
De 2 a 4 de março: Congresso
.�

C.OL?�BI:A, MISSOllrí: ]8 (U. P.) .- Repre�entantts de 22 nações, oíto de- O referido congresso se- .de Medellín; acentuou que, tamente da liberdade de honrado de haver sido con-l�s �atmo an:erIcan.as, aeaoam de aceitar convites para participar de um con-
r

rá um dos principais atos "OE. que temos o privilegio ,: imprensa". vídado a participar do con-gr es,.? mu�dIal de lm�)rens��, que se realizará nesta locali,.dade, sob os auspícios programados pela Univer- de pertencer às nações de-
o

gresso de imprensa mun-da U_llversidade de Míssourí. entre 2 e 4 der março do oroxímo ano. Assim o Pe- sídade de Misl!\louri, em co- mocratícag do mundo de- I Por outro lado, o sr, dial, onde terei eportuní- .

ru, Chile, Ur�guai, Brasil, Oolombía, Guatemala, Mexicõ e Cuba já' se prqn'uncia-. memoração dõ jubileu de veltJos nos unir ;para de- Abel Naranjo Villegas, pre-, dade de 1a"ocar idéias so-ram �o sentl�o de que enviarão representantes da imprensa e do radio. Os con- ouro de sua escola de [or- fender nossas Idéias de de- sidente da Associa�o Na-I bre
a 'defesa comum da U-gressístas S�rao hosped�s de editores e dirigentes de orgãos de radiodifusão dos nalísmo,

.

e visa principal- mooracia no mundo cuja cional de Brqa,dcasiing' de' berdade de expressão emEstados Umdos, a partír da semana anterior ao inicio do conclave. Posterior- mente "propiciar uma, tro- -exístencía dépende absolu- Columbia, disse: "Sinto-me ambos os heniisferios." ,

mente visitarão Chicago, devendo também conhecer' varíos pontos do país, du- ca de idéias e promover
rante uma estada de duas semanas; já-então como hospedes do Departamento maíor compreensão entre
de Estado. c.. as nações, por. intermedio

dos servíços- de comunica
ção. Ao aceitar o convite
para participação, muitos
diretores dê �ornais era·
dios têm felicItado a dire
ção da Universidade por
essa promoção, cujo pro
grama tem como diretor
executivo o sr._'Sam Monta
gue,
A proposíto do congresso

mundial de imprensa, o sr,

Julio C. Henandez, dire
tor-gerente do Colombiano,

Acontece neste Estado...ANO XLV O MAis ANTI GO DlARIO DE SANTA CA TARINA - N.O 1 3 4 8 7

Reconhecemog que é torais" com uma empáfía
gravíssimo o pro61ema,do irritante:
ensino ..em Santa Catari- - Ora.' a culpa é des- r

na. Todos os anos. nas sas professôras que. não
'

escolas primárias, há re- ensinam!
provações em mo a s s 8. Parece mentjra, mas há
Quem são os culpados do pessoas que têm a cora-
fracasso? Todos, príncí- gem de dizer semelhante
palmente os leigos no as- absurdo. E ninguém jul-
sunto, Os que nunca ti- gue tratar-se de. analta-

D. JAIM,E DE veram a oportunidade de betos ou pobres Ignoran->
EDIÇÃO DE HOJE: 8 Páginas - Cr$ 2,00 - FLORIANÕPOLIS, 19 DE DEZEMBRO DE 1958 lidar 'com orlanças dos tes (dêsE.es não faíaría-

- ' mais variados ambíentes: mos).

�1�h�ls�t'o7r�l:a�s�e�r�ep�e�t�e�!�����i$��
TAC-CRUZEIRO DO SUL chegou na época atual, época de põe a culpa do fracasso

, " ontem' a nossa Capital, S. Exa. fome, "encaixar" na ca- do ensino em nosso Es-
.

Nunca fomos .erudítos na ciência de que Herodoto foi o pai, e, se não fó - Revdma. D. Jaime de Barros ca- beça de crianças sub-ali- tado, na pobré da profes-
.. ra a gripe de 1.918, nós teríamos fi,cado marcando passo pelo quarto ano. Pour .uara, Cardeal do Rjo de Janeiro, mentadas imensos progra- sêra, primária. E ainda

� quelque chose ... ! '

�
a fim de' participar do 11.0 Con- mas de ensino. E há 09 dizem: -

.

Foi Licurgo quem escreveu e organizou a constituição das "cidades-estado", gresso Eucarístico' Estadual. que dizem, com ares "dou- - Professêra não tra-
como. unidade política. balha ganha: sentada, sem

� Uma delas foi Sparta,

� '''V 'O" O P A N O R A" M I ( O" fazer fôrça!

I
Além da 'inovação dos dois reis, o amadurecido legislador, apresentava, Se tais ignorantes fi-

como govêrno virtual, "um conselho de cinco membros a que denominava éfo- Em dias da semana passada as i Assim, presentes os Diretores zessem um pouquinho de
ros": presidiam- o conselho e a assembléia, co�t.roJavam. o si!ltem� educaci�nal e

Lojas Pereira Oliycira, realizaram das Lojas Pereira Oliveira os Srs.1 "fôrça" com o "tutano",
,

a distribuição da propriedade, censuravam a VIda dos cidadãos, tinham alem do
o sorteio de duas passagens entre: Moacir e Antonio Pereira' Olivei- I compreenderiam o absur-

direito do veto sôbre toda a legislação, o poder de determinar o destino dos re, � os participantes do "Vôo Pano- ra e Q sr. Walter Linhares, Dire-. d? de suas palavras le-
cem nascidos, iniciar demandas junto ao conselho e até depôr os reis se: os prog-

!
râmico ", flue por motivo de mau tor da Walter Linhares-Publlcida- vtanas, " D. ANSELMO PIETRULLA

;} nóstícos religiosos parecessem desfavoráv.eis!" ".' _ tempo ne i nan te em nossa Capital, de, que id.alizou esta sensacionál Observem. olhem, a- Pelo aviâo de Carreira do Con-

I
As assembléias só se constituíam de "cidadãos-esportanos, fiJ'h.os de con

I
na data marcada'

par.a-
sua reali- i)l'omoção de vendas, foi

reali-, prendam, Depol!� falem, sórcio TA€-CRUZEIRO DO SUL
quistadores:'; '''OS períecos" .f�rmavam, a. classe média, e,. só eles podiam comer- zação, não foi

efetiV.
.ado ,

sendo

I
zado o sorteio,

se.ndO
cantemplado AnteE" 'não! VIsitem .os procedente de Tubarão .chego�

ciar; os "Qllotas", servos, V1VIam da agricultura, perseguidos pelos amos ou se- ) subst.ituldo pelo sorteio de duas com duas passagens ida e volta à grupos; observem o (!ra- ontem a nossn Capital, D. Ansel- o

nhores!
' "

� passagens de F'lortanõpolis ii -

" balho cansativo e ínínter- mo Pie'trulla, Bispo daquela loca-,
Quem poderia admi�ir sequer, que a hi�tória se ,r��etis�e, c_?m tantos' de-,

�
Curitib� ou

A

PÔl'tO Alegre, ida e Curitiba _P0l:, um dos CQNVAIR �upto da professôra; ve- lidade e melllbro partiCipante <)0
talhes, depois de tantos se,�ulos, fazendo surgIr uma clvlhzaçao tao semelhante volta, a escolha do c�)l1templado, do ConsorelO TAC-CRUZEIRO Jam. as crIanças que fo- 11.0 CongllE;sso Eucarístico Esta-
a d'aquela "cidade-estado", na Lacedomia!

.

por um dos "ConvaÍl'" do CON- DO SUL, o Sr. Ca'rlos Nicolau ram confiadas a ela, es- dual.
Sánta. Catarina não- é isso que ai eS.tá? um rei grande, um rel pequeno, SõRCIO TAC-CRUZEIRO DO Kretzer e sua es-pôSJl Sra. Ivete: tuclem Qs programas enor- DR." LAURO UNHARES

cinco cidadãos que mandam, uma classe somente que pode comerciar e o povo, SUL. Elias KretZler.
mes de que a profesE,ôra Viajou ontem- pelo Convair do

quasi escravo da terra, no 'abandono, no estIuecimento, no maltrato, no anàlfa- tem ,qQe dar conta no Consórcio 'fAC-CRUZEIRO' DO
b�tismo, numa rotina amal.diçoada de técnicas antigas, e numa gafenta instru- DR ANTO"NIO N GRILLO curto espaço de um ano SUL, para PÔl'to Alegre'o Dr.

ção que se imortaliza na imoralidade, na ignorância e na mais requintada das '. '.
_

.

letivo; vejam..:. as pilhas Lamo Linhares, ilustre c':tusídico
politiquices!' taque-"pela �le'Vação d,3 seu caráter de cadfrnos que, a }1Il'O-- em Jl0SSa Capital.

Quereis, leitor, coisa mais igual?, ,.
�

c pc'las. 'vÍl'tucles 'di! seu coração. fessôra tem que corrigir . DR. CELSO RAM·OS FILHO,
Von'a de Roi: abrem-'se., em estrepito, as fileiras dos bajuladores e ei-Io, "Jovem qpe tem vencido pelo eS- -em casa (Vamos! Fo- Viajo)1 ontem pelo CONVAIR

I � 'bem fornido de roupas e de i'isos, esse novo Antístenes que, como seu primeva fôrço Ill'Óprio, diplomando-se em lheiem êstes cadernos. do Consórcio TAC-CRUZEIRO
.. recebe com cetecismo a verdl'lde absoluta e crê apenas no individualismo e na Dir"ito ,com a itlade"de 23 .anos, QuantoE- erros! Duas ho- DO SUL, para Curitiba> o Dr. Cel-

� lt b I
.

I t ti' d
� � " 50 Ramos Filho, l'l"str'e eng's'nhel'-crença da felicidade p.essoal, com o mais a o em.,

_ .

eXel'C1a com (eVo amen o as e e- ra� eA correçao, no mmt- I
AO gesto de sua mão secam-se as "espigas pagas de tl'1go louro", os mias .. · vadas fU;lÇÔe-s de Escrev�n'te. ju- mo!) 1'0 em nossa Capital.

� 'mas se afugentam e o dinheiro' enche as arcas do Inco. ramentado -do, Cartóí'io Hercílio 'E não é ·só isso. A pro-'
SR. OSCAR CARDOSO FILHO

•
P d d L 'd .

f 0- SeEcuiu ontem ""'10 CONVAIR!I Além disso ele é a "Suma Sabedoria". e 1'0 a uz, e CUJ::!S unç cs fessôra tem que ser a - 1"-

"r I ",." a mais linda .;olicitou cxo.Th9ra.ção. �.. 110 C<>n�órcio TAC-CRUZEIROI Na sua ultima enciclica, esse papa (O cmIsmo, escreveu mae, a amIga, a compa- Di) ·S·UL, "11'1110 a Sa-Q Palllo, o" d' I Filho diléto do nosso amigo sr. h'
.

'I Sim '<... •
.

" págin,a sôbl'e' a moâerna emocraCla. n eua- a psICp oga. 'Sr. 0.';:"1' Cardos.o FI'lho', pe,',oAat' 'f d
. -

t I Nicolau Grillo e de sua Exma es- d t
.

h -bI'do e au
-o

Que ecun os enSInamenos," ou orZIn o "'"
-

relacionada em nossos meios co-� O outro rei tem funções efemeras e rotineiras: distribui os cargos, d�, cor- psôa dna. Nadir Bazadona Grillo, . to-suficiente. Sim se- merCl' 01·S. e SOCI'al', ..; ..

te "I o dr. Antônio Nkcoló GriI.lo, eS-' , .

. 'I 's
� � o

�
te usando daquele sábio�princípio evangé�ico - "Mateus, }:)r1meu:o os - u� .. ' tamos certos, conquistará brilhan- � p.h,!J P�ICO oga. e,_. n�o DR.', �T.;rq_R 'P-ELUSO JUNIOR

,,'
, De vez em quan,do, quando' está fora a "suma/-sapiência", se, arrisca 'i' �- t·

,

'" d �."" ",.,"-�:.. ' {os�eJ, .�s.01ll9 l�e�Jfh"�rl8;_ ',viajou oTlteln pero CONVA.IU'
, -v,er1iàr. '

'

.'
_

--1- - 'A.

'<',';' {' .li Jll��:�:-t�I;�o�,�1:fú�'cl�é���.:;;' o'pfoblém.a- daquela CrIan ,: do ,Consórcio TAC.CRUZEIRO•

Em. todo o éaso é mahr sóbtioj, luais"coQlooi.do. rnai& .w.ma.retó 'e' se�;po;r�a ,cM . .r ')', .

" ,
-

"ça timida, que ,se conse,r- DO S,'UL, -"'1111.0 _,a Sa- o Palllo, o'i '\
.

'p'bssui, aliados Il filllsshna educa- -

E' ..

l'eitinho''Íias cei1ínônías da- côrte. .

'

.

. -'o '-'. "

<

" �&�-ec'eb-id�"fttril'l-rnr i'!Xi!inYpl1íl'. ,�, ,·vá se�"'-..,.�fa$ta�a? '_ , Dr. �Vitor 'Peluso Junior, dignís-
Mas o que é' explendidc é o OO'l'pO:_.��,.d-e ··1egiI!1a:doriS'�' ......,-.-.

"
-

.r
, 'As muitas hOH1€'nagens e ao como conterIa o Impeto simo Secretário do Plano 'de'

Ha um devotamento tã.o sadio dess 'co meninotesà causa publica, que 'reg'ozjjo de todos que 'tem a sa- daquele garôto de- olhos Obras c Equipamentos .

.se diria, eies desejam amad'll'ecer, na pia e"santa dedic:.r.ção, ao bem coletivo" se tisfação de se incluirem entl'e os vivos, turlJulento, eSpUI- DR. JOÃO BAYER FILHO
esquecendo de si e dos seus.

.

de sua amizade, nós, os d,� O ES- tuoso sempre pronto a Viajaram o'ntem p, lo CON-
São mártires da causa que abraçaram. , TADO, nos associamos e desejamos pertúrbar a disciplina da {AIR TACcCRUZEIRO DO SUL
Só assinalam� tanta obstinação nos sectarismos, quer dos monges do co- ao dl'. Njceoló Eh'mo muitas feli- classe? E- o menino "ga- para o Rio de Janeiro o Dr. Joã:'

meço da. idade média quer dos anarquistas moclernos.- cidades, c'xtensivas aos dignos g'e- zeteiro"; que vive matan- Bayer Filho e sua E�ma. espôsa,
O que há nêles, no entretanto profundame.:p-te invejável, é a erudição e a nitol;es, com os nossos cumprimen- do aular;:,? E aquêle de I sendo êste professor da FaculdadeFolgamos imensament2 em es- ,

l·ntell·geAnCI·a. , d tos l'espeitosos. olhos semnre tristes, po- de Direito.
tampar o cliché do nosso preza O ....

Que o Criador achou, nessas c.inco criaturinhas, ·que apenas amadurecem·

!
e muitq distinto amigo Dr. Anto- .

....
..----.-----r------

para o mundo, para dotá':'la1> tão bem? nio Niccoló Grillo recem.,-form,d.

0--<> <>_'-q,()
(l_o'_'o (!_:

Um dêles, jQvem quel'te e ardoroso, é grande argumentador; destroe com �

pela Faclz4lade de' Direito' de San-'
.

�. et'
-' .

t Iincisivas repostas, todos os perigosos ardis' de. uma amestrada e ,rígida oposição, fta Catal;ina, e eleme'nto destacado
-

-', '

_ tJ(fU' e' e, ct .i
_

a, (J!,�capitaneada por um. '"hilota'" experiente e seguro. -

,-

j
,

'

em nossos m"ios culturais c' so-

Principe herdeiro do tl'ono é em tôrno dêle que se reunem o.s grupos para ciais, onde goza de merecido des-
a "prática .do regime".

'

- • � - -------

Êle é <> distribuidor das benesses.

�� S-r.,r,. Mano'el J05'e'.
GIOVANNI P. FARACO . C011Jo símbolo da nova era, o gato re- ,�O segundo é o teórico do partido. . . presenta bem o país onde Gatos de Bo-

Por ter nascido nas alturas, vive debruçado sôbre' os altos tratados de fi- Os jornais noticiam com alarde que o tas, possuindo na extrema pot�ncia. tô- ,losofia política, aurindo. em fontes remotas e puras, os princípiOS que fizeram a

� da Luz'.
F-élix ,- 1° e, por enquanto, único, fogue,- das as subtilidades, todos os jeitos, todos

base da filosofia de seu cr�do, �' te 'militar .brasileiro, fará, no Ano Bom, os maneirismos, continuam a conjugar ,eÉ o MaI'x, o Engels, e o Lenine da U.D.N. Catarinense! uma viagem rápida de 120"quilômetros, aquêle verbo "rapio" •.<de que nos dava
--Encrespa-se, as -.vezes, quando u'm cOléga da mesma grey, solapa o ,se,!!'

1
Dia 16 do cOl'l'entf.· foi diploma- da restinga da Miarambaia à ionosfera. contas melancolicamente o insigne Vieira �

prestí�ió e consegue, com os aulicos da côrte, frutos bem amadurecidos para os da 111ais uma turma de Especialis-: Naturalmente, o dia D. a hora H, estão em sua (ou atribuida a outrem) Arte de �
"iniciados".

.

"

tas 'de Aeronáutica, dO Ministério sendo mantidos com 'o rigoroso, sigilo Furtar. Gatos gatunos, gatos melosos, IAi, qual Zeus tonante, como que regride ao privitivismo da cultura em cu- da Aeroná,utica, cm São Paulo, tanto em mod,a nessas delicadas questões que miam em noite8� enluaradq,s, gatos
jo "reino" foi eliuéado, e então, briga, ameaça, rccllj.ma. e; depoi�, recebendo as

Ent1'C os que ali se diplomaram de "sobe ou desce", em que os repórte- que são o símbolo do disfarce e da des-

IVnovas graças, tranquiliza-se e volta aos '''Campos Eliseos", quando deveria" Ser l :i'iguram o jovem SARGENTO
res mais atrevidos s.empre lambiscam al- façatez, gatos bem tratados" ga'tos gor-

um prisioneiro do reino de rrártaros, como o lugar para as divindades revoltadas"o �,MANOEL JOSE DA LUZ, filho
guma causa, apesar dos "rigorosamente dos, gatos sabid,os, gatos que não deixamdo nosso conterriJ.neo sr. Mano,el �

I
Os outros treis não têm a projeção desses dois felizardos. confidencial", "secreto_", "queime antes traço, gatos que' parecem dormir, mas

I
Donato 'da Luz e. Sua exma. espô-

- Não são nem "iniciados". de ler". , que na realidade vigznm as presas fá-Sa dna. Juracy da Silva Luz,.
,

c

No entanto, só êles podem negociar! _ O jovem diplomando fêz o seu Nada menos do que César Lates está ceis dos dinheiros públicos, gatos tão '"

Como é prática a política da U.D.N., é à realidad� na sua mais -concreta curso primário no Gl'lipo Escolar incumbido

d.e
fazer as análtses científi- seráficos, seriam por sem dúvida o

Sím-Isabedoria! É uma tinha, sem sinuosidades, entre as riquezas do Estado e as ne- I Lauro Muller e o Secundário I1,o cas., bolo ideal de nossa m�nsagem de ano
.

cessidades do "grupo".
. Instituto de Educação "Dias Ve- O combustível será nacional, uma novo à estratosfera. _

Estes rapazes constituem essa linha. E que linha torte! .. lho"; gozando d{\ um vasto' cÍl�u- " fórmula secreta que a reportagem .já Além disso, o gato brasileiro será mais
Até nisso Licurgo foi sábio. Sapientíssimo grego! .. lo de amizades nesta Capit.al. I divulgou aos quatro ventos: mistura de feliz do que a cadela russa; esta, embora V

.� Entãq é possível a poJitica sem esta "prátic�." Rc.:rvista do Exército, pela 16.a metaxiledina e tritilamina. lhe erigissem um monumento em Paris, I� • Dizem certos historiadores que a economia de Sparta era até certo ponto Circunscrição, de Recruta�ento I Com �anto segrêdo, apurou-se dinda não se salvou da morte cruel, que pro-
I comunista. Certíssimo. ,onde deixou traços in.ddéveis de

'

que o gato Félix irá na ogiva do foguete vocou tantos protestos contra os méto-'
.

I'
Há nada rp.ais eminentemente comunista do que o trabalho do povo trans- I sua personalidade, o jovem Sar- , e que está sendo submetido a rigoroso dos dos vermelhos russos, especialmente

I
'

forma�a em mercadoria e e,'3ta adqUirida e vendida por "'Grupo-Privilegiado" ç' gento MANOEL JOSE' DA LUZ o regime alimentar, para ficar na esbeltez

das.
Sociedades britânicas' de Proteção

assim transformada em pecunia para comprar o "comp.ortamento político de I �caba de concluir, com dest!lque, , do pêso ideal de três quilos. .
aos Animais Irracionais do Planeta-. O

;}' certos cidadãos".
'

o Curso Especialisado d,�' Desenho Começaremos assim o ano navo com ,pulP .!io nosso gato não terá essas conse-
.. Cuidem-se, rio �ntanLo, spartanos de Santa 'Càtarina, seguindo a política do Minisiério da Aeronáutica.

,�
O nosso sputinique nacional a fazer São ;quências maléficas; além dos sete fô1e- ,

.,�.,
da velha Grécia em sua tot�!idade, 'no caráctei"istico do idear Helenico da sofro- As muitas manifestações de re'- Pedro franzir os_sobrolhos. gos, o gato nunCa ensinou seu pulo a\on-,sina, o meio têrmo:

"

gosijo junta-mos as. de O ESTA-'� A escôlha do gato, em vez da clássica ça nenhuma.. . ,�
Olhem'a indigestão. DO, formulando ,l).mda os melho-

j cadela õu do minúsculo
.

camondongo, Por isso será talvez que anda tanto _

�
, E a indigestão traz uma morte degrad,ante. res votos de felzcldades na car-

parece-nos acertadamente feliz. gato incólume por aí. .. •�_._,.-_-.- _
-__ -';'-_-_•.t'_"•••••_"_-.-.-.",,-•• ,,,-_-.-__.- _ -........... reira abraç.ada. :t)�() () () (l ()__.()__.()__.()._,()._.() () () I)__.() ()�(,.

VOCÊ FARIA TUDO ISSO POR Cr$ 3.400,00 MENSAIS?

DIRETOR: RUBENS DE- À RRUDA RAMOS -,GERENTE: DOMINGOS F. DE AQUINo

bre criança judiada, aVI
da de a111;Or, que não tém
um verdadeiro lar? E
aquêle outro, ó tal que
escreve bilhetinhos por
nográficos e desenha fi
guras indecentes? E o

briguento, que tem a ma
nia de bancar o "galo";
sempre pronto li surrar e
a provocar? E o pregui
çoso. "alérgico" aos li
vros? E o infeliz garôto
esfomeado. que' n a d a
aprende porque o estô
mago vazio lhé tira tôda
a capacidade de assimi
lação? '

Várias e várias pági
nas seriam necessárias
para escrever sôbre to
dos .�s problemas que a
.( Contlnua_ na última página)

VIAJANJES
I[USTRES

\

r::;;'�;�;�;�;;:;·:;;;·i�;·iIi;;·�·ê···hp."'�
"

�""'
..qaeSS,
"""*».......

;�=;i.:;.?
...

meros redondos. : '. 4, ,
I O v: �� r,,� _

.

As escolas secu�d�Í'ias, no mesmo ano, eram ,t-��. '''(1-, � l
,

ammadas por 19.384 Jovens. �� �?K.l �.
No país, .segundos dados do Instituto ;t-racio_--

* * * mãs -, fundaram e fazem 'funcionar dois giná-
nal de Estudos Pedagógicos - INEP -, tranSCl"l- � Algumas congregaçõe.s religiosas de orienta- sios, -uma escola normaf e uma escola técnica de
tos no "Correio da Mal!hã", de, 8 de maio de 1958, ção católica ou de outra confissão, ou entidades comércio.

.

as matrículas primárias perfaziam 5.408.577 alu-;
.

leigas, mantêm com sacrifícios a quasi totalida- A comunidade protestante local mantem ,um

nos.
de dos institutos de nível médio. � I ginásio.

Naquele ano, para cada seis crianças presen- O Estado, ou melhor o Govêrno de Santa Ca- As matríéulas verificadas nestes estabeleci-
t.es à, r�de escolar prjmaria, havia, no P!liS uma tarina, se tem mantido ausente, por. completo, do mentos ultrapassa o milhar e meio, apezar de
fnscrição em estabelecimento de grau medio, prpblema que representa para o povo, o aprimo- existirem em Ibirama (30 quilômetros), Ascurra

Verifica-se em Santl1 Catarina que, sendo ramento da educação. (4Q' quilômetros), Timbó (70 quilômetros) e Blu-
19.384 as matrículas de 'nível médio, e 280 mil !l;S .Escolas médias oficiais ou subvencionadas de- menau (100 quilômetros), estabelecimentos con-

primárias, a proporção é um 'para quatorze. vem ser organizadas imediatamente para assegu-" gêneres de grande e merecida: fama.,'
É também alarmante o nosso -atrazo neste rar a milhares de estudantes 'a oportunidade que Este esforço imenso dos beneméritos salesia-

particular. reclamam de serem melhor formados, em bene- nos' é bem compreendido pela população.
. , A ampliação das escolas médias é uma impo- fício próprio e da Pátria. A�ostumados a verem nos filhos de Dom Bos-'
sição do progresso catarinense. Urge não retar'- * * *

" co alavá:ncas de progresso, os,riosulenses estão
dar a solução. ,. -

,

.

_. ,No Rio do Sul, os salesianos -,padres e ir- agora insistindo para que estes educadores emi-· E por que não? '

'

�S'%S)SSSSSSSSS%SSSSSSS$SSSSSSSSSS:riSSSSSS'SSSSS'S1SSSSSSSSS$SSSS$SSSSSSSSSSSSS\SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS� %%SSSSSSSSSSSSSSSSS$SSSSS%S$%$S\\�S%%$%'SSSSS'SSS'

!t:s:SSSSSSS%SSSS%%$"$SS%'0$::"" .....� 4L +..�,..."" ,..-..::..�",�
,

nentes abracem_agora e já, a idéia de uma

Fa-I' culdade para Rio do Sul. _

É' certo que Rio do Sul terá a sua Faculdade
porque os Salesianos não faltarão a. Rio do Sul,
na realização 'de uma obra que abrirá a milhares
de jovens, os caminhos novos da formação uni

- versitárili.
Haverá, 'sem dúvida, impecilhos. Mas, teria

sido fácil criar e sustentar o que aU, no Alto Va
le do Itajaí está plantado, por esforço. e dedica-
ção dos educadores con�umados?

.

Claro que não. E se foi e é dífícil realizar
quanto já existe e dá frutos, por que não am�lial'
a área de sacrifício, em provei,to da juventudê?,

Santa Catarina, e o Vale do Itajaí em pai''''
ticular, já não devedores a Dom Bosco, inscreve,
rão no mérito dos seus seguidores, mais um ser

viço de valia inigualável, qua,ndo as portas da Fa
culdade de Rio do Sul se abrirem para os moços
brasileiros.
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FLOlnA�ÓPÓLIS, SEXTA FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 1958 "O ESTADO" O MAIS
--------------------��--------------------�

ANIVEI!SA'nIOg sr, �lcimHr Bonfim de Oli
veira

- sr. Lourival Lisboa

*
SRA. OSMAR CUNIIA

Com s1iisf:.;�iio regisLamns na s ra. Felicidade Almeida
efem êi-ide d � hoje, mai s um ani- sra. Laura Grum ich

ã

veraário natalício da exm a. s ra. sr: Claudio Vieira
d. Sueli Perc.rn Cunha, mui díg- - SJ·. Nil l.o n Polli

"-
na espâsu : do dr. 031na1' Cunha.

'

.. -. s r. Saul Cnpella
Pref'eibo, Mun icípal desta Capital, - �sr. W,iln{ar Ga-lIon Vaz
elementos' destacados em os 110'-

SOs 111. ios �oc-i.ais e cu lturn is.
Dama de raras qualidades

=: _sr. "'l1tol1io Mod«sto Primo
-- sr: Eugênio Spoganicz

do - sr ..Rorló lf'n Al1toniõ da Costa
('al'áte1' ü co ra çâo, gozn em nosso sr.•I oüo Mcdei�os
(Heil' de v.rst.o e i rr-ulo de- am izades _ srta, Lourd es O'Donei
'iH.', nn opmtuu idud«. de tão gl'"ta - srta, Alcinéia-H:lena Sí lvei rn
ef"n:�ride 'lhe tributarão as mais, _. srta, Líslia Maria Al len radt
cartuhosns manifestãçõ.s de apre-. "- sr, Osnv Nemésio de Souza.
ço e reg'ozijo O gSTADO rC'spei-
tosnmcnte associa-se as homcna
gcns 'e iin ;nula, Vo!'OS de perenes

felicidade.".
.* ,*-*

HZE'Il liNO,� J'tOJE.-
-- s r, Clem.nt,ino 'Fausto Barcelos.

ri,. Brito

sra. Célia da Costa
sr. Hcn rique Duarte

SãO-oPA,OlO E Rlll Conte sempre com a Real p:.lr:l �l

sua viagem ao Rio ou a São Paulo.
Novíssimos. e confortáveis Super
Convair estão à sua disposiçã >,

_ para .. uma boa viagem;
V.iage...>�diárias .p.elo.

- - .'

,; . .s.up,�(.nvair ela R... I:�

::n como em outros lo"ais da cidade,

Tambem no referido jardim. estão sôbl'e os gram.ados dos càn

ti':ros vários postes ornamentai ••.

Os bura:os para servir,1I1 de base pHR' o levantamento dos re�

Vá e volte
peja "frot:a
da boa v-iagem"

.::. * * *

Saiba Escolher Bem o Presenie
de Natal ...

','{' ·x· * *

OSVALDO MELO
ILUYdNAÇ1i.O DE NATAL -- Com o acontece já há dois anos,

n (.OR.·g' resso EucarísUco Esta.diua" (I comércio, nas ruas p ri n c ipa is da ciç!ade, além de terem acesos
II seus l' c lum es lum ino so s, ai n.In mantêm uma feerica i luminaçâ o a

,Cor.fejo do �Sa ntíssimó -Saeramente ,'[,r�� n::p::�:J'i:l:st::::':' verdadei rnmcntc deslumbrante.
De O�'<J"111 elo Govêrn o Metropolitano ficam' conv�cachs tod,:c. Entretanto, há Q rove rso da medalha,

. ,

,,, Asso iaçôes e Irmandad s carrônicas '. do Arcebispado para torna O jardim "Oliveira Be·lo" torna-s a um ponto escuro no centro

rem pnrte no Cortejo solene do Santíssimo Sacran1ento que �airá da d" cidade,

f'''l'eja São Sebastião no di" 21 do cor-rente, às ).6 'noras; -colocadn s !oêlas as Iampadas que foram pn rt.idas e são multas.: no dia 6

,,,<lu �"na no Iugàr que. lhes fop designndo. ,- de novembro, ])01' ocasião do quebra-quebra, até hoje não foram subs-

FicUl11, outrossim, convidados para �meJ}�o 'íinr w i'cv re!�(Hs- t: LHidas.

,;llIn. cle1'o, assim se.·ulm' ,ZOlllO re�'tliar. os r�llliios e It"lli\; Hcl"dó--. L,i csi,io 0' J)ostes de ornamentação com os globos espatifados
sas;�-fi�ando ,1;�llnbém' convidadas: as nje�·i;í.ssimas Autorid�des e s III luz.

'ciús' e ·militarcs. frclerais estad".lis· e muniCipai,' mes:no inclcJ1cn- Ess,' me:o cre vingança eontl'a a Capitaí é verdadeii'amente no-o, .,
-

d n\cmente de conyite ("src('ial.
-..

..:ivo e a:1tipático, tornalHlo ma101' as l'azõc-'s pelas quais o povo _que
P01- c1efer,êilcia d·as. ·eJo..,nas. Autoridades· MilitarE:s, o préstito i,aga a lu? l11a�s Cal a do Brasil. nilo se' conforme com esse ·estado

será "berto por ull1a �oluna de milita;es das Força& Armadas, e por de coisa ..
• " - I j

um contingente: elç escoteiros pre�edidos da Cl'UZ proc �sional. I A cielade nilo porle ser ,acrificada e responsabiltzada pelos atos

O préstito .. ('.üm(> de' costume,' e 'para o dc,:ido e indispensável [\rat;cados ror pOllCÓS. I

<-'cito, seguirá LENTA CONTÍNUA e lN�NTERRUPTÀMENTE. [mpõc'-se o restabc1ecim :nto da iluniinação não só daquele jar-,, '

Al1jinhus-. votos e J)}�ómcssas, acoulpanhantes 111CnUl'_és, etC. c1C'sta

v.·z. embora com pczal', ficam excluidos, Só tomaJ'âo parte na 1'1'0-
\-::-::-::1.0 0"3 lllt:'mbros (L:.. , ilsSO::..··:ff>Õ S l'eJigi�sas.

Dar um pr-e aen te não significa apenas dispor-se álguem a

g';lstaí' d.i nhciro . " Gastar é o ele menos para quem tem recursos.
Presentear significa conh cer a sensibilídade o bom gôsto, ,

a peisonalidade de quem é presenteado. Por sua vez o presente re-

vela as características pessoais do prv.sentearrte. A "ia origi nnl ldndc
., o seu refiunmento,

Vigário G�ral

tel:do:; postes, e'stâo abertos, faz muito tempo.'

N:l.o foi e n.ãn se sabe como e quan,do Õ sel'á.

O (ue se .. be G que os fOl'as.t�irosl e vÍs:tant:s que vêm

.\·inn·ópolis estão a vefll todas essas\' ê,oi��s 'tI;,e' muito depõem
'.-

a cidade. .

1

tt jJraT/"aél.. : ,,�··aaoI7Óm/áa... tt durávB/
_. 1-

I '

- a roupa anat&nUca,
.

'.

para' o homem moderno
� prátiéa ... já, esta pronta para você usar.

ti econômica". custa menos, em relação
à ,sua alta qualidade. É elegante ... desenhada
e cortada por modelista de renofuc.

'Experimente hoje mes-mo íua nova

roupa Imperial Extra, Será um sucesso.

Porque
hnpe,-'ial Extra não é roupa feita
- é roupa hcnl feita:
• Fabricada com tecidos e aviamentos d.

supericr '1'" lidaJe, pré. encolhidos.
• Corte IOO'}ó c.riotAm.co, mais confqrtável

e mais e/tgantt.
• COI,feccion;ldu 'em' Q"'1fr, fedJles :rCUf.lO/.
rnéJio. lenGo e eJi.tr;:J-Iol1,jo e em 32
tamanhos dil_r:}ntes .

.. Garanti a por uma indú,fri . .J espe'cia/iza·
da há 35 cnos, 110 ramo de v�stiári�.

Rua Protes, 374 • �ÜQ Paulo

�I
. DISTRIBUIDOR

MAGA·ZINE HO·ÉPC.KE
(

Comprar exatamente o quê IlS lojas possuem em grande prof'u
sã o é de um mau gôsto alarmante. É realmente preciso POSSUil
originalidade para escolher o diferente, o original.

Possue '�tualmente '1 nossa Ca-pital um estnbelecinrento comer

cial o nd , o bom gôsto predomina cm tudo. É a "eaçulinha" de A

Modelar à rua Trajano 29, prâticamente pegado a A Modelar de

mobiliários e colchões Divino, Fie'am contígua.;
/

Po,s bem, Na «caçuJ:nha e:dslc uma profnsão de al'tigos finís
simps para presentes. Finíssimos, úteis e· origÍ'nais.

Para quem pOSSU2 personalidade e bQJ1l gôsto a "caçulinha"

eslá aJlta, aptí.ssima el11 atender . .'E, " é bom que se diga: ali.. não
há a cllénir explorr.çuo de preços, Ali também se facilita. o. paga
mentos e ali, tal (Iual nos dema;s depa�tamE'ntos de A Model�l', ou

Il:lS j)opulalÍssima3 Grutinlills, se atende bem. Com educação e boa
vontade.

Es'rOFADO DE ROSBIFF
.'

Eis um

econômico
se fazer!

prato 'delicioso,'
e muito fácil de'
Porísso minha

amiga, você não precisará
ter lllais problemas - sôbl'€
esta questão de "'0 que fa
rei hoje para o jantar"?

INGREDIENTES:
lJ2 quilo de rosbiff
Azeite
Um IPOUCO de manteiga
Sal, pimenta, alho
Yíi cebôla picada
1 cenoura ralada
1 tomate salça
Se quizer, 1 latinha d e

cogumelos
Um pouco de vinho
Y2 quilo de batatas co

zidas
MANEIRA DE FAZER:
1� - Frite a carne intei

ra no .azeíte e num pouco
de manteiga, adícionando o

sal, pimenta à seu gêsto,
deixando que a rmesma co

re um pouco. Junte' então 1
dente -de alho que deve es

tar picadinho. Dai há pou
co jUl:!.te também a cebôla
picadinha e a: cenoura ra

lada, Deixe cozinhar.
2 - Adicione então o

tomate, a salça, Os cogume
los -B o vinho. Quando a

carne estiver cozida, junte
as batatas inteiras e um

pouco de caldo. Deixe cozi-·.
nhar d·evagarinho. Sirva
bem quente. (APLA)

TELHAS. nJOLOS
"

.cAL E AREIA
, IRMÃO'S BITENCOURT
CAIS 8AOAAÓ • FONE )IOf
ANTIGO DEPÓSloro DAMIANI

,�m�
�

�t '

o ·Doutor Wladimir
. : 1

D'Ivanenko Juiz de
Direito S�bstituto da

Visto que Nosso Senhor "clarou:. "Pedí e l'ecel:Íereis" o' e está

S,�llipl'e disposto H ate]1(1er�n"osl o Govêrno lYI tl'opolitauú_ l'c,,:olllcnda ,.n"dto", Congresso Eucarístico c cm' particular. o anunciado COl'te- Pant a inauguraçuo do "Gilto Preto", que já foi feita, esperava-

jo, as orações à., i'oc1o� os fiéis, para que nos seja concedido tempo'i SC· qtJe pelu menos, aqucl·? local fosse convenientemente iltlmin.1do.

fnvol'áv�1, de qUé',r�sll}te n. rnaiol' glóri; de Deus e de Jesús Sa'cra- i

mentado.
-

I_---

Florianópolis, 17 de deZelnbl'o de 1. 958.
�

MONRENI.J,On FI.l'EDERÍGO HOBOLD

querem Os' suplicantes re· em exei'cício." Feita a ju:�
guhaizar a sua posse. sobre tificação foi proferida ��.

o referido imóvel, de co�- seguinte sentença: ,...- "Vis
formidade com o . .art. 550 tos, etc. Julgo por senten
do' Código civi� modifica· ça para que produza seus

do pela� Lei 'Federal 2.487. leg.!l.is e jurídicos ef.eitos, a

de 7 de março de 1955. E, justificação retro, procedi
para o dito fim, requerem a

da nestes autos de Ação de

elesignação dO' dia. e hora Usucapião requerida por

para a justificação respec-
José Adolfo Mafra e sua

tiva, - na qual deverãO' mulher Maria Amaral Mae

ser ouvidas as testemunhas fra. Citem-se, por" mandado,
;ilberto Orsi, e J.oão Gui' os eonfrontal;ltes.( conhe<;i
lherme ,Mafra, residentes e dós a'o imóvet; por ,edital,
domiciliados no lucal' do c'óm G ,prazo de .trinta dia$,
imóvel, ás q.nais éõmpare- ria forma do art. 455, § 10',
cet:Ao 'independentemente de dó C.P.C., os interessados

citação. ReqlH!-rem mats incertos;· pessoalm�nte, o

FAZ SABER a todM que, depois da. jus:�ifi:(lação, Dr. Representente do, M.

quantos o .presente edital ilej� feita a citação dos Público, nesta Comarca:

1'1 ·t
_: "d atuai,,' confrontantes, Ma- Dispenso a citação, por pre'(e C1 açao, com o prazo e

trinta dias, virem ou deI.. noeI eh'ilo Marcos e â. viu- cartório, do Representante
I· va M'.ar'l·a Perel'r"'a, "esl'.d,en- do Domínio da 'União por,conhecImento tiverem, que • '

,

tes I-i.(} 1",cal ..lO' I·m.o'vel, bem entendê-la desnecessária ern
por pa"rte. de José Adolfo ' '" u

Mafra e s/mulher lhe foi como dós. inteí"essados in- face eb' j_tírisprudêucia não

di.rigida a petição do teoi certos. e desc'onhecidos, po"
só do Supremo Tribun:�l

se-gllirit�:-. "Exmo. Sr. Dr. edita.l de trinta dia's, - do Fe::!eral como tanrbem do

Juiz de -Direito da Comarca, Sr. Diretor do Patrimônio Tribunal de Jústiça dêste

d U· t" Esta.do. Tr'ata-se .

de terrasJosé Adolfo, Mafra e. suá a nl'ãe, PÓr preca onR,

mulher Maria Amaral Ma- em Florianópolis, e dQ Si'. interiores e a .cautela reca

I fr,a. naturais dêste Es-tad.o, Repl'�sentante do ,Ministé- m'endada diz respeito ao'3

t lanadore:s, residentes e do- do Púb1icQ, nesta Cidade; t�rrenos alodiais de ma�'i-

.
miciiiados no lugar "Centro

.

todos pai'a cO'ntestarem.a ,Ilha o que não é o câ.so da'

d?' Moura", desta Comarcl!;, \ rE_lferida ,ação de;ntro do ,espécie. Sem custas. P.R.L
querem mover a pre'lenté ,pruw de dez dias, d'e cO'm- Tijucas, 11 de dezembro ele

aç-ão de usucapião l) �f, formidl1de com o. disposto .1958., (ass.) W. D'Ivanenko

propõem provar: - 10 no artigo 45.5, do Código � JUiz Substituto: em exel'
. Que os suplicantes são pO,!' de Processo Civil, - sendo,' cício." E para que chegue
seiros, há mais de' 25 anos,. afinal reconhecido o do- ao conhecimento de todos e

de um teri'eno situado· no mínio 'dos suplicantes sobre ning-ue,m possa alegar ig
lugar Centro do �oura, o referido imóvel, cuja sen- norãncia, mahdou expedjr o

! distrito de Çanelinha, deso tença'" lQes servirá de títll-' pres.ente edital que será
ta Comarca, com 52 metros lo habil para a inscrição afixado na sed'e dêste Jui

i de frentes e 880 ditos de no Registro de Imóv,eis. zo, no lugar do costume, e,

: fundos, ou sejam- 45.760 Protesta p-rovar o alegado por cópia, publicado UMA'
; metros quadrados, - fa- ·com testemunhas - e vÍs- VEZ no Diário da Justíç't
. zendo frentes em .terras toria, se neê1B$ária. Dá-se a e TRtS VEZES no jornai
ocupadas por Manoel Ciri- presente 'O ·va-Ior de Cr- .•

" OEstl:tdo", de Florianó
lu Jifa,l'cos � fundos em di.. 6,000,00 ,para os efeitos le- polis. Dado ,e passado nesta
tas do espólio de Antônio gais. O solicitador qu,e es· cidade ,de Tijucas, aos doz.�·

, José P7reira, representad0 ta clssiria:tem sua resirlê1\- dias do mês de dezembro do

l pela viuv'a Ma�'ia Pereira; cia nesta .cidade, onde rece- ano de ,mil novecentos e
extremando ao' norte· em oe e���ão., �estes ter.m�� cinceenta e oito. Eu (as.)
terras do rp"e'smo e'spo'll'o e Gnr y d An' E

. �

... tlef.�rimento. Tijucas,. 3 "'.c os JOS' scrlvao,
ao wl em� di�as .

do req!le- de novem:bro de 1�58; (-ass.:) Q. datilografei,' 'eonfel'i e'
rente. 20' ......:.._ Que o referido Claudic, Car..amurú de Cam- suhscrevi. -:'- Isento de ·se ..

imóvel foi adquirido pelos' pos _' Assi�tente Judiciá- los por se tratar ·d.e Assis·
suplicantes, pOl' cO!:npra rio." .Em 'dita . petição .foi tência ·Judiciária. (ass.)
feita há' vinte e' sete ànos, exarado' o seguinte .despa·' \Vladimir D'Ivanenko
de Jacinto, de' Azev·edo e cbo: ·"A., .. corri'o' reque- ·Juiz Suhstituto, em exercí
t�lnto a posse dos supliQan-. rem.. ·Desig::r1o Ó dia de ama' cio: 'Está conforme o origi-
tes comI? R:

.

de seu \refei·idu nM, às dez hor-as, no F�' nal 'afixado, na sed.e dêste
antt<;!essor, 'sempre foràm l'll!'!l, pára ,a' justificavãQ -Juiz.õ "fio higar do costume,
pacífiças', ,c(mtin.uas; inin' re<ÍUei"ida, f,éitas as inti':,' 'sQbre' o qual me r.eporto e

terruptas e exereida com mações ,devidas. Tij'ucas, do1f� fé. ' -

Rua Felipe Schmidt -, Flor,ian6poll. "a!lintus-domini". 3° 6-11-1958. (ass.) W. D'Ivu- Data supra. O Escrivão:
I

............._. .........."_:..-...:Q;.,.,,,ue,_ em vista ',do nenko Juiz Substituto Ge cy dos.Anjos.
__-""" _

a FIo- JUIZO D'E DIREIrO DA
contra

I 'COMAR'CA' DE TliuCAS
I

Para CJllrn(mais' 'lpelal'1 ,�. E'ditaI de citação, com c

� �--.--�---- prazo dé trinta' dras, de in·
teressadog ausentes, incer

tos ti desconhecidos
,f

3.a Circunscriçij.Q,. no
exercício do cargo de
Juiz de DireitO' da Co'
marca de Tijucas, do
.-Eªtado de Santa cãt�.
rina, ·na forma da lei
etc.
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ESTADO" O 1\1AIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA C \ TARINA FLORIANÓPOLIS,

Leio, sob intensa emoção, o .ncticiário dos [ornais
acêrcu da solenidade da colação de grau dos bacharéis I

de 1938 da nossa Ii' .iculdade de Direito. Entre êles, um
J

velho amigo a que a minha admiração pelo filho, igual
mente' amigo meu, confêre particular simpatia e. afeto.
E' o agora, 41', Diógenes Gomes. Não fui dos' que estive
rarn presentes ao ato, mas nem porque chegue um pOUCJ
mais tarde para o meu abraço, deixará êste de ser sin .

.Insiste Deputado Orlando Bértoli no Problema da Usina do
cero, Compreendo as razões que Impeliram o filho, já . .

grande cultor do Direito e Professor da Faculdade, de'. Canôas - Ampliação cozinha Hospital, "NEREU RAMOS" -
Abelardo Gomes, a sacar do próprio dedo trêmulo de _1I.o Congresso Eucarístico Estadual - Em defesa dos Colonos
emoção, 9 anel de bacharel que lhe. fôra dada pelo Pai, O deputado Qrlando Bér-' ante-projeto de lei, elabOra-j demonstrou .no que se rete-
por ocasião da sua formatura, para agora pô-lo no de- . tolí :voltou, na sessão de on-

J do por' aquela Comissão. Si-I re àquele notável empreen
do do genitor recemf'ormado, a quem entregará o diplo-.

I
�en: �o Poder

_ Legislativo, .a
I tuou a responsabilidade go- dimento.

ma meritoriamente obtido, O Inedetlsmo dêsse ato, qUI;)
ínsístír no probleIIla da uSI-1 vernamenl�l_ no caso, e fl- Sem, dúvída alguma que

. " . ,

.

-

. � ,
. na doCanoas. O represen- xou a pOSlçao das classes o problema abordado tãoconatibulu sO,leUl�ade a parte, em�olgou a asslstenc!a'l tante do Vale do Itajaí, ror- I

produtoras interessadas na lucidamente pelo jovem e
Na verdade, havia algo de excepcional na' cena

,

dês - mulando brilhantemente a Usina do Canõas. O deputa- .atívo representante -de Rio
se ancião com alma de moço, o qual, não 'obstante os I,que.;tão; deu c-onhecimento do Orlando Bértoli, apartea- do Sul e dá zona do Vale do

s�us sessenta e nove anos, ali se encontrava, numa ·tUl'- ',à C�sa_ 'dás átivid.ades_ da do, POl: �iversos .. de_putad_?s, I I�ajaí é de suma importân
ma .de novos bachareis para receber o seu título de honra CO�ll�sao de En.ergla da A(l� .101 felIclt:;tda, !lo rínal de ela para o Estado de santa

I.' " .". ," . soelçao ComercIal e Induso• suas consíderações, por re- Catarma, no que . se referePrecedera-o de mUltas, a�os Q .filho Ilustre, ja agora e�I- trial de Rio do Sul. Leu e presentantes do próprio 00- ao seu desenvolvimento,
nente Professor de DIreito, mas a quam ele numa norte comentou a j!lstificação do I vêrno, tal o equilíbrio que O Govêrno do Estado,
de gala igual, também abraçara com profunda emoção, . ---� pois, deve imediatamente
ao 'vê-lo vitorioso. Fõra então, que o pai orgulhoso entrar_ em ,ação, afim �e
ofertara ao filho que se formava aquêle anel símbôlíco ql!e �ao mais retarde prOVJ-

�
.

. .

- -

[
dêncía de alto alcance ad-

em que pusera toda a sua grande alegria de gellltor sa-- mínístratívo e de inegável,
tlsf'elto de quanto fizera para vê-lo bacharel de Dírelto. i C LU B E R E C R E A T I VO alia à economia de Santa,
E êsse mesmo era, agora, o anel que; tendo acompanhado 'I' elE ,'J A N E .1 R. o

Catarina.

O filho nos triunfos- da carreira, voltava ao pai, com () I h I
\ } fõ:M DEFESA DO HOMEM

mesmo sentido de'coroamento duma galharda conquista!

I'
,_o

DO CAMPO
no campo dos estudos jurídicos. O que, todavia mais

I

E S T R ::: I T O Ocupando a tribuna da Iimprossiona em tudo isso, af'ôra a curiosa trama do des- --- . -� .. -

'Jasa, em sessão de terça.

tino, é o fato de um sexagenário, portanto na idade em .eíra última, ô Sr. Paulo

que tantos' outros se comprazem no pessimismo contor- I .'reis voltou a comentar o
.

oroíeto de Lei nv 216/58 --

mista" lançar-se aos estudos com o vigor dum espírtto ..

le sua autoria _ que visa
que se provou rijo e iluminado, - para afinal alcançar, i, PROGRAMA PAnA o �lJl:S DE cransterü- ao ETA "ACA7
na competição do saber, o filhó que o antecedera de DEZEMBRO 'RESC:' o imposto Territorial
muito na largada gloriosa rumo aos triunfos da erudi- par? que tenham melhor

cão e da celebridade. E há muito ainda de .edificante DL'\. 11 C:UINT,\ FE1P. A .0. Soi róe d e formatura amparo os nossos colonos.

li ,I
Demonstrou (} valoroso par-nessa circunstância de um velho pai que, cumpridas as

1-'
do? 'novos «ont-ido-

'I lamentar pessedista o seu
tarefas ele chefe de família, norteia os filhos e, só de

II, ','.' res da "ESCOLA li profundo confiecímento do
vê-los a salvo, enceta ja própria caminhada, com a con- TÉCNICA uE ;':')- ii que seja extensão rural. Exa-
ciência bem clara e o pensamento bem orientado. Não I I

'

MÉRCIO SENNA I
.nínou 03 resultados benéfi-

se pode, pois abraçar êsse novo e velho bacharel em' n.- !

I PEREIRA", j
, cos das realizações do Pon-

"

nície �o IV em países subdesen-
reito, que � hoje o dr, Diógens Gomes, sem que se faça ii ' às 22 horas .olvídos na Asia, América (>
isso duplamente: por motivo de sua formação; e porque; 'i! 1'- . Europa, Referindo-se ao

sôbre Os mér-itos- de modelar chefe de família, quis aín-" u

I
'1ft 13 SABADO Soir'ée de formatura. Projeto 17, em nosso Estado,

da proporcionar à descendência digna, um exemplo a' ii '

do "CURSO. NOR- .1fil'mou que e o único ór-
, são que, sem interferênciasmais das vhtudes em que sempre inspirou a educação i MAL REGIONAL HA

I politicas, tem procuradodas Iílhps, para vê-los perseverantes na senda do apr
í- ROLDO CALLADO, prestar assistência direta ao

muramento espirttual.,
.

1 inicio às 22 ho,·�". homem do campo, com o

Crônica lid"a na Rádio Guarujâ, as 12,40 hs, do di� objetivo de elevar o nível de

10-12-58"
.

DIA. 28 DO'lIINGO - Vcspernl Dançante de Con-
.

\
vida do colono, fixando-o à
terra. ./,, f rn tcrrrisação dos .1<sO· Dessa elevação e recupc.GI(ANDIOS(}. SCHOW NA UNIÃO", w� ciados do Cluhe, inIcio ração resultará, afinal, o �,

, .. ",- , iJ"'. às 22 horas. melhor rendimento dq trf;-'
BENEFICENTE ,OPERÁRIÀ �!����ii��SfteôZd�S p��a����á��

.

"
,

r
\t respeito do assunto e afir-

Dia 22 de dezembro com InICIO às 20 horas gr:1�l- mau que tudo fará, neste
dioBo show Da; União B. Operária com hrincadeiras e !in9.l..·do ·seu, ·mandato,- para

. prêm ios para o _a1lditóriq �Ilh�-d� C!t-jjl ';19,,0'0, ,: .. Jo -__'

-'

::._'"_:,,:�:__ . , .
que' o homem do campo ve-

,

Procure desde já o seu ingresso na sede da União nha a ter a o'assistência dos
. poderes publicos, qüe, atéPR' O G R A M A

aqui, ainda náo se lembra-
1,0 O Doutor Satelite Comédia

.. _, ram daqueles que, lá no in-
2,0 Hora de Calouros' 3.0' Grandioso Schow "ERI( E O IMPERADOR" terior, constroem a verda

deira grandesa do país,

JO alWO MO r,l·tz S'.A,. 'rendo passado três anos e meio nos campos de CO�l' AMPLIACÁO DA COZINHA
"HoSPITAL NEREUentr:1ção japonêses, durante a última guerra, o escritor

RAMOS"
. ..

Cornel Lumier'e recolheu impressões com base nas ,quais Q.. deputado pessedista Epi-
eSCI'e'leu o emocionante livro "Eric o Imperadctr". E ago-' tácio Bittenc!,!lUrt 'foi à tl'i-
1':1 em sua edição ·desta quinzena, ALTEROSA d'á"iní-, 'buml, para, c9xuentár a aUl!
ei� à publicação em série dessa grande obV:a de inbgáv,ei' pliação .,da c!lzinha do lio.s

pital ':Ne�eu Ra�os".. ' F�'i-,fôrça dramática, destinada a conquistar to€los. Os leito'
sou o oraaor ,que o Plano

res, Ao lado ,dêsse navo lançamento, a revista ,da' famÍ- Nacional Contra a 'Tubereu
lia bi'asileira apresenta, em sua nova ediçãa )flatéria d:", lose conseguiu' para aquele
Natal, incluindo contos e artigo'! de primeira' ardem. nosocômio' cêrea dI'! cem lei

"Aquê!.e Papai Noel", "O Natal do ;Juquinha".e �os, além 'de utensílos !'l mo-
í veis, cabendo ào Govêrnp"Meü Sonho de Natal' estão na primeira .linha ent.re DS

do Estado ,a "ampliação dapãgi�l�S de ficção; "Pela Primeira Vez vi� ��Natal'.Í' cozinha para
o atender com

emocionante narração veridica; "Do Cartão' de Visita a alimentacão necessária.
I à Mensagem de Natal" apresenta curiosos asp'ectos de:;- Todavia, até' agora na.da foi

:3:1 ti :l.dição, A,lém disso, ALTEROSA, sempre ,em dia feito pelo Chefe do Podel
Executivo. Várias vêzes ,-

(�om a atualidade, publica reportagens como "Jordânia
segundo informou o deputa-

- Uma Nação em Perigo, "'O Brasil Estêve Bem,.em do Epitácio Bittencourt ,__ participam aos .s,"l1s· pa\'Clüe> l"::'ticiDa,n� aos Seus parentes
Bruxelas" e "Guerra de Morte aos Pardais". esteve em contato 'com o Se-

Outro fato importante a respeita de ALTEROSA é eretário da Saude, não con

o seu monumental Plano de Festas,' oferec,endo livro'!, seguindo, porém, internar

l'lltnl'I'umente gr'a'tl's, a quantos - tom'a.r.em assl'natura�, doentes de municípiOS que
"" . .

o procuram, em virtude do Andrade Neve"
para. si ou as oferecerem aos amigos, neste fim d,e anp. impasse criado com a não ,T O S É' e S Ô N I A

Embora a revista surja com o preo aumentado para 15 ampliaç§,o da cozinha. Ha N O I V O S

(;ruze;ros, para venda avulsa, as assinaturas somente seis mês que perdura tal es-

serão aumentadas a ,partir de janeiro, e assim, 'Vale fi estado de cousas, oferecendo \. ,

pena alproveitar a oferta especial, escolhendo, de uma lis �:�!��mce:�o d��:i:sc��o!e�t G'rand"-e Des·file- de-Modas, de A.. Môde�ta ele 65 obras selec)olJ.adas, os seus livros pref.erid.os. dos do terrível mal espalha-
ao oferecer assinaturas. ,Basta consultar a lista publi- dós por diferentes artérias lar -\Sa'b'ad"o no'lllra.·.Em",;··B·'··e�e' f(,?�-,r.o:",:,,",eada em LTERÓSA e dirigir-se à Soc., Editora Altero- da Capital. !mm atentado fi .. I��
sa Una, (Caixa Postal 279, Belo Horizonte,' Minas), en- saude publica. .,-,.....'.. -, '. ·'C
VI'ando a l'mpor'ta�ncI'a devI'da (Cr$ 220,00 por um anu,

no CONGRESSO ESTADUAL da's (ri
I

3ura"s p'ob:re'r
. [

A nov,l' Diro'tol'ia do pir tório Ac-ndêmico "XXII de Janeil'o". EUCARíSTICO U Y ..

.

a.
da Fa. uldade de Farmácia e. Odontologia, dando execução à Sua ou Cr$ 400,00 I?ór dois anos), acompanhada de nomes e Por solicitação ' do depu- Com a partieip'a�ã(). de finos senhoras.

enrlereços para as remEls,sas. tado Nazareno Neves, a Ca· .

dom. ntos do nosso', alto mundó
sa aprovou o envio de des-
pacho telegráfico ao Sr. Ar· ;ocial e sob o patr�rínio da Exma. wloí,a-.r' .fitenas uma meia dÚzia

cebispo Metropolitano, COI1- �l'a. Da. Luc:y Corrêa 'IIi:�lsc, })ri- "de' 111êsas.- �

.

�

lúatulandb-se com a reali- meira dama do Estado, sel'á rea- (l 'desfile será orientado pelo

'����l:e��st:sta�i�:ld�u��rí�� 'izudo, sábado p!'ó�imo: nos 53.-"" ,.:mj)átiêO ç l�Ol' to,lo; esl:im:Hlo

tico, Associaram-se ao re-
',60S d'o Li!'"

Tãn.
is Clu):>e, um Qec Il'ÓI1:�'b8' "3,;ial Sl" Rl1n:nl� Cunha ..

luerimento do representan- íí"imo desfile de l11odas'do,ve'l'á<i,. 'i ".__,_. ._

te
.

pedecista os deputado,;;' do magazill A Modelar. ",I' ...., -

" 'S'O'A'LHOPaulo Prei{;, João Colodel e Reina um enorme interêsse por'
'Laert Ramos Vieira, tendo ·t d d

.

d 'b ! '. ,

essa 1101 a a e ,aprnnora o, Q!.l1 IRMÃO- BITE!'-KOURrO líder do Govêrno reque- .

I I" Itr
. l :,

rido aprovação da Casa de g,os ;0, e egancla e a UIsmo So- "

.( Á I' 9'" O A p'Ó f O N! I to I

um voto de boas vindas ao ",n!. ,L' AI-1T1C,1) C[P'ÓSIIO OAMIANI

Carde.al Dom Jaime -de Bar-I A venda das mesas está à ca���
l'OS Camara. I .'c lima distintí,sima comissão de'

.L!___, .__

; I A_' ,__ _ ....,;. -:- _
---- ---_._�--

lAVrANDO COM SABAO

,Virgem Especialidade
ta I iaw WftZEL 'INDUSTRIAL Jotnville - (Marca Registrada)

'economiza-se te 01)0 dinheiro

FLAGRANTES DA CIDADE

,..;,1", ..

'4 ...... !) .. r":��· [J1.�{fH>(. no I.lltr-ett.. - ('!!!1"t,..

"A S<ll:'ilrBn,_" Praç'� iS de
'

novembro - esquina
.

na Felipe Chmidt
-----------��--�--------------------------

Diretório Acadimico 'XXII de Janeiro'
,

Faculdade oe Farmácia e Odontologia
/

'E D:' I l' A L
'

-_.- CRIA CURSO IN'FÇNSIVo. PRE'-UNIVERSIT.\'RIO -_

Plataforma, nos 'dizeres de seu ítem 12 'lue 'visa "ar assistênci,fl ao

Yestibulnú,:o' - TORNA PUBLICO' que criou I1lll Cui·so. Intensivo
de FISICA, BIOLOGIA, QUIlÍ,ncA e PORTUGUES, em pl'e'paração
no Exame Vestibular da sÚ))1�acitada Faculdade.

o CURSO iniciar-se-á dia 17 {lo corrente. e se prolongaJ'á atf.

o dia 13 de fevpreiro do ano. vi,ndouro.

As inscl'içõeâ rWdelão sQl' c·f tuada�, d:àl'iilnlente; (exceto sáhudos

e clon�fng'os) (Ias 20,00 às '22,.00 horas, na séde do Diretórió AC:ldê-

mico' - Rua Esteve,s ,Jún;o" 9'3.

No ato da inscrição, Ó Diretório encaminhará carteiras provi,

.órias de Estudantes aos Í1;scrito�,
Flol'Lnnópolis, ]·1 de dez�mbro de 1958.

VIRGILIb B. SeREID GUIDO GASC,HO

'pr, sida'nte Secretário Gera I

EM

80S s m a r k
ú f R A l

VI·�ITE A MOSSA LOJA·
Rua Deo_doro, n. o j 5 - Tal. 3810

ÉNÃO UM f I L ME

L{llQ, in4ÍA .fàhdR, DDdd

J2fJ.Mam admina»
na :Wa...

É, SIM, uma insuperável, ONICA, magistral
criação em foto-romance, realizada
'especialmente paro·

"GRANDE HOTEL"
• da mais adorável, encantadora história de �mor

de todos os tempos

IIROMEU E JULIETAIl
tendo' .como principais intérpretes nada menos que

o AS do cinema internacional

V1TTOR'10· GASSMAN
',�coàdiuvado pêlo maravilhosa �'estrêla"

ANNA :MARIA FERBERO

"ROMEU E JULIETA" em fo�romance, realizado
com a mais arrebatadora poesia e com incalculável
riqueza, sob o céu fúlgido de Itália, na mesmo terra
�m_ que floresceu o amor dos imortais apaixonados,
é o notável exclusividade que "GRANDE HQTEL"
começará a., publicar � pa�tjr dQ pró:!(imo número.

. COMUNIQUE TÃO SENSAéloNAL NOTICIA
" A 'SUAS -AMIZADES! .

Não perca esta -oportunidade! Só enl

"GRANDE HOTEL", nada mais que
em "GRANDE. HOTEL", poderá
v'ocê a d m i r a r a história de
"ROMEU E JULIET1V'; por
Víttorío C-assman
Anna

e

:,�aríil., ferrero.
Compre ta se ... exemplar!
Cr$ 10,00 - Nas banC'as de jornais

P A R -1 I ( LP A ( Ã O·
•

JOSÉ 'FERNANDES NEVES
\

JOÃO OTÁIUO NEVES

E

SENHORA'

E

SENIlOJ?A

';' pessoas de suas" re1a�ões o

contrato de casamento' .de seu

filho JOSÉ com':"à srta. Sônia

�. pessoas de su.as l'élaçôe3 ,o

((lntr��to de casamento de sun

filha SôNIA 'com o jovem J.osé

J {I LllO).'.

FLORIANÓPOLIS, 12 - i2 - 1958

Pelo qu,e l>Ilbel11os exist.m parU

"

.
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



c-.ru

RUA ARCIPRESTE PA.IVA 9'- FLORIA.:\'O'POLIS

pessoal erpeclallsadc 'está ,habilitada pa ra. /

a) - ADVOCACIA: CIVIL, CRIME COMERCIAL 'TRABA,
LHlSTA: DEFE�AS F'Ie'-AI;:;. 'A,TE�'DER E 'ACOM PA�

l\'lIAR NO TRInUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CA

TARINA RECURSOS ORIUNDDS DO INTERIOR fll

F.STADO. ':)I�FESAS DE .ATLETAS E ENTlnADF:�

DESI'Ç>RTIVAS 'J;EHANTE OTRIBUNAI. DE JU"Ti

ÇA DESPORTIVA.
b) ,- CONTABILIDADE; ACEITA ESCIUTAS. PF.RICI..,.:

PROCESSAMENTO DE BALANÇOS. RI�GISTRO. r»

FIRMAS E DE:\'1AIS SERVIÇOS..
c) - pnOClJf<ADORIA' TRATAR DR INTI·:rn;SSE:-; I •.

f-'REFEITliRAS MUNTCJPAIS .JUNTO I\OS OJ�(;ÃO

PUBLICO" NAl'URALIZAÇOES. REClST"W �L\1!(: \.

RF.GISTF, DE DIPLOMAS.
L_

VIAGEM (OM _SEGURANÇA
E RAPIDEZ

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS
.'

DO

R ! P I f) ,O
.

,rI S IJ t - B R A S I L E.I R· 'o
r,

Agêàcla: .
Rua Deodofo .esquín ..
Rua Tenente Silveira

..

EDITO.A "O ,ESTADO" t�rnl\

.(f) S.dtQd!J
'Rua CoueUaeIn 1IafIoi· 1"

Tt;Jefoae S022 - cu. ,N� lU

F.,ulereço Tele,r.áfleo :ETADO

D I R II T_O B
.
Ruben. de Arruda •••

G-B R B N T'.

Domingo. Fernandes d.

REDATORES
"

OSvaldo &Ielo - Flavio ADlod.. - Hn:c �il". -

-Andr'- Nilo Tadascn _. Pedro Paulo �Ma(";hll.", � ,,,rI

-.\IIl'·'II;,d.1 -

c l) L A ,,8 O R A DON E S

. i?rof. H!\tre'lr,,� Filho.-=- Dr. OswAldo Ro�ri&,ut'8 Cabra'

_ lJr AlcideM 4.breo - Prof. Carlop da ('0'!t8 P.......in

_ Prof. Otholl d'Eça - l\1!ijOl' fld�ro!l8" .Iuvenat

Prof. Manoelito �e Ornelas - Dr. MIItoh Lelte da Co ,

� Or Ruben Costll - Prol. �. 8eix,'\a Neto - Wlllt� .

J.anlle -

.

Dr. Acyr Pinto da Luz - ACl C�bral T�ive _.

Naldr Silveira _ DoraJé�io--- Soares - Dr. Fontuur.

F{ey - Nil'lIh,u Apostblé)��' Pascheal Apóstolo - limar
.

Carvalbo • P'-'ulo .'ernaodQ'-'dê At.ar.J.' lÃ.o.
P U 8 L J ê" I D ADI'

, �h rIa ("".ina Silva - Aldo Y.e...nandell
DiM - Walter Linhllr_

PAGINAÇAU
. OJegano OrUJ!a Amilton Schmidt

IMPRENSaRES

IlUU E,\:IR CARDOSO WANDERLEY LEMOS

HEPRESENTANT.

Itepr"'''f'''laçÕes A. S. Lua Ltda

"'0:-
.

«ua Senador Daut." 4'; - C"

Tel. 225924
1'\ "._Uh. f(ue Vitória 857 - ....nl ti

�
Tel. -34-894"9 .

'
..

'K'rv,lço Telegráfico da UNITED PRESS I I � . I' )

Hil!illlrletas ....Curio�idade8 �J8'" AGENCIA PEJ{IH

mSTJCA LA1'INO AMERlCANA IArLA)

AljENTES E COR"RESP!MD.P.""TE�

tm TO�08 tJ8 munlcipiol' d��A"Ti\ CATARIN,1,

A S S I IN A T U R A

ANUAL ..
-

.... ';'. ..," � � .. ... .. ...

••• -. ••• � .... o.' ..... ,� • , ••

..ft N l1 N C 10'8
Mf'dlant. contrato, d. acordo com 11 tabela "'11'1 .'Ilrotr

A direção não sé responsabili..:..j pi>!' '

1""hreÍ-t(,S emitidos 'n()� hrlil;'-'o.; as�;m:,r1(1 ..

V. S. deseja
VENDER (OMp·RAR·ou

uma ea.a, um terreno, um t'.taAel�ehi"!R'-" .'1'

'merclal oa am automóvelt·

Encarregue a· ORGANIZAÇAO ATLAS LTUA. C..rret&i'eu.

Procurações,- Répres.entaçõea, -qUe Ib" proporcIonara o. m"

Ibores negócio .. e as m'elhal'" '-Qrtunidadel ., .. -'.

comiuãu ..
'

F.serltórlo Provisório: - R. Sald Mari,l.,.

Temos'à venda:
a '.l'ioturaria Paulilta a rua 2' da .aio _ Sitr.tto
I Terreno �a praia �om AbrljfO - Coqueiro.

'

1 terreno no lotê..meoto da I'raia da Saudade

i casa à rua Silva Jardim, '17, 'poli.,
I terreno em Bra.Uia

1

C.mboril

e'stabelecimento de .sêcos e molhados muito beln af
.

d
�' " rcguesa o

em ótimo ponto comel'cial da Av. Mauro Ramos. '- IlIf&rma'
ções em n/e'scritório

Uma bôa casa de materiallocalisada à rua São Vicente de 'Pauta
(Pedra Grande) nesta Capital

Uma caaa com frente' e, um lado de mater:al, e o �esl:inte de

madeira, 7x30, 3 quartos, sala, 'Coú:o:úla e instalrtç:l0 sanitária
à rua 3 de Maio, Estreito. .'

- 1 lote com 12 x 86 mtn. i Rua Joaé Malcot _ Barreiro.

-) lote com 12 x (5 mtra. i ana José Malcot _ Barreiro.
- I lote com 16 x 28 mtr•• na Trindade, próximo ,.' .......

frente para' o asfalto.

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA C,\TARINA
----------�----------------�------------------�--��----- �--#-.-

---�-----_ .. � ... ---

PLANTõES DE FARMA'CIA

M1l:S DE. DEZEMBRO

G -. Sábado . (tarde)' Far, Esperança R. C. Mafra

7 ,- .Domtngo Far, Esperança R. C. Mafra

'13 - Sábado (tarde Par, Sto. Antônio R. F. Schmidt

14 -' Domingo -Far. Sto. Antônio R. F. Schmidt

20' -- Sábado (tarde) Far, Catarinense R. Trajano

21 - Domingo Far. Catarinense R. Trajano
"�'5 5.1\ feira (natal) Far. Noturna R. Trajano.

27 Sábarlo (tarde) Far. VitorIa Pr. XV de Novembro ALUGA-SE VARIAS EM PRf'lDlO

28 -- Domingo Far. Vitória Pr. XV de Novembro TÉRREO E CENTRAL.

() sCl:viço noturno será efetuado pelas fa'l'máciii::; INFORMAÇõES NO TELEFONE

Santo Antônio, Noturna e Vitória, situadas as ruas Fe- N. �512 .

. l ipe :-;r-hmidt,'Praça 15 de Novembro e Trajano.
.

.

li plantão díúrno compreendido entre 12 e 13,30 I CONFECCI9NA-SE QUAL-

horas será efetuado pela farmácia Vitória. J
QUI�R TIPO DE CHAVES

,

E S T R E I T Ó I
NA RUA FRANCISCO TO-

7, 21 e 28 Domingos Far. do Canto R. 24 de Maio, 895
j

L.�NTINO N.' 20

14 (Do-ningo) 25 (Natal) Far. Indiana R. P. 'Demoro I
_------------

O serviço ll9turno .serú efetuado pelas farmácias

do Canto e Indiana.

A presente tabela 'nãó poderá ser alterada sem pré,

da autorização dêste Departamento.
D. S. P. em novembro de 1958

Luiz Osvaldo D'Aeampora
Inspetor de Farmácia

D. 'A. S. P.
(URSOS DE (ORRESPONDENCIA

.Quarlos pa�a Casal
TRATAR ,PELO TELEFONE 3297.

ALUGA-SE BONS QUARTOS
PARA CASAL.

MARMITA. -

FORNECE-SE

DI�· P01YDORõSÃõJHIAGO--
.

Doenças do Coração - Eletrocardiografia
.lIvras marcadas - II) às 19 horas
Vitor Mei·relJes 12 - Fone 2702

DR; 6.ltARACI-SANTÕS�--�

"Cirurgião Dentista
CLINICA - PROTESE - CIRURGIA

BORARIO: _ Das 8 às 12 horas. excato ·ao. lihadol .

Ate-nd.e exclusivamente' com hora -marcada
Consultório: Aveni4a Hercmo Luz 89

Esquina da rua Fernando Machàdo'
'.

.

S E

·

\ U&. aOKJQU. t'IU8Ui
P�iuIBO

illDICO
O,.,a"..

-

- UOenç.. '- d. :.-1.,.,,,,,

ru. - CbatQ •• A•• lt_

O.no '0 ••paciall.a�', o.

Ho.pital cio. SorYidoTn ·.1 ...

tato.
.

(Sen1cô '0 Prof· .ar.... 6.

Andrd.);
Oo•••lta. - Na maDlal à."

Hu.pltal d. Oanelad••
.1 tardo da. lI;aO �"r....

4ianto no con.ultorio • .R ua N D

no••achado 17 ••qoill. da r ·rl.

\D Eb B B
I donte. - Teld. 2768

. ra� . e .' ªrros' •••idaacla - Raa Pruld ••,�

Coutinho ... - T.l. auo

CLINICA DE CRIANÇ.\:-·
"tenderi a partir' de I.· d. 8fI.

tembro à Av. He.rclllo Luz 155.

Apto. 4.'
,

liIori!,lo: daa .15 18 17 bOll"

'fod�� 08 dIa. f''lrf't". db�do.

VENDE-SE
"C A 8 À eom A R

<,
E A-

."q"on,o
ORGANIZACAO!,j SA'NIA CATARINA

t <nforrne ,informações, . as provas finais em 2.1<

,)pO�'l. dos Cursos por correspondência do DASP, a sà

bel': I'ortuguês e Redação Oficíal ; Matemática e j';le

mentes de Estatística; Noções Gerais de Dh:eito e I\d

mini .tr ação e Legislação de Pessoal, 'serão real lzadas no

dia 7 de dezembro (domingo), às 9 horas, na Escola In

uust c ial de Florianópolis, à rua :Ü�iránte Alvim N. 19,
._-_-,-------

...__
..

_�
-----

R ,A � PAZ

construlda de 318 m2 à RIU

Felipe S�hmidt US.

Tr3tar com .dr. Guerreiro da

Fonaeca, pelol telefoneI.
2366 - 8660 e 26S0. Gran4e
facilidade no pagamento.

'BAR E RESTAURANTE "VERA

LÚCIA" SITO A' RUA FRAN.
,

CISCO TOLENTINO, 3. COM·

PLETAMENTE INSTALADO,

COM VARIADO SORTIMENTO

DE BEBIDAS. TEM REFRIGE-

RADOR E SORVETEIRA.
A Tratar no �e8mo ou na

Gráfica GraJaú, rua

Tiradentes. 53

S A L A S

Precisn-se rle um com 15 ou 16 anos para trabalhar

como contínuo. Tratar na "WALTER LINHARES Publi

cida.l-
'

Rua Fernando Machado, 6 1.0 andar.

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA
FARMÁCIAS DE PLANTÃO'

Motores
DI\E�r;.�
'-'tea. "".N�ACB··., I"GANZ<:

'- -.

H,' is BP - 20 iiI' -:' 26 ·H}, _/

'H HIIJIIRfo�S 1)1': ENERGIA ELtTlUCÁ �IÃUCÀ. ··(;A:'i-";'-'
"õ' .,:,lH';'·'" r'.r. 1211 n" 220 volt·s. AmJ,pragen. à '''pção '

__

:!Oh/l, .-jp "8r�& - Trifásicos. com ou sem neutro - V"II.",

!tOlns e amperagen. 'à opção'
,iNSTRUMENTOS ELÉTRICOS DE MEmçAO

Amperimetros - Voltimetros _ Alica.tes para- bateria.

Estoquea permanentes - Vendas dire\as - Pronta en! ....... "

•
Podemos estudar propostas de firmas especiali?adas o� ranll'"

qu.(' p'retendam a representação desde: que indiquem 'on' ..·•

de referências .comereiaia e ban�aria8 na praça de 'São Pa»lo

ronsultas pedidos e propostas para:

INTEIÚ�TATE S/A. - ·IMPORTAÇAOó"EXPORTAC.lO -

E REPRESENTAÇAO
CaIxa POltal 6578 - SAo PAUlo.

'

...

NECESSITA -SE - Informações nesta Redação

i- ....

por. motivo de

LEIA EM NOSSA NOVA
EMBALAGEM COMO
SE PREPARA UM BOM

CAFÉZITO

V E �N D ·E -

(asa no' Cenlro
V. E· N DE- S E
SITO À RUA TIRADENTES, 14

esquin� com a' It.:a Saldanha

Marinho.

Tratar pel� Telefone 3756

f·_
.... ·�n'

,... .... '

I': j c!��:�.�J_NCI9�(-í .

II .: .("WNÂtS
!

I Ii� \fI:) l A f> .

, . (�l�:����:�� OOAl

·t -i . ';IUfI af,..� <X'f UA�.

[RE�A !;.;��,,�.�}�.�
RIO" Df iAN€IÍlO'. D �.

� " ,....... =0.:/'
1

VÉNDE'�S:E MÓVEIS

•

viagem
Vende-se um dormitório comple

to plcasal, com' colchão de mola,
sal. tipo mexicano, escrivaninha.

biblioteca, radiob umcric!lna, to

Ca disco' com tré.1 vElocidades e

outros obje·tos.
TrataT na Estrada Velha 28'

Barl'.eiros.
' .'

DR� RURI Gg'MES
MENDONÇA:

l\mDIeo
Pré-Natal Partos
Operações ....: Clínica Gera.
Residência:

Rua Gal. Bittencúurt n. 117.
1'enefone: 3839.

.

Cõnsultório:
Ruã Fenp�, Schrnidt n. 37.

í Esq. ·Ályaro. de Carvalho.
.

HorárIO:
(Dlls 16,00 às 18,00.

I Sábaao:
',Das 11,00 às 12,00.
1 Atende à Domicilio

Comércio e' Indústria

Assembléia Geral -Extraordinária

Sã(l convidados os ser{hol'es acionistas da Maquiná
ria Sul Catarinense S.A" Comércio e Indústria para a

Hssemb!éia geral extraordi,nária r

que faremos'
'

realizar

na nos'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 sobd
ii Reg'tlinte ordem dO'dia:-

1.0) - Transformação da forma jurídica da socie-.

dade, de S.A., em solidária .

2.0) - Outros assuntos de interesse social.

Aluga'
Cricivma, 3 dezembro de 1958. �iiIB�I;IIII!-se uma easÃ na rua D. Jaime' CAmara

a.o 1 _ Inforniações em nQSSO e s C r i t 6 r i o
,João Soratto

_""",..;.,;;";,.,_""",�
"",,,",,Djretor,=- �rcsidente _

V'!nde·se um Acvrdeon, marca Toodeschinl, 91t bai-

xos, em, Estado de novo preço de ocasião.
-Tratar neste jornal das 11.00 horas em diante.

j
--

_._----

ln...'

lI'#'

G E N� T E

COM REAL CAPACIDADE

PARA "

/
;.
".

CASA (O,NF�(ÇÕES

.�: ··�t�t��·,,�··-e

MAQUINARIA,SUL CATARINENSE S.A:

{

.7

DRI SPYROJ '·D.tMAJOS - médico
Ex-interno de Clínica Pedintrica M 'd'

•

e rca e Higiene Infantil
da Faculdade de Medicina do Paraná.

Corso de especialização do S.N.T, n. Faculdade d e Hig iene d.
Universidade de São Paulo,

Curso 'de aperfeiçoamento de radiodiagnósticó.

-_-- -- ..

-e -- ...

_ CLINICA MEDICA .......é APARELHO RESPIRATORIO
- DOENÇAS PULMONARES _

Consultório;. rua Trajano, 41

Horário: das 14 às 16 horas.

Residência: ua Pedro Ivo. 19. Fone 2329.

OTTO F'REUSBERG

"PlclaUda' . o. mo16.tla. ••
aJaora. o 'ria. ar1nü1aa.

Oa,. radIeal ja. WICCIl...,a.
Peaquizal e tratamento do� fl)l'''.

.a•• croalcu, .do aparllho CI' ! pelo método "bADA;;;"

1IÜ�-1Idlli1lkl om ambo. OI lexo. (c6rao com o próprio autor Prof.

aoen,.. do aparelho Dilrutin Badan) - tr t t r I
• do .iltema n."o.o.. '.

a amen o e IC erote.

Hor6rio: 'lO� i. 1:1 • 1�-11 I rApldo e com téste bateriolhlrir"

lIoraa - CODI1Ilt6r1o: Rua Tira· OPERAÇOES - \�,..,.... ""Ir.s.

clentea. 11 - 1.· Alld.r - rona: ç6ee dlliêel. _

�I".
.

,

Atende .ó em h(}ra pr�"'am,.nr ..

!Dareada - Rua Nereu &alnOl

Dr.

--�-_._--,-_.

D� . .JULIO" [)OLlN \ na...

a • U J C o
"',ec:laUaea •• 01110& Ou., .....
Narl. o Gareanta - l�r.tam"'1I

• O,.r.I:I_
blfr..l'anno�o - N.ltolh.-

,.....
- Ultra-SolD _.

(Tratam.nto da .Ii.,ô.".• ;�.
---

.,.ra'.... 1

AIII'IO-l'.tfnoleolli. - Ih" ...

O.al.. - .oet.rno 'Qulpamant.
•• O.......ol.l:iltlr,·l",{í'

(,taiM ao' a.t. "" "

Bpr6r1o eta•• l. li ao ... ·

da. UI la 18 laor..
'

Con.1Ilt6rio: - Rua V'r.

.eireUa. 22 - 11'00.' U·,
aa.idalll."\a -:- aaa S,'" I,' !,,�

n. 21i - "oue .. II

Da. Al\-t'ONIO IIUNU •

AU8AO
CIJlORGIA T••O.ATOL�)OU

Or......
00..18IUr10: 1010 PiDto .. _

Con.1Ilta: da.' II la}'; r p'
·dilriamlate. ..noa, a•••• l-_, .•.•�._

".idaDcia. Bocah..a. 111·

ron.. - •. '114.

DiÍlgnóstico e ,Tratamento das moléstias dos alhos
Neuro-OftalmoIõgia e Ortóptica
Cirurgja do globo Ocurar' e Ope;ações plásticas nos

anexos dos olhe'!.
Tl'aumalologia ecular ê Eletroímã Gii'ante.

Florianópolis. Tel.: 3153'
-------------------

u.. NEW1'ON U'AVlLA
.

' j; CIRURG'U. G"AL
.•V.oeirlC81 ,eI. 8elllaora.,. - Preete

'_:J. -:to,�a';: .IUetrlcldade Médi"a

',." C.On(.lÍlt6r�iO:'
Rua Victor Ilai,

· r.U,. --110 18 ;- Telefone 8:tO',
, C_olllulta.':

� Da•. 11 bo�a.' *lO<

·d·iarite..
, RellféI'Dcilt'li'.. rODa. a 'I'J

RUa': Blumcnau 'ii. "71 .

DR. 'AIRTON DI OLI"f.IK,

DO.NCAS DO PO�MI0
TUBIilRCULOSlI

CGn.ult6riC) - Rua Fal.".
Sehmldt, as - Til.' a8jll·
Bor'rlo da. I' •• III Itôr·••
le.ld'ncla - r.Upa, SehOlld!

U. 1lI7.

--�--------_._,_.

U. LAUao DAUaA
OLIN:lCA ,*••AL

Da.' CLAaNO
. QALL.-rTlc

- ADVOGADO
a.. Vitor .•Iirel• .- II�
roo: I .•tis

.

li .

\

1'l�r1aIll6po,U •.

UH, ,�ALMOR ZOMKiI

'GAKCIA
DlplOlÚdo. pela ....eaídad. '4'

elonal de Medle'lI. 'da UnIv. ,
.Idadl '0 BruU

1I:][-IDterDo por e08t'1I ri.. ••
·Materaldad. _: !:Kola

I Serviço' do Prot. OeU�I.. •

. Rodrilfu., Lima)
'1-181eroet do dervlço de' .....1' .. 1·.

eh do flMpl tal •.A ......I.T.l...
do Rio d. Jan.lro

"�(IIC" . ,I •• Uu.pIlII) d. Cari,1Md.

.. d. ":!'teroidad. Dr. Carlo_
Con,.}a

JOENCAS n. SENHORAS
PARTO!' _. OPER ... Çt,<;.

PARTO SEM DOR polo 'JIi'<,.do
p.lcu·profi)'Uo»

COOI.: R...� JeAo Pint" 'J lU.

d•• 1.6 (II; il.. Ik II' :;'.n••

AtéDd� �,,� bora•. UlMC"dt>1
.

Teleftlne 8016 - .Reaili�n,·ia.
�ft. G't.!llflrtll Rit.o","'nu,·t .� �(n

----_._-------"--

ua '. I. &..urJA''''.'

'11110
.

f,,,. t'tt�f. do .'pa' �UIIO rMlfl r.u-rt. )fuli.RCULOS'
.

,+it,lI,nIOGRAFlA I RAOlOtWI' ...·IA

nos PULMO.8

ClrUljC1a do Toru
"-o'"••do pel. I"aeotdade I'<ac;"r.al
de M"dicina, l'Ialoloel.ts e '1', .."._

I drurB1lo do flo.PIb!I Nu ....

i , KamQlt
Cor_o d. eàpecializaçAI> pcl.
S. N T. 1h,·ioterJlo a 1::1'''.;.'

1
teut. d. Cirurrõ• do Pro! UL"u

, Guimarie. (Rio).
COJil.: Fójlip. Schmidt '1'-

For.. .801
' •

At.,ud. em .ora ... r,...._

a .... ; _ Rua Iht�9u )<ln.", �(J

Y()NK: ·t, \I.

1

Dr. E. MOENNICIi
CIRUR.• DENT.

V,lidarló na Facáldade Nacional

de OdontAloria da Unlveraidad.
",-

do Braail.
'-.�--

.SPI:CIALISTA

com viri!>s e .recentes cu ,'",,, •

20' anos de especialização
PARODONTOPATW

DOIilNÇAS DA GENqIV ii

(rengivites, gengivas sangrelll.8a.

J., plorr6Ia,. mau hilit'o)
I PERlAPICOPATIAS

S. Alec�êl8I �a rala 40 dente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA c'\TARINA

Aos '(stu�ant8S Secun�arj

il"'S que comigo lutaram.

IE A _1J
os _-

Co n corrência pública para venda de chassis- "DE S01'·

TO' 1946, de pequena tonelagem, no estado em que s.

encontra, n�, base de c-s '1O.000,00!-
O Prefeito Municipal de F'Icr.unúpo lis faz público, � quem in

teressar possa, que se, acha abel'ta, pelo pr:1Z0 de 30 dias, à partir
desta data, a coucorrência pública, para a venda de um chassis "DE

SOTTO" de pequena tnnelngem, ano de fabricação 1946, ..no- estado

em que se encontra. na base de· Cr$ 40 _ 000,00.
Prefeitura Municipal de Florianópolis, 10 de Dezembro de 1!}58.

Venh,o.aqui dizer aos. Estud�-;;tes i suo classe e pnra sua Uni:io.

Secundá rics desta Capital, e tam-

I
Mas que fizel'am êles ? NADA"

b érn. do Interior, algo sôb re a NADA NADA.

vcrgnnhosa administração dos I Ape�as conversa 'mole, farol,
a tuuis membros da Diretoria Exe- I demagogia e· discussões infcuttfc

cutiva
_

da União FlorianopoJitana Iras embora "lll'olongadas e nc.alo

<,I" Estudantes. Iradas.-' Com a- eleição, e posse da Dire- ,Assim, posso afirmar: a UNIÃ()
torta 'da UFK, realizada em ab'ri! I FLORrA_NÇ>POLITANA DE ES"
dêstc ano, pediram Os

_
estudantes I TUDANTES que é a Entidade dos

eleitos, que outros. colegas, do en- Es tudan tcs Secundários desta ':(61'-
sino médio os fossem auxiliar pa- mosa Capital, PERDEU M,C'\.l�_;
ra ,que no sen mandato pudessem UM ANO ,f.JE VIDA. �

fuy.el' uma brilhante administra- Colega, estudnntes, no ano vin-

LI(�: .

Aos colegas que duvidarem do

que vão ter

. :1111 :1 l;FE t: lhe examine as

"atividades". Peça que lhe citem

planas executados ou coisa que

se]n realmente concreta e digna
de nota.

.Lamen tàvelm en tc, cai "O LI-

TORkNEO". Rolam pnr terra

OSMAR 'CUNHA
P .. feito __Mun lcipnl

mu
í

tas esperanças de alglln; cole- Comando' do Quinto' Distrito Naval
•.

, f

AVI,SO À PRAÇAapôio, nem auxílio, - nem ajud-o,
De ordem do Exmo. Sr. Almirante, Comandante do 5.0 Distrito I1CJ""!1 cmuu radagem, nem ordem, \

Naval, faço público o- seguinte: Será realizado no dia 16 do corr-ente
nCl11 ol'g:n!!;z�ção, nem coisa al-

mês na Diretoria de Eletrônica (la Marinha, Rio de J'anciro a con-

corrência pública para Alienação do casco do Navio Auxi1ia�' AI-
Com as Saudações .Estudant.s •

I'
mirante Frontim, conforme edital publicado no Di á ri» Oficial ria

c este co lega que ,3qui está pala

trabalhar de fato, ao lado da-
União do dia' .18-11-58, n.p 262 pg. 24591.

Comando do 5.0 Distrito Naval, Pl o rianópo l is , S.C., em 12 dr,

í� tudo por qu ; na atual Di rc

LOl-jo da UFE não se encontram

çã o.

. Apenas cumprindo o meu dever,
logo me prontifiquei e tomei a

iniciativa da publicação de um

modesto jornal, para que através

rlêlc, os estudantes de Florianó

po lis C do Estado pudessem dar

suas vasõcs aos 'seus sentimentos

de amor ii Pátria e inclinação a

bela leiturn.

O jOI'n"I,);njo nome era "O·LI
TOTIANRO', 'saiu normalmente'

até o mês de outubro,

douro vor
ê
s novamente estarão

vo tan do, e desde' já )bes peço; no

darem seus votos não dêem

àqu c les que levam consigo apenas
o desejo .de sensaciena lismo, car

taz, e "Society" banal.
-

"Não necessitamos
-

sõmente de

gum a .

bailes, festas
,

coctéis e pro pa- quêles que DE FATO queiram
trabalhar pela classe estudantrl.

RUJ}!"EY OTTO

dezembro de' 1958.
gnudn.
Precisamos de açãó, trabalho, c

para tal, d lspo siçâo e boa von-
VINICIO LA IVIAISON BUSCI-I.!Vr;,�N

PFUTZENREUTER

10. Tenente (IM) Ajudante da Divisão de Intendencia.

FRONDIZI NA LISTA NEGRA
VOCÊ TEM ALGUM PROBLEMA- COM

- PRES,ENTES DE NATAL!

Cout.nunr!a sua tiragem nor-

mal. lião fossem cm novembro BUENOS AIRES, 13 (U.
apOI-f'CC1' uma dificuldade de 01'- P.) -

- O Conselho Coorde-

d m monetária. Imediatamente riador do peronismo des-

ofi"iei fi DI'l'C'tOI'I',o Uf
mentíu as versões a respei-

.. eana, para to de um entendímento ou
que auxiliassem o Jornal pai., um? trégua com o governo
com um pouco de boa vontade se Frondízí, veiculadas por al-

•
arrumar!a.. • guns órgãos íntormatívos..

Mud" tempo esperei p rém I Afirma o comunicado do
_ .

'

. o, 'conselho: "Frondizi não
nn o t ivc nenhuma resposta sobre I cumpriu os seus compromís-
o eas o. Tive Inf o rmaçõ es que ii

r
sos pré-eleitorais, nem o

Diretoria nem sequer suas reu- pro�i!ama ofereci<;Io: �O pOVO
niões Oud i n árias tem feito. desligando-se derínítívamen-

Diante d,';:�� atiLncíe, depois dê" tê' de qualquer consíderação
. e confianca do eleitorado

p..
,..,

me ter ca nsn do de pedí r-Ihes poronísta
"

de tal maneira' -arht!"ac,aoajuda, nã o 'vacilei e imediata-: que O movimento peronista � Quem hoje em dia deixaria pas- ,,:u .s, <:, ut.in hns de R,:Ligos PO]!'"

mente reti rei-rne do Departamen- foi l"'vado à mais 'ferrenha Moacyr Coêlho ,ar um Natal sem dar um -presen- l:l�' s' pê! t.en r,!teS '. me,'11ia orgu·

to de l111pr('1);" e Publicidade da- oposição, da qual nao san'f:<_ e te aos seus filhinhos, à espôsa, à

que-Jn Enti(bde, uIHR VeZ que não enquanto -O govel'no não fi_- Hildeth -Coêlho namor_ada, à noiva e as pessoas
zer a revisão de todas as

suportei mai,; 'aquela turma de I -�<l\!IifJMIII� I Cjurridas chegadas aO coração?
medidas de perseguição, en- i "���"7�fili!Q4;a....

'

f c9lJdalü,s comodistas, sem' ini- quan�o nãà entregar o cad�.- Participam aos parentEla e

riativa e sem ordem. ver de Eva Peron e não rR- pessôas de suas relações (\ birnte' fie bom� gôsto e. confôrto

Os estudantes os elejeram "em construir as organizações

'I'
nas-ciimento de seu _ filho do srll lar para as festas trudicio

IIIHa ,lispnbrlíS,Í1na eleição, espe'- p�í'oni';tr:.�. _ D"'pOiS d� fazer Marcelo ocorrido dia 7 do nais'?
outras eXlgenCIaS, afIrma a

. '

.'
rlln<1o que llê"te, ano teriam in- comunicação que o peronis-- , corrente na Matermdarle dl'_' Contudo ... a quantas cJifi'cul-

êolculávris m Ihcrmnentos ]lara mo somente votará elTI seus::: I dades e, muitas viízes, '�:ll'l'ifí"ios

candidatos, em eleíções ge
rais ou parciais, e assegura
que nenhum organismo pe
ronísta fez pacto de trégua
nem firmou compromisso
dessa n.i!:tureza.

O mesticismo c- ,a suavidade da .e expõe alg:u_cm pma pode,' atcn
noite de Natal não deveria suei- der, aos imjiern t.v o s dn tr'a.li ção
tal' dificl�ltladrs' e problEmas, si __:_e nrcsentear, ..

ao lado da comemoração própria- Pal-" salLIl-.,' ,""." dif eul d ar.es.:

,

-
'

ALUGA-SE
mente d í ta não se fOllfrnassc, corno

,e formou, uma série de rab itns

n a mcd irla elo' po ssivr l F'lor-iarró-:
- ,

-po lis te.n a vcn turu- de contar

À fnmilia de fino trato,
umn 'residericia sita á Ave
nida Rio Branco, 175. Exi
ge-se fiança.

que passarnm a predominar 1130

120111. já
de. há muitos anos, a to

cI' r-rn amhiente
_

de fam ilia como operarão, cheia de humana C011l-'

nas próprias "relações sociais, )� re!tS!I,; L boa, vontade, d os Es-

Quem deixa d_c- melhorar o am-

Que o:; Esl::helcl'Íme,ltos A 1\10-
dc-lul' pos,�uelll de tl!do O -q-ye há
de f;110 c coom j)UI'� 1) ve3tuário e

_):.1'a o Ln'
_

todo, sclhc:1. Qú", por
;iU!l vez, fac;}lbm pt-ln s::itcma cr�
.!"á;·jo, todos tan:húnl O snb�nl. O

que nem todos, possivelmente sai
;)Ilill é que A Modekl" :!mpliou,
1)"_-O1 ês:c' -Natal. ii S'llU já gl'<lnde

� val-:ed;lf�e de s�,·ÇÕC3. } ssinl. p.::11'a

nHlrn-

;1l1��()�" flr:f;_g'(LS r!n cl'i.:;·tais e pnl'-"-'
'él,�"{ii,�- d�' Caç;,linha. O" rádios
�'nns:sto�'�S de bü}so, vS bUl'bea-

1

J}'(;S 'elétricos, os, finÍ sitUos 1115-
,r,'S e Úb:lt--jollr5 C· a enorme va

-'icilade de f:lpetes: 01' colchões
:J:yino .... as PQ1tJ'onas Ca,Jl13 Dl':-t0'o
oiS stofado" Pl'ohcl, etc. etc."

,

Também o es-tabclecimento de
mod:!s está com tndós os se·us de-

·p.ll·t�lllcn�os $upe: lotadG; do que
:xiste de mais bel() para passeio
'·"!llll't. e l)J'aia. Tambéni roupas
hrnll.:ns. Tarllhénl, tanlbén'l, quasi
(fli� ])Ü:lSUC ludo o que é elegante
'::. � V.::·�:t:l·, sejn para senhor:ls,

.• :::ja p.-t1'n cav;dhe;rüs e seja IJ�ra

crianças.
Asim, em sã conscjência pode-

11'"e l'espond r ao título �sta no

ta com uma resposta satisfatória:
')3 'presentes de Natal não cons

.itupn problemas que com a co

operação de' A Modelar nàõ se

---�----

mudei pem Quink
... e· agora·minha

caneta velha
.estreve como nova!

',-

Porker Quink é a único
tinta que contém splv-x,
o ingrediente exclusivo

que limpo e protege a'

caneta à medida 'que
escreve. Mude V. também

para Parker Quink, seia
qual fôr a idade ou a

marca ,da sua caneta.

PRE'ÇOS' I
...

59 cm3· Cr$ .25,00
473 cm3· Cr$ 100,00
94ó cm3· Cr$ 170,00

_ ::"I,J
------------------------

Distribuidores exclusivos para' fado o 8rasil:

COSTA,PORTILA INDOSTRIo\ é COMo S. Ao

Av. Prelo Vargas, 4_35 8.0 andar • Rio

&b·Agenle em $111. Coloririo .-MACHADO & CIA. S/�.
Ruo Sold_lInho MOllriho, 2 • Florionópolis

STB.IUI9

--

-
possa resolver.

.'

� � ';k\ fi rf�&jliii
VER E ,TR;<\TAR· NO LOCAL,

.:' .

.

I l\.I
1I...._U1lI1 :�II·'�'.··�.f:nll��iij�rlI1J_':l./ _2H. ,�

,14 : •

PROGRAMA DO MES

Programa do mês d.� .Dezembro
f
I

Oia 25 (5.0 feira) -
Tard·e- do Papai"N�el, dedicada a criançada,

Inicio as 16 horas.
'As 20 hs. Soirée Juvenil. ,

Dia 31 (4.a feira) -

Tradiciona.l e grandioso 'baile de gala, come

IDOl'ativo da passagem do ano. Reserva de mesas

na sec l'etária.

,Hom.ens de ação fumam Lincoln!
GomoVoOê, êle é umhomem dinâmico, decidido e confiante.
É támbém um fumante que exige ,mais.... somente Lillcoln
consegue s8tisfazê�lo plenamente! Seletá_mistura
de fumos' eSDeciais, Lincoln

-

� .-

.

que manté� maço após �b-:'"
inconfunçlível qualidade

é um cigárro -
.

maço, amesma

SALA A l U - G A ·.S E•

•

A;LUGA-SE óTIM,iA: SALA PARA ESCRITÓRIO OU DEPóSITO

A RUA P�D'RE ROMA, 52.

Inscrições das debutantes na Secretária do

Clube.

·LINCOLN•

QIA.. OB' <:;mAP,JlOS 8QU'l.A.C1\tlZ- --- �,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-

SURGE' UM CONFÔRTO
:rWVO�EM REFRIGERAÇÃO .

..' ílCON�'UL JUNiOR"
SUA ASPlR.AÇA:9 'DEIXOU
DE SER UM SONHO' ...

to __
I

(

IlCJ)NSUL JUNIOR'"
.' PARA SEtR lJ,BADQ EM ESCRITORIOS - OFICINAS - PEQUENAS FAMILIAS BARES DOME'STICOS
:3EMPRE QUE HOUVER PROBLEMA DE ESPAÇO - PRAIA E SERRA -

CARA CTERISTfCAS TE'CNICAS
RUBRIGADAS PELA,-FAMOSA
MARCA CONSUL

REVENDEDORE.S AUTORIZADOS
COME'RelO E IIDU'STBIA
GERMANO STEIN s. A�

�ONSELHEIRO MAFRA. 47

Lira -'enis Clube
Programa ·ekc.-epcional de Dezembro

Dia 25 - 5.a feira ,

'r'rarlic ional Soirêe de' Natal, ás 23 horas. Escolha
e ":\�I:;,ti" Elegante Lira. Sorteio de .prêmios .. Reserva
e n;,·.·.:l.S na Joalheria Muller.

Dia 31 - 4.a feira
Espetacular Baile de São Silvestre. Apresentação à

ociedade das lindas debutantes do Lira. Show notável.
'n:('JIj ás 23 horas. Reserva de mesas na Joalheria Mul-
er.

Nota : As senhoritas que. desejarem debutar no Lira
"evem f'aser suas insciícões com o cronista social do
.lu h, sr. Rubens Cunha. \

D1PORTANTE � �É' ohrigatôr la a apresentação da
:Al�'1 �·;IRA SOCIAL e do talão do mês de dezembro,
':ls fi s tas do Clube.

I.

Uma Casa a Rua F e lip
Schmídt 96.

Tratar à' Rua Anita Ga

ribaldi, 38.

VENDE-SE umn, s ituud.a ii

rua Major Costa n.o 1::' -

Tratãr na rua Cr isp i rn Mira
. 31 fundos casa 15.

PARTlCIPAÇÃÓ -�
REYNALDo. RODRIGUES
I

ALVES E SRA.

participam ao::. parentes e pcssôas
amigas o nascimento de sua f;ih,

VALÉRIA, ocorrido dia ·8 do mês

em curso na Matern idadc D:'.

Carlos Corrêa.

Participação
CARLOS PASSONI JUNIOR

·e

ELEONORA MELIM PASSONI

têm o prazer de participar aos

parentes e pessoas de suas rela

çõse, o
-

II:ascimento ,de Seu pri·
mogêni to Carlos, acorrido dia 10

do coi-rente na Maternidade Dr,

Carlos Carrên, '

PILA

VER E TRATAR À lW.-\'
�

TIRADENTES, 12
_. , ------,--_.

Ve nde-s e
Vende-se uma sala de

jantar, estilo renacença, to
da' de imbuia, composta de
2 balcões, 1 cristaleira 1
mesa elastíca, 6 ca'deir�s e

2 poltronas forradas com

couro.

TRATÀR com o sr. Vi
riato, pelos telefones 29J 9

---- �._�,...-

I�

IRMÃOS 9ITENCOUIH
CAIS 8AOARO • rONf ]80;'
ANTIGO DEPÓ,IIO D ... MrANI
- ....---"'_""';:::;;;;;_.. - .�-

VIAjANTE�S ... PROPA6A·NDISTAS
Eli Lllly anel Company of Brazrl, necessita admitil:

um para o Estado,
.

Os candidatos devem ter curso Ginasial completo
idade 25 a-32 anos, prática no ramo farmacêutico apre
sentarem bôas referências..

I

Candidatos qualificados devem escrever para Cai
xa Postal, 2094 - Pôrto Alegre, fornecendo informações
e endereço.
------------.�---------------------------

ó.M v E I s

-
.

Vende-se diversos, preços' baratíssimos.
Aven ida Rio Branco, 80 .

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

I Tf·RREMO -- VENDE-SE
I Vende-se terreno situado na Avenida Rio Br anco.
medindo 12,50x20m.

I Tratar ?O Banco rio Bl-a:�iJ com dr. Heider.
'

I _

.

I Prefeitura Municipal de Florianópolis
�MPOST�S NA PREF'EITURA

Atenção Senhores Contribuintes
A Prefeitura Municipal Ile Florianópolis, por fôrça de lei votada

recentemente pela Câmara Municipal, está cobrando sem multa

todos os impostos -muni cipa.is àté 20 de dezembro,

Dec-orrido o prazo acima, os impostos não 'pagos serão cobrados

Judicialmente.

•

F'Iori a nó cnl.s 9 de dezomhru rle 19[\8.
� ,

--CARRO-. ROUBADO
Foi roubado na noite de ·2C de 110vellJln:o, em Pôrto Alegre, u111

automóvel marca OLSMOBlLLE 1955, CÔl' vermelha e creme, com

duas portas - Placa N.o 3-05-84 - QuatquN' informação .a <l'eS

peito da lcca l izaçâo dõstc automóvel, é faval' comunicar-se com o

sr, Alberto Beck - Rua Vi dnl Ramos 36, que será bem gratificado.

I, ':
. ....

17,12-58

CONFEI,TARI'A PLAZA
EtEGANl E . SOIRÉE DE NAIAL ABRILHANTADA POR
�OJE

.

E, .IODAS . AS· NOlr'�S,_� 'DAN'ÇÁ AO SOM DE
SABINO E, SIE U
BÕA MÚSICA

�!'��-:�,'-
• J

-,'

,I
. I

'I

"

I

.._

,

dla 25
CONJUNTO DE RITMOS.
ABRILHANTADA POR SABINO' E

(lHE SÃO

S>I:OW7.I'-'� ,O()Z'

DINO DE LA!JRflnll�
/){Il/GI/).f pajé KING VIiIOR "

SEU CONJUNTO

·HOJE

ú·
, n�IÁYISION :TEC�NICOl]
.IS DE 5�ORAS DE

.

·f{ABNIFlCfNTE ESffJÁWW!
IMP. ÁTÉ .10 ANOS ACOMP, COMPL, NAC,

J '0· S É
/ MARIO

( I N E R T--y"y------- � O'. r A D E,- " N A T A ft
lANZA M,ARIZA

SÃO
AllAZI·O -- em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IEstão m�rcadai para �oje. às.20. horas, as. ei�ições para íl conslíi�ição �a liírelorra-d� Associação d�s Cronis Ja� Es�t1ivos de ���-I
: fa Calilnna para o penodo de UOl ano. O candidato E4gar Bonnassls da·Silva encabeça a chapa que partce reuDlr maiores posslbtll-I
idades de vitória. �nlre os militantes da imprensa escrita e falad� é enorme o interêsseJ pelo resultado do. pie ilo.

�
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I
, ENCERRA-SE fSTA NOITE O CERTAME

DO FIGUEIRENSE A'

I
ri o s afamados 'pi'odutos

-NESTLE' ' NESTL_E', ofertando na. se-
Conforme já é do conhe- de sociál do Figueirense F,

cimento público. o sr. Josue I C., ::OR dias 22 e 23 do cor

Al'eão,- Tepresentante dos, rente, aos atlétas, associa
pródutos Alimentares NES- dos 8 diretores dêste c1ube
TLE' em nossa Capital, te- () 'cteJicioso refrigerante' MO:'
'.'e tl· -opo-rtunidade de cola- ÇA RICA.

.

oarai', decis,ivamente, ,para c) ,,'

<lucesso' do prélio decisiv0 j A festiva reunião carac

Jo..--Cl:I.mpeonato .C.itadi�o �de, "te�+A�� p-ela alplaudida dis"
1958, _oferecendo aos Joga-- tl'lbUlçaO - aos presentes tic
dor�R -dos times.-do Avaí e "renomado refrigerante fi
Figtieirense, durante os trei cará indelevelmente gràva
'1anümtos, o delicioso MOÇA dó em -nossa lembrança co

RIGA. Agora, o .Sr, ,Thomaz. m",· uma das mais agradá
Chaves Cabral, presidente veis '-já realizadas na sede

I do F.igueirense F.C., endere- social do Fjgueirênse F.C.
çou à NESTLE' o seguinte Renovando a nossa admi-
agndecimeiÜo: ração pela marca fámosa

. Com. o presente apresen- NESTLE' e Os agra-decimen
tamos a V.S. em nome do tos à amavel e generosa
Fj.g\leir�nse F.C .. os nossos átitude· de V.S;, formulamos
melhores .. a.g.1'. adeciment!'s" proJ;estos de elevada esti
diante do simpático gesto ma e considel:ação.

'

'o, C;�rJ'i"éha, renovo li seu (on- de V. S. como .representant.e (a) Thomaz C, Cabral
"lato corn o Botafo�o, por· lllnis -_-.....; _,. �__

tl'(:S anos, ll1ediante o salário

"O ESTADO" O MAIS ANTiGO DIÁRIO DE

(ontinúa á Frente.do Plantel·-�'Azzurra"
o pr f. Libório Silva

,

PR:ESJjGIADO o TECNKO PELA DIRETOR�A DO "GLORIOSO"
,o� Df(fDIU NÃO AfEITAR SEU - >

'

PEDIDO DE DEMISSÃO

dade e do Estado; o pro, I são.
tendo já reassumido a

feasor Líbôrio /Silva resol- I direção técnica do conjun
veu reconaiderar .sua deci+, to,

Uma prova d�' alto aprê
ço, e acatamento que é tl
do nas fileiras avaianas,
mercê de 'seu trabalho ef'i
ciente e eles interessado, te
ve, o técnico- professor Li
bório Silva, na última se-

PAnA A SELEÇÃO' PAULISTA
-- Lula, do Santos, escolhido para

técnico da Seleção paulista, em

ruzã o da conquista do Cnmpeo

n:ltci bnnde.rante ,
convocará 18

jogadores pura formàr o scratch

que enfrentar'á ós Cariocas, Frrla-

se que já são conhecido. os se-'

rui n t .s nomes: Cilmnr, Mango",
)e So rd i ; Maur()_, Rnmiro." Oré-

g Ia ter-ru, Itál.n, Pa ragua i Pe·rú,.
Portugal, Suécia c União Sovié
ti. n. '�rr:J:t:l-se da maior p rovn

rúst í

ca do mundo, seru dúvida al

guma,

ivWNJJJAL DE BASQUETE _

Pa1'1 o Campeonato Mundial de
Bilõ:.("t Ball ,<lllC será realizado em

jane:í:o" em Santiago do Chilé, f'o
r u.n sO,lteadns as .sé-.::ies que são
as scauí n tes :

"Série A Estados Unidos,
BlIJg'a1�ia, Panamá (. Argentina.
Sé r .c D - Brns.I, UR::;::;, Cnna

.á c: China .Nacj"onarst�1.
Série C _' F.lipinas, Ul'lIJ?:lI:1i,

México c P.cp, Ã, :I1>c Un id a.
Todos' os países j ogn rfio entre

mana, quando a diretoria
do "Glorioso" rejeitou seu

pedido de demissão, IPois
considera-o indispensável

disputa do Campeonato de
1950 que será iniciado pro
vavelmente em março.
Prestigiado assim, pe-

los que dirig,em o clube
mais vezes campeão da ci-

PEl1EZ CONTINUA CAMPEÃO
_VIUNDIAL DOS MOSCAS -= Em
lllta de 1;; rou nds, I'calizada em

','[,:n,!h:., o (ampefio mundial d�s
,C;jOS n10sens, o argentino Pas
u�d r'cre?, ("unsel'VOU Sua corôa

o del'l'otal' [-or pontos o filipino
DOllllllY Ursun, pe"'lllte 4f.,0IK

éxpcctadol·es.

:10 conjunto vice-campeão
que vai se_preparar pata a

InterestadualI Regata de Velafnísio interessa
ao Atlético

I Presentes o Comandante Mesmo assim, aproveitan
I Almirante Antonio Carlos lo o máximo num mínimo
Raja Cabaglia e o Estado le vento, fazendo com que
Maior do 5.0 Distrito Naval ;t perícia dos 'disputantes
� Vencedor: 'Wahnor Soa- fizessem sentir naquela

,'olé o Buzani.

res, do' Iate Clube Florianó· oportunidade, os barcos cru
". * -lf

pnli« - De posse do belíssí- sarem a balisa de chegada COLOCAÇAO -- Eis r om o fi-

mo' Troféu "Semana da Ma· nessa ordem: I,arum classificados os concorreu

rínha" O Veleiros- da Ilha 1.0 PIONEIRO, c./Walmor tcs ao Cnmpeonn to Carioca de
de Sta. Catarina - Ausen- Soares e João Soares - Ia - t _',. .

_ te_s. os Gaúchos _ Grande �e Clube; - ,.
FlItebol de 19,,8 apos a últ.im a

espírito desportivo dos Pa- 2.0 VENDAVAL, c/Ade- . "dada do I�etllrno.

ranaenses. mar NüneR Pires e Oswal- 1.0 lug'al' --- Boiafo�:o, FI:,men-

O pensamento do 81'. Co' do Ferriandes - Veleiros go e Vasco, 12 p.p.
. mandante (10 5-.0 Distrito ria Ilha;
Naval - Almirante Antô- 3.0 AUDAZ, c/Laudelino
n.io' Carlos Raja 8.abag-lia Xavier e Itamal' Zilli - Ve
em ;nstituir (l belíssimo tro- ! eiras da -Ilha;
féu denominado- "Pll"êmio Se- 4:<) CICLONE;, c/Carla,;
mana da Marinha" é o ml'li

-

Chi'erighini e Riéhard Dét
iol' desenvolvimento J;�idnter� 'tmann -�Ve,]eil"Os-da-ilha-:
câmbio pelo espól'te nátlti- 5'0 ZANGADO, c/Ari Sil
c.o d::o, vela entre.os Esta.dos va � Liatar Polli - Velei
que se-encontram sob a ju- os da Ilha;-
risdiç,ão do 5.0 Distrito N[\- 6.0 DUNGA, c/lsaias 8,0 lugil)· - Olaria, :;5,

vaI - Paraná, Sta. Catari- Jlisséia e Ney' Huhner SET.E: LUTAS PARA ARCHIE
nil, c Rio Grande do Sul. veleiros da Ilha; .vIOOr:E __ De Montral, Canadú,
Além da grandiosidaae do 7.0 CAIRU', c/Airton Sil-
espírito desportivo do Al- ;-a fi Manoel Pedro _ Iate nfonna a United Press (jue

mirante Raja Cabaglia pe- �lube; rc}\ie M,wl'r, ulI!.,prãCl mlltH!ial

los .E-,sportes náuticos, a Re- 8.0 PIA', c/Lauro Batül- de box da, categoria llIeio-prsad:1�
o;at-t Interestadual'" de Vel<i totti e Sebastião Bonassis
'fl'z () .fará ,:Jal'te das comc- - Iate Clube;

.

màracães .da "Semana da 9.0 ARGONAUTA. c/Joa
.M,al'iÍlha." que homenag:eia quim Belo e Odinaldo Oli
os bl'nvos marinheiroi'l da veira - Veleiros da Ilha; 10vamente .seu título. contra o Ch-

nossa �gloriosa Mar�nha de 10.0 TAUBATE', c/A'lva- nadenso Yvon- Durelle, nesh ei-

Guerra W! Brasil.
.

l'O Freitas e Fernando Bai- dade, no terceiro trimp�tl'e do
DE-sta forma, a I Regatà nha - Iate Clube;

'Interestadual de Vela, pa- 11.0 TUFÃO, c/Olivio Lo
trocinada pelo Comando do pes e Valdir Lopes - Velei�
5'0 Distl'ito Naval, teve lu- ['OS da Ilha;
gar na manhã' de domingo" 12.0 GAVIÃO, c/Boris Mo
nas raiaR da baía s.u.l com reira e J. Pamplona - Ia-
a pa rticipação ele 16 barcos; te Clube;
o Veleiros da Hha com ·7, o 13.0 ITAGIBA, c/Rober-
Iate Clube com 7 e o Iate to Cúneo e José Silva _ Ia-

;:lI'a sete lutas. um" das qu:ds

Clube Guaratuba, do Para- te Clube; pocJeria ser pelo compeonato, na

ná, com 2 bar(loR.
.

14.0 i}RABUTÃ, c/Lauro \mérica do Sul, entre fevereiro

Naqu�la bonita .e enso- Oliveira e Turene Cunha, maio de 1959,
larada manhã de domingo _ Iate Clube Guaratuba, e
,_ dia 14, com o vento so-' 15.0 TEQUILLA. c_/J Cai'

j d t f
' 'RE - Para a )J1onllmental Cor-

pran( O 0_ 'nor e, ' resco. as los Lupion e 0dilon Conri
lO, lI) . horas foi dado o· tiro)

_ Iate -Clube Guaratuba. ,-ida Internacional de São Silves-

de F'aída para o, percurso _ A class.ificação dos Clu- rc, qu� o matutino c'specializado
de 3 voltas, em raja trian-- bes �o�correnteR em - far.i'

, , � ,

guIar. Na' primei.ra volta o as colocações dos seus ve--

Ao que a no�sa reIlort:t- "PIONEIRO" despontava ,na lejat;ores, na disposição ací
..

-
, � 1.a colocação, em�displ1ta ma, exeluindocse a desi�-'

'gem sou·be, o Atlético, que a' l'dt n cO'm o bal'co "'UH1N t 10 mundo, vindos dos segllintes
ln V'1 : tência de um harco per en-

já iniciou- a corrida para n DAVAL", havelldo, inclUisi- cenLe ao Iate· Clube Fpoli.s, _laíses: Alemanha, ArgentiJ;l/J, Bél-

conquista de reforços paru ve, alternativa na lideran- ficou sendo a seguinte:
a

. tem:porada doe 59., está ça entre ps refe_ridos barGos 1.0 lugar - VELEIROS

interel;lsado no concu.rso do nas voltas subsequêntes. A DA ILHA 'DE Sta. Catarina,
. medida- que o percu-rso, ia com. 4.087 pontos',

'

zazueiro .Enísio.,. antigOo d 'd' 1
.

- 'sen o consumi o pe os can- 2.0 lugar - IATE CLUBE
avaial)o que no certame re- correntes, 'já agora na-,úl1:1- FLORIAN-OPO_LIS. com ..

cem-fincro' integrou o es- ma volta, o' ventó norte :se 2.721 pontos, e

quadrã6 do- Gual:aní onde afugentava. fazendo 'apeuas 3.0 lugar -IATE CLUBE
d- t

'"'

d' deslizar pelos verdes
-

qas GUA,-RATUBA, c o m 2.Q().·
se 'el! acou como um oa I b' I 1

•...".
,

c águas (a ala su, aqulf·a pontos.seus .valoJres maIs. po�iti- b
.

lave qU'e para 'oe
- rlsa Sl,

' !,,, Assim coube' ao Veleiros
VOS. velejadores; era' desagra�á-' ,Ia I1ha:'de ,Sta: Catarina .'I
Fala-se que Enísio esta- vel, já que, assim, o. sol tVl'- t'

.

'n".'l,'t-Se n'lais caitsticànte ê pos�3e l'ansitória do riquls'
ria propenso a' se tl'ansfe- " sim" t, f'

.

�'t'd I
, seus �arcos. IP!i�'_e�iam :��o

-,
. ,:J

r o -eu IP.S I Ul o pe ')

rü: p�rá as hostes do cIub€ engulH' a dIstancia que �l!l.-
Comando do 5.0 istl"ito Na-

cam-peão- de 57. . vaI denominado "PRtMIO
doa Oi'! esperava, 'SEMANA DA MARINHA".

.t "S-U,",I\ER",! PeIo que podemo" obser-

ap. a,r
' no 51' Vui;, o Estado do. Rio Gran-

,
de do Sul, não compareceu,

RIO, 17-(V.A.) - Em

fa-IO
l'egularnento e

. claro,l a já que 'foram convidados
ce 'da 'proxirila 'viagem -(de respeito, e 'só autoriza a oficialmente os Iate Clube
t:ecreio), d_o' famoso jufZ'. 'admissão dê jui�es registra- Guaíba e Iate .Clube Janga
francês, Maurice Guigue, ao dos. Independente- disso, o deiro, ambos de Pôrto Ale-

,
. Bl'psil- .estjl.r -marcáda para próprio presidente Antonio gre, onde militam o atual
'sáõado ,próximo,·� coinciçHr do Passo não acha a idéia campeão brasileiro de vela.
coirL o supercampéollato, já iI?lJl'aticável, p_elo., contr,á-I- classe sharpie, Gastão
se ,,:;'entou a possibilidade 1:,1.0. , • .,: :- HaltmaYe�' e ,Fredy Berths

.

,de \) ml')SqlO ser convidido -,E mUlto 'vlavel, mte-, ConbeCllio os vencedores
pata dirigir uma das- três ressa�te. e: J.l� deixar� 'de' - individual e equipe � o

partidas,_ pela decisão (h COll.S,tltUll' ,uma
.
atra.ç'ao a Sr. Comandante do 5.0 Dis

título de 58. Naturalmente malS ,para quaIsquer ,dos trito Naval - Almirante
que o convite implicará em -grandes. eS,petáculos' a"se- Antonio Carlo<l Raja Caba
\·ótf'ção em assembléia, pois, rem reahzados. .glia, que se êncontrava

·0: Fm-m iga, Zito, jlllinho, Jaí r,

na[ad, Pugão, Pepe , Canhoteiro,

_;Í ern s
é

rics, pa ssand o os dnis

2.° lug·!.ll' - Plumincns!, 14

3.° lugnl' �� - Alnél'ic,'l, IG

4.° lllgar - ,Bangú, 21

)� ilil(,"l'oS elass;iicarlos para a 1'0-

,bel I final, juntamente com o

:h;l"' ol'g'anizacJoI' do Torneio
!lIe não p:n-ticipaní das prelimi
D:Jr s.

5,0 'lugar - Portuguesa e São

Cristóv!io, 24
-

".0 lugar --- C:tnto do Rio, 28

7.° lugar __:_ Bonsucesso c Ma-

dure'ira, 29

,�ica, Bolívià, Che�oslovãquia,
Chile, Espanha, E,stadlls Unidos,
França, Iúgoslávia, Hungr,:a, rn-

.}:. *
RENOVOU GARRINCHA

anunciou, ont: n1, que son1en te
(!

1\1-

,arú na América do SuL entre

.lgora c· o momento ele defcndev

_>lodeias chcg::;(bs do Rio dizem
.�IC! o �t.:.ll"anL �al1lpeão do rnUl1-

próximo ano., I

Moore, Que defendéu sC'a títub

pela sétima VeZ e que o conser

vou -ao derrotar por nocaute a

DUl'el1� no 11.°" "rouneI'" a( l'es

centou que já assinou contratos

mensal de 70 mil 'cruzeiros,
.rOGOS NO PAIS Só DEPOIS

DAS 17 nORAS - o C. N. 11.

I ·"La de ,J:stribuir a todas as en

,_rla,�es, JlL:::rl:1S ii C.B:D., uma dc

tel'lllfnaçfio, sOgllJld? fi qual ne

,hum jo�:o de fllLbo! pocJerá s. r

nirirdo antes ,das 17 hor'1s, du
I'ante o período que "ai de terça
feira última q 16 de março de

'!JSD, ou soja durante o período
de verão.

.
,

CORRIDA DE SÃO SILVES-

o .... ,f"ft� ...(l dA
.I.U .... l!Jb �'i;;/ ��

b�'hef'eFra
)aulista fará I·ealizar dia ::n, cm"

São Paulo estão inscritos os
,

maiores fundistas Ijue se conhece

para

RIO, 16 {V. A.) �,t
l'ealida(l� a assistencia que
compareceu domingo, ii
t:lrde, a.) MaÍ'acanã, pal'a
presénciar o sensacional
préJio entre, �lamengo e

'1companhado de sua oficia- Vasco, não chegou' a atin
lidade' saudou aos velej-g- �ir a proporção que 'se eg

dores e congratulou-se 'com operava. Não cheg:ou a lotar
os disputantes dessa I Re_-' .

gata Interestadual de Vela, completamente o estádio,
que foi um marco 'inie-ial ape�,<1r de totalizar umr.

brilhante, e qqe para 'o fu- grande massa humana.
turo esperava elaborar um Cêrca de cem mil especta-
pro�l'arila de competições dores ;:>agaram ingresso no
nál!ticas destinadas a in:"
é!entivar o es,uol'té em nos- maior Estádio do Mundo.

sa tel'l'a. Naque[a Opol'tuni- Se não, chegou a quatro
dade, frisou o muito que milhões, a arrecadação no

representava para á veh contrário do que mu'itos
rle Sta. Catarina a presença esperavam, bateu 'aind�
rle dois velejadoI;'es !ia Iate ,

Clube Guaratuba, do Esta- as.sim, o l:ecord de arreca-

lo .do Paraná pelos seus dações em campeonatos ca

esuídtos de desportividade, riocas, atingindo á
e 'fez entrega, transitôria" 3.800.409,00. Ficou aquem
mente do belíssimo troféll do .J·OAgo FIam'engo x V"PRÊMIO SEMANA DA asco,

MARINHA" ao COmOd01'0 do .Tom.eio Rio-São Paula.
do "V-êleirbS -da Ilha - S1' • ...-segundo colocado em al'

Lauuelino"-- ��vi{!_l'" bem -co- rec-adaçõe's em todo Bra
�o lima-

..
mInIatura do. tro- sil, mas excedeu em cêl'ca

feu em disputa _ao 1.0 colo-:l-_ t' t
. .

cada _ Walmor
- Soàres e

ut! qua rocen os mIl cruzeI-

medalhas ,para os 2.0 e 3.0 ro� à.maior· de cãmpeona-
lugares. tos da cidade.

Guigue

AMADORISTA - Decisão do Yice-ca,m�
,

'

-peonato entre São Paul� e �piranga
o Campeonato Amado-, dindo o título de více-cam

i-ista da cidade terá seu eu- peão. O primeiro encontro
cerramento na noite de ho terá início as 19;;15- horas.
je, com dois encontros, a sob as ordens de Nicolau
saber: Treze de Maio x Ta- Katcípis, .e o segundo às 21
mandarê e São Paulo x horas; com 'Osmar de .Olt

}pirt',nga, êste último. ded veira na arDitragem.

Vasco x Fla_m�n�Or o primeiro
jogo do "Super

_

A F.M.F. acaba de esta-. bado seguinte, dia 27, o

belecer, mediante sorteio,! 'perdedor do jogo acima en

a tabela do "Super" Cario' frentara o Botaf'ogo. A 3 de

ca devendo todos Os três janeiro jogarão o vencedor

encontros serem eÚ�tucidos elo primeiro jogo' e o Bota"
-

à noite. O primeiro jogo fogo. 'I'odos os' prêliog te

será travado sábado, entr� rão comêço às 21,30. horas.

FJamengo _ e .Vasco.. No sã-I
�

------�_._----�-.....

JÁ CAMPEÃO PAUtl�TA O SANTOS
Com �ais uma .goleada, I tos no certame, façanha � �

desta feita contra o Gua- mais cons-eguida por qua1-

raní, no próprio reduto do q_uet· artilheiro no país e

"Bugre", em Campinas, pe- "talvez na America do Sul,
lo escore de 7 x 1 o con- em um Campeonato. Eis "

junto do. Santos sa'grou-sf> qíJaclr� c'4�p-eão: Manga;
domin-go; campeão paulista: Getúlio e Dalmo; Ramiro,
de 1958. : O -atacante' Pelé ,tJrubatão e Zito; Dorval,
conquistou mais quatro' J.air Pagão, Pelé e Pepé.
tentos totalizando 56 ter,- I'

, '

,

DO FIGUEIRENSE À NESTLÉ'
.

i

;f E- o !E R A ç Ã O N A ( f O N A L O Ec

SIMILARES
lMPôSTO SINDICAL EXERCICIO DE 1959

,
-

Na' fOI'ma . d; .!Irt. 60Jí da Gonsolidação das Leis do TI'�,balho,
cómuniçalú08' aos componentes da- categ-oria econômica Hotéis e Si

n';!I��'es .que. �Iev��'á Ser re�olhiqo_ em qual�u r' .\gênda do Banco do

BI·as.it,. 9u de_ Bancos devidamente autori7.ados ou nas Coletorias
Federaís, de 2 a ·S1 de janeiro próximo, o Impôs;o Sin;Ueál referente
aos' -exel'clcio de 1959'.

CQlJlpoem.a categoria: hoté,is, restaura!it�'s, pensões casas de

câmodQs, hosped,ar.ias,- alguéis - de. quartos, 'dormitórios, c�nfeitari'ns
bãres, cafés, cantinas, sorveterias, leiterias, pizza'rias, bomboniercs:
churrascarias; c,�sas de -lanche, rotisseries, bUffe'ts, e outros estabele

ciment?s congêneres. Por analogia, devem scr enquadrados; Ilrédio�
d .. aPilrta_lI)ento,s, c:;!sas de diversões e similares, não havc'ndo órg-ão
sindical específico.

As competentes guias estno sendo distribuidas por esta Fede

ra�ão, podendo ser c'ncontr,adas també!\1 em sua sede, ,à nu� do
CarJ1W, .9 -,- 10.0 IIndar, Rio d'e _Janeiro. (D.F.l ou em su:t Dele;;acia
do Estado de Sã� Paulo, à Rua 24 de Maio, 208 - 1�.o andar, &\0
Paulo (S. 'Paulo), .on'de serão prestadas quà"is;uer inforn:ações s�h.c
O assunto.

CORINTHo. DE ARRtmA ·FALCÃo.

-

'Presidente

__
o _._'_. -C..._,

.. ·:··.... ·�, .. -s '�A ·1·, A
-

S
PARÁ ESCRITÓlUOS, E CONSULTóRIo.S

A L -U· G A' M .. S E
-Trajano', 29

(Prédio da Caçulinha de A Mlldel,ar)
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.CONG�ESSO EUCA-RISTICO: y

':

.

IMPRESSIONANTE DEMONSTRACAO DE FE' CRISTA
, .-,

Incalculável multidão tomou tôdas as dependências dá Praça do, Congresso - Expos,icão de livros sacros no Instituto de Educação - (a
ravanas do interior do Estado e dQ outras Unidades da Federação participam' do grande acontecimento ,_religiooso Outras Notas

• i

- ""

tado, como também de' outras Já .) 'encontram parti-cipando do 1'OS Câmara D. Anselmo, Pietrul- zes, representante do Distrito
Unidades Federadas a família C-a- 'Congr�sso o Cardeal Arceb ispo do f la, Bispo da' Di ocese de Tubarão, 'Federal no Parlamento Nacional,

����:: ·;.:��e s:tivad:��ca�r��ai�:: :�:.:�;�:.:.�:;�:.��::.:.••�:�••��:����;.__:.�:.�:..:...�:�_e-I ::!::. �of;,a��t�:�::�l:O e�;e�:c::�
E:�:!�::�sofli;:.�o��:�t���O e�: � FOGUETÓ'�IO DA PREF:EITURA 'I' ��so�:!f:; c;�;r:�r:'e2���:::�
sentido de que o conclave .alcnnce DE BRUSQUE Núncio Apostô lico no Brasil e

o máximo .brf lhnntisruo e a maior Embaixador da Santa Sé; D. Ge--
repercussão possível. Autoridades, ) ,l'aldo P. Sig�.ud, Bispo de Jacare-

famílias, entidades sociais 12 cul- �
E' INCOcebív_1 que a U.D.N .. minoritária na Câmara zínho: D. Manuel da Silveira

turais, estabele-Cimentos, comerciais "I municipal de Brusquc, se utilize de expedientes INCOvenientes ID'Elboux, Arcebispo ,de Curitiba
e Q povo ,em geral, todos, estão � para perturbar o andamento dos trabalhos legislativos. Várias, e O: Vicente Scherer, Arcebispo
dando o melhor dos seus esfor- /� , de Pôrto Alegre.
ços para que, na we rdade, o 2.0 �

dezenas d e pessoas, previamente convidadas pelo Djretôria O PROGRAMA, 'DE HOJE

Congresso Eucarístico 'Estadual, �
da U.D.N. hrusquense, compareceram à Sala � Reuniões da Em todos os Hispitais ,3 em 'tô-

atingindo um ponto culminante, '} Câmara de Vereadores, quando, era objetivo desta,-rejeitar das as Casas de Saúde haverá

marque época nêste Estado. �.. O 1,-\-Ul11ento do IMPOSTO de Industrias e Profissões. Missa Festiva e comunhão para
Uma Comissão de Recepção f{li , os doentes. 'As 7 horas, Missa e

organizada para receber as nuto- Elçmentos fantasiados de "Malucos'" (Gerente de Banco)', comunhão das moças: na Praça do
,

id d
.

tã h d e outros de "Bêbados', também seus convidados de honra C 'A 9 h
-

d1'1 a cs que aqui es ao c eg,n o. ,_ , ongresso, s 1 oras, sessãõ e

------------------------------------�-- mCOfu1'Jn�rucomawaMin�a na�mamwm�n�rnm ��d% a r�pci� do '�hun9
Social e Religioso do Domingo -

l'..kios para observar ou restaurar

a observância do Dia do Senhor-",
constando de debates e conclusões,
sendo Relator o Exmo, Revdmo.

I Sr. D. Gregôr'io Warmeling, DO.

Bispo de oJinville'; local: Teatro

"Alvaro de Carvalho'. 'As 14 ho

ras, sessão rue estudos, versando L

sôb re "Insucessos n.a catequese -

causas e remédios", debates e con

clusões, no Teatro sendo Relator

o Revdmo. Pe. UI�lbt3rto Braga-r
g lia, da Diaocese de Lajes; 2,0 te

ma:' "Meios de assegurar· a fre

quência das crianças na catequese
de La Comunhão', debates .e con

clusões, sendo Relator o Revdmo.

Pe, Ernesto Pretti, MO. digno
Pároco do Estreito.
3.0 tema: "Do Método na Ca

tequese'; - Catecismo de' Pe rse

verança. Debates e conclusões,
lendo Relator o Revdmo. Cônego
Ageno r Neves Marques, MO. Pá

roco ,de Úrussanga. 'As 20 horas,
2.a Sessão Solene, na Praça do

Congresso, abrindo, a sessão O

As solcnidaes de abertura, do ontem, .render seu culto de res-

2.0 Congresso Eucarístico Esta- peito ao impressionante conclave
dual excederam as expectativâs esp ir itual. Genuflexa, a população
gerais. Logo cêdo, compacta 111ul- I cristã de Florianópolis saiu, às
tidão já estava postada na Praça t'ruás da cidade, comparecendo
do Congresso, observando-se re- uníssona a todos os atos 'progra
presentantes de tôdas as classes mados pelas autoridades eclesiás
sociais que foram, na manhã de ticas. De todos os uecantos do Es-

FLORIANÓPOLIS, SEXTA FEIRA, 19 DE DEZEMBRO J?E 1958

Verbas federais para
Santa Catarina

OPr csidente da Câmara, para evitar o desprestígio dês-

Ponte de concreto armado sôbre o rio {Jl'U
guai, na rodovia Aratiba (Rio Grande do
Sul) - Itá (Santa Catarina - no Passo
do Itá .... :............................... ,12.450.000
As verbas consignadas no orçamento da República, para aplicação no

,

Estado, representam. em grande parte, o produto do -trabalho dã bán·
cada catarinense no Congress<f. Manda a justiça destacar, to4avia, a

atuação infatigável, na respectiva Cõmissão, do ilustre deputado Joa,·
. quim Ramos, que, por várias semanas, trabaihou até altas horas da
madrugada. De louvor, na mesma forma e pelo mesmO motivo, a atua-
ção do deputado Konder, Reis.

'

DEPARTA�ENTO NACIONAL DE ESTRA":'
DAS DE RODAGEM

'

. Trecho no Estado de Santa Catarina
1) Subtrecho Santa Cecília - Passo do So

corro inclusive pavimentação dos- trechos
urbanos c ••••••••••••••••••••••

2) Subtrecho Rio Negro � -santa Cecilia in
clusive pavimentação dos trechos urbanos

---- .

B�-36 - Florianópolis :_ Lages - São
Oeste

1)

Miguel do

Trecho Lages - 'JOaçaba" inclusive pavi-
mentação dos trechos urbanos '

2) Trecho Joaçaoa - Xanxerê - Itapíranga,
inclusive pavimentação dos trechos urbanos

, '

d6) BR-59 - Curitiba - Florianópolis :__ Pôrto
Alegre

,

1) Trecho Itajaí '- Tijuca, inclusive pavimen-
tação dos trechos urbanos .

2) Trecbq Florianópolis - Laguna, inclusive
pavimentação dos trechos urbanos .:.- ... r •

3), Trecho
. Araranguá - Tubarão: inclusive

paVimentação dos trechos urbanos ., .

t'
I

-

,
BR-90 - Lages -:- Tubarão

1) Trecho' Lages - Tubarão, inclusive pavi-
mentação dos trechos urbanos .

OUTRAS 'RODOVIAS
1) Ligação da cidade de Lajes à BR-2 ..... ;

2) Para construção da variante de Passo do
Sertão à BR-59, mediante acôrdo com a
Prefeitura dE) Sombrio '.0 .'••••• , •.

3) Serra do F!j.xinal : ,

4) Para, construção da Ponte :aercilio Luz, de
S. João Batista e ponte sôbre o rio Tijucas,
no local Colônia, em convênio com a Pre-_
feitura de S. João ·Batista .

5) Para Estrada S. João Batista a Major, em
convênio com a Prefeitura de S. João' Ba:..
tista .

6) Para estrada Tijucas-Sertão de Itinga, em

convênio !!om à Prefeitura de Tijucas ....

7) Para a Estrada Tijucas-Terra Nova-Centro
do Moura, em convênio com a Prefeitura de
Tijucas.. '

, .

8) Para Estrada Sert,ão de Santa Luzia-Tiju·
cas, em convênio com a Preféitura, de Ti-
jucas �

'

- : .

9) Para a Estrada de S. João Batista a Ma
jor e São João, aa Centro do Moura, em

convênio com a Prefeitura de S. João Ba ..

tistã :
'

10) Para alargamento da ponte sôbre o rio Tu ..

barão, cidade do mesmo nome .

11) LajescBocaina do Sul : .

12) Lajes-Anita Garibaldi .

13) Cerro Negro (Lajes) Abdon Batista
(Campos Novos) :: , ,

14) S. José Serrito (Lajes) - Curitibanos, pas-
sando pela localidade Santa Catarina ....

15) Caçador-8. Domj.ngos f •..•
16) S. Joaquim-Urubicí .

17) Lajes-S. Joaquim ..

18), S. Joaquim-Bom Jardim .

19) S. Joaquim-Urupema '.
20) Po�te sôbre o rio Caveiras,

.

em Santa, Te-,
reslnha '

.

21) Estrada Ilhota - Baú -'Braço - Laran
jeiras - Luís Alves - Massàranduba
Braço -SerafIm - Baú Alto " .

22) ,Estrada Taió,..BR-2-Curitibanos .

23) Estrada Campos Novos-Videira, via Espi-
nheir,o '

'

"

'; . _. .

24) Estrada Passarinhos - Palmitos - Cunha
Porã - MaravUha .

-25) Estrada Dionísio -Cerqueira - Palmasola -

'Campo Erê --São Lourenço - São Do·
mingos"- , --: ,.

26) Estrada 'Chapecó - Quilombo _:_ S. Louren-
ço "' .

27) Estrada Xa�xerê a Chapecó '

.

28) Estrada Chapecó Goio-en' , : .

29) Curitibanos�Rio ,do Sul-Itajaí _

30) São Miguel-Paraiso-Foz do Rio São Vl-
cel;1te .. -.- : - : ;-

31) Papanduva-Ibirama, na BR-2 - para -es-

tudos, projetos e início de obras', ,
,

32) Distrito de Major-Boiteuxburgo (São João
Batista)'. . : I

••• : •••••
33) Para reconstrução e conservação da Estra/ ,

da D. Francisca .

34) Da estrada geral .de Palhoça ao Núcleo Co-
lonial de Anitápolis .

�5) Reconstrução da Ponte das Laranjeiras-
Laguna .

36) BR-59' Araranguá-Mampituba trecho
entre a sede de Sombrio e Passo José Iná-·

'.- ,

!"

cio ••••• 0·' ••••••••••••••••• , •••••••••• , •••

N. lil

Outra carta

11 reunião, e prest.iginram a anarquia patrocinada pela U.D.N •.

Foram INCOgruent:s êsses perturbadores da Ordem .:...:__

:..
Lanterneiros -, e permaneceram lNCÓhimes, quando atira

ram 'FOGUETES, i;a presença do- Deleg,ado de Polícia, dentro
da Prefeitura Municipal de Brusque,

PRETO NO
80.000.000

BRANCO
Aos Tijuquenses

Em reportagem na revista "O CRUZEIR8"" foi divulgado que
cxi ste na Russia um cidadão brasileiro-catarlnense-tijuquense

I 'rITO RAMALHO. -

Quando lemos dita reportagem, ficamos surpresos, sem saber de
quem se tratava, Tôda colôr.. a t ijuquenaa, em todos os lugares co

mentou o fato, indagou, perguntou .quem conhecia Tito Ramalho.
Muitos chegaram a f.alar em conterrâneos que- se foram há muito,
porém ninguém chegou a conclusão precisa .. .Mas como era inevitá-

1. entraram em campo detetives amadores, seride que alguns com.

po.r exemplo o MANO JANGO, qu e .pelas colúnas _da "A NAÇÁO",
de Blumenau (30-11-58. pareceu ter descoberto .a personalidade eni

apreço. Explicava no artigo, qu� o tal 'deveria' ser o JARDO, da Duca
do Bernardo, mas não tinha certeza e por isso, recorria a sapiência
do ilustre conterrâneo Scbastíão Cruz. Este, também pelo mesmo

"''''n.al de Blum en au, estuda o tassunto em 'seus dc tnlhes, mas rião nn'
dá também ulilã conclusão satisf.atória. Eis senão qu'nndo, ° Scher
lock t ijuquens,, que atualmente desempenha o cargo de contador da
Prefeitura Municipal, ZEZE' AMORIM - fareja a cidade, fala com

pessoas idosas tira conclusões e dá a verdadeira biografia do Tito
IRamalh". Ei'-la: A avó r mãe-do Tito, respe'ctivamente Joaquina e

"':nriqucta Calabá foram c-riãdas em casa' de 'Felíbismo Alve's d'

Brito, que residi,,' na passagem, do Indo sul da ponte. Mais tarde,
Henriqueta passou a vive'r em companhia de Maurício Ramalho,
tio da viúva Antônio Borges. Desta união, nasceram dois filho., sen

do que um faleccu após seu nascimento. Maurício foi trab.alhar em
• ;:lanto�, não tendQ. tornado a Tijucas;- o que ,levou SUa companheira
Henríque-ta aO serviço doméstico na residênci.a d'o CeI. Carlos Bu-

,

"hele e posteriormente à casa do Ci"I. ,GaIlotti ,Junior, acompanhan
J_o�a SeU filho Tito. Passados ..anos, vindo a Tijucas, a passeio, Da.

.Maria Luisa Buchele GI'aça, espôsa do sr. Lucas Graça, levou eIU

_;i1:t volta, para Santos, Hcnriqueta",e' seu filho Tito, que na época,
teda mais ou menos 1,2 anos de idade, isto aproximadamente ilm 1914."
Henriqueta esperava encontrar seu companheiro Maurício, porélÍl i
tal não aconteceu, tendo a mesma falecido pouca depois. Ficou então
aos cuidados de Da: Maria Luisa, o menor Tito a quem m.andou dar-

• lhe ,ilulas de piano, bal,et, etc.'
,

D�. Mariá Luiza Bu( hei e Gr,aça e seu espôso. faleceram há mui
to tempo, razão porque' o Tito teve qUe enf�'ental" o baten'te, ch,�gan
,', até a cosinheiro, carregador, etC.

DêsLc ponto em diante, segu,3 o l'e1ato pela "O Cruzeiro", que
todos já l!!ll1os. E assim, chegamos a conhece'r _a existêncj,a do Tito

Ramalho, preto f!ue -vive na ,Rússia, dizendo' que, está passando mui

tq 'bem, porém qu, outros alegam que o lugal1 não é muito agradável
para se- morar.

"

70.000.000 150.000.000
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OTA'VIO IMELIM.

,I

Recebemos: como tem sido mal informada e

Florianópolis, 16 de dezembro injusta, adianto os seguintes da
cle I, 95�. dos, referentes às nlliiores de'spe

sas por mim ' feitas na fase pré
Ao 'Jol'nalista eleitoral, com a encomenda de
RUBENS .DE ARRUDA RAMOS, material de propaganda:

Os' cartazes a três cores, em

"offset" - 45,000 - foram ('n

éomendados à Indústria Gráfica
Koloreset Ltda" Rua General Jar

Forçou"me, o autor do "Busca- dim, 270, São Paulo e custaram
Pés" estampado na edtção de ür$ 57.860,00;
domingo, a escrever-lhe nova- os clichés e estsreotipos, execu-

I

mente, opondo reparos e restabe- tados pela Çlicheril) e E'stereoti
Ilecendo a vc'rdade tantas vêzes fe- pia Planalto Ave'nida Brig,adeiro

l1'ida pelo colunista. Lui� Antôni�, 153, São Paulo,
A minha propaganda eleitoral Cllsta.ram Cr$ 9: 000,00, conforme

l1ão foi a maior em i\ltensão, ex- comprovantes;
tensão e profundidade. Talvez 11 Impress,ora PaTanaense Limi-
fosse a maior qualitativamente, tada, filial de Blumenau, Rua
bem orientada, emine'ntemente Alvim Schr,adr 181, impl'imiu ..

.écnic-a é moderna que foi. Não 20,300 cartazes em cores, cujo
:obl'iu ,todQ o território catari-' custo ascendeu a C�$ 40,832,00,
!tens., mas apenas aqueles muni- conforme nota fiscal n.o 0955;
cÍpios' que apoiaram a minha can- a Poltex Limitada Rua Atilio
didatura. Não foi, também, a Piffer 711, São Paulo: fabricou ..

mais cara. Os can'd,idatos ao' Se- 5,000 bajões de prop.aganda pela
nado e alguns candidatos, à Câ- importância

- de' .Cr$ 11.495,00,
ma'ra Federal ernprE'garam, é evi- conf.orme nota fiscal 11'.0 663;
dente, muito maior soma que eu as flâmulas' - 20 :UOO - foram
em' propaganda eleitoral. A cam- impr'essas em Joinville, pela 101-
,lanha publicjtária do eminente. pressora Ipiranga Ltda., à Rua
;cenador hineu Bornhausen foi Marechal -Deodoro 768, pero prê
das, mais intensa� já v�rificadas ço de Ci:jl" 20.000,00, conforme re':'
no' Estado. Os se'nhores Celso Ra- cibo s/n, de 26-7-1958;
mos, Wilmar Dias, J,oaquim Ra-, a Imprensa Oficia) do Estado
i110S c Elias Adaime, des�nvolve- executou encomenda de' 15.000
l'ám; também, gl:and'e publicida- volantes e�n preto e br,a.nco, papel
de' em tôrno' das suas candidatu- jornal, pela importância de Cr$ ..

l'as. 9.865,00 conforme Guia de Re-
Com referência' à minha pro- colhime�to n.o 0615 de 12-VIII-

paganda estou em' 'condíçôes de

11958;
,

- ,

pr _star 'qualquer esclarecime'nto a Companhia Universal de Fós
e de documental' tudo quanto,afir- I foros, Praça RaÍnos de- Azevedo
me: Tenho arquivados exeIllplares 26, São Paulo, atendeu ao pedido
de 'todos os cartazes flâllwlas, I de 25,.000 carteir.inhas de fósforos
cllrteirinhas de fósfQl;QS e balões' de proplI'ganda, pela ,importânci_a
tj;w' constitulram fi onda p�lblici. ,de Cr$ 23.900,00, conforme fatu
tária que tanto 'PlfocupoU certa' ra n.o 546, -de 2-VII-1958.

impr.nsa ,oposicionista e dos: Eis aí tôda a nossa "colorida e

quais ofereço Unla coleção para' o multiforme" propag,anda eleitoral

a'rCluivo dessa fôlha, seja como impressa. Não custou _!)I-i1hões,
'�souvenir" ou como bl'inde nata- mas sim milhares de- cruzeiros. E
lino. Tenho arquivados, também,' além dos �artazes inencionados
oS comprovantes dos pagamentos houve apell.as faixas, publicidade
feitos, podendo ,prestar qualque'r em alguns órgão's da imprensa -

informação a t;espeito.' a mais �stosa' das quais foi a

, ,Para folha verifique do "O Estado" - em duaa emis-

Dirotor do "O ESTADO".

Senhor Diretor,

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

(Continu,ação da La página)
pretessêra enfrenta, díà
riamente, em sua sala de
aula.

'

Milhões de palavras
ainda seriam poucas para
descrever o sacrifício, a

abenegação com que de
senvolve, em cada <;lia' em
sua classe, a sua missão
sublime, a professôra pri
mária, _ essa amiga, que se

entrega à tlll1'efa- cristã
de educar!
Poupemoif:. a professôra

primária de críticas in·
justas. Vamos dar-lhe
é €stímulo�
Se

�

não fôss� a profes
sôra primária, quem edu
cada aS.nossas crianças?
Quem se sujeitaria a dé
senvolver o

. imenso fA'a
balho qu� ela realiza,
sem receber quase nada?,
Responda, doutorzinho

gabido e auto-suficiente:
- Você faria tudo isgo

�)or ,Cr$ 3.400,00 men·
sais? '

soras da Capital e em

se,i�' do interior.
cinco 011

Hou,,'e, tôda Santa Catarina sa

be candidatos descrentE's doa mé
todos .de publicidade e que prefe
riram �QS cartazes a aquisição
de consciências e de apol'os no

m�rcado dos votos. Esses, natural
mente levar,am suãs qll�'ixas sôbre
o custo da campanha ao colunis-
ta dq "Bl'sca-Pés".
A corromper consciências, com

prandO' votos ou negociando
apôios, preferimos lançar a nosSa

�a1l1panha de, cartazes, de pales-
tras, de conlícios, de persuação,
enfim,- enquadrada ,n01 regime
jemocrático Q da qual não resul
tam diplomas )nac!llados.
A nOssa campanha foi intensa

pela movimentação, pelo número
de comíciQs, de palestras, de reu-

niõe"i exten�a pelos resultados,
u'aduzidos em "39.686 sufrágios;
de profundidade pela ressonância
-Iue é"ncontrou nos coraçôes ge�

nerosos do eleitorado catarine'll-
3e.

As blagues maledicentes e Q ma

lévolo humor, atriQuindo-nos,
"nl11a das mais sólidas fortunas
de Santn 'Cata1'ina", se não me

,'ceem a -nossa rc'spo,ta, fazem

j ú" eontudo, à- mais solene repul-
•

-,a aqui consignada.
O colunista.do "Buspa-pés", lei

tor assíduo de Ruy,' deveria reler
a pági,n� sôbre o fogo-fátuo e o

3ãntelmo, de grande atualidade
da qual extraio o tópico final:'
"Senhores, quando vejo bruxolear
1m dêsses pequeninos Demóstenes
d,a diatribe, ergo li vista para o

alto, onde quiz que a tívéssemos

,lquêle que deu ao homem a fron
te levantada, os' homini sublime
'de,dit ... -e já os não diviso� Há
de ser a 'lamparina dos brejos,
�oncluo então, de mim para mim; .

e' espe�'o Que o azul da ch,ama r8S

teiu se. apague à superfície do
charco".
Confessando-me agradecido peta

flublicação dA' c'a�·ta ante'rior, pe
ço-lhe se digne de �colher também
esta.
Cordi.almente,
Ar,oldo Càrneiro de Carvalho.

Exmo. Revdmo, Sr. Arcebispo Me

tropolitano D. Joaquim Domin
gues de Oliveira.

'EXPOSIÇÃO
Numa das dependências do Ins

-tituto de Educação, está aberta ao

público uma interessante Expo
sição de Livros

_ Sacros e motivos

fQlclóricos; sob a direção do Rev
dmo. Pe. Evaldo Pauli e prof.
Franklin Cascaes.

Pela outra carta que o

Atoldo Carvalho mandou
ao nosso diretor, fica
mos cientes de que êle,
com Cr$ 172.952,00 de
cartazes e cartasínhes,
balões e earteirfnhas de
fósfo.ro.E� flâmulas, e voo

Iantezínhos; tudo de pro'
ganda, obteve, no Estado,
39.686 votos. Esses 'alga
rismos devem de provocar
justificados arrepios no

inlustrissimo ver e a do r
Esperidião - o qual gas'
tou DOZE vezes mais, só
aqui na Capital e conse

guiu SESSENTA vezes

menos!
'Mas isSo são outros

quinhentos ...
Tendo observado, ape

nas no Pllirte' do Estado,
em varias cidades,' no
minimô um. milhar de fai
xas do Aroldo - daque
las granf'ínas, 'de 800' a
1.000 cruzeiros cada uma
-

. concluimos, diante da
carta, que tudo. isso -foi
'presente de correligioná
rios fanáticos. Sim, por'
que não podemos' conce

ber que o Aroldo houves
se feito abatimentos na

sua prestação de_contas!
Veraz mil POlf cento, se

tivesse feito tais abati
mentos. obrigar-nos-ia a

exigir a sua nomeação
:

para a ' presjdência da
COAP!

.

Não! O fenômeno' é
outro. E de fácil co.m

preengão. Quando o Arôl
do, sem razão, imaginou
que nas entrelinhas de
O EST,ADO latejavam
insinuações' contra sua

ho.nestidade, protestou lo
go, e com razão. Depois,
chamamos-lhe' homem ri
co. Ele protestou outa-a
vez. Agora, não acredi
tando que seja apenas
um homem de S().r.�l des
ses que sonham. com uma

centena da avestruz, .se
esquecem de jogar e ain-'
da assim ganham no- mi
lhar chegllmoS a ver�ade
verdadeira: o Aro.ldo é o

maior preE,tígio político
de Santa Catarina. Mas
tão _distanciado' dos ou-

-

tros, do seu partido, queJ
'em 1960, - se quiser, sera

fatalmente o candidato
udenísta ao govêrno!

'

..

40.000 votos por 170.000
mil cruzeiros de papel
colori'do. levam. qualquer,
mortal a parafrasear

'

O

Eça, na exaltação irrita
da do talento do Pacheco:
Irra! Que é prestígio.!

x x x

Esperamos, _ agora,' que
o Aroldo acabe com suas

. cartas. O caso está pôsto
nos seus devido.E. termos.
Está evidente: nada de
nada, SÓ 'prestígio. En
cerramo-lo. Repetir ou

vo.ltar é desafiar nossa

jobiana paciência. 'É pro'
'vocar a santa cólera dos
leitores. E a ira, qüando
santa, é perigoEa. Dela
já dizia o- nosso Ruy: -

"Quem. senão ela,
,há-de expulsar do

templo o renegado, o
blasfemo, o profana
dor? Quem. senão ela,
exterminar da ciência,
o apedeuta, o plagiá
rio, -o charlàtão? quem,
senão ela, banir da
'sociedade, o imoral. o·
corruptor, o liberti
no?', quem, senão ela,
varrer dos serviços do
Egtado o 'prevarica
clor, o· concussionário.
e o ladrão público?
quem, senão ela, pre
cipitar do govêrno o

'negocisino, a pr�sti
tit'uição pqblica ou li

tirania? quem, senão
ela, arrancar a defe
sa da pátria à covar'

dia, à, inconfidência"
ou à traição? quem,
senão ela a cóléra -do
celeste inimigo dos
vendilhões e do.g hipó
critas? a cólera do
justo, crucifixo ,entre
ladrões? a cólera do
verbo. da verdade, ne-

_ gado pelo ,poder da
-

mentira'? 'a colera da
santidade s u p r em. a,

justiçada pela inais
sacrílega da�. o}lres
'sões?"
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