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' ,1 .n?vel. Faéul�a: ,Ba���, 'd�l���pjlãr11I,�tiOà�';eRlo aulo· públicl!: !,�si,de' aI
de de Serviço Social, s�gundo �ohcla rec�. riza.do por decreto do rundaçao Vldal Ra-

d F da;" •
,hlda do RIo de Janet- '". , mos" nosso' ilustre

a un ,çao" Vida! 'ro �cilba de ler O' �l:l" sr � Presidente da Re- I" sr. Cei.'I �1iJI" .'"
,

�Jj�� ,

, ,

con erraneo,

so,lamos." NAÇÕES" UNIl;lAS, Nova 101'- embora seja conhecido mais' co-' sem Deus e tótalitál'io, que procla-
que, 19 (UP) - O pi-ínctpe Ali' mo uma espéoic de figura .1l)jll1ada mou como úítimo fim a destrui-

r I
..

'

, I" Khan Embaixador": do Paquistão da chamada alta sociedade inter":' ção de ambos".
O r I a no p o I s e nas N!lções Unidas, visitará o nacional, vem levando 'a' sérío o

S f • C· t ",' Buns i l e outros ,país.es· snl-amêrlca- lHIVQ papel de t:pl)!sentante de

, aR a a allha, es- o" o' princtpio
"

do próximo 'M, seu paí junto A, Noçõ� .Un idas

'���!: ;::I:�:'�:��:: (���ft���i��;{�::�":� ;�}:f�;��tªi�i����� L���gt���,�, .

I d
"

"

possam' juntos enfrentar o credo n!() 7, -do -art, 129 ..:_ que

I cursoO e ensino su- ,Ali Khan, �ue já e·,tê.ve óutras veda às U!pografias da
.

.
vezes no, Bt'asi l !l pÓSSlIl na Ve-

I nezuela'
uma fazenda especializada União, dos EstadoE. e dos

BVIÇÃO DE HOJE: 8 Páginas �. ces 2.00'- FLOÍUANÓPOLlS "O DE DEZEMBRO DE 1958 perlor. na criação de cavalos de corrida, O Na'lal e a L B A Municípios, a propa-
--�-�-�j. -

.. ," .' ----------------------------------' ', ••• pn�����wd�

Istae1 "te,alizaiá um' Congresso' tê:Ci:en�A)Brca:�:�Íl':el:ef�:��� f��d::�:r::i�a:.����lqUer
I

.

...-
'

...... todos os anos, acaba de distaibui r < Q mesmo dispositivo

'ln',t'ern"
'."

'Q,',C/li'.,O'
I

h(I·l. de. Agr·'l·c·ultura
ás nssocinçõ e s civis e religiosas de � faz a mesma proibição

•
,

_

assistência social de todos os' cre- .. aos radíos e jornais ofí-
dos, quantias em dinheiro para � ciais. Para estes enten.
s rem entregues e distribuidas aos I •

ObJIel1vo: aumentar o· inl.ercâmbi� fi assiste"Reia en1re
'

nariiei�'ãrem . . ������iatça��:s. amparados 1)01' �
essas � :��s:ã�u:o:eP:::�!�t:d:

OS, palses que t''' O critério dessa dist.ribuiçiÍf �b- : a que se chama de pro-
"O Congecsso Jnternacional de !SeU país, .

_ I pequenos propr ietá ri os "in loco" tado e será oficialmente inaugu� fi�árá durante cinco semanas aber- dcceu a um esquema justo que fi

� paganda falada .e escrí-
Agricultura fi realizar-se no Esta- ;':Eil'te, convite que OS agrlculto- porque nelas- é que serão hospe-' rudo pelo sr, Izhak Ben Zvi p re- ta ao público.' todos am-adou.

do dc Israel em aln-il de 1%9, vi:" rcs de Israel fazem aos senso COe dados, �'ohsel'val\!lo também aSila sidente do Estado de IS1'ael, 110 Segundo informações 'di:> adido Ass im pelo, Natal, os probres, ta.

sa estl'�itUl' 'o in tercârn b io de mé- legas de tollo o'

m,
un dn - disse I estr"titura social, única .110 mundo". ,I: a 5 'de 'abril próximo� cultural da Ern ba ixudn de Jsrael de: Ftorrnnôpolis, pl'inripaln1é�tc ( Para as tipografias

todos e assis�ncia. mútua 110 eam- o su, Lapide - além de 1l1\)41'IH' Contando já com a adesão dos Disse ainda o sr. Lapide que os o ministro ,Mario Mcnegh�tti, já cl'Ianças, temo um dia, f'ést.ivo � deve-se entender que a

po da agricultura e servir de' pon- as conouistas israelenses no casnpo : Estados Unidos, Ing laterra. Fl'an- \o-isitantes participarão .também i foi inteirado do propós+to israe- inspirado �elo progl'a1ll� da. LBA ! nroíbícão está em con
to de e ncont ro aOS peritos interna- ';?-:l'í,cola durante o seu pr'meiro.' çn e .Argr n tina é o Congresso pa- 'das celebrações ,anuah-do '''Di(l da ! le-nsc 'éle ver u Brasil iep re sen- na sua scçao nesta Capital, super- ,

" •

•

Icíonnis nos d ivcrso s sét'Jl'es ngl'í": decênio de eixst'ê�ci. irá pl;opor:" trocinado pelo Minrsfério d�' Agrl- Citt-icultura' e poderão vtsitar a
I tado uêsso ('011:,;-I'CSSO Intcrnacio- vis iou:ulo pelo seli incansável .dil'e-· feClOnar essll- propagan-

"

cobs, O COngr0'so,' reunindo agri- ,iona1' "OS visitantes a oporttini- cultura ISl'adense Universidade expo.sição agrícola que e111 quatro Iwl, poc!e.i'dó nieslI10 CU'lcreltizar- tor nosso estimado ronterl'áneo J) da. Não ,há outra inteli',

cllltores ele- mais de 25 ll>ilscs du- dad! de·'éstudar, a vida cotidiana ebraica de eJrusaiém, Instituto pavilhõe's, o Nacional, o Interna-' se a ·i<1.1 do IJlÓ;:;l'io i.iil.. lar da dr,' Alfredo Cherem e com ii 'co-, � f)'ência consentânea à
r'ante duas semanas, num ]ll'ogl'a- IlUS gr,an'jas, fazenaas coleti,vas, Tecnológico de Maifa' e por tôdas cion.al, o Profissional e o Comer- A,g'1'iculLllra a Isratl, chefiando a laboração, cliréta de seus diligen- > �nt t

�

d t t
ma de confe-t'én','ias, eXCIII'sões e privados. e nns coopel'ativas., de' as ol'ganizações ag'l'ícolas do Es· .

rial, realiz�da simultânoallle.nte, I dele;pção, ._ tes au'xiliares,
' ,1 erpre açaO O .ex O

�:�!�h���i::!��:�,l��J:�S�:I��������!'!·M·8Vl1w'enrn'ifm se -o's aVI1cullore-' s-�a--r-'a--·---a--:--·-'u-�et�lp"S'a �te' y' ep'�as'j �e��r��:e:: ::::�
Li1lliue, segillldp '.s.!'qe'tlÍj'.jo· (In' '.' � : "

.'. ,� •

"E b' d d' I 1
'

" ,t·, . .
' ,grafia oficial' é para ser-

���t:�,x:on� a �lDl'��:i�)�qi_:led�.es��,:�,. .' '.. ," .

. \' .

.

. � li! �)l ,

,

,

'. 'J'
,

,
� viço oficial. Paga pelo

sll 110 lOl1chn', uma vez que.,os,,
< 1'11V '

.." povo, não. deve servir a

��s s�au;';�I;:lCet;�t�:�:���a�l�i; OS CORTES EFETUADOS PROTELARAM A SOLUCÃO DÓ PROBLEMA DO
'

I ABASTECIMENTO, !'E:UT;;'1!:n!2�'::
O' preço das, a,yas '

As entidades avicolas 'do sive, para melhoria de pa- MAIS
......ASS·I('TE"N(IA� TE'(NI'CA

'

evitar que isto aconteça no algum:. será privilegio
país com' representação na' drão de alimentação das'J próximo ano, . os represen- � dios

'

d"
c.. .-

Ag aVes n�o fO,l'am t:tbeladas' e CQ�issão Napional de �vi. populações do interior.' tantes de classe na Comls- � Q.. o,..jlera, .lsCrlmma-
portAnto, seus l1rêços; ))'clo me'- cultura, expressaram,. recen- Segundo os representan-' cimento da&, cidades com tlJ A modificação dos siste·- são Nacional de Avicultura

�
çao atentatona. a..s ga-

110S por a':t"i, não fOl'am cônse- temente, a decepção que tes de classe' da CNA, embo- difúsão· da avicultura técni- I mas de criação somente $e- ·têm debatido o problema J:antias eleitorais.' Daí, '8
quelltemente "congelados". tiveram em 1958, com a in- ta re.conhecida a necessida- ca no interior. A média da . rá possível com a instala- em suas reuniões técnicas e sabedoria do Código em
Aves viVAS fl 1110rtas tfl111b{'m. d t· 'd d' 't b'

-

de
.

'e o de l
clusão das verbas dos pro- de de compressão das des- pro u lVl a e e mUl o aI- çao m.aIOr num r plen�rias � estão ,c?orde- definir. como infração

�ena(!as � despe,nadas, . ,

jetos avicolas nós do plano pezas diante .da "atual con- xa, em virtude da criação postos de demonstração aví�
n,anoo medldas, pratlCas

_

a .) -r.enal _ art" 175 nO 1"
F.l'anjtos e g.1lilihas,' por UIll ' t'

"

I tOO
_ l' IJ

b de eco.nomia reali,,:ados pe- ]'untUl'a nacional, os cortes roo m,eIra com p an eIS cons- cola e assistência técnica,' o fIm .de garantIr a execuçao
.

n' I
'.

pl'e.ço a surdo por umqllilo.... t t d d I pu lve co 15 d
;10 Govêrno, Alegaram os das verbas avicolas prote� 1 Ul os! em, sua

'

gran.e que não tem sido possível dos.proJ·etos que garanj.am,' �. ,rn I.as
Do peru, cOTlc]enado que "sem-,

.... • " "

d d
'" representantes da classe lam a solução de prOblemas I., 'por falta de ree,ursos finan- uma. producão:- de AVes /e a - �els Iru$es e ca ela,

;�'ía.Il��·�'e c1;:�p:�escl:��a '�I/Cl:�,e�� que os cortes ,da.§. verQP..s, 1e 'abasteci....tlttQ, m�iotj,ai�. �r .t:av�::�Ul�.. G�ír;�,,;..O&;;�at.�'Elpillorà. �<!,n� j 'óvof,em, quanti�adeS, �S'� a violaçíÍo do dispositi-
.(;1(ln,

"' -

dfiéláiSdÍ.çlêstiJlad�S as in�ta- 00 (lU� 'diz .1 �- .qUi fOl'n�cem J os, malor� f_S�gnados- po (}rçamen�oi temei sub tanClas _no mteress� ú. vo que veda propaganda.
o J'(gi111� dietético pnra os d�en- laçóes e unIdade avic�las nes de- aves e ovos, De acôr- V?' umes de aves e ovos a$ SIdo co�tados n.os ,planos de

I
abastecimento"

de.'stes-
"'Pro- politica às tipograf' �te. sllp1'Í.mi� _

('"rlle dp g.aÍinhas e no interior" em repartições do com_
.

o p6l1sament.o do- CIdades. economIa do Governo, Para 1dutos., f'
. .

Ias

fralígos, �, técnicas e 'a outros empreell- mirfante entre os lideres das-.
.

- -' o IClalS.

Que comal1� l11e�\l.:0 çarne, ,qu7t dimentós de, foment?, k-' entidades, ,

a prod';lção 'av�-. -lJIIJMAI 1I'!U���Zj� 110 _IM
"

x x x

geslotí; lllÔ,C<t'llibt, <f5..'trátií c'nr-Tflllf:.nín ""iiQ:i� Jl.' execucao_ çlo cola do pals podera multI"
,'.

. ,

1
Na carta que ont

quilo.de aVe magi'a.:.: , ·plano.de tOl'nar""'a av�-�.se;..�.s e r!>.
"..

bl' �Ãí"P
nã�'�l��I'I:��'���:·i:cenàq\!e v�s:c��;� �i ���o.�\�i���:l i����e!r�! ����fa���i ��r:iS c� =001'- C��O 'CA�AVE�AL, 19 '(u-;j�:-�,,;:l'o'u: UIl1���I�t'd'rt!\!�:;_, �---.�, �;rv��;;;-andidator�dU;
neE no s(lu. dia,' ,I com gráves prejuizos, inc�u- rendo para melhor abaste- - Os Estados UllIdos 'col-ocaran, ClOnaI precIsa sobre· d,stancHls de "O satélite' dêste .modo é Mna �t:t a Camara Federal,
-

em órbita em tôrno da Terra, es- mais de 9

..
800 quilômetros,

.

versão pl:eCl!rSor,a de uma' 'estaçâo I (está a confissão que a

g'_)_,_��.�o,"'_'�'-"".-'n:ltt-M'U.. -.... '_" ..t,....().-.()�)....

I
ta nOI't· llll pr J'e'tl'l "ATLAS" "O I t d t't I

'

.

I
"

'" ,é -r- ':;��"'�
�-- ,', t ,o ,'. ançamen 'o es a nOl,e se (e retransnllssão em órbita, Imprensa Oficial con-

tA' t·
I

�' E t d
que' pesa quase quatro tonelad.as, realizou sob 'os, au;;pícios e R.au- "O projétil "ATLAS' tem três f

.

d

(On e nes' e' s a o A pelo IlLllOS 1.814 quilos mais pe- tOl'idade da Agência de Emprês\ls..
motores, foguete� com uma fôrça eC�l.onou propagan a.

'..,
.

I ,ado que o maior "Sputnik" so- de Esutdos Avançados do Depar-' ,de propulsão total de 350 mil li- polItIca a seu favor. A

i, ,

...

,' Vi��CO,;nunliar essa informação ta�?n:�st��laD:!;:�:�1 de comunl- ::;::}l�����,�Si��i��;:}:e d;!':l);;� �:�fi�:ão qU�:tt�::�e u�
, � em Washington, o presidente Ei- caça0 que leva o satélite, será pôs- enderam depois �ue seu cómblls- •

T A. B E L A S D E A U M E N T O

�
s'enhower afirmou que o lança- to à prova enviando-lhe infol'111a- tível líquido se queimou enquan- !prop�ganda feIta pelo

J
Nunca, em tempo ai·, 'e mal mulher filhos (os ra majoração' dêsE.e. válor

_

mento constitui um passo de Rvan- ção de uma estação de terra e to O fog;uet3 de' sustentação seguiu (a�d�dato:.
gum, se falou tanto eIjJ.' pobres sempre' têm mlIi� e o de outros postos da

.

(io decisivo, qu<:, ,abre novas pers- logo "solic,itando-Ihc" (ao satéli- ao espaço sideral' con)Q parte do
,

"a. Imp,ren·sa Ofi-

aumentó,- como hOJ'e em, t f'lh)
A t' mesma corporação, ai- PC'cti_vas a tôc1a a humanidade te) que d<volva a informação 20 êatélite", do Estado .executol1

d. É
' •

d
os 'I OE" esses coI'; J..':'" ...

para atividnd s no espaço side-

tIa.'
O assunto maIs e· nuam. sempre no mesmo. rando tôdas em tôrno da

l'al.
'

!
' epcome,n,.da. 15.°9°, vo-

batido. Sôbre aumento, Quando, muilo, são conú mesnHl tecla:" Coronel, I t
.

o Depal'tamento de Defesa disse

VO iA,
. an es 'em preto e

�!��aU!egQi:!�rêtoe' :lli��oo., !:,hai::,dOSqU��":'s upm,Qab�i� qC�!O�:.J�� .m�i��n�� ��!� que o. satélite'da uma órbita, 'Co- LTA PROPORCI'ONAIIDADE
.'

� � branco' papel jOl':
j

'" mo tal, é' o maior satélite que se
. ,

I!
Ninguém é contra o as· barnabés aceitam com a lÍel percebe,r vintemil)., ,,', n.al" pe.,la importân-

, .colocou em órhita J?elos Estados _

s�nto. Mtuito, ao cd0'!lf�r�l- pe:aosabsenHsaUçMãoILdHe'AqNu,tI� ,Somtente .um jovfem lde- .
Unidos, RIO, 19 (V. A.) _ O pro- vice-presideA,ncl'a, .cuJ'as su-

Cla 'de Cr$ 9,865,00,
- rIO: nes a epoca I leI, r e c e e 1.� .. van ou a voz em avor o I "O 'mais imporbnte é que e>sta ,

',conforme 'Guja ....je
"

em que tudo· custa os. ESMOLA. SOLDADO ,_;_ vencimen- é .a primeira vêz que um sistema
blema político que inais tem cessiva,s' candidaturas à re� .

,�e�,olhim,entLo nO ....
"olhos da cara", em que . Por que não se procu'< to tabelado para Cr$ .. de orientação- de projéteis tele-

sido discutido nas .últiIil!cl;s eleição constituiam o ponto ' '7 ...

�I o comer e vestir se torna-' ra fazer jUE,tiça? Por que 4,500,00. como' se isto des- g,uia'tlos de alta precisão . usado
48 horas se relaciona com a de estrangulamento de todo "06'15, de' 12-VIIl· �

ralt} verdadeiras artes de os maiorais '(são êles que Se para E:.ustentar umá fa·
'

para gu'.r um veículo assim à sua
eleição da Mesa da Câmara e qualquer entendimento 195if.': /' .' �

I
equilíbrio em corda bam- organizam as tabelas), milia.

'

trajetória orbital'.
dos Deputados. De um mo- que se intentasse com a opo- Os romanos tinham a �

�

ba, é mais que nat'llral no momento 'de elabol'á- Estamos atravessando "Epel'a-se que o veículo tenha
do geral, a sólida posição sição. '"c.o,nfiE:.são ,p,ela rainha ....

que todos sUE:.pirem por ta3,' não consultam a sua uma époc.a que não ad- um apogeu (o ponto mais elevado d? �l'. �anieri. �azzili, ea�- I: -Assim a maioria poderá -

um aumel,1to n9s 'mingua"': cOl(ls�iên.�ia, não se co- mite maIS TíTULOS e sôbre ,a Terra) .de aproximada-
dldato a )'e�lelç�o te,!D, difl- 1

majs l1vremeJ;lte, oferecer à das provas re'g·jna

,- dos ordenados. locam no lugar. dês'Eoes POSTOS �m questijo de ,- mente 1.472 quilômetros e ,Ulll pe-
cultado as, conversaçoes., opo�iç.ão' aqueles postos que probarl,lm. ,Ai fica, com

�
'rornamos' a lembrar:'

- pobres funcionários que aumento. É preciso CON- rigeu (o palito mais próximo da Mas, sabe-se agora que sempre foram ocupados por vistas à Justiça Eleito-

,- ninguém, logicamente, é r.ecebem um ordenado d-ç, GELA,R todos Os padrões. i Terra) d� apr-oximadamE'nte 184 e!ementos da m�ioria já
I
seus representantes. ral, a, ,do Aroldo .Carnei-

contra' os auméntos. As' 'fome? d� vencimentos E,uperio" quilômetros e que permanecerá Jl0, têm uma pr?posta. para a- I' Dêsse' modo,. o problellJ,a ro de Carvalho.
� pessoa;,; senE,atas são (is· �nde est� o

�
espírito de res a' Cr$ 15.000,00 e dar , espaço 'uns 20 dias. pre_:;entar a 0l?oslçao: u�n da presidência da Câmara .

" to sim!) contra as mal-, ca.rI�ade crIsta? ao JU.enor funciol1ário um. Em seu vôo através do espaço, retorno aos antlgos crite-· dos Deputados se deslocaria
. �ais aind'a! há proi-

fadadas tabelas de au- . , ... ',' .
,

ordenado mínimo de ....

-

"�
o Pl;ojétil atingiu UlIlll velocidade ,rios de eleição da Mesa cOm para o seio do PSD onde' �c • �ição regulamentar do

mento. que favorecem Na reuniãó
.

dô dia JO, Cr$ 6.000,00� até que o de mais de 27,359 quilômetros por ,a ,distribuição proporcional travarÍa a batalha'da indi- I. LISO de "papel de ,lorn.al"

'única 'ê exclusivamente os 'promovida !Pelll ASPSC, Govêrno do Estado esteja - hora, dos lugares pelos partidos. cação, do ,e�ndida.tó. ESte 'pará fins dutros;,· 'como
'maiorais, os que já rece- sltTg.iu a questão' da te· em con�içpés de: melho� I

. "O projétil' ,"ATLAS" usado 4ssim, ficaria a cargo das seria o meio. de forçar 'umâ'

t bem bons vencimelltoE� - muneração de Coronel da Tal' Os que ainda podem
�

pura êstc' propósito é básicfimen- direções partidárias a' indi- nova situação diante da
o �onfesE:.ado, !pelo Arol·

Os pequenos, os que vi-, Poli,cia Milit,ar ,tabela COMER COM
....

FARTU-

,
te- do mesmo tipo que se vinha

ex-',
cação dos candidatos, I maneira sólida" COfiQ está ' �p-.�p .moço além de in- �

c vem çom ordenados min. em Cr$ 20.500,00. Foram RA E VESTIR ÇOM DE- p l'imentanllo com êxito durante Favorece essa orientação::t sendo posta a candidatura fJacionário é infracio- �
I. gua�os,' sustentando mal, .!lPl'esentadas emendas pa" ctNCIA. '�

os últimos_ mese,s e que recen- ausência do gal. ,Flores da' \'. I'" nádo.,.",
' ,

'J

)�O_O_()_()...()....o....().-.()....()�).....().....()- )_l)�()""'D.. l temente, hã Ilpenas duas semanas, Cunha . da '. Câmara, na' la. I (Continua na' 'últill�â pág'lIla) � _ i.' .

'. 7

. ., ,

.
-��......,._........

-

D1Rln'OR,: RUBENS DE A RRIJDA 4AMOS ""t' 'GEREiI'I'E: DOMINGOS F. DE AQUINu

, f

, B'::·�T�::::�::�:�E:f:::.�::··�'···sm&m;;tit····;;;;;-
..

··n:ã:ii?
..··..

:····�;::�;;;:,ir:·:::�::::.:::I� v�lvimento dos meips de melhOl;J� çul�u�al da r...... wy� ".
I' Na_sl�tematicq.: da' eêlucaçao' rtacional às Fa-

.,�e,n�cia igr�ja: mon�n'léntatf confirma a' eatolici-
4 E lá eílt� � espírita. entrán'hadàniente ri,ós�-

'

.

,

'" '" '" .,' c;u�dad�s de,F�losofia é ,r�Jl!)rVad0 iIrrport�nte pa-

pade ,da popula:ç�o.' 'Dois' çCllégios cátólicos 'atestam
lense de A,ntQmo' Naschweng e Darico Nlloschweng, A Faculdade que Rio do Sul deseja criar tein- r :� 'r $0 retudg" �a: formaçao ( 90S professores. do

".a elevação. espil'�tuâl do, povo.! Um. l1osPi.till.� um qe Raulino Rosal'. e Raymundo Mayr, de Nelson probabilidade de êxito e condições de funciona-' , s:�� J:;e��o��:�ento d 't' .' tá
:

i
.. ginásio ev.angélicos, dão realce . _à comumdade d� - A�reu e Fr�ncisco Gottar�i; do P�. Vic�or mento.,. .

.
_

"

. r cado \ ela'c:i' "'d ' ei e enSll19 e� preJu,d -

'evan:g'êliça' fiosulen'se: '. J (':''', "

,

• 'VlCenzI e !io �astor 'Sterke, do VIctor Pehzzettl e Havera professores e dos melhores repruta- ta in:' a �ncl� e pro e��ore�'A EW, Santa. Ca-

Uma compl'eensão perfeita e um en!enc:Umell;- 40 Jali Meirirtho, do Incansável Lothar Pual e d-:l dos no' quadro dos salesianos dos me'mbros ... ·da '\1. �e 'FI al?en�s '�� Inst1ty.t� }d0_ gen�ro· funClOna,

to amplo ehtre as cohfissQes!l1eligic:fsa� em Q'ue se ll:.eandro DeUaguistina, dos Dor�gatti, Zoni e Jai- magistratura e da advocacia. 'se um ou outra no-' tados o:�a'1};p,o .�, c0l'}11l�eltaça9 ampla e resul-

reparte a população do Rio do �ql.sinrbOli�am e IPe,. dp� Berto!i, d� Wa�ter Probst, Hélio Westphal me faltar, não será dificll atraí-lo para a.:eidade': ES:' ��C�l�tdé'rlão Jo� "

,

.:
d'

't r
'

·t
.

..t.- IIAsconhece fron Ei v�tOl'lO Fqrneroll, qe Walter Rouseng e Albino que surge para um futuro promissor. , ma'!; num "u' t·Ulr·o 'ro'xl'm'o'
era, ,po�em, .,lplo-

Vi.a lzam o eS�lRl.flt,Cr;1,':j"aellqqe>n.. � �e;t�;,dé M�rio Mllfra e Hélió, Carneiro, de. Hel- Edifício, equipamento§, 1;>ibliotecas: tudo está rór'
.II, P

_
' as 'quan�l(�ades d.e

. telr��tré"as péssoa�1 q&épPomóVetà'M1_'lé êStijo f;l_lutll �a��gàrten, GuUhe:me Gemballa e Octa� à vista no Colégio Dom Bõsco. �en���o��se��n:�éad%�r:opl��i!O��S est��ele7�-
promoveiídó'a prosperidade,. dificil'é"desta�a� na./. Cll\o·Macedq,. de Alfr��o Kneck ,e. Ermelino Lar-

, Prestígio para a rápida tramitação do pro- em lhe dar'companhia.
' nsar, Ja e Ja,

mês. To'dos eÍlescem cem Rio�d(i) Sul ,e fa'Zem ,110- I: gu.la� da equ�pe admirave� �e �edI?Os: Gaertner, cesso de autorização para o funcionamento da '" * ..

dos o crescimen,to de Rio 40, Sul,'_ �e�a� ;resi��n- �o.ll1:ao, CI9"'18, p�rvere Tuho, d� Gmo de Cptto e> Faculdade, a comunidade riosulense dispõe de so- A idéia da Faculdade para R'

cias, amplos jardins, flores em quantlcfade, eIS a Wenceslau. Bonm, de H�:ry Probst
.

e <_ios Jov�n.s be)o. Basta uma palavra e to�s estarão a postos medrando e é já irresistível.
10 do Sul está

mode�na.. c!dade. _ '. A.' 'r ..• .,;' ,'" , '" adVog�dos Erasmo Rodngue� : Waldomlro Bonm., para a�udar. . . . . _

Resta o sjm do Pe.' Victor Vicenzi.
La estao os edlflclOS, pl'ot'leiros ,da Ford, do . Toda esta gente ad�lravel soma esfor�os Recursos matenals e fmancelros nao falta- Rio do Sul o terá. .

, Hotel R0yàl, da Casa Coelho, do ConcórçUa. .
num sentido só:, ó progresso de,�io do Sul.- l'ão para obra tão merítória e de tão relevante al- , E por que não?, _

.

%$SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSssSSSSSSSSS$SSSSSSSS$SS,'SSsSSSSSSSSS�sSSSSSSS$SS$SSS%$SSSSSS%SSS%SSSS%%%SiSS�:SSSss�sSS'SSSSSSS<'s�S$
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DEZEMBR'O DE' 1958FLORIANÓPOLIS, SABADO, 20 DE "O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA

LI.A·· TENí1S-Cl.ÜBE
r'SOIRÉ'E' ·DE .

NATAL"', às 2_3 hs. Sorteio de prêmios' Eleição, de
Reselvà de mesas: JõílheriàL_ Müller! -.

DIA 31 .: BAILE DE SÃO SILVESTR E, às 23 hs. Apreseniação' das "Debutantes do LI'RA, Reserva .de :JResas: Joalheria Müller! .

- "S O I R'É IE DOS, B R O T IN H OS"! - DIA 10 DE .jANEIRO _ "G R I TO, O E C A R N A V A Ln! ,I
I' "'!&l!'llII!I�-e""",

DIA 25 Tradicional e elegante
1958".

DIA 3 DE JANEIRO
IrIRIIS!

ANIVERSÁRIOS 1_-,-
-benchon

- sr. João Albino .Zommer

sr. Nazareno A-fves
sr. Abílio Abib

sra. Aurora Zomme r Toledo'
- sra. Joan-a Bales
- sra. Benta Pires Pautert

- sr. Luiz Reitor Ferrari
-- 'sr. Mauricy de Oliveir.âMartins
- s rta. Sônia-Maria Pavan Simões
- sr. dr. Ernesto Giorno

- sr. Alfredo Russi

FAZEM AN9S HOJE

Acha-Se em nossa cidG\de,
procedente de Curitiba onde
�tuallllente reside, a srta. Mar

Iy Amruon. dileta filha do sr.

Oscar Ammon � exmn, esposa

dila. Nair Marques Ammon.

Marly acaba de completar o

curso de Didática na faculda

de de Filosoff a da Universidade

Católica do Paraná.

DR. GUNTHER AMMON

Transcorre 'na data de hoje,
mais um aniversário natalício do

,

nosso prezado amigo e distinto,
conterrâneo dr. Gunth€'l' Ammon,
recentcm ante formado pela rios
sa Faculdade de Farmácia e ele-

destacadomente - sr. Mário l\_{onteimem nossos

meios sociais e culturais.
O nataliciante é filho do sr. VISITANTE

Oscar Amrnon e de sua cxma,

espôsa d. Nai;:. Ammon. família.
tradicícnal da sociedade floria

nopolitana.
As muitas homenagens de que

for alvo, juntamos ;s de O ES

TADO, com votos de' perenes

felicidades.
f.,;' -:
-- s r, Gunther José Amomn
- sr. Ronaldo" Uf isséa Lebar-

o • V' A L D O �J E L O
iNCONTENTAVEL VIVE O HOMEM Quando ')

ca-lor natural dêste mês de dezembro com o sol .a esbra
zear e 32 á sombra, como chegou 3; marcar o barómetro,
suando e tomando ,gelados a todas as' horas, o hometh es

bi'avecia
' � :-- -.'- ; ,,', l F

:F�l�va, -protesta�a:" pragUejáva.' a'tê \nesmo.'
_.

'I'antos foram o.s�(!.lamores que ch�gârá� até o céu.
Veioa chuva, veiooyento sul e já dgora, as rajadas

impetuoso leste a 'Varioêl' a ilha. '.' .

Ohomem volta a reçlamar. ..
.

}\tiÍ'J,.�se de guarda-chuva e capa.
.;.:.

��:_
� prote"ta e ciamf!.. e :.cplpll "'�S�zi �atlh;eza�.lD"",""g"'r"',"'a-:-::"'�1I'L

egsa instabilicláde -it'í.·Ytante, reza pedinllo a volta do s01
e com ele novamenet o calol detestarlo.

-- Temperatura insUiportavel - diz o homew·
-

J
-' E, de cara amarrada como querendo atê mesmo du-

vidar de tudo: "não- ha quem possa resistir à:',�ssa' por
caria"...

.

"-

A ;porcaria é agora a chuva miuda comd também o
ventinho constante. �

At.é então, a porcaria era o calor o sol o dia aba
fado f a noite morna e parada.

'

.

Ninguem compreende o homem e nem ele a si .mes'
mo se compreende:..

.

�

'Até parce aquela velha história ,ou fábiülI da&
"Rãs e o Rei".

Nenhum prestava.
'Tanto reclarparam} tànto protestaram (lue veio um

.

"rei papáo" e comeu todas as rãs rreclama'ntes.
As'sim é o hom�m.

. Re�àl-ta.(]o, inconsequente, into!erante, pr,otesta!Ildo
sempre e sempr·e. ,

�

Jamais s'e farta de todas as graças recebid'as.
Como também jamais se cansa de detratar as leis

divinas e as da /própria natureza.
-

Falando sempre. Matraqueando sempre. Protestan
do sempre.

Um dia, porém, .chega um "Rei Atômico" e os leva
a todos. . .

,.:

OconT�Clmmnos
* * *.

Anos",

pela Capital Gaúcha foi logo

-l(. *.-l(.
Já se encontram a venda

. Lima,
�:.q!,e c- a b!l"hela do ar. ,Norb"tt .. :;• ,'!l1 -:fmisshnos e bem deeotado.· Silveira de SOllZa, ar, Joao

• pratos. Eduardo Moritz dançando ntUi�' •
�

. Não poderia d�ix"r de aron- -to com a >lrt ... Maí-ia da Graça'� te�er a tradiciollal ValSa da Assis, Flavio. Moritz, l>llulo
•• 'i1ivel'sal"iant� e seu pai. Uma Fenei!'a Lima, Dr. Arno Roe-

iiIII lista completa dos c,onvidados ,ehl c' sra. menina'moça TAnia'� ,cria impossivel, mais o co- Hülse, sr. e sra. Dr. José 1'40':" Fialho estava t1ebutandq_ na •.' lunista anotou:. EXl11n.' Sra. Lu- ellmann, sr. " sra. D.ahil An�im, testa em "cor ti" rosa'.' '.

f cy Hülse primeira dama do sr. Hercilio Deeck, sr. e sra. . ._
.................-_ .._.-_ ...._lIl_ ...._� ......

E nã; haverá. protestos.

Institúto de' Aposentadorja e Pensões
d05 'Marít,imos

.

, ,

Deleg·acia de� Florianópolis
CONSELt!O" F,ISCAL EDITA[
Na conformidade do disposto- no parágrafo 30 do

art. 120, do Decreto nO 1918, de 27 de Agosto de 1957,
notifico a comparecerem nesta Delegacia, sita à. Rua
,J'oão Pinto nO 9, sobrado, no horário das 12 às 18 horas;
os. inter,essados nos- Processos de benefícios abaixo rela'
cionádos, a fim de tomarem éonhecimento das Resolu
ções do Conselho Fi'seal desta Instituição e dentro do
'praZQ de trinta (30) dias consecutivos, contados ,da, da
tq_ de publicação dêste EDITAL. interporem recurso 'à�,

. órgão Superior, sob pena de ser,em considerados 'pe"
l'emptos:

.

PROC. IAPM ---' N°d2.259/55 - ORLANDO FRANCISCO \ P�M_
PROC. IAPM - 'N° 10.280/57 - HERCiNIO ROCHA LINHARES
PROC. V.PM - N° 26.369/52 - MARIO LINHARES
PROC. IAPM - N° 2.988/57 - ALPHEU JOS,É DE �UZA

1'�lorianóiPolis, 2 de Dezembro de 1958
Nívio Pinto de Andrade

Respondendo pelo Expedi.ente da Delegacia

O moço do dia é Luiz ]!'er
nando Sabino, o nosso famoso

pianista que em recente via

gem a Buenos Aires, fêz pa

rar o transito, tocando para (>

público da Capital Portenha.
O moço em questão, falou ao

Colunista de suas atividades

naquela Capital dizenelo t�m-
bem que voltarâ em abril pa-

• ra um contrato de quatro
meses,

•
•
•
•
•
•
J
•
•
•
,
•
•
•
•
•
-.
•

* *" *

Luiz Fernando de passagem

convidado para assinar contrato com os Dir r to r-es da Boate'

"PIANO DRIUK", dados os compromissos com Buenos AiI;es,
os discos do pianista Fernan

do Sabino, da gravado ra
Todamerica.

---'.-._-
-----..."..--...,----�----

PARTICIPAÇÃ O

PARTI'C·IPACÃO.
f

.JOÃO OTAVIO NEVES

Luiz Fernando nada àssinou.

* *

JOSÉ ANTONIQ PACHECO
E

SENHORA

participa o noivado de seu filho participam o noivado de silo filha
MURILO JOS.É, com .a senhorita WANY com o sr. Murilo José
Wa ny' Pacheco.

'

N l!nes de Abreu.
MURILO .JOSÉ WANY

NOIVOS

Florianópph., 17 de dezembro de 1958

participan) a"!l. seus "parentes participam aos S�I:S pnJ'entes

Voltará ao Rio no início do

ano o Sr. Luiz .Fernando, pa

rn a gravação de um L. P.

* **

, Festa de Quinze
Elay ne Amiin "reecpcio nou no

luxuoso apar-tanrcrrto da Ford

para a' sua festa
.,

de quinze anos. Seus gestos
arnaveis para com QS convida

dos foram observados e' bem

justo é 'que seja divulgado. O

Casa Residencial
VENDE-SE ou ALUGÁ-SE

TELEFONE 3 6 3 o

Deodol(' 33 FODe: 87:�{

VVA. OL'GA NUNES DE ABREU

J.nSI� J�ERNANDES NEVES
.,

"

E

/SENHORA
2' pessoas' de suas relações "

contrato de casamento de- seu

filho JOSÉ com a nta. Sônia

An<lJ'�c!e -"':-eves.
.J O S É

·N O I V O S

FLORIANÓPOLIS, 12 - 12 1-958 !

* *

Felizmente continua animando as noitadas da bo ite Plazà

o pianista que já é internacional L. F. S.

Estado, sr. 6 Dr. Wihnar Dias, sr. e' sra. Dr.

Heitor Ferrari, srta. Ligia Mo
clrna nn

,
sr. Artur Pereira e

Oliveira sr, e sra. Antônio

Luz, srta. Arlete Gonçalves,·'·
sr. 'é sra. &rnando Viegas, srta, �
Maria Helena Luz Glamour da: "

�idade, ·srta. Eneida Arauj» •
acornpanhnda do sr. Pedro G.•

•

sra. Dr. Arnlrlo

Carvalho, sr. e sra. Dr. Rui

S A O j O S t·
às 3 e 7'1. horas

(HoJ'ál'io altCl'a(\o de-vido iI granele às 4'1. - ·7% - 9'4 horas

meh'ágem' d(j fihne) AMEDEO NAZZARI -

A ·famosa Qbra de LEON TOSL- YVONNE SANSON - em

TOY. tl'ansformada nà maior. rea-I O ANJO BRANCO

).zoçüo cinematográfica de

I
- SuperVisiono -

ludos os tél11pOS! �
- Cens.: até 18 anol

J[ ENRY FONDA - AUDREY
.

,

IrEPBURN - MEL FERRER

ANITA EKBERG - Cnl

à's 8· horas

MICHAEL RENNIE

SJLVANA MANGANO - em

M A M B O
- Cens.: até 18 anos -

G U'E R,R A E PAZ às 4 e 8 horas

ENCANADORES DE FANCARIA
- com Os 3 Patetas

- VistaVision

Cells.: até '5 anos INVASÃO DE DISCOS

,DORES - com Hugh Marlowe -

Joan ·Taylor.
O SEGREDO DA ILHA DO TE
SOURO - l.0 Episódio.

- Cen,.; até 10 anos -

'�s 5 e 8 horas

LEX BARKER - RITA

j'�ORl!:NO, -

.e�l,
O CAÇADOR �A FRONTEIRA

- CinemaScope -

- Cehs.: até 1.0 anos -

E
, SENHORA ".

ailm. _
1

..
.

"
"

e

e p,essoas de sup.s relações' o

('ontrato de casamento· de sua

filha S.õNIA· f!om o jovem José
Fernandes' Neves Júnior.

SÔN-IA.

VOA-

"MISS ELEGANTE

SINDléATO NACIONAL DAS !EMPRÊSAS
,DE NAVEGACÃO MARíTIMA

•

lM p" OSTOS I N D I' C A l
o SIndicato Nacional das Emprêsas de Navegação,

com sêde à Rua Visconde de Inhaúma, 134, 10.0 andar,
salas 1005 a ,1012, no Rio de Janeiro, adaptado ao re

gime instituldo pelo decreto-lei N.o '1.402 de 5 Julho de
1939 tendo seus estatutos aprovados pelo . Exmo. Sr.
Minlstr,Q do Trabalho, Indústria e Comércio conforme
carta sindical 'assinada em 29, de Maio de· 1942, comuni
ca às firmas e emprêsas que (Jlertençam à categoria eco

nomica - Navegação Marttima - que o IMPOSTO
SINDICAL, relativo ao exercício

/
de 1959, devido pelos

empregadores, deverá ser recolhido ao Banco do Braaíl,
suas sucursais ou agências, durante o próximo mês de
janeiro, segundo dispõem os artigos 579, 586 e 587 da
Consnliôação das Leis do Trabalho, aprovadas pelo de":
ereto lei N. 5.452 ode 1 de Maio de 1943, e respectiva ta
bela constante do art. 580 da referida Consolidação.

As émprêsag deverã., procurar as-guias' de recolhi
mento do imposto na Delegacia do Instituto de Aposen
tador ia e Pensões dos Marítimos à Rua Felipe Schmidt
19 ---l. sobrado, Florianópolis,

Rio de J�neiro, 20 de dezembro de 1958

PAULO FERRAZ - Presidente

CARTEIRA'DE COMERCIO EXTERIOR
C O M UNI CADO' N.O 123

A CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR, em

aditamento ao "Comunicado" nO 121 -de 19.9.1958, leva
ao conhecimento dos interessados que, a partir d� 3 de
janeiro préxímo, os pedidos de licença de exportação'
deverão ser feitos no novo formulário, de nO 70 resul
tante da fusão dos antigos' modelos ns.: 30 (Pedido .de
Licença de Exportação) e 32 (Declaração de Venda).

As instruções para preenchimento ,d� novo modêlo
se encontram apensas a cada jôgo, .:devendo ós interes
sado, observar atentamente as disposiçõsj, ali contidas,
utillsando, ainda, o modêlo nO-71 (Anexo à Licença de
Exp()J'�aÇ"ão) na, hipótese de ser insuficiente o espaço

tI���r'!ttl�� i�Ct;pn-ma�o .da ;nercadori!t." .: �;... O noeo tenttit1� Pcil�a Itet" adquirído em todas
àS �iaa: i��e!! do �upo CAGEX-na- intima se..-

lnalta � mês em. c-qrso'- .
I

•
.

�io ���'de:·�bl"O de 19M
1') lpacio Tosta Filho - Diretor

_

'

a) Arnaldo Walter Blank - 'Oeretlte
bém de aeôrdo com os ·bifes.

2 ovos_

Um pouco de farinha de rosca

Azeite. -

MANEIRA DE FAZER - 1 -

Corte os bife's ao meio. de ma-'

neira a· não separá-los completa
Ínente; coloque no cel).tro dos

mesmos: uma fatia de queijo e

outra de presunto.
2 - À parte, bata um pouco os

É muito original e gostoso
êsb prato. Que .tal,-,prepará-Io
para o álmoço de domingo? Mas

faç; bastan,te, porque todos 'pe-

dirão mais. ovos,' mergulhando neles e'l11 se

INGREDIENTES: Carne gros- guida; os bif'\:s assim ],Jreparados.
sa para bife, na quantidade que _I�asse então os últinlos por um

julgar nc'cessári,a para aSna fa- pouco·, de farinha de rosca, fritan-
mília. _elo-os .depois no azeite.

,

Fatias dê queijo fr�sco, cones-
.

Sirva...:,,; acomllanp.ados de Cre-

oondc1lte ao númerj) de bifes.
I m� de espinafre, purê de· batatas,. ,

. 'I
Fatias de presunto cozido, tom- ou purê de batatas dôce. (APLA)

I

L t R ft, T E N I S -C L U B E
,

Rrograma excepcional de. Dezembro
Dia 25. - 5.a feira"

·rradicionlt.k Soirée de, Natal, 'ás 23 horas.' Escolha
"e "MiJI,s'" Elegan.te Lira� Sorteio de prêmios. Reserva
'-:e me�,as na Joa-Iheria M�llel'.

ma 31' - '4.8 feira

E&l1e:ticu'lar, :Sa.ile dê Sãô Silvestre.' Apresentação à
ocit!dade_das lindas debutantes do Lira. Show notáveL"
nícj(j� 'ás 23 horas. Re8�rva de' m�sas na Joalheria Mul-
'er

Nola: As senhoritas' gue desejarem debtltàr no Lir!1
'evem fazer suàs inscrições com o. cronista' social, do
,!lubt sr..Rubens Cunha.

r:\lPORTANTE - É obrigatóri� a apre�entação da
I :AR'lEIRA SOCIAL 6 do talão do mês de dezembr:>,
'ias festas do Clube.

'iDIIAi 'DE CONVOCAÇÃ.O
De ordem do senh()l° Presidente, convido Os senho

res associados desta LIGA'OPERARIA. BENEFICEN
TE para uma Assembl�1a 'G�r�l 'Ordinária, a realiiar-se,
em primeira convocação, no dia 4 de janei-ro .IP, vindou
ro, d,0mi-n-go, ás 9 horas, em sua séde social á rua Tira
dnte!! N,(t 22, 2.0 andar, nesta Capital, com a seguinte
ORDEM DO DIA: ..

.

Eleição da Diretoria
" De acôr,do com o § �.o do artigo 21 dos Estatutos

. sociais, não se constatando, á'- hora ·marcada presença
de 1/3 dos associa-dos. no minimo, de-verá r,ealizar-se a

Ass,embléia, em 2.a
.

convocação, com qualquer numerl)

meia hora depois.
S.S, em Florianopolis, 20 de dezembro de 1958

Francisco Agaipo Ferreira
1.0 Secretário

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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CA���!�J��IÇJ�!IOR -:1,r -:.ri .:.'
ELRONOR,-\ y,fEl.rIM, PASSONI '0'1
têm o prazer d.i paj-tic i pn r

'

ao. ,: ,;;pnrcntes e pessoas de suari re la- ��,��
-' ,. �

çoso, o nascimento de se" pri- .::i:í:'
mngên it o Carlos, aco rrido dia 10 �iÍt.

", do corrente na Matcrn idade Dl'. '.1

"� Car'los
. Carrêa.

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

Sio paULO E '1110 Conte sempre CQm à Real para' a
sua viagem ao Rio ou a São Paulo.
Novíssimos e confortáveis Super
Convair estão à sua disposição,
para uma boa viagem,

Viagens diárias pelos
Super-Convair da Real

Vá e volte
pela "Frota
da boa viagem"

á
Aparlanlenlo

r,

no Cenlro

ALUGA-SE
,

'

-: :f!_é�ouln
�

...:::.7-,;;.:---r-
"'/. r.4t'I/JA'A.'VER E TRATAR A RUA

TIRADENTES 12
, Ru� Felipe Schmidt, 34 - tel. 2370

----------------------__--------------------------�-------------------- ----------------------------�------------�-------

Prefeitura, ,do luoicipio'de Fpolis.
DePa"rtamento de�Administr_ação',;f.�Edital
Com o presente são con-; Ãrlínda Martins -

const'l:
Odilon B. Vieira... dão. ;�l�í cesso'�. 1562-51 e Efetuar

vididos os abaixo, relacio I !(• .::lancho de 'Madeira. 'I'ransf, de T�rreno. Zacarias Manoel Justino a Transferência.
n a dos, para dentro de 15 Alvaro de Melo Guilhou .Qdilon B. Vieira - Consto de Casa de Ma- Odilon Bartolomeu Viei-

'"
d ias, a contar desta data, -. Certidão. Transf. de Terreno. deira, 1-B. ra - Transf. de Terreno

DURA MAIS virem a Portaria desta Pl'e- Adernar Gemes - Consto Almiro Caldeira de An- Odilon B. Vieira Hercilío Luz Filho --

feitura. prestar esclareci- te <:>sa de Madeira. drade - Transf. de Prêdío 'I'ransf. de Terreno. Guia.
mentes em assuntos, nos 'JM:,o Assunção de Abreu e Um Rancho de Madeira. EdÍ's� da 'Silva Jardim

E 'GASTA MEN.OS.' q1ni,; são pentes ínteress.i- -- Certidão.' Paulo Henrique Moritz - - Guia.
. dus, Miguel Aniceto Batista Consto de Casa de Madeira. Vitorio Graipel - Transf

Stoàieck & Schadrack - Certidão. Antonio Mussi José de Prédios.
Lt:I,\. - Colocar Paineis 'Tereza Quadros da Silva Const de Prédio.

'

João Maria de Oliveira -

_:: .opaganda. -- I'ransf. de Lançamento. João -M. Pacheco Jr - Demolição de Prédio.
Ai taír Dominoni - Isen· �BSçO Guia. _ Placid., Sergio Alves -

c:' ') do Imposto Predial.. Plácido Sergio Alves Antonio Feliciano Gon� Guia. l.lil
,

Odilon B. Vieira - Reti :':uia.
'

çalves - Consto .de Casa de Edison da Si.lva Jardi.m
C:. ,\(['0 de Nome da Petl- Odilon. E. Vieira Madei�ra, 1-B.

.

- Guia. _

,;Eo Protocolada 316t-56;_ Ll':m_:;f. de Terreno.
. Od�lon B. V!e!rà Waldemar B�a:yentura da

,

Ema Bruggemann - E�\- ,J0!'i0_ Manoel da SIlva Odilon B. Vieira Rosa -- Detp.ohçao.
Il'ega de Rua. �ertldao. - "I'ransf, de Terreno. ,José Joao Gonçalves e

Apostolo P à � c o li 1 Antonio [Libertio da sn- Odilon B.. Vieira.

-I
outro - Transf. de Prédio.

'I'ransf. d/NegocIO para ou- ia - Consto de Rancho de Transf. de Terreno Odilon B. Vieira _..:::. De-
tro Prédio. dadeira. Simão Gonzaga - Certi- sanexar a Esc:ritura do Pro
Hi lbert o Speck - Insta- Ermelinda Junkes Koe-

' ,

lar um Bufet. rick "- Consto de Casa de
Hercilio L. Filho - Cer- madeira 2-E.

tidão. _ Silvestre Henrique Pauli
Maria Silva Dutra - De-. - Consto de Casa de Madei-

molícão d/Casa de Madeira. ra.
'

José lVIano�l Reboucas - Fermínia Silveira Santia-
Certidão. go - Lançamento ffe Um
José Amaral - Substituir Casa.

Uma Parede de Madeina por Jaques Schweidson
uma. Qutra. . Jse�ção .de Impostos.
Acelon Pacheco da Coe;

, ': Edi'sGn, <la Silva 'Jardim
ta - Certidão.' . '.,d. Guia.

'

,

Manoel Verissimo - Cer ,'0r.lanllo Faria- - Consr.

:.� tidão. �

"

�<:ZJ;If��sa'';' de "Maâé!'ta, 2-A
Placido Sérgio Alves o-- Acelon P. da Costa--

Guia. Transf. de Terreno.
A rtur Silveira Des- João Felísbino da Silva

,:lembramento. Neto - Consto de Casa de
Odilon B. Vieira, - Cer- Madeira, l-E. �

____ •..J tidão, flI <9dilon B. Veira - Transf
Edison da Silva Jardim de Terreno.

- Guia. .
��:

.

Odilon E. Vieira
.

, s -Jnão Linhares e outros Transf. de Terreno.
H.L... ' - Lancamento dos Lotes. Odilon B. Vieira

------------------------------------� Ei asmo Pedro Bacher Transf. de Terreno.'
f1J i1 bl 1 I ( I p, A, r A- O ":ertidão. Newton da Cunha Lisbôa
� I� � � Jo�o Gonçalve� �uoas - Consl de C�a de Madei-�---�--��------------�-�----�----�-�-�

CO�!�ll�,�ORL�iz PLt�ho�res l'aDfl�� Isaac da Costa -t-r-
fr.i CESTAQUE UM CATARINENSE

Consto do Prédio.
.

Aterrar Uma Area de Com l,lu;t" sat isftcão ('hep:o,,-s� co nqu is ta d a }lO1' �.liino� d-trj u cle I por E", sirm ifieat iva conquista na

Virginio PossidonlO Alves t2,60m de Frente Por·.... ao conhecim.nto " ;otícia de ha- Ll'arlicional Estabelecimellto de escala do saber. .

j;';\lLLidpallJ aos seus parentes - Consto de Casa de Madei- :)O�lS de Fun.dos. �ara Ins-I ver concluido o Curso da Escola Ensino do-nosso Exército, o que'

[lr3S0aS de SUllS l'elações o
f: i '1,. I-B. talar Um Frlgorlfwo. ,de Aperfeiçoamento de Oficiai-s repercutiu agradavclme'nte êntre os O ESTADO visitau.do o, Capitão

Placido Sergio Alves .Ei'nesto Pausewang - 'na C"piLl Fede,al J'eceben(lo � 'cUs coll g'as e stlperiores.' ARI CAPELLA abracu-o com

Guia. Consto de Casa de Madeira, diploma em dias do' sem'Olna pas- O Capitão ARI CAPELLA d'és- nluib satisfaçiio' c com -júbil" se

Eugenio Vichtti Neto 2-A. ;ada, o Capitãq ARI CAPELLA, do tacou, 'assim, mais uma vêz, o' cong;atula com .eus dignos geni-
Certidão. Mal'Ía Luiza Iheureure - E"ér, ito Nacional, filho do nosso nome' de SUa terra natal no con-

I tores e demais pe'ssôas da EJhna.

Acelon P. da Cos'ta Consertos Em Um Calpão. plczado' conterrâneo Sl'. ArLhu1" ceito nacional, m;otivo porque l11ui-' Família.
Guia. Joaquim Vicente de Me- Capdla, alto funcionário da AI- tas felicitaçõe� vêem recebendo

Raaunzia Santos Silva - lo - Consto de Casa de Ma .. fânde::!:[t, c de ,;na e:(111a. oopôsa'
,-

---'-._

Consto 'de Casn: de Madeira, éleil'a, ::l-C.
-

dna. Maria do Carmo Bonson Ca- A U T '0' R I Z A ( A"" O4-C. Laudemar Domipgos Vi- pel1n, res;i1entes nesta Capital.
Edison da Silva Jardirr. eira - Cons.t. de Rancho o Capitão .ARI' CAPELA, fêz "'

'

_ f;üia.
''-

de Madeira. o sC'U curso SC.U1H1{'�:0 n� Giná- Pelo presente, comunico ao, povo em geral que Q

Armirindo dos Passo!,\ - Laura Cancio Abraham ":0 ('ab,'i;1C:1S� e se fí:h Re", 1'- 31'. S;)bastião Andrade, casado, residente e domiciliado

* * *
__: Reforma do Prédio., v,st!l fie :2.:1 categoria pelo tradi- na ci'lacle de BlLII:nenau, na Rua Aral;ang'uá, 867, funcio-

Traasf. de T,erreno. Edézia Vidal Simas .-
'iOI'"1 T:,'o de Guerra 40, desta nário da Firma REX NEON Ltda., está autorizado a retr-

T'.'aJ·allo Joa-o de/Souza - Consto de Duas (2) Ca'sas Capital. Fêz o Curso d.a Escola
I H

.

• I C I P- rar ( O sr. emz Jeworwski blocos e demais documento"
. ConsL de Casa ete Madeira, de Madeira. .,< 11a[;" ia <,' ,a,lc:cs (. c 01'-

I-B.
.

Benta Ferreira de Souza to Alc"..;'lJ J'
de l(H;] n lO·)!; indo ,�om timb ...e da Instaladora Zendron, bem como anunc,iar

Leontino José Baldança, - Consto de Casa de Madei- ;'U\'SOl' li Academia l\IiliLrn, enjo ,ep-! jomal e rádio que,.o referido cidadão não é funcio-
u,'so condn:ll em 194R. <Iassif!- ,. ..

t t.

Const de-Casa de Made)'- l'a 4-C . nano, vH1JaÍl e, nem, em qualq.uer en-cargo Oll 11'g'aGa-o- .

. ; '. ,'ando-se elll 1.0 lugar e conTO o -

n, I-B.·

r
. Odilon B. Vieira 'Cadete m�'3 J:)iJt llt,,", 10 €1.1",\,- com a referida firma.

Edison da Silv!1 .

Jardim Tran�f. de Ter.reno. . do então CP)ln '-'1'ê111;OS, "" lVfc-
- Transf. de predlO. EdIson da SIlva JardIm dalhas Mai'echal Hermes e d, Ca-

Empreza de Melhoramen- - Guia.
.. xias, sc'ndo detento" <10 E'lIallilll V E N' D"" E f Etos e Obras - Baixa do 'lm Angelo Ribeiro - Gonst. "�e Caxias. qUe ficol1 no 1\Tu,,'u da .. J

posto de Uma Casa ,de Ma- de Prédio. <luela Academia.
.

c!eira. I Odilon B. Vieira Serviu no 14.0 BC. sediado nes- _

Uma Casa de alv_naria, de eonstruçã� nova. com hal1 ,�c �nt:-r!i\.

E;te_f!l;rto Beck - const.l, Trai:tsf. ?e Terren? ta Capihl. no 23.0 RI sediado em dois quartos, sala, de j.anta�' e de viS:_ta, cosinha, quarto de banho.

de 1 red10.· " Vldalvlno FranCISco da_ Rl"r� ""11 e, v,r du:]" ',"'?cs na WC, e g'arage� também d-e alvenarIa, situada na apraúvel J1l'aja de

Estefano Beck -

const·1i
ROS!!, --' COltflt. de Um Rah- A"ade.mia Militar de, Ag'u!has Ne- Sambaqui, distrito de Santo I,'-tltonio. No quintal da C.1SJ se c'l 0','-

'de Prédio. cho. ' ,.�'"", Como Instl'utol', e }laJ'a onde'

I Gldlherme IManoel Wei- . Edison da Silva 'Jardim I foi núç,:'"c·nte' convida<lo depois
tra Um g'rand� galpuo, cobcl'tQ de telhas fl'anéozas, com uma llJess

.

rã - Tran�f. de Terr�l?-0: - 9uia.. . .

de (on,'luido, eu1"
. hl'Ílha�,�ismo d: q�lat�'o_ metto,; de (CJJ1;l1':ll,onto para refeições (, um,:! bombcl para

i Dorval Vicente de Ohvel- .R,cardo FranCISCO WOZCI- o Cu"sn ,Ia Escoh Qe ,ApCl'lc.çc:::- dlstrlblllçao de agua potave1. A g,al'age consta de dois pavimentos
,

ra � Certidão. kiewicz - Consto de

pré-,
:)lento oic Oficiaü, .� 'servidos de três quartos COPl J'al'1 l·s '110 s"g' ncl 't

'

I .'

V.
.

d'
,,'

' " .. , . u o pavllnen O, ..

OdIlon B. 1elra 10.. , •

Ne3te CUl'�o n no"o JO"e':, C':1;- O interc'ss,ado poderá cn.tcn.' ._ " ,,' .,.. :

·Transf .. de Terreno. LllCIO Nelson Martms _ tenar" ", alem de conqu:;tar fl..!-....... ..

, (let se com o SNl 111op,letlllJO ,t Av .

. ,Sa'ül de OUveira _ Consl;. Const de Casa de' Madeira, 1.0 lugar conseguiu ainda alc"n- I Herm:o�.':Jl;, npt. 4, nt� o dja 24 do correU te e de �G em ,cliante

___

de. C!sa_��_�a, _��__ _3-B_:__ ...__ . .' �al��ol S _�l�u.is ��:��dantes 1_ m ��':1.J�aql:i�__ .�__ -=:-=.::_.�,_-_-_-----.-------.--

Economia
Durabilidade ,

Ac;abamento pelfe�to

Certifico outrossim, que
findo o praso indicado sem

que sejam prestados quais
quer informações por. parte
dos acima convocados, se
rão os reSjpectivos proces
sos arquivados, a vista do
que dispõe o parágrafo uni
co do artigo 44 da 'Lei N.
127 de 14' de julho de 1952.

Departamento de Admi
nistração. 6 de 'Dezembro
de 1958.
Natércia Lemos Muller
Chefe de Exp. e Pessoal.

VÁRIOS TJPOS E TAMANHOS,
CONFORME � AS SUAS NECESSIDADES

e vocé ainda eSCOlhe;
• Com ou sem caldeiro
• Soldo de chaminé em cimo i
ao lado ou ofról

•

• Com ou sem tampo ElsmoTtado
• Com ou sem serpentina

.� (Ó9: ::I���;�:;:, .....� desde t904!
"

CARLOS HOEPCKE S. a.,-Com.· e lod.
-- o

.,...,. • ........___
_,

)),l'l\: AlUtiA-�E
A!.Ll.... -SE 6TIlVU SALA PARA ESCRITóRIO OU DEPóSITO

A EUA PADRE ROMA, 62.

'\L,: E TltATAR NO LOCAL.

.-JOSÉ FERNANDES NEVES JOÃO O'CARIO

Ii)

NEVES

SENHORA· SENHORA:

pHl'ticipan1 . aos Set1'S parentes
\: P�:�S0i1:; de su.ls reluçõcs ,.

contrato de casamento de seu

fIlho JOSE com, a srLa. Sônia

'Ldlrato de casamento de sua

,(iiha SóNIA 'com o jovem Jo.é

FC1·n3nd.s Neve" JÚnjor.Andrade Neve;'
J .9 S É S ô N I Ae

NOIVOS

FLORIANÓPOLI'S, 12 - 12 - 1958

s A L
PARA ESCRITóRIOS E CONSULTóRIOS

A.LUGAM-S.:E
Traj!'lno, 29

(Prédio ria C(l�uJ:nha de A Modelar)
.

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

Comando' do Ouinto Distrito � Naval
AVISO' A P_R4ÇA

Guilherme Zendron

De ordem do Exmo. Sr. -:;\ lmirante, Comandante do fi.o Distrito

Naval, faço p'úblieo o .:guinte: ,Será reall'zado no di.a 16 do corre'nte

mês na Diretoria de Eletrônica, da Marinha, Rio de Janeiro a,.con-
'

cOl'rência pública P3ra Alienação do casco do Navio Auxiliar Al-'

mirante Frontim. conforme edital. publicado no Diário Oficial da

União do dia 18-11-58, n.o 2G2 pg. 24591.

Comando do 5.0 ni�tT'ito Naval, Florianópo'lis, S.C., em 12 de

dezembro de 1958.

VINICIO LA MAISON BUSCHl\{;"NN

\ 10. 'Tenente (1:1);1)- A:jurlant:! da Divisão �Ie Int,'nden:ia.

- .-._--- •.._-----_._- --._----_.-----_._

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

LAVANDO COM SABÃO

Vi rg,ern . Especial idade
,�if. na, �tff�fl, IRDUSTRiAi.

'

lorTlviUe - (Marca Regi.strada)
II
------------�--,--

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



L RTANOPOLTS, SABADO, 20 DE 'DEZEMBRO DE 1958'

PRAÇA PIO X II
<

Jl10 dos mais glo rio sos da I�rrj:1.
Notabilizou-se pricipalmente,

por sua vasta cultura, por sua

inexcedível caridade, 'por seu j
grandioso sentimento humanit

á I.
rio, por sua louvável dedicação às
vítimas inocentes da guerr-a, pOI'
seus notáveis enslnamentos 11101':lis
c' por seu amor ao Brasil n que.n

. prestigiou com a cri.ação de dois
cardinalatos.
No momento em que a nossn

Capital, pé prepara para as ceri
nôrnias grandiosas do II Congres-
so Eucarístico Estadual justo Is-e rá que rendamos 'nossas' home
nagens ao sentimento religioso (le
nosso Povo, dando o nome de PIO
XII a um 'logradouro público de
nossa Capital'.

O projeto acima foi também
subscrito pelos seguintes Vereado
res:
Gercino Silva, Lib era to Cruio

ni, G_nésio Leocádio da Cuuh a

Haroldo Vilela Baldice ro FilfJ!l1c

no, Dib Cher�m, .Frederico Ve
ras, Walrlemaí' Vieira, Walte!'
Cruz, Jupy Ulisséa. Osni Raul
Lisboa, João Navegante Piro s, An
tonio Apostolo e Julio Paul ino d�,
Silva.

Foi aprovado, na scs suo de ic

do' Cal rente da Cârnur.i JVílLl::.:ipal
o .,gull1te projeto de Lei.
"O Povo de Flori.an{,polis, P,l'i

seus l�ei)l'cS{'utanfes dr·':1'0tn c _t11

san cio no a seg:üintc Lei:
Art. 1.0 Passa a denomina !'-[ie

rnAçA 1'10 XlI, (I cnnh-. i']"

Largo F.agundes.
Art. 2,0 Esta L,i· entrará em

vlgnr na dota de sua puhli. ação,
rcvogudas ns disposições e111 con

trário".
Justificando o projeto, seu .fiu

"tor, o Vereador Carmelo Farnco,
declarou:
"O Largo do Fagundes tem no

me pouco expressivo. Não Se tra
ta de' homenagem ao poeta Fagun
de's Varela, corno alguém pode
ria julgar. A origem de sua de

noruinação perde--se no passudo.
Conhecido também corno Largo

da Cm-loca, presume-se que sua

dcn ominnçâo se b. nha originado
.vs.di r naqllde local algum

;t �l:"4i1111;�':-> 'Ide, p(lstel"�l)l'JnenlL', élt
vinculou Q llOlnc.

.

E'll com pen saçã o o imortal
PIO XII lllcl','ce' no':rs� homcn�-
g IH, pois foi o giand e Papa da
Paz. Seu pontificado aparece co-

Departamento Estadual de Estatística
Esse' importante órgão' da nd

m inis trnçã» vem desenvolvendo
uma atividade silenciosa num se-

100) as estatísticas com : s�c:i
ficaç'ão municipal são mais moro

sas e justamente <soas estatist.cns

'O -ESTAríO" O �IAIS A;'oITIGO DJAP.IO I1E SA:-ITA C.HARlNA
�-,----_._----'----_.--

"'�.,. ".

PROGRAMA DO M�S

Program,a do mês de Dezembro
Diá,25 (5.0 feira) -

Tarde do Papai- Noel, dedicada
T'1iciQ as 16 horas.

'As 20 hs. Soirée Juvenil.
.�.

a criançada,

-,

'pia,'28 - DOMINBO

Grande tarde dan'çante' Inf�il de Natal Iní
cio as' 16 horas, às 20 horas JUVENIL, Haverá

distribuição de Balas e Sorteio de Brinquedos.

PRONTA

rr Em suaves

E N T R E '6 A
pagamentos

rr

r

.Dia 31'- QUARTA

Tradicional e grandioso Baile de Gala Come-
morativo a passagem do Ano.

"

/

Reservas de Mesas na Secretaria. Inscrições
.das debutante-s,�,na Secretaria do Clu'b.

1-
.�v ... � .. .)

tôr de muita utilidade aos CO,'8u- é que sã" as ma.s solicitadas, de
midores de estatísticas: o setô r sejand o os solicitantes conhecer r:

de informaçôes. situação por município. Ú DEE
Durante � corrente, ano dcrnm está procedendo a levant;l1lcJ1to,

entrada no DEE 146 pedidos de
.

por zona geo- conômica (em nú
'informaçõ' s, havendo sido aten-' m e ro de S); pn ra b,;il:t,u' n di-
'd i dos 134 e arquivados G, êstes por vulgação dos dados.

-

-�/
'. im�ossióilidade . de f(lrll{'�imelltO' .Solicitam tais dados, via de re

de dados uma vêz que fugiam à -rrn, estabil e ; imentos bancár-ios
alçada d� Departamento, havendo repartições. técaicns, : ó

rgãos das
sido encaminhados a: �;!tr.a�· repar- Classes Produtoras grandes formas
tições. ..: C,O�)1.el'ciais ... e indl;sltriais,' ussocia-'

Os dados mais, solicitados são, os �r,es de classes, particular s, ('5]"'- .

de população, produção', e arre-- _yPJlm�\Hc fH\")"f�'s�!'eJ, (.!."pu t:u!::s
cadação; embora haja· difh�uldade./l-'r'onL'.1 �:.H:' �' c:lL��ladc;1 e vc.isu-
elll estabelecer sem _1evanta,mentos _.

1:."10,;. Vende-se uma
.
sala de

censitários a poulaçâo atual (,l.:.., jantar, eatilo, renacença, to"
zel;,bro de 19[;8) o I(,d:: .' 10';":"" :, .- -, --r-"--�-�-�- _.

da de, imbuia, C'omposta defixar a popidação em 1.,,_ de.;iu:11 , :

dêst� ano, nu ,div;'iio ,tel'l'l")I',a, ,

2 balcões, '1 cristaleira 1
entãõ vig_nte: :' c,_

� • J ..... r···_�-��·�-,------...... me�a elastica, 6 cadeira's e
'A- produ�ao' agríé';la {ctá a exic-

' c�s'ns'- DE M4ÕE'IRIl ,2 'poltron�s' fo,rradas com
gir a divulgação de modo sistemác , _

_

"

_

11

tico, através de cadérnús: agl'Ícn- : ; I'R M A'.o S 9ITENCOtJRT r_;ouro.

)�s, I'! (!ue é plano p.ara ,o a1'� j
'",IS SAOARO • rONf H07'

vllldoul'o," '. L"'NTI'GO DIPÓSITO' 0""'1,("'" -'tRATAR com 'o sr. Vi-
Com o número de municípios , -.:::- riato, ,pelos telefones. 29i 9

�erllpre crescente. (atuah1!efite' siiJ

,

V e n d e '_' s e

CRrA CURSO INTENSIVO PRE'-UNIVERSIT.A'RIO
J

A nova Dire'toria do Diretório Acad�co' "XXII de ,Janeiro".
da Faculdade de Farmách .e Oaontolo'gia" dando. execução à .slla

Plataforma, 'nos dizeres de seu ítem 12 que vis:! "ar .assistência ao

Vestibuland.o' - TORNA PUBLICO qlle c'l'iou um Curso Intensivo
de FISICA1 BJOLOÇTA, QUIMICA c POItTUGUES, (11l 1lJ'e'püração

k
ao Exame Vestihular da supracitada Faculdade

I O CURSO iniciar-se-á dia 17 do c.orrente e se prolongar.á atF
o dia 13 de fevereiro do ano vindouro.

i As inscriçÕes poderão, ser, e'fetuadas, diàriamente, (exceto sábados
e domingos) das 20,00 às 22,00 horas, na séde do Diretório Acadê

mico - Rua Esteves Júnior 93,

L O·J A I No fito da inscrição, o �iretó�io encaminha-rá .carteiras provi,
,órias de Estudantes aos inscrito�

3820 I Florianópolis, 14 de, dezembro de 1958,
VIRGILIO B. SCHEID

GRANDIOSO SCHOW NA UNIÃO
BENEFIC'ENTE OPE'R,ÁRIA

Dia 22 de dezembro com início às 20 horas gran-
dioso "show na União B. Operária com brincadeiras e

prêmios para o auditório Entrada Cr$ 10,00
Procure desde já o seu ingresso na sede da União

PROGRAMA
1.0 O Doutor Satelite
2.0 Hora de Calouros

Comédia
3.0' Grandioso Schow

",A G O RA"
EM GER A L
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Oliv8'tti Studio 44
,

E a pequena máquina para o escritór.io
e para o gabinete particular, '

Fornece um trabalho de qualidajle ", �j

elevada e constante, '" +. 1.Une as caracterr�ticas de estabilidade
e de robustez estrutural des modêlos maiores
ii mobilidade e elegância da portátil.

Ollvettllndu.trlal S.A.

""'_ �" UI S T R I B U ID O R'E S E X C L U S rv O s

C'i,A S A
-

F E R N A N D O L , D Ag'
�

-�

',)

ltua Sáldanh,. Marinho,
Caixa Postal, 467

. fúne':
.

3, 8 '7 8" '.e,.,'
'rELE;:'

',.. """-e A N' A N ",

F L o R I A N Ó "p o L I S
,. -. /

2
"

r

334,3

.Y
'

..

M O' V E' S

B O S-S I:ar

c

=

.vISITE A NctSSA
Rua Deodoro p n.

o 15' --lei.

I

..

'.

,j

c O i. -I N H E I R O
PEECISA-SE QUE SEJA COMPETENTE, OTIMu

O}�DF'NADO. Tratar no Querência Pálace Hotel, com u

sr. Manolo, das 8 às 11 horas.

Prefeitura Munici,pal de Florianópolis
IMPOSTOS. NA PREF'EITURA

Atenção Senhores Contribuintes,
A Prefeitura Municipal de Florianópolis, por fôrça de lei vot.ndn

recentemente pela Cãmara Municipal, está cobrando sem multa

al.é 20 de dezerúhro.

o� impostos não pagos serão e ob radosI
todos os impostos municipn is

Decorrido o prazo acima,

I Judicialmente.
I
·1
----------------__--------------------------

F'Io rianôpolis 9 de dezembro de 1958.

lJoão Moritz S.A.

I
,

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

PA_.1 fff!SCO�,,/ fI'.OIHIAIY7F'rooo DIA
( " � nos \lAPC�OS

bAf't*� >1'1"" • .. <: "l
.,. ,.

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

f'1l1ai "A �ftOl'!ran." Obtrn" .... &"lr.." .. - r" ... y
..A Soberana" Praça lr5 de novembro - .:sQlllTl .. ,

rua F.liptf Cbroid't

Diretório Acadêmico rXXII deJaneiro'
"

,

Faculdade de Farmácia e 'Odontologia
E D I l A L

GUIDO GASCHO'
,

Presidtmte Secretárl( jeral

(

.
'

".\ ·d',
-

/

caiXA

!
..

24 de. Maio, "22t

ESnfEITO,··
"

.

'.'
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"O ESTADO" O MAIS. ANTIGO DIARIO DE 'SANTA G \l4['ARINA

PARTICIPAÇÃO
REYNALDO RODRIGUES

ALVES:-.E· �:SR�,.
__ . �__ ,:,, , __

. 1_ _.' pm-ti cipam aos par�nt�s � possôas TO' ]!).1;). <1.'" pÚ;;U{,!Hl tonelagem, no estado ClTI qríc s .

i -"IAJANTES PROPAGANDISTAS amigas o nascimento de sua filho c-nc on tru, na base de o-s '10.000,00,

,I '.. .

-
.

VALÉRIA, ocorrido dia 8 do mês O Prefe l o M un i cipa I i!e F'Iorianó po l.s ·fa7. público, a quem in-

I Eh LII.ly and Company of Brazil, necessita admitir cm .curso na Mnte i-ntdnde -Dr. teressar possa, que s; acha abel'ta, pelo ]1l'3Z0 de 30 dias, à part ir

, um para o' Estado.
.

.Carlos Corrêa. desta data, a c onco rrênciu pública para a venda de um chassis "DE

Foi rnnhado na noite de 2G de novel11bro, eln, Pô rto Alegre, um
. Os candidatos devem ter curso' Ginasial completo

.._4_._'._ ----- SOTTO'" de' pc quértn tdi)\�laJ]:erli, auo de faLdcação l.fI!h, no estado

autnm
ó

v-l 1)1:11'('1\ OtSi\IOBILLE 1955, côr vermelha e creme, com ida�;e 25 a 32 anos, prática no 'ramo farmacêutico apre" 1fJ".-"-.al�--_. "i\. (1"0. se enC�JlJ.La, na . ..l/,,, d", (l'S 4,O.r.OO,OO:
'

_

dilas 1,0, L;iS -,- Placa N.« 3-05-84' -- Qualquer.
í

nform ação a 1'eS- �:�n tanem bôas referências. .." .'t" '''_
..

;
'?'

'

,. ,. ,',,; hn" li! 1I1,i(·; r 11 r.v r:,,, .r, r.ó pr. 1 S, 1 (I de Dez ern b io cit> 1!l58. r--

Candidatos qualifícado, d�ve� escrever 'para Cai
xa Postal, 2094 :_ Pôrto Alegre, fornecendo informações
." endereço..

Monark 6 gtlrt:Ii!:.:!a
centra qucdquer
def-eHo de fC!bri caç6 o

jl,vd.efos poro homens,
I, _:he.res e crianças.

r--�----�-�-----�
1

.

. REVENDEDORES·. I
1- MA G A Z I N"E H O E P (K E I
1 RUA FELIPE SCHMIDT ,

I
1- SANTA CATARINA ,
I A VISTA I
I CR$ 6.800,00 I
,I OU 1
I CR$ 623,00

, __ ,_" .. __ J
I J J .... \\ 'SA

'. IV.CI� ,_,

L __ - ,c_." _:. . _"_

ROUBADO

peito da lOéalizariio dê ste 'autól11óv�I, é favor comun icar=se com o

sr, AliJe'to Bcr k - Rua Vidal Ramos 36, que será bem gratificado,
-

17-12-58

VENDE-SE
I

por preço de ocasião ,
1 sala de jantar rustica
1 copa laqueada seis ca-

deiras
1 colchão mola Divino
p/solteír.,

1 liquidificador Walita
4 camas e div. miudezas
1 bicicleta Philips'

.

1 ap. de radio onda cur-

ta-longa
Cons, Mafra 186 portão

de baixo
.

,-'�-----------

I·, SOALHOI _

'IR".-1ÀOS BITENCOURr
FO.Pi! 1.09

A:",YI(,O CEPÓSIIO OAMIANI

/'

ALUGA-SE
À famil ia de t'ino. tra to

umn residencia sita�á Ave
riida Rio Branco, 175. Exi
ge-se fiança.

Participação
Moacyr Coêlho

e

Hildeth Coêllto

[.
Pn rticipa rn aos 'pnrcntes f I

puss&as de suas relações p

nascãmento de' seu filho
: Marcelo ocorrido dia 7 do
CO,'rel'lte na Maternidade dr.

AlUGA�SE
Um a r asn :,1

Sch m idt 96,

Trnt.&l' ;'l Rna

r baldi, 38.

Anita Ga-

S A
\: ,-:-';�)E SE' uma, situada à

l;ta Majol' Costa n.o U. -

l�r�t.nl' na rua, Crispim Mira

17-12-!)Q

-------------'---------------- -------- ------- --,,_--

j

�

--'11
________________ .__�. I,

CLUBEJ RECREA TiVO

DE· J t\ f\J E I F�� C)6
ESTREITO

PRO(;nAMA P.\1L\ O ;\Jtl::S DE

DEZEMBRO

Dlr'\.]1 QlrlN'T'· F'EIDA -�/�.dróe de· formatura
do? novos cnn tad o

res da "ESCOLA

TÉCNICA UE .C()
MÉRCIO !';'P,NNA

PEREIRA", Início

às 22 ho rns .

13 SÁBADO Soirée de formaturn
do "'CURSO NOR
MAL REGIONAL HA

ROLDO C".\LLADO,
início às :22 hO"6<O:.

,

DIA 28 DOMINGO - Vcspe rn l Danç""l,. de Con-

fraternlsação cios ..vsso-

ciados do Clube,
à, 22 .ho ras,

�---_.,;:_..""'''''';;.. -�_.

í

n lr-i o

.==--dJ

M ó JJj
V en de-se d ivcrsos preços ba rntíssfmos.

.1\ ven irla P.:o B:r211C'O, SOo

TERftfNO
Vende-se terrer o s itun do na Avenida Rio Bt anco.

medindo 12,5Dx20m,
TI':1Lr no D:lnc,l do ni':;·;il con� ,1;, ITrid�l'.

E D I T
c u n('o�'l·t·ll r-in

OSMAR CUNH,\'

Prefeito :\Iuuici'Pai

ii
iI

;1
:1
·1

Ji
iI
H
'1

" li
II
i \

ii
11,I
!

i

.,
.

'.

I
,

I

L

ELEGANTE SOIRÉ.E ,DE NATA,�' ABR�lHÁN'rADA
'iOJE

I

',E TODAS AS .NOIT!ES DANCA AO
, • f

�-: . :

dia
RIlMOSa

25
POR

SOM
SADINO E SiE Ü� (Or�JUNTO DE

D.E BÔA MOSICA
,.'

J

...; -j ..: :"J' 'i

•

C I N E
'

R ; T.I
, .

----_- _--.:_-- ---'''--_ -_.- -_._-�-;--�-- ----_._---_ .._---_"_ --_ -

I
_ .._--�-----_._�------.-�- ------

/ ·0·- -

• • DOMING
\

<

o (INE SÃO:. HOJE

() MAIOR /)0$ F/LM&",g
.

v�r PRObtlZ/lJOS /
"'\ .

flflOlNJ;;>/lN! ro»

OlMO DE UURfHTIIS
C:IfJGlIM POA KING VinGt\'

-, .. _.- .. _--,_ ----- ----;__;__---------------

em

R

"DAN'

Rober�

nA MELHOR· COMÉDIA! UMA DAS MELHORES FITAS. DE
NY KAYE" A METRO G•. MAYER APRES�NTA:
Danny Maye � Pier. Angeli - Noel Purcel . Batcaloni
(001 Patrid�' [allls em

(INEMAS(OPE'� e METROC-OLOR
SÃ" O J O -·S 1--'-ç1Ti-'

._...

,
R:; I II

M :,A· R::tl O t�'J\,' N':·--Z A

PI
l,'

/

em

DIA
MARIZA

>1
CinemaScope

l
'O E N ii l A L
AL'LAZIO

O-

<
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,.�.uen(:oe·' ,Àn1lnçio$
OR-GANIZA(ÃO SANTA (ATARINA D.' 'l' A. S. -P. 'Quarlos para Casal

JWA ARCIPRESTE ['UVA li -, Fi.()RL\;-':O'.f'OLlS
s (.tI·R,SOS' D'E CORRESPONDÊ.NCIAe •• rn pessoal_e"pecializ,ul<> I"tá habilitada pnr?.. .'

a) - ADVOCACIA:_. CIVIL, CRDfE, CO\I!:HnAL Ti!AB,\

LHlS.TA. ·Dfi::FE�AS FIS�AIS. An:�'D�1\ E A!,('\il'."

NHAR NO TRIBUNAL DE ,JUSTIÇA DE SA:<TA ('r\

T�RINA RECURSOS ORIUNDOS DO INTEHIOí: iii

ESTADO. DEFESAS DE ATLETAS E

DESPORTIVAS PERANTE OT'ltJIjtjl\AL·

ÇA DESPORTIVA.

b) - CONTABILIDADE': ACEITA ESCRITAS. PF.'P'J('I,,:

PROCESSAMENTO Dr� BALANÇOS. REr.ISTRG pJ

FIRMAS E DEMAIS SERVIÇOS.
,

c) - PROCUftADORIA' TRATAR DF; INn:f:ESSES !,

PREFEITURAS MUNICIPAIS .JUNTO MIS or:c;,w

PUBLICO,"'. NATURALIZAÇ(lE�. REGISTI:IO �lV:':'
REGISTR DE OIPLOMAS.

E-"'JI�)A[!r:'

nr: .iIJSTi

VIAGEtiI COM SEGURANÇA
E RAPIDEZ

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONlBUS
00

R Í! PlD o. H SI,I t - B R A' S I L E I R O Fk

... '
.

6polr ..:-)ttln ii

'Agê.ncia: �\;a Deodoro esquina
Rua Tenente Silveira

EDITORA "O ESTADO" tID1\

(9 ·S4t�d'.,q
\

Rua Couelhetr. lI.m III
.

Telefone 1022 - C-as. P..tal til

Rndereço Tele.ráflco .STADO

Dla.TOR
RubeDa éIe Arruda Ra....

G.a.NT.
Domlu.o. Fernaod.. .te Aquln.

R.DATOa.S
Osvaldo Melo - Flavio A_orl.. - 8ru �UV.

André Nilo Tad88co ...... Pedro Paulo, Machadfj ,- Zurl

l\l!l"ltado -

COLABORADORaS
Prof. Barreiro!! Filbo � Dr. OswAldo Rodrigut'!C Canr.e

_ Dr Alcide� o\breu - Prof. Carloft di! Co�t8 Per.eir>

_ Prof. Orhon d'Eç8 - MJljOl' "ldpf"'l'lf, hIVf'n!!1

Prof. Manoelito de Ornelas - DI. M!ltolà Leite dR ('{,

_ Dr Ruben COSíll - Prof, �. 8eix�B Neto -:- WIlIt,

Lange _. Dr. Acyr Pinto da Luz - Act Cabral Teiv4' -

Naldy Silveirâ,_..;; Doralécio SoareI - Dr. Fontour.

,t{f'Y - Nicolllu Apostolo -- Paschoal Apost.91o - flmsT

-'fsrvalbll • "aulu Jl'ernando de Ara�JIII 1A1'0. "

PUBLICIDAD ..

�'Ilirle Celina Silv-a - Aldo Fe;-naQdt'''
1)188

.

- WeJter LinhllrH
PAGINAÇAO

Ule�ano OrtíllB. Amilton Scbmidt
IMPRENSORES

.. V Ir!.'!lI.

nLL(,E�IR CAlWOSO WANDERLEY LEMOS

R E P R E s' E,N T�A N T ."
If,,f.preílentações A. S. Lara Lt_1b
tUO:--, Rua Senador DantlllO ,Ih -- r,." �pr;.;

Tel. 225924
"

e. �"81.!h) flue:' Vit.ória 657 - (";;n1 n

'fel. 34-8949

ServIço T�legráfico da UNITED PRESS (('-PI

Historietas e Curiosidades da AGENCIA PE'Ht},

DlSTICA LATINO AMERICANA iA1'1 ,-\ I

AGENTES E ·CORRESPOj.DRNTEP. '-

&i:m Todop O� municip10fl de �A'T ft CA·TAUIN'!

ASSIN�TURA
ANUiAL •.••• , ••. , __ .. ,J

N n .•• �� ••"
A N(U N C 108

....dla"t,. contrato, de 8cordo com' Ud)t'I,1l ..n' >'ÍI(.

A diréção não se res_P�llsêibiJjL.; 1'1-1

""llíf'llr.� Plnitidns nn'" artip·-·" :t:;;r:'n;'dn'

,

V. S. deseja
V E Nl1·E R

� rnforme informações, as prOV:ls fin:iis crn 2.11

�pO�'1 dos CUI'SOS POr correspoudênc ia, do. DASP, a sa

bel': Português e Redação Oficial ; Matemática e l.;le
mentes de Estatística; Noções Gerai� rle Direito e 1\,-1-

I r:inj ,.t1açàO
e Legislaç.ão.

de Pe�30a.l, serão realizads.s no

dia 7 de dezembro (domingu) , as 9 horas, na Escola-In
. r.ust cia l de Florianópolis, à rua Almirante Alvim N. l�r

R .p A z

TRATAR FELO TELEFONE 3297.

ALUGA-SE BONS QUARTO,s
CASAL. FORNECE-SE

s [
I D_EPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBUCA.

i FAR�!���� D�EFA�!�:!ÃO
M�S DE DEZEMBRO

Sábado "(tarde) Far, Esperança R. C. Mafra
Domingo Far, Esperança R. C, .Mafra
Sábado (tarde Par, Sto Antônio R. F, Schmiôt
Domingo Far. Sto, Antônio 'R. F. Schmidt ,

Sábado (tarde) Far, Catarinense. R. Trajano
Domingo Far. Catarinense R. Trajano I

õ.à feira (natal) Far, Noturna R,. Trajano
'

�ábado lt.r.rde) Far. Vitória Pr. XV de Novembro ALUGA·SE VARIAS EM PRJl:DlO

:x -- -Domingo Far. Vitória Pr, XV de. Novembro T:KRRE_Q E CENTRAL.

"o servic., noturno será ef'etuado pelaj, farmáci-a" INFORMAÇõES NO TELEFONE

S'lUto Antônio, .Notuvna e Vitória, situadas as ruas Fe- :'-I. 3512 .

. i ip e �>:hmidt, Praça 15 de Novembro e Trajano,
-----".-- .. -- ..

ii nlantão ,diúrno compreendido entre 12 e 13 "O : rONFECCIONi\-SE qUAL-
hora , será efetuado pela farmácia Vitória.

,oJ
• Ol1ER TIPO DE Cfl A VF.�

E S T R E I T o I ''JA RlTA FRANCISCO TO-

7, 21 e 28 Domingos Far. do Canto R. 24 de ,Maio, Rfi:;
LPNTrNO N. 20

14 (Domingo) 25' (Natal) Far. Indiana R. P. Demoro
O serviço noturno será efetuado pelas farmácias

do Canto e Indiana.
LEIA EM NOSSA,NOVA

i· EMBALAGEM COMO
A presente tabela não poderá ser alterada sem pré- SE PREPARA UM BOM

via autorização dêste Departamento, '

CAFÉZITO
n. S, P. em novembro de 1958

Luiz Osvaldo D'Acampora
Inspetor -de Farmácia

Motores ,�=,ql1ina
\,fal'inho.

DIE5:ELi

Ó ?1

VENDE-SE MÓVEIS
. poi' 'motivo de

'\.. I' ,

viagem
,

Vende-se UI�. dor�itórin comple-
to p/casal, com colchão de mola,
sala tipo mexicano, escrivaninha.

I biblioteca, radiola americana, to

I Ca disco com tré,. velocidades e

'outros
hbje-tos.

"

T.ra�ar na Estrada .velha, 2.8;
I
BarreirOs. -:;.

,_ _ .1, DR. RUiiCOftlES
MENDONÇÀ

MÉDICO
I Pré-Natal' Partas'
I Operações - Clínica Geral
I Rt>sidência:
i Rua Ga Bittencourt n, f17.
: Tp.ncfone: 3839.
I Consultório:

��o;.� RU:l Felipe Schrriidt n. 37.

I Esq. lV;,aro de Carvalho.
_. HorarIo:'

. ��s 16,00 às 18,00.
�abado:·
!)ns 11,00 às 12.60.

.

Atende ã Domicilio
�;:;�-,-.�':'-< -

,,---

-\1��lbe B, 8ano�
I" "qL�JCA DE CRIANÇA�'
"'fend�,., R ,pa.rtlr dp pi d4! n

{('mhro'à�,À'" R ..rdllll Luz. 155.
.\JJto . .t.

A,
e,'€cisn-se ele um com 1& ou 16 anos para 'trabalh:l1'

«orno I�ontínuo. Tratar na "WALTER -LINHARES Publi
('ida,!," Rua Fernando Machado, 6 ].0 andar.

I �Ii

I 7

I � �
i' J

20

li' ',"",ao "J !lN,BACH" • "i�ANZ"
f-It' III FIl' �() III' ?I\ 111'

;fliJIIHI!t":� "_!': E:-';F:RGIA P.J.F.T!OC\ \LI.ItI·� "

•• \'1"
.1"""("1"'1' •• :", Ph'to l�!n o-U '.!2(l v()lt� Amppr.!iVf>!lFo n -'IP('fon
1\1./" .... 1 ... j·H..fVfi . Tnfá3iros. cotn ou �em nen�r<!. VoltH.

Il�ns'e 8:�peragen .. à upção
I:'\STllu;m.NTQS ELÉTRICOS DE MElm;Ao

�",,,�ri,,,ptros - \'oltlmetros -- Alicates para baterias
Estoques permanentes - Vendas diretas - Pror.,t. �nt r��"

Pot!",mos estudar propostas de firmas espeeiaJizJld!J" nr• r,,"'"

P'" fl"P!pnrlI'lOl � reprc8entação desde que indiquem torou,.

i,t- •· ... rt:fl;'ni'jR'� f''':Hl)e-I'ciui� e ban;arías na pra!.;.» de �'iã,) r'(I"",
.'·.I,lfll'" IWOiflH1'I � r)rt-'lJ()!<t�s paTS;-
!' !'FII�T \TI' S/A. -- n1PORTA<'·Át. F;XI:O,KTA"ÇAW-

1<:" !UWRRSF.N'I'ACAO' .

,

São P."h
-- .

-._------,

V ri'

i: N· D E
V·�nde-!'c üm Ac;:,rdeon, 'marca Toodé��hjnl, 96 bll,i-

xos, �111 Estado de novo preço de ocasião.
'

l':':üar neste .iornal das 17.00 horas em .é!a.ute.
, ,

.. ''-- "--_''''-=''.- -_.......... -"-"--_',,_

G f ER

COM REAL, ,CAPACIDADE
, .

:,.:...'

"

. ,

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

ou (O M'P R Alf� ,

.... '. ,'� .'" ,f:':"", .:�,
lima ru.. om lureoo, 11m. utabtilecláleaw' ..�.<:� .....

.

I'bt',,�iã; :0 um aDtumÓt'el1
1 T�:�� ....

()RGA"tIZ ....Ç}.()'ATLA� LTD�, Corr.u,Il'.n •.
,.'�'!

Q:Je Ih� proporclunarA 0* IDa."'rn"ur):t(,'t:t'�� Ri pr.bH."nt&.t;Úet.,
Ihores n�.L'(lt'io51-� d� mtfThe
"OnlJ8,iil;ãt)

F.I<nHóri" I·rn"isóri." - R. Sald

Temas à venda:
.... 'l'intunriá P_u1i,ta " �ua 24 de .aio - lI.tnlto

I Terrer.n na praia' Bom Abrlio - COlluelro.
I terreno nO,lotebmento da Praia dà Saudad<lo � C.,,,l;ori.·
J eu" à rlla SfJva Jardim, 217. Fpoli.:
J t"rrt<no ,em Bra.iIi.

1 f'st.-alH·I·ct·l.ml'nt':o de �e(.'05 e múlhados;' muito. hem afreguªsado
em ótimo lIonto comeJ:ciul da Av. Ma·u1'o Ramos. - I-nfc.rma:
<; ,es em o/e'scrilório'

.

.

"

Uma ""a casa de mateFial, localisada à rua São Vicen.te de Paula

(Pe'clra Grande) nesta Capital·
Uma casa com frente' e um lado de matel,'ial, e o �estante de

madeira, .'1x30; 3 qu'artos, sala, cozinha e instalação sanitária,
d 'à_ rua 3'de �aio, Estrêito.

'

-'.� Jote com 12 x 36 mtr.. 1 Rua José Meleot - BarrelrOll
- i lote com 12 x 45 mtt., 1 aua José Malcot - BarrelrOll
- 1 lote com 16' x 28 mtrl, na Trindade, " prpllimo -, ,ra..,

freltte
.

para o asfalto .

. ,' ,'"

P A R�:

DE CONFECÇÕES(ASA
..,
i

;�ECESSí'l'A -SE' _ Inf()l'maçõ�s �esta Redação

1!AUMITA.

VENDE-SE
CASA com AREA

construida de 316 m2 II RUII

'Feiipe Sehmidt 113,

Tratar com dr. Guerreiro da

Fonseea, peJos telefones,
2366 - ,3660 e 2630. Grande

facilidade no pagamento.

i E N ,D 'E
BAR E RESTAURANTE "VERA

LÚCIA" SITO A RUA FRAN-
,

CISCO TOLENTINO, 3. COM-

PLETl\MENTE IN S TALA D O

COM VARIADO SORTIMENTO

DE BEBIDAS. 'rEM REFRIGE·

RADOR E SORVETElRA,
A Tratar no mesmo ou na

Gráfica Grajaú, rua

Til·:Hl,'nt.�sc ,,3

S A L A S

Casa no Cenlro
'V E N D E - S E
::rTO i. RUA TIRADENTES; 14

com a .Rua Saldanha

\.
Tratar pe� Teh,fone

Horário: "as 15 à.)7
Todo� Il� diall ell... tfl!'

•

INDI(ADOR. PROFISSIONAl
NARIZ E üARbANTA

(LiNICA DE' OtHOS OUVID6l
do

iDr. 60 É'R' R riR o DA fO NS Ef t:
Chefe do Serviço de Oterino do Hespítat
de F}orianópolis -- Moderna-Aparelha
gern Suíça e Norte-Americana para Exa
me dos O'lhos Receita de" OcuJ� pI,.
Refrator Bausch Lcrnb Operação' dI'

,1,Amígdalas por processo modem ...

CON8ULTORLO RES'lDE!'ICLi\
1iua dos Ilheus 1." i'&u IFONE 2366 I

-

DRIr POLYDORO SÃO ,THIAGO'
Doenças do Coração - Eletroca rdingraf ia

Jluras marcadas _ Ib às 19 horas
\, !lor lVIeil'elles 12 - Fone 2702

:._... -.:,...:.:;__._ .. - �... _,--.;�-

,DR. 5ANlOj
Dentista'

GUARACI
-Cirurgião

CLINICA - I'ROTESE •

CIRlikGIA

HORAJ,UO.:._ - Das 8 às· 12 bO�81. exceto ao, oibado.

Atende exclusivamente com hora marcada

Consult6rio: Avenida Bereflío Luz '6{1 (

Esquina da, rua Pe-rnando Machado'.

Ex-interno de. Clínica, Pediatrica Médica e H'ig i e ne 1nfantil
da Faculdade de Medicina do Paraná ..

Curso de especialização do S.N.T. na Faculdade de Higie11e dA
Univeroidade de São Pa�lo .

Curso de ap<;rfeiçoam;�to de radiodiagnóat.ico.

- CLINICA 'MEDICA - APARELHO �ESPIRATORIO
- DOENÇAS PULMONARES-

Consultório: rua 'I'rajano, 41

Horário: das 14 às 16 horas.

,Residênçia: ua Pedro Ivo, 19. Fone 2329.

D,r. 'O'fTO F�EUSBERG
Diagnóstico e Tratamento das moléstias dOs olhos'

.

,Neuro-Oftalmologia e Ortóptica.
Cirurgia do globo ocular e Operações plásticas n08
, anexos- lifls olhe'!. .

'

'I'raumatolegfu ocular e Eletroimã Ghrante.
Florianópolis. Tel.,: 3153

'

------�----�----
U&, NEWTON D'AVlLA
CIRURGIA GERAL

'lItieaçq d.· Seabora. - PrfKk
, ,"''Io&1a'':'' Eretrlcldade Médl,..

"

Con.,u:It6do: Rua Victor Ilei·
rellel D. %8 � Te)efon." 1j91\',
CODlult.. : Da. 11 bora. ••

dianta.
'R.aíd'ncla: "one, •.di
Roa: Blomeaau ll. '71.

Da. ÇLARJI1()
GALLJiTTI

-'- AllVOGADO
.....-vltor ••17'.1.. ,�
rolO' I, .lI8

UH. WAL�O.H tOM lO,

GAIC(;IA
Olplomado pela Yarul.dad. "'os

elonal de �edlcllla d. 11"' ••••

IIlclade do Br•• 11
I!;s-Intemo lIor ('011(' li r••, ••

M_teraldade • Ea.-ol.
I Servlco do r,,,, O,·'. - .:,

Rodri�ue. L.lma)
�ll·'l}te,.ao do der"Ieo d. .". ,.,

Clà do BotIpltal 1.,/1 "'.IU 'J__

do lUo d. J.n�·'ro
DR. JULIO.OOLlN V'I:I.� .Mlco do Hospital de C ..n,I.,'"

• I: D l C O e da IJatuDidad. Dr, Carlu.

b.ec:lall.ta é. ua.otI UUfill..

.

Corll.
I ,

Narl. e Gar.anta _ ·rrata.\!.t� OOIlNÇAl:I O. SENBORA�

;'O..rae6.. PARTOS _ OPER ...ÇOh,

Intra.'ferm.u.o _ lItebolh."" PARTO SEllI DOR pelo 'Il�' .10

_ mna-Som _ paico-proflliUoo
(Tratam.ato d. liuo.li. .....

Conl.: R\.:, Joio Pint., " 'fi.

.,.r.clÕ) da. 1.6;00 a. IH,OU tl ..n..

A••lo-r.UDO.eop" 'u ol.' Hend .. rom b .. rto. "'.····U'1H

()1IIleI - '''.no .".Ipameato
'

r,,18fol1" 3(JJ� , H.e.,<l�" I ...

•• o\o-atDolártllo";'.O""
- Rua GênPr,,1 Ritt.eol·c,url '., >Ii' .

'f'''l\t� '." ••,Ud,,·

-aorifJft 'aa. • a. I I
"

...H*'

IIU UI �. 18 lIora.

Con.uJt6rlo: (tu.'" rt
�eirel1e1 Z:l '''O''�'' ,

Ruid'n,,'. - 'tu. -s.... • .,...
°I 10'- "on. 14 11

DR. AYRTON DE OLIVF.laA
DO.NCAS DO PULMAO

TUnR@f:OS.
Con.olt6rio - Ro"'. "'ell".
Schmidt. '18 -�'T'l·�·11801
HorAMo ·da. 1« �. iii' bura..
l1e.t4tDcia - .rellp�' Selim''''

Q, 117.

I'" l .' "n.' .,.,
'''ILno

)C.ea\:••
,

fi" .".rrf!..j re..,tr.t.er,o
,. "I'.�I'I:L.OS.

'<!tlil(l'.t.·"n ..... k ... n!OS. 1'''·1.0\
fl()� �'(jLM()JltQ

(.'1'1'011(1. do l'orai

UM. III1NIUQt!a t'tlltoI4 l' " ..rm.<lu, ""Ia l"a .... I<}• .de l'a .... ,(, .. '

rAMAIBO dr ;Io, ..dlclDII, TI.loJueJIl.... II .."',

'_. • D I· C .1 'I
t1rur.r1Io do Ho.pltal N .. r ....

·O..raç6ea - Doença. d. l'f",' .. -
. Kamo.

r.o - ·tU.'". 4e "•• !,_. Cur... de especializáçio "e16
CUra0 •• ..pad.lia.cl,� ".

S N T, Ell,iDter.DO • Ih a.. I.

Ho.pitaJ du. l'I.r91dor.. ti. !li, t.gte dé Cirorei• do P�of, U�o
ta.o, I .', 9a!marl •• (Rio).

"

(�rne� ... Prof 1Ii_ r ...� �" I CoO'•. : Felipe Schmid�. al-
"-Ddtada l. • . i Fore IPO)

,

Coa.ilJta. - ".,. m.n�' .' 1 Atende ela aora ... rU"4

Hu.pital d. Caridade.
: Re•. :- - lina I:.tn.. J'Jn"'J <(I

.l tarde d.. 1&.10 DOr_"••
• i - FUNil: �. Ij ,

djallt�· DO con."lt6rlo • Rua Nr.
.

'

De••achado.l7 'E.qui .... d. r ti

dent.. - T.Jei. II7l1l1
.'lid.uC:ta ..:_ Roa Pre.,tl ... "

Coutinho U '-, Te!. .1 to '

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

V"lidado n. Faculdade Nacional

de O�ont.. lóiia da Unlvenidad.

do Sra.n.
..SPIlCIALISTA

- Dr. E. MOENNI(H
CIRUR. - DENT,

___

'

_ .. __ :::.. ,_;,. __ .,. ::-..-.- �

0& àl\.I'ONIU MUN':!
AIlAGAO -

•

CIRURGIA· TIl.UIUTOL 'I.., t �

OrtolJ!llÜa
Conallltó,rlo.. -Jollo Ploto. I. ..;

Coa.ult.:. d•• '!) la 17 �"'L

·dilriam.llte ••DO' ••••6!. .. ,· 'l<.

Ruidlocia. """ ..... ! .r.. ln·
I'onel - 171'

'com vá'rios e recentes eu rSi), ..p
·20 11nos de esp<,cializa,·''''

PAIlODOSTOPATlA8
.

DOEl\lÇAS DA GENGIVA

(gengivites, gengivas sangrent.ao.

piorréia, mlil! hálito)

PERIAPICQPATlAS

O. L4VIlO OAt).A
CLINIC.· .i1.RAL

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



! Na noite de hoje, no, colosso do Maracanã,-os cariocas presenciarão o encontro inaugural do "Super", que será. entre.Flamengo e 'Vas-

1. co da Gama, conforme o sorleio. Consoante divulgamos anlem, o time perdedor-do'match de hoje fará o segundo jog� contra o Bota-

i -

'. . 'fogo e o '-vencedor enfrentará o mésmo alvi-negro na pel�la Unal. .",
.

•••••••".ft8..N••••••• jljOg;(/lIft �:t
ItI IH.H.H��.�•••••

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

O "SUPER" E O REGULAMENTO
, .

.�".C'
F'LORIANi)"pôLiS," Si.IiA.�O, 20 DÉDIÁRIO DE

I
.

I
•

,/

, Rio, 17 (V.A.) - Com '1 verificar entre mais
derrota do Vasco frente ao duas associações. a .compe

Flamengo, terminou a: ültl- tição de desempate s'erá
ma etapa do Campeonato disputada observando·s·e as

Carioca de 58, tendo três seguintes condições: ..
-clubes empatados em prí- : a) - a compétiç,ão; será. ;;.9:
meiro lugar. O assunto es- disputada em um 80 turno, � ,-:,.,'
tava previsto com a dispu- t e�

campo neutro, s.end� ,j
ta de um super-campeonato, PI o�la!D-ada venc�dora a. �s J;;:., ..
como houve em 1946

.. quan- sO,c.laçao que obtI�er maior �.�i··
do venceu o Fluminense, numero de pontos, ,!'.'
Repetimos, assim, o capítu- b) -:- �e, ao. térmi�o. �,a .i:::
10 III, que trata das compe- 'com,petlçao acima, ·verlfl- í:;.;
tições de desempate, E' o car-se novo

� empate entr� i>'
regulamento I:o;ficial da F. t,oda('l !1s concorrentes, sera ,\; •.

M. F. proclamada vencedora a ,i·",
CAPITULO II I associação que tiver tido o .::L .

Das Competições Dê Desem- menor número ?e. derrota: ��1(
.

pate c) :.- se peraistir o em- �:? �

Art. 10 - Sempre que pate total, sera disputado S'�.: .'
termina�o um campeona�o um. noyo turno entre a� �s- ��•.. '

ou torneio, duas ou mais sociacoes, e n�s condições ;;?;".- .

associações empatarem em prev�stas na alínea a deste f;���;�:
colocacão que necessite ser Item,

. I'S:{:::,,::definida, será realizada uma d). - se o ampate ainda] �J: -.

com�etição de desempate da contlI?-ua__r entre '!res ou .maIS· di:.
seguinte forma: assocraçoes, .s�ra r�ãI.lzad:a ·�,�t·::
I - quando o empate se u.ma competição .elImmato-l''�.<

vertficar apenas entre duas na, com o tempo regula-.�':
assoria;çõe;'l serão disputa- m�nt:=tr. Ao . :ç>epartamento ·�t·"
dos dQls Jogos no mmimo Teclllc� cabera elaborar. 01'':'''ou três no máximo obser- respectivo esquema a fIm

. l.:_'
vadias as seguintes' dispo- de ser sorteada a série de ,�xf"
sições : jogos; .

. i7:-:.Ó:
. _ e) - Os jogos de que tra-�}.a) - a aS�OClaça? .que ta a alínea anterior quan- �ó,"

yencer 0!l dOIS prImeIros. do terminarem empatados, ���<
Jogos sera proclamada vence serão decididos na forma i;i�j> ..

dora da comp�tlçao;. . da alínea d do número I; ff� .

�). -. se, apo� Os �OlS_pl:I f) - sempre qu.e se veri: �$�i;T
menos :l0�os. nao �� v·erlfI- ficar empate .entre duas as �.121.{-· ..

'

cal'. a hlpote!le �a ahnea ªn- soclaçõs, proceder-se-á ào �f?'-;_'
tel'lol":A sera dIsputado um desemipate na forma do nú- ��{\'f:,
novo Jogo" se-hdo Iprocla;m3-- mero I. �J:i.·da venc�do__ra da competlçl!0 §,l.:o - Os jogos das com' t���..
� ass�c�açao qu.e, nos t�es petlçoes de desempate que t;; ..i/';
J�.gOS tIver obtido malOi� serão rea1izados obrigató- �,,�; '.
numero de pon�os; .,. ' riaIl)ente, os da Divisão de��>.
c) - se, apos o term�- Profissionais. no Estádio do ,i""' '.'.�: .

no regulamentar do terc·eI- Maracanã ,e os demai em ;.

rQ jôgo,. as duas a�socia- campo neutro, obedec.�rão,
çoe� dIsputantes, tIverem no que não estiver previs
obtido o m?smo numero /de to neste artigo, aos r-equi
pqnto�, ser� ele pror�ogado sitos exigidos neste Regu
por 30 (trmta) mmutos, lamento para a disputa dos
coI? mudança. de lado ';'e- l;e.speêtivos campeonatos' QU
pOIS de decorrIdos 15 (qulll' torÍleios.
ze) -minutos 'de--:fô'R-o;" -, .

S' 2�G'-,- As competições' (.;,,,,)l
d) - s� cO?'tllluar o em- de d'esempate serão inicia- ����;r

'pate �o te�mIllo d�. pror- das. no prazo máximo de 7 r?; �i-;
rogaçao aC.lma,. sera_ da�o, (sete) dias da data.da ter- �f�'::;'
um d�scanso ?e 15 (qUln- minação do respe�tivo cam- �;:'i: .::��) mm�tos. fmdo o 9?-al peonato ou torneIo, salvo f <
Jogo sera prorrogado mde- motivo relevante a crité- .i'>; ":�

Int�rnacional x Ipiranga finitivamente,�com mudan- rio do Presidente da Fede-!-.. : ..
_ Vitor'Ía do Internacional ça de lado apól'l períodos de ração.. :; ;'. ,:
_ Decisão pOr penaltis. quinze (15) minutos e pro' § 3.0 - Sá poderão par- i····
Botafogo x Tamoio - V�- clamada vencedora da ,com- fic�par ·dos jogos das com- ;

toria do Botafogo - Decl- petição a associação que petições de
. des.empate, os

são por penaltis. ,
obtiver o primeiro goal, s,en· atletas que estiverem r-egu

-

.

Internacional x Bota.fogo do -l1eSSe momento dado o larmente inscritos pela ....

(Final) - Vitoria do Int�l'- jôgo como terminado; respectiva associação, de-
nacional por 2 x O. - Luiz ei - quando se tratàr acôrdo com a alínea h do
e Alceu.

.

.

d,e jôgo da "Divisão de Ju- Ar't. 43 do Regulamento Ge-
,_

'

A equipe vencedora ali- ven!s os tem;pos ser�o re- ral. .

.

nhou - Ped.ra Zi,egler e dUZld?s para. os segUln�e3: § 4.° - Uma vez defini-
Conde - Bina - Alceu - 20 mI�utos para o pr.evlsto tivamente ·terJ.Ilinada uma

Luiz Bento - Jo.el - Ivan na almea- � e 10 mInutos competição d.e desempate, ..

........: Gilberto e Odir. para Q 'PreVIsto na al_ínea�, as associações terão como • -
.

permanecendo as demaIS nova ordem ·as. colocações
exigências.

.

óbtidas nas referidas com-
I! - quando o empate se petições.

to�us· OS �sta�os a Preliminar ôa tUl'ri�a
HQje, em todas as caPi-1

� � � I t
.....

I
150.0

.

I 1956 - 'Walmor S c hroe-

!��Sd��Sa������i ;:�"��i�:= i

.

e 90 ('5 te' Q I'e
1955 - ::;:�����.oSe hroe-l 1057 _: �ií;r;7Iodos San-

res que apontarão os repre- ,

U·
.

O
.

tos 55.0

��:;�i�;l!lf.\�'�*;;� I' Nesta Capital, como su- 1949 � ;aldoffii'O Mon-
\ 1nternacional e iaú�ié os \!el1cedo:

A 0azeta Esportiva fará 1 cedeu nos anos anteriores, I . teiro, 52.0' ref,.' dos l·ornel·os .da Li�� y!iflâ!lnarealizar na. nOIte de 31 do a prova promete ter um I 1950 _ Waldemar Thiago, w U .�O til l!ill!

�prrente. com a. presença trascurso brilhante -estan- 47.0 I

d E t ·tos
.

mais exper lmen tados do os atletas em forma pa- 195'1 - Waldemar Thiago, O S rei o�l!.!!d�� mundo. ra resistir os cinco mil me- 97.0
trns do percurso.

.

'19tí2 - Waldemar Thiago,
Desde que foi instituída 58.0

a preliminar nos Estados; 1953 - Waldema- 'I'hiago,
os vencedores em Santa Ca- ,. 34.0
tarina' foram os- seguintes 1954 - Raulíno Silva, ..

atletas, bem como as classí-

m��:b>a���sin�.iuiv��:�ç�e� f�c9�Çt=_o�t��:;�iro Mon .. 34 barcos na Regata Buenos:Aires-Rio
simpatia foi, ôntem, o nos- teiro, :31.0 Buenos Aires - As ban-
'80 ('olega de imprensa es� deiras de c.inco pais.e·s trc-

V��r!":: doC�����o deS����� A NOVA DIRETORIA DO VELEIROS ��!�rã'0q:�s c��pt!ti�ã�e!:
re-s da Rádio Diário da Ma
mhfu e drestacado elemento Recebemos e agradecemos: tário:. sr. Carlos Dominoni, regata Buenos Aires Rio de

.da Associação dos Cronis- Prezado senhor. 1.0 Tesoureiro: sr. Arnaldo- 19�9, uma prova �e 1.920

tas Esportivos de Santa Ca- Tenho a honra de comu- J. da Silveira, 2.0 Tesourei' qU.Ilo�etros que. fIgura na

tarina. nicar a V.S. que a 30 de no' 1"0: sr. Waldir Lopes, 'Dire- prl'��Ira categ��'Ia das. c�m2
Eleito vice-presidente ôa vembro P. passado, foi em- tor

soo
cial: dr. Walmir Bit-

j
,petlçoes num la de latis

.

�tidade de classe. assumiu possada a nova Dil'etoria tencourt, Diretor de Obras:· mo.
'.' ..

a presidência com a.demis- que regerá Os destinos odes' sr. Arí Si-lva, Diretor de �ntre Os cOIIlj'Petldore� ha:
são do jornalista e locutor te Clube no bienio 1958- G'alpão: sr, João dos Pas- tres bll;rcos "norte-amerlCa

J-o·rge Che'i"em," tendo per'- .1960, a qual' ficou a'ssim 30S Abreu. nos, dOIS �a .Alemanha, do:
manecido no cargo até �n- constituida:

- Sendo o que se me ofere- ze d::J BraSIl. um do prUgUaI
tem, q)1�ndo foi eleita a no- �e para o momento, subscre- e outros. da Argentma. .'

, va diretoria.
-

Comodoro: 'Sr. La'udelino vo-mc com toda a estima e
A !egata, que se realIza

Ao Cláudio, em.bora com Franêisco Xavier, Vice'C{)": consid,erftç_ão.. de t.re� ,�mJres anps sob?,:
atrazo, 'levamos-Ihe o nosi':O modoro" Si:, Adernar N:unes Cordialmente patlocI!lIO i10 Iate Clube d"

abra co de parabens 'Gom vo·- Pir�§,.". l,o ,<, .f;?eçr�tá.:t:Ü),; sr:: Nilfon P..et:.�irll .' �rg��tllla c��ça..
a 18 de

tos de mu�tas' fel1Ciaades..
" . 'N'ilton: Pe'reIra, 2.0 Secre- �:o .SeGretário ,JanelI o.

.._--p----------

ii �

HOJe ·em

Realizou-sê =domingn no

estadio do 14.0 B.C. o Tor
neio Início do 1.0 Campeo
nato Varzeano de Futebol
do Estreito, com grande

Cíáudio Olinger
Vieira

-

......

a rou�pa anatOmi·ca,-
para o home·m moderno'I

n prática ... jã está pronta. para você usar.

í econômica ... custa menos, eJ? relação,
à sua alta quaFclade. É elegante... desenhada
e cortada por modelista de renome.

Experimente hoíe mesmo sua nova'
roupa Imperial Extra. S�rã um sucesso.

,

Porque
lnlperial ExtÍ"a não é roupa feita

-.é roupa ,bem feita:
•. Fabril:ada com tecidos e aviamentos d.

supericr qualidade, ·pré-encolhidos.
• .corte 100% anati)mlCo, meis confortável
e mais elegante.

• Confeccionado em q""tro talhes (cuno,.
médio. lo,ngo e extra,Iongo) e em 32
tamanhos dilerente.s. I

• Garantida por uma indústria' especializa" ,

da há 35 dnos, no ramo de vestiário.-

•

TECIDOS'E :ARTEFATOS
Ruo' Prates, 374 • São P.aul.o

S.A.

DISTRIBUIDOR
._

, ....

MAGAZíNE HOEPCKE
. Rua Felipe'Sch,midt'- Florian',.",

- �.

Os re'i!ultados foram os

se,guintes:
Balneario x Botafogo _.

Decisão por penaltis - Vi
toria do Balnéal1o.

'

Internacional A.D.P. do.
Leal - Vitoria do Interna
cional por 2 x O - N-agib.
Florianqpolis x Duque de

Caxias - Decisão PÔr -pe
naltis .:_ Vitoria do Duq.ue.
Osvaldo Oruz x Tamoio

_ Vitoria do Osvaldo Cruz' .1 dido. de �sqllqdriils ue f"rro para a sua construção •

2 X O - Valerio - Anizio .

. Taubate x Ipiranga - /.� -
.

Ói:.r�:og���txat�aíne:ri: I
' H[T�; Ll-- Vitoria do Duque por ,"

-

I
.

1 x O - Enizio. ... .. I
-_ b-.

.

Taubate x Internacional ••
'

'.� jig
- Vitoria -do Taubate:_ I. -

� III!
1- x O --:_ Lalão. II'•••

. Osvaldo. Crl}z x D. de Ca- I m
.� ._.-

:Xlas - V,tona do Osvaldo __m_tiiIf!-
Cruz 1 x O - Marinho. '"

..

.

Osv·aldo Cruz x Taubate
(Final) - Vitoria do Tau
ba te na dec_isão por penali
dades na' 3.a Série - Mar- ,reco cobrou para os vence
dores e João Carlos para os

vencidos.
A Liga agÍ-ad:ece aos ar

bitros Ferreira, Marreco,
Bilbáo e Sg. Ari, bem como

ao 14.0 B.C .. e aos qut) ofe
r.eceram as Taças. Domingo
será iniciado o camp'eona-'
to, e 4.a feira. reulllão da
Diretoria ·e Conselho na se

de do Atlético. .

aflúencia de público com

pleto êxito. .e esmerada d�s
.

ciplina, e boa apres.entaçaCl
das equipes particlpantes.
Na parte da manhã foi

realizado o Inicio dos Af;

ipirantes, que tev-e �omo
ven.::edor o InternacIOna1
F.C. que conquistou o Tro
feu .Joalheria Muller._

Os resu1tados foram 'os

.s.eguintes: Balnea.rio x Bo

tafogo - Vitoria dp Bota
fogo por 1 .� O.
Internacional x A. D.

Ponta do Leal - VitorIa
do Internacional .por 4 IX O.

Tentos de Gilberto, Ivan,
Alceú e'Joel.
Florianopolis x Duque de

Caxias - Decisão POr �e
naltis - Vitoria do FlorI?-
nopolis..
Osvaldo Crúz x Tamoio

_ Vitoria do Tamoio �

Decisão por penaltis. .
..

Taubatê-lC IpÍ1:'anga - VI
torio do clpiranga - Decisão
por penaltis. . ..

Botafogo x Florlanopohs
_ Vitoria do Be-tafogo (por
1 x O.

A' tarde disputa· dos Ti
tulares, .cabendo a vitoria
a equipe do TaJlbate F.C.,
que conquistou o rico tro
feu "ALVIN BARBOSA",
sendo que no inicio do Tor
neio foi dedicado um minu
to de silencio em memoria.
de ALVIM BARBOSA, gran
de desportista e disciplina
do jogador de nossas can
chas.

Ag·radece O jornalista Moacyr
Iguatemy da Silveira '

Do colega jornalista Moa- a meu respeito por ocaSIaO
cy.r Iguatemy da Silveira, de IP.eu anivílrsário natalí-
representante da "�port cio. Você sempre bondoso
Press" ·nesta Capitll'l, 'rece- com êste humilde amigo.
bemo" o cartão abaixo: Aproveito o ensejo pal'a
"'Meu caro ·Pedro Paulo: ·desejar-Ihe· e á s-ua exma..

. Muito. agradeço as refe-' família um Feliz Natal e

rên.cias; .tão generosas fei- prospero Ano· �ovo. MOA
ta, em su� seé�ão �sportiv'a, CYR".

construir'V. vai
:)Á Met�lúrgica. A?-nas instalada com máquinario

moderno estci em condições de atendê -10 em qualquer pe·

.. ,

UJ��L:'=JfjJ! iI�j '
.. '

_j-��= .....�I_ . _ :t�. �.:.��
, �".

Metalúrqica ATE'NAS
.Rlta Padre Roma n� 19 a 23. Florianópo!i;, S. Calar[na, lone 3864
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Deus' na voz das altas autor idade s

-eclesiásticas que aqui se· encon-

tram, recebe·rem as graças e ••

bênçãos especiais 'do conclave es

piritual sediado em Florianópolis.
E um espetáculo verdadeiramente

grandioso a compacta multidão

que, desde as primeiras horas' da

manhã se comprime na imponente
Praça 'do Congresso, vendo-se ho

mens e senhoras, rapazes e mo

ças, moços e velhos e crianças

que constituem um fato s.ignifi-_
cante e comovente junto às soleni

dades, todos contritos e. cheios de

fé �ristã num contato íntimo com

o mundo' espirtual que' os repre
sentantes de Deus na terra estão

procurando torná-lo cada vêz mais

íntegro puro e alicerçado sôbre as

bases d'os ensinamento. cristãos.

Destaca-se, sobretudo, o 2.0 Con

g resso Eucarístico Estadual, pelo

seu trabalho prático e de grnnde
repel'cussão popular no sentido

de ser promovida a recristianiza

ção do mundo que, hora, vive

mos conturbado pelas forças da

dcsa�regação moral, da an.arquia
mat:rial e pl'incipalmente, pela
contáminação materialista-junto à

infância, à juventude, o cerne da

nacionalidade que, desgraçadal)len
teS está apodrecendo e se prepara

J·ar!(lo para legar ao Brasif,. País
católico por exe i lêncin. a triste

hCI'ança de uma ger.ação que, com

pletamente engolfada no pantanal
do materialismo está prrj.arando
f�,luros h.lmens 'sem a devida for

m;lção espiritual, Condll7.il'ão a

- Realiza-se hoje, ás 11 horas, na Matriz 'de Nossa Senhor.a das

Dôros do Ingá, em Niterói, _o enlace' matrimonial da senhorita ,Elisa
Georgina Collaço Barbosa, diléta filha do Professor Renato Bar

bosa, catedrático da Faculd.ade de Direito de Santa Catarina, e de

sua espô.sa, D. Elisa-Maria' C.ollaço aBrbosa, com o jovem cirurgiao'

Dr. Flavo-Heleno Pache· de Fig'ueiredo, do' corpo médico do Hospi

tal dos Servidores do Estado, na capital da�epública, filho do Dr.

Paulo Puppe de Figueiredo, diretor-executivo do 'Centro Naeional

de Pesquiza" e de sua espôsa, D. M.ari.a da Conce'ição Pache· de Fi

!,-,ueiredo: A cerimônia re'ligiosa será paraninf.ada, peJ.i noiva, pelo

Dr. Armando David Ferreira Lima e senhora; e; pelo noivo, pe'lo

General �Iário 'Poppe de Figueiredo e Senhora. O ato cilViJ será tes

tCIl1Unhaf!o, p_Ia noiva, pC'lo sr. Alberto Barbosa e senhora e pelo

Professor Dr. Antônio-C�rlos Quaresma e senhora; e, pelo noivo,

pelo' Professor Dr: J()rge DodswortH Matins e �enhol'a e pelo' Dr.

Ruy COllaço' Barbosa e sua noiv.a, senhorita Ianê de Ale·ncar Bnr

r;il'u, Os nubentes seguirão em viagem de nllpcias para as l'epúbli

cas do Rio da Prnta. Ao jovem cnsal, e' ás suas distinta.� f.amílias,

e1pecialmcnte aO nosso puzado C· ilustre. an�igo Professor Renato

Barbosa, qUe tanto nos honra com a .asslduldade 'de sua brilhante

colaboração, desejamos muitas felicidad.es.

O sr. Celso Rnni'o's, visivelmente·
emocionado manifestou seu pl'a-

...
zer em pas�ar seu natalício CO)H

. ,t seUs colaboradores do SESI e do
lhor apa"elhamento de mão de .. SENAI, discorrendo sôbre os mé
obra do parque industrial do Es- ! ritos do profess'o!' Alcides AbreÍI
tado.

-

: à te·,ta do Servico Nacional de
o pi'ofessor Alcides Abreu tel'- 'Aprendizagem Industrial e do dr.

rninõu pQr agradecer a confiança, Renato Ramos da Silva, superin
nele de'positada pelo 'presidente tendente do S:rvi«o Social d!_l In-:
(j.o conselho do SENAI, cumpri-- dústria, dizendo na ocasião da

.m:ntando-o por sua data nata.lí- repercursão q'uc tais órgãos têm
cia, e oferecendo-lhe um retrato de alcançado fora das fronteiras de
autoria do pintor patrício Marti- Santa Catarina, pela operosida
Ilho de Haro, .ulí presente, também. 1 de· inteligência' e capacidade de

Falou, em seguida, o· dr. Renato J an{bos. �ells va!iosos cOlaborad,orcs.

�ltlRI�.MlNIMO em '�ta. �atariDa

Texto de FERNANDO SOUTO MAIOR
Brasil e Embaixador da Santa Praça do Congresso; 9 horas:

Missa e bênção da saúde a doentes
e: enf'êrmos , também na Praça
do Congres se ; às 14 horas, no

Teatro "Alvaro de .Carvalho"
sessão de estudos, tendo como pri�
mci ro tema: "Como atrnir os fiéis�
prinCipalmente hõmens, às fun
ções rel igosas, em particular nos

grandes centros", com debates li
conclusões, sendo relator o Exmo.
e Revm o. D. 'Wilson Laus sch-

:AS �9· HQRAS,-NA P-ItAÇ� DQ-.G(}NGRESSO:

,elltts,u;eltfeIlJJ rece�erão oamissa a�êD�ão �a,saú�e
'€\ôm impressionante afluência

da família eatólica de Santa Ca

tarina, e de outros Estados, con-:

t i nuam com invulgar entusiasmo

os trabaihos solenes do 2.0 Con-
_

gresso .Eucat-íst ico Estadual, acor

rendo às solenid.ades autoridades

civís e m ilttares representantes
das classes humildes' e o anônimo

das ruas e dos morros, todos dese

josos de, ouvindo a palavra' de

Contrita, a família católica de Santa Catarina continua afluindo
compacta às solenidades do 2.0 Congresso Eucarístieo/Estadual
- Recepcionado, no Aeroporto "Hercílio Luz", o Núncio Apos
tólico no Brasil e Embaixador da' Santa Sé - Como atrair os

fiéis, principalmente homens, às funções religiosas' em particular
nos grandes' centros, uma das teses que serão debatidas, no Tea

tro "Alvaro de Carvalho", hoje às 14 horas - Missa e comunhão
das senhoras.

(

grande ·maiori.a das famílias, dis

pensando a .maior parte do tem

po às atividades e convenções so

ciais, aos' chás e ao famigerado
"Café Society", esquecendo-se da

sagrada missão de preparar os fi
lhos para a vida que os espera.
E' alentador, portanto o fato

de que a família cató.1ic.a' de San
ta Ca tnr ina está acorrendo na

sua quase totalidade as solenida
des do Congresso Eucarístico que,
inegavel tuente, abre novos hori-

:�C�;l�i�ã:I:i)nr��a;:io:el�em!�:ri:� "SI-nto.me rell·Z em trans'ml-tl-'r mllln'ha'lismo devastador. Marcando épo-
ca nêste Estado, 'o conclave espi
ritual deixará lições de grande
proveito e sérias advertências aos

. ,'.
.

•

��:E�:�;l�:�::f.�;�e::�:�:��I,::�a� ex'per' IlIIIeÂnC\I-a
'

ao's J--ovens�"1

�����:::�i�:, �;��;::ae�voe�::;�;i���f .

.

,

.

". .

f::�i!������:t�uc�::�:�:�r�;i:��:�� Afirmou. o Sr. CELSO RA,MOS nas, homenagens prestadas 'em seu natalí cio na séde do SENAI
F·

.

I
/ ,�

J. . .

do aj ud nd inda a pr servar
01 smge a e ao mesmo tempo -

.

Ramo d Si l '. D' . .

t lt·
-

»: .

,
"O a e, s a I va,. qu�' por �ua vez. . ,lsse,.a ce�a a ura, I) amversa-, cerrou o senhor Celso Ramos suas

especialmente as' crian ças e os
'tocante a ce·rimônia com que, na retratou com fid e lidadj, a larga I rian'te.: que

à

medida que o. anos palavrns, ao fim' das quais foi
. .

da 1 h séde do Serviço Nacional de . -

d'
. f'" ' • ,.. .' .

Jovens a ava anc e que ameaça visao e o innrnismo do senhor passavam, sentia-se felfz em po- por todos cumprimentado, -haven-
destruir os redutos espirituais, des- !��eang(�,�:�eQm seI::o��tcriealls'o fRoai Illho°s.,- sCelsol Ramos, à frente do Serviço

, 'd�r /ra�fniitir sua experiência a os do sido servido rio momento lima

truir a razão de sér de U!11; País ocia -d.a Indústria, fazendo votos, j.ov,ens.
-, ..' _taç.a- de. champanha . CJJll1 salga-

•

f 'I' I pela passagem anteontem de seu
' I""·

.

que e a sua anu Ia, o .ar quase' " por SI e pe ·os .funcionários do 1:lE-' E agr.ade·cendo, calorosamente, dos aos que lhe foram l�var o

d d I· b'l'd d natalício. Pl'esente's a excelentís- SI • f Iestl'oça I) pe a Il'responsa I I a e-
.

,pela e icidade pessoal de seu a homenage·m de .que era alvo en- .se·u' abraçl) pela data natalícia.
que se apossou dos seus conduto- sima sra. Edite Ramos espôs.a dirc·tor-regionaJ. .

'

res, cedendo lugar às tragédias do homenage.ado, dr. Aderbal Ra- Na oeasião, foi entregue à sra.

que, periódicamente, estão tr.uu- mos da Silva, sr. Charles Edgal'd Edite RamQs ulll buquê de iosas

matizan(fo o BI·asiJ. .Moritz, pl'Elsidentei da Federação e ao sr. Celso Ramos um valioso'-

Nação pe·los caminhos íngremes e RECEPCIONADO O 'EMBAIXA- dI}- Comérdo, professor Alcides
.

mimo, de parte d·os funcionários
-

fatais do chamado mundo moder- DOR' DA SANTA SÊ Abreu, diretor-regional do SEN,-\I, do Serviço Social da Indústria, e

no esteia.d.:l pelas vigas mestras No Aeroporto "Hercílio Luz", dr. �e'nato Ramos da Silva, supe- II. espôsa do homenageado descel'-

carcomida.s pela ação avassalado- onde de,embarcou,D. Arm.ando rintendente d·o SESI, dr. Abela-r- I'OU, logo após, o retrato do prc-

:ca da decadência da educação da Lombardi, Núncio Apostólico no do GomES da Silva, proclirfldor sidcnte da Federação das Indús-
�

,_________________ geral da república, deputados es-
• tria.s de Santa Catarina, sob aplau- Visite e adquire' Sê" livro, PQjs. a�sin} V.S. estará colaborando,

'Enlace' _ taduais Estivalet Pires, João Bel::' 'so d;;s presentes, oferta dos co- eOIll o 2.0 Congttsso Eucaríst.icL
toli, Heitur Alencar Guimarães 'Iaboradores do SENA!.

Osny Regis e Le�oir Vargas Fe'r�

BARBOSA - FIGUEIREDO rei!'a, 'personalidades de nosso
mundo' Econômico 'e sociai e fun.-
cionál'ios das dU!ls entidades aci
ma mencionadas, o Pro.fessor Ale.
"ides Abreu disse da pel:';onalida
de'. do presidente' da Federação das
Indústrias de .Santa Catarina, fa
zendl) uma rápida síntese da c.a

pacidade realizadora do senhor
Celso Ramos, que com tanta cla
rividência expandiu em nosso Es
l<itdo o Sel'viço Nacional de Apren
dizagem Industrial, órgão que tão
dssinalados serviços Vem pre'stando

.

ao operariado e talilbém ao me-

Sé, foi recebido pela Comissão de

Recepção do 2.0 Congresso Euca
rístico. Outras altas autori dades
eclesiásticas continuam chegando
em Florianópolis, além de grande
n úme ro -de' sacerdotes e caravanas

do interior do Estado e outras

Unidades da Federação. O progra
ma a ser cumprido hoje é o Se

guinte; '1 horas: Missa e Comu
nhão das s<nhoras, na importante

Reuniu-.se nesta Capital,
dia 16 p.p., na Delegacia Re
gional do Miriistério do

Trabalho, Indústria e Co
mércio, a Comissão de Sa-

lário
.

Mínimo do Estado de
Santa Catarina, para tra
tar dq assunto em pauta.
Iniciada a sessão, às 16,00

horas, sob a Presidência do
Sr. Amâncio Pereira Filho,
prolongando-se os debatp.s
por tôda a tarde, sem qual
quer resultado ,positivo, da,
da � divergência de pontos
de vista.
Reivindicaram os traba

lhadores um salário de ....

Cr$ 5:400,00, baseado seu

Ipedido çrri estudos feito pela
classe, quando do Congresso
Sindical realizado em Ita-
jaí. .' 1A essa . proposta, opus')'
ram os empregadores, apre
sentando uma outra de ....
Cr$ 3.850,00, sob a alegação.
de que essa era a conclusão
a 'que chegara o S.E.P.T.
para o nosso Estado.
Não tendo sido passiveI um

acôrc\o, propôs o Sr. Presi
dente da Comissão, como
medida conciliatória, o ní
vel de Cr$ 4.500,00. Posta
'em votação, foi a proposta
aprovada..
A discussão do importan

te Hssunto, que se prolongou
até altas horas da· noite, de
correu num cUma de com

preensão e cortesia de am

bas �s partes.
Portanto, estão de para

ben:> os. trabalhadores cata
rinenses, pela justa conquis
ta que obtiveram.

,Verbas federais para
Santa Catarina

MINISTÉRIO DA AERONAUTICA
. AEROPORTOS

. Diretamente em ·convênio com o DNR, ou ou

tro órgão do Govêrno Federal, ou colaboração
com o Estado, a ampliação e pavimentação de

pistas, pátios, construção de estação dé pas

sageiros e obras 'de acesso dos seguintes aero-

por�o�:'
.

ItaJal '

.

Joinville : , ..................•.....

Joaçaba ,.

Rio do Sul .

CAMPOS DE POUSO
Araranguá, Campos Nevas, Chapecó, Criciúma,
Curitibanos, Lajes, Rio do Sul, Tubarão,. Vi-
deira ,

: .

VERBAS DO DEPARTAMENTO DE
.

SANEAMENTO
,

1) Barragem 'do Garcia', � '.'

'

.

2) Obras de saneamento"tle Santa Catarina, in
clusive estudos, projetos e início de obras, alu-
gueis, aquisição e construção de imóveis e equi-
pamentos diversos .para obras e transporte$;;
saneamento do rio Cridúma na cidade_do mes-

mo nome; de retificação do rio Cará na cida-
de de Lajes;' de retificação do rio Cubatão, d,�
saneamento dos rios Lajeado e Caípora, em

Tubarão; de saneamento do rio que atravessA.
a cidade de Ituporanga; sal1eamento do rio

!tapocu; retificação e dragagem dgs canais'
dos rios Cubatáo e Piraí, incluSive em Join

vile; no campo de Agua Verde, ein Canoinha;;; ,

saneamento e recuperação da Bai�ada da Pa

lhoça, no Municipio do mesmo nome; sanea

mento e recuperação da Baixada do Pirai, no
Municipio de Araquari; drenagem da região
compreendida entre os municípiõs de Urussan

ga e Jaguaruna; retificação de rios e apro
veitamento das terras compreendidas no '"Ba-

nhadão de Congonhas" e adjacências .

4) Barragem do Ch�pecõzinho .

5) Prosseguimento dàs oqras de retiIicação e ca-'

nalização -do Rio Cara, em Lajes .

. ';
,

N. lil - As verbas consig��das no Ol:çamento da RepúbÚça; para '3.PJ..icflçãfJ-nÇ>;-{
Estado, representam. em grande parte; o prOduto do trabalho da ban·
cada catatm.ense no Congresso. MaI).da a justiça ,dest!J.car, todavia, a

atuação infatigável, na respectiva CoI'ilissão, do ilustre deputado ·Jqa··
quim. Ramos, que, por várias 'semanás, trabalhou' até- altas horas da

madrugada. De louvor, na mesma forma e pelo mes.mo motivo, a atua
ção do deputado Konder Reis.

, ,
..• {

1

j

10.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000

(Continuação da La pág'i'na)

I
midt, DD. Bispo Auxiliar do Rio
de Jnneí ro. 2.0 tema, no mesmo

local: "Doutrinação dos adultos
- ens inam e n tos e prescrições da
S. Igreja -'-- me·ios práticos para
melhor efetivar êsse dever" se

guindo-se debates é 'conclusões: sen
do relator o Exmo. e Revmo. D.
Agnclo Rossi, DD. Bispo Diocesano
da Barra do Pi rní, 3,0 tema:
"Possível necessidade de uma

melhor adâptação da pregação pa

roquial, visandó torná-la sempre
mnis prática eficiente e informa-

. tiva ", com dÊbates e conclusões,
devendo ser relatada pelo Exmo.
e Revmo. ·D. Antonio de Castro
Mnyer, DD. Bispo Diocesano de

Campos: Estad� do Rio. 'As 20
horas, 3.a Sessão Solene, na Praça
do Congresso, sendo aberta pelo
Exmo. e Revdmo. Cardeal Arcebis
·po do Rio de Janeiro D. aJinfe de
Barros Câmara. 'As 23 hor.a� con

centração de homens e moços na

Praça do Congresso e, às 24 ho- Jras, também na Pr.aça, Missa e

comunhão de homens e· moços.

FL.oRIANÓPQLIS, SABADO, 20 DE DEZEMIlRO DE '1�58

PrefQilur�
.

Municipal �e_ Florianópolis
E DI' A L

Concorrên c ia púhlj ca para a nquisição de um automcvel

marca LINCOLN, mótor 'N.» 51-LP-7948H, ano fabri

.
cação 1951, 100HP, 8 cili'ndros côr preta certificado

de. propriedade não .51.246 durante quinze (15) dias, n a

base de c-s 300,000,0.0.
O Prefeito Municipal de- Plorianôpo lis faz público, a quem in

tcressar possa, que S3 acha aberta, pelo prazo de quinze (15) dias,
fi parti,r desta data, fi concorrência pública para ia aquisição de um'
Automóvel, marca LINCOLN, motor n.o 51-LP-7948H, ano de fabri

caçüo 1951, 100 HP, 8 cl li nd ros, CÔl' preta certificado de propr le

dade n.o 51,246, �. base de Cr$ 300.000 00.'
.

,

Prefeitura Municipal de F'lorianôpo lis, 17 de Dezembro de 1958.

4.200.000

30.000.000

do sr: Ranieri Mazzili à re

eleição da, Câmara.
Reeditar-se-ia, portanto, o

choque da maioria com a

UDN; desde que ela preten
desse permanecer em cargo
que pelOS antigos critérios
pertenrem ao PTB.E a so

lução da indicação partidá
ria pOderià,' assim, fracas
sar totalmente, '. o que cor·

responderia,
.

'então; ,00. ·f01·'"
talecimento do sr..

'

·RiâU:.f'<
Mazzili.

.� ',' .

OSMAR CUNHA

Prefeito Municipal

40.000.000
40.000.000

10.000.000 120.000.000

Ã o
Acha-�e aberta no Colég:io EstadlUal Dilis Velho, à vi�itação' pú

bli�a, um. intel:essante e'xposição' de livros' saeros, filosóficó;s.
.

peda-
.�. .':1 r

gógicos, -etc.

SE'RVIÇO DE EXPANSÃO DO TRIGO
A V 1- S ',O

...; Inspetoria Regional. do S�rviço de Expansão dü
Trigo em Santa Catarina, de �cGrdo com as determina

Ções do senhor Diretor, dêste serviço, solicita aos sé
nhores Triticultores, dêste estado, que comuniquem a

exist�néia de trigo, sem colocação, a fim de qu'e, êste

g.erviço tome as necessárias providências, dentr'o da atual

Legislação.
. .

As comunicações em àprêço: deverão ser encami
nhadas à Inspetoria 'Regional do S.E.T., à rua T·enent·e
Silveira N.o 57, em Florianópolis, até' o dia quinze- (15)
de J!fneiro do ano vindouro.

Florianópolis, 18 de dezembro de 1958
Wilson Augmlto da ·Costa Schieflel'

. Chefe da Inspetoria Regional do Serviço de Expan
são ,do Trigo �em SC.

\

a 'cantora faz sucesso

Eugênia l!itória encantador-a espanholinha do Rádio e televisão paulista, estreou
ontem na Rádio Guarujá, agr.adando plenamente. Eugênia Vitória (Viki)' volta-
1'á a cantal'�pela "mai§_popular" sábado as 21,30 e domingo. as 22 horas, nuwa

temporada patrocinado pelo Consórcio TAC;'_CRUZEIRO DO SUL

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




