
Na presidência dos trabal�os o sr I Lidio Lunardi - ,Saudação aos participantes do conclave pelo prol. Maurício Fi Ichtiner - As principais
,

-�

� "recomendações aprovadas

ANO XLV

Entre as recomendações apro- ridade, e mediante' supressão de radares de estatísticas, de

manei-I' tl:a�em, seja nos levantamentos ampla e sistemática divulgação
vadas no conclave, destacam-se levantamento de menor interêsse, ra a evitar duplicação de inqué- das estatísticas correntes, seja nas dos ,estudos e análises que elabora,
as seguintes: I a exemplo de muitos dos chama- ritos estatfsticos tendo em vista, operações sensitárias ou nas pes- 5 - Recomendar que o C,N,E.,
"1 ,- Generalidade: 1) Reco- I dos inquéritos para fins milita- rigorosamente planos .pré-estabe- quisas estatísticas em geral. no que- se refere ao Seu pessoal

mendar a simplifícação das esta- Ires; 2) Supressão de quesitos des- lecidos dc div'nlgação dos l'csulta- 3 Recomendada a divulgação tÉ!_cnico, adote o disposto na reso-

tísticas nacionais, tanto as C01'- 1 n eces sá rios nos questionários exis- dos. dos dados estatísticos acompanha- lução n.o 23, da primeira sessão

ren,tes como as censitártas dentro! tentes; 3) A vinculação estreita I 2 - Recomendada a util iznçã o dos, de forn1a sistemática, por co- do IASI, de 1957, que sugeriu a

de um rigoroso critério de prio-
1

entre OS diferentes órgãos e labo- progressiva do método de amo�- mentários críticos que orientem classificação do pessoal técnico
o consumidor quanto ao alcance, estatístico de nível superior nas

conteúdo e fidedignidade dos da- 3 categor-ias básicas seguintes: a)
dos, c � margem provável, de êr- Estatísticas Matemáticas: b ) Es

ros, ou possíveis omissões de infor- tatística analistas, e c) Estatís-

mantes.
,

ticas Adminiatrativas.
4 - Recomendada a ampliação 6 - Recomendar que, conside-

do lahoratório de' estatística do C, rarido a diveraificaçâq profissio
N, R, de modo que, em colabora- nal na recomendação anterior, se

ção com a Escola Nacional de ria desejável, a regulamentação da

Estatística e outras instituições profissão de estatísticas do país;
de ensino e pesquisa possa: a) 7 - Recomendar que as sessões
efetuar de 'forma sisten�ática a crí- de' estudos e análises das reparti
tica ,e análise estatística dos da= ções nacionais de estatísticas, quer

dos coligidos; b ) estudar, por ini- pelos mínístérios respectivos, quer

ciativa própria ou a pedido _ de pelo C,N.E., para que possam se

l'ntidade�, interes.sada�,. as bases I d:sincumbir de suas altas atribui

metodológicas de inquér-itos ec,o-: çoes;
- Cr$ '2,00 - FLOJUANÓPOLIS, 24 DE DEZEMBRO DE 1958 nômicos ou sociai�; c) dar mais 8 - Reco,menda'r que na divul,-

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

RIO, 23 (VA) - c.ncer'rou-ae,
no auditório "Roberto Simonsen",
sob a presidência do sr. Lídio

Lunardi, presidente 'da Confede
ração Nacional da Indústria, e

com .a presença' de diretores dos
Serviços Federais de Estatística
dos Ministérios da Fazenda Agri
cultura e Educação, técrrlcos, pro
fessores e economistas de entida
des governamentais de' vários Es

tados, o I Seminário Nacional de
Es tatfstica,
Abrindo os trabalhos e convidan

do -para compor a mesa os srs.

Rubens Porto. Paulo Parijel e Au

gusto Bulhões, o Si'. Lídio Lunar

di passou a palavra, ao prof. Mau
»ício Fílchtiner da Universidade
do Rio Grande do Sul, que fêz uma

saudação aos participantes do
conclave e' analisou as principais
questÕes, nele debatidas e suas con-

clusões. I�------------._----------------------------------.-------------.�----------------------

Foram lidas, li seguir, as reco-
DIRETOR� RUBENS DE ARRUDA RAMOS - GERENTE: DOMINGOS F. DE AQUINU

'mcndações finais aprovadas, num

total de 50; entre as quais 12 de
caráter geral e' 38 de caráter es

pecífico, sendo escolhida uma Co

'missão para dar redação final a

essas conclusões e providenciai- sua

publicação integral, oportunamen
te.

Zelando pela saúde do agricultor: '

llta lutori��e Mé�jca laia sô�re Hi�ati�ose
(; ,,; q..,
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gação dos dados estatísticos
adotado crttério seletivo, quanto
às áreas geográficas mais repre
sentativas no que respeita ao fe-
nômeno focalizado de modo a

. ,

apresentarem tabelações mais de-
talhadas para as áreas de maior

expressão;
- Recomendar que o C,N,E, vi- i
sando .no melhor rendimento de' j
sua rêde de municípios de co letn,�bem como maior economia de re- [!!t'curso, proceda à re�isão da dis-Iwitribuição das agências municipais�!de estatísticas, ao mesmo tempo;�
que assegure aos agentes de' esta-] ,

tística .assistência técnica mais
I

'

,eficente;
10 - Recomendar que sejam

criados imediatamente, junto aos

órgãos centrais de estatísticas,
grupos de" Trabalhos específicos, �'
visando a uma revisão geral dos

planos "de inquéritos e pesquisas,
correntes e censitárias". ;,

Durante o almôço de cnnfrater- tí
nização, por ocasião do encerra+:

menta do I Seminário de Estatís-
'

tica,' o professor Jurandir Pires !
Ferreira, lembrou que, ao assumir,
a presidência dos Institutos Brasi
leiro' de Geografia e Estatística,
havia declarado que "não tinha J
nada a inovar, isto porque o IBGE •

no' conceito geral do Brasil, é \'

considerado um,a das Coisas sérias ,I
que' posuimos. "Mas - acentuou
- se' mantenho esta declaração"
ainda hoje é porque reconheço que r"
o mundo atravessa um período re- \.._'
volucionário que, no Brasil, é ",.i4
especialmente acentuado, -Em con- '�
sequência, é fundamental .adap
tar+se J;anto a técnica como a Cu- \
riosidade cien tífica no molde eco- '��,�nômico da vida moderna. Por is- _'"L,'0, agradeço profundamente à

,;
Confederação Nacional da Indús- >::tria, a idéia da convocação do Se
minário e aos seminaristas o tra
balho que realizaram; e me com- 1
-prQlueto a ap rovei tar tôd.as as re-

.

�
coruendaçõ es que em boa hora
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SERVIÇO SOCIAL não é:

der pràt.icamente o seu combate.
Reunindo larga experiência, com

excepcional capacidade e ardente'
devoção à missão a que se dedicou
de corpo e alma, nosso entrevis
tado colhe" farto material eluci
dativo para algumas questões com

plexos e problemas de difícil' so

lução, estando fazendo uma verda
deira doutrinação através da im
prensa' falada " ;scrita, e também
,de conferências públicas, a fim de
que a que'stão, focalizada em têr-
mos simples, alca!1ce a máxima
repercussão junto à gente do

campo, e as atividades médicas,
encontrando compreensão e 'cola
boração no meio onde atuam, te

n_ham facilidad.e� para enipre-en

der,-cm.�,�;'!)l'of'ttndidljp�{tabatalha sustentada há !Imito teftl
pn,

Chefe de Equipe ,do Ministério
da Saúde, e a maior autoridade
médica do Brasil em Hidatidose'
o dr. José Amaral, em Florianó..'.
,polis, como em todo, o interior
de Santa Catarina, VEm prom�
vendo cncontros com médicos es-

,

,

f colares, trabalhadores e o povo
em geral, mantendo ainda constan
tes c.ontatos com a impl'ensa {a
lada e e'scritll, formando, desta
maneira, um cêrco completo vi
Sando uma' ampla divulgação do
combate cerrado à Hidatidose,
,com o que, f.azendo o povo tomar
conhecimento do que é a doença
em tela, serão reunidos novos sol
dados para a batalha encetada, pe
lo Ministérto da Saúde.

O QUE E' H1DATIDOSE?
Zelando pela saúde do agricul

tor, o dr. tosé Amáral 'explica,
nesta e�tre'Vi�ta, em palavras sim
ples, o que é a doença. Tanto o

pequeno cúmo O grande agricul
tor pode infe'str.r-se a<Íqu il'1ndo
o Quisto Hidático. E" bem pos
sIve!", disse-nos "qlle (" a!;rl ·u]
tOl' não conh�c.l esta doença o

':J.ue iremos expiical.': o Quisto Hi
dático é uma bôlha d'água que
o homem da zona rural j4 conhe-
ce, ou já viu Quando abateu um

D�M V'N���j��� �� N0'��� �JI�n
>
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u r: 4 AIcontrada comume'nte no fíg,;do 1/8 R
do porco e de outros animais, tais ROJ.l.1jA, 23 (U. P.) _ Tor-' -

como bois, ovelhas (carneiros) e res, da Associated Press) _. ��I�� I�I�'D� �IE���ljNlltambém 110 homem. Essa bôlha A Pontificia Universidade 'I,,' �d'água pode ser encontrada em Gregoriana, 'um dos mais A Idiversos tanl.all'hos; por exemplo, dmportantes centros de es- I
um grão de ervilha, uma azeitona, tudos dos eclesiasticos do mundo, ofereceu, esj;a noite, 'dos llllmos. O prelado deu 3
- -...... _'-,---- ---- uma home�agem aos 23 no- I conselhos aos alunos: amar

N
'.

t d t
'

I
· - vos cardeaIS. Entre os 19 o estudo-; aperfeiçoar a obraOVO SIS ema e e ecomunlcacoes cardeais -:- 16 dos quai,s a�a- dos que os antecederam; e

• bam de s�r ,e!eyados a p�r- harmonizar os progressosmoderno equipamento de te - pura cardmahcla .p�r Joa? cientificos com as ciencias
lecomunicações, cujo valor XX;III -:- ql_le, aSSIstIram a teológicas. As manifestaçõesé de 150 milhões de dolares, cer�1TIoma flgUraval:ll os ar- de entusiasmo dos alunos,'foi ganho pela ITT Interna'- ceb�spos d.e Mont�vI�eu, An- muitos dos quais são latino
tional Telephone and Tele- tomo M�l'la BarbI�l'l, e o de a,mericanos, se _externaram
graph Corporation, que é G:uadalaJara, ,Jose Garibi novamente ao deixarem os
.representada no ',Brasil pela RIvera. Os 2.700 alunos dos cardeai$ a Universidade. Ho
Standard Electrica SIA. Cal- 69 países que cursam na he se anunciaram as sagra-cuIa-se que a instalação P t'f" U· 'd d G d

-

d
dessa rêde de comunicações

on I ICla mversI a e re- as congregaçoes estina-
goriana aplaudiram com vi- das aos novos cardeais.

esteja concluida dentro de
gOl' os prelados, qua�do de-

três anos.
ram entrada na Sala Magna
da Universidade. A home-'
nagem foi feita pelo reitor
magnifico da Universidade,
o pe. Pablo MuÍÍoz Vega, do
Equador; o qual em breves

palavras felicitou os novºs
PARIS, 23 (UP) - As 3 gr.an- agora terminaram sUa tal'efa, De-' principes da Igreja, 10 dos

des potências ocidentais e o go- pois de <;,onsideração pelos ,respec- quais, inclusive o monse

vêrno da Alemanha Ocidental co- tivos govêrnos, as notas serão Co- nhor Garibi, estudaram no

meçáram 0.8 estudos sõbre a ela- ordenadas pelo Conselho perma- centro.
horação das respostas' à Rússia, nente da NATO 'e despachadas �:;"i""-
sôbre a nota de 27 de novembro paF,a Moscou, França, Inglaterra, Depois do reitor, foi en

refere'nte ao futUl'O de Berlim, se- Estados UnidQs e Alemanha Oci- toada uma ,cantada religio
gundo se soube nos mei,os infor- de'ntal, na semana passada, rej'ei- ,sa composta pelo p�dre J7-
mados locais, Os chanceleres -das taram publicamente qualquer ten- suita espanhol Jose InaCló

nações da NATO em reuniões da tativa da Rússia de unilaterall11en-j' Vega.
Encerrou a solenidade

semana passada, d'estacaram técni- te alterar a situação de Berlim, O monsenhor CarIo Gonfa

cos para redação das í'espostai e como sugestão' contida em nota lonieri; novo �!tr-deal, quP.
, d. 2'f do mês passado, usou da palavra em nome,

As equipes do Departamento Nacional de Endemias Rurais, es
palhadas pelo interior de Santa Catarina, atendem gratuitamen
te - Tanto o pequeno como o grande agricultor pode infestar-i
se adquirindo o Quisto Hidático _' Métodos práticos para o agri
cultor, o que é a Hidatidose.

Por FERNANDO SOUTO MAIOR

Mais uma, vez o co

mentarista político inva
diu o gabinete do nosso

diretor, em busca de ma-.

téria para esta coluna.

Depois dos votos de Boas
Festas, para começo de
c o n ver s a, acrescentou �parabéns pela vitória do
mandado de' segurança
requerido contra atos
arbitrários do
do Estado, que
l va a diverE:,os coronelS

"� da Policia Militar
adicionais devidos,
devida pérce�tagem.
E reparou que, no mo

mento, o diretor selava
diversos documel)tos:
- Máis .tilanclado? y'
- � verdade! Este

tem até' um asrpeéto sui

generis! 'É contra atos',

do governaaor e do Tri-!bunal de Contas. Ambo�
juntos fizeram ·com o

,

nosso Major Ildefonso
Juvenal uma trapalhada
dos diabos, na contagem
das' datas das suas últi
mas promoções! O caE:,()

até merece a coluna da
,

'- '

"Imposslvel acontece ...
Basta adiantar que êsse_
velho militar, pelas am

'putações do Tribunal de
Contas e pelas re!lfica
ções do governador, aca

bou sendo 'promovido a

Major 16 dias antes de

ser Capitão!!!
,

XiX X

Agripino GriecQ, amua
cIo com o saudoso Minis

,
tro Vitor Konder, do

t

qual era secretárió, por,
:. ('ntender que fôra prete-
� rido na promoção, acom

-

panhava-o, certo dia, ao

Ministério. Ao _ chega
rem, foram informados

que o elevador estava

desarranjado. Agripino
não perdeu a piada:
• _:. Veja, Ministro!
se foi o único veiculo de

ACESSO neste M_inisté-'
rio! Aqui no Estado, o

grande elevador emp,er
lado é a CESPE, agora

_

I
auxiliada pelo egrégio
'fribunal de Contas. Nfl
"CESPE, funcionário !pes�

� sedista que requer vai
I.: de vereda para a gaveta
� do De Pata. E promoção
,� somente abaixo de medi-

I
da judiciária. Mas quan
do se trata de algum
irmãozinho d� diretor; a �
promoção chega a sair �de véspera, para preen- �cher vaga ainda in�xis-
tente... Com o Majol'
Iídefenso tanto córta--c
t'am nas datas de promo
ção a Cap,itão, que aca-,

baram despromov,endo-o
i' (contra proibição cons" �
� titucional) para fazêlo

� Major antes de ser Capi-

�
tão. .. Não é anedota.
NOsso diretor já assinou
o mandado de ,seguran-
ça...

'

..._. � ��� .,..

zona Rural
'I'rabalhando nas áreas rurais 'campo, -esfrô ços no sentido de

de Santa, Catarina, num trabalho combatê-la pràticamente, ensinan
de profundidade e reais benefícios

I do' aos rurícolas métodos simples,
para as suas populações, o dr'. José 'recebendo, para isso, a devida
Amaral, Médico doo Ministério da : cobertura das equipes do DNERu,
Saúde, servindo atualmente ao'De-ll,ocalizadas em ,tod,o _o interio�' vi
partamento Nacional de Endemias snnd o a ,desartlculaçao das forças
Rurais, (DNERu), vem, há anos,

concentradas do QG
_ Hidátic�,

preparando um estudo 'cada vêz ,com pr,ofundas penetraçõ es em to

mais amplo e detalhado a respci- ,da a arca rural,

to da Hidatidose, doença muito c<)-! 'Agora, após longos e pacientes
lllum nos meios rurais, e' de gl'a- anos de denodado trabalho, o ,dr.

ves consequências. Desde os S:us José A1llaral é um autêntico mis

tempos de Faculdade, dr, Am !l'ra I sionál'io da' saúde, mantendo efe

alimentou sempre o desejo, de de- tivo contato com os agricultores,
dicando-se à batalha. contra �que- •

ajudando a família àgtícola a, Co

l.a moléstia junto ao homem do nhec-er melhor a doença e apren-

um ovo, de galinha e até maiores,
Ela é de 'côr esbranquiçada, con

tendo no seu interior" um líquido
claro como água de rocha. isto
é o Quisto Hidático",
.Em Ciência, explicou o dr,

José Am.aral, essa bõlha d'água
chama-se Quisto-Hidático, daí o

nome da àoença Hidatidose. O
Quisto Hidútico é a lavra do
Tênia: Equinococos e a transmis
são dá doença (H,datidose) entre'
os' ,animais 'domésticos (bois por
cos e ovelhas) e o ,honrem, é feito
pelo cão, Porque o cão comendo a

bolha d'água que é muito ,comum

o agricultor, ao abater o porco
(ou qualquer animal doméstico)
encontra essas bõlhas' e dar as

víscer�s (figado, puhnõ€'s, etf!,)
"Ii,tira' I.) 'riãll. ,No i'l)tes1.in,o ç1D cãu, o

;rênia .Eqüinocócos ,êomplt�:l o'

seu siclo, isto é, cria mais três
anéis e o último anel quando Car

regado de 500 a 800 ovos do Tê

nia, despl'onde-;se e êstes ovos são
expelidos com as fezes do cão, e'

que pode ser ,ingeridos por diver
sos meios, como, por 'exemplo, pe
las pastagens do gado, pela água,
v:el'dul'.as e. finalm2nte' na espé
cie humana, pelo contat'o do CÃO
com ,o homem e principalmente
as crianças quando lamhidas nas

mãos e no rosto pelo referido ani:
mal.

COMq JlEVEMOS EV�TAR A

DOENÇA?
Para evitar a doença (Hidati

dose) ensina o dr. José Amaral aS

seguinte's normas:

Lo) - Não dê a.os cães vísce
ras com bôlhas d'água,
2,0) - Não deixe o seu cão en

trar na horta,

?,o), - Não permita que seus'

filhos brinquem com 0S cães que
não esti,vel'am desverminados,
4,0) - En�pre'gue " Vermífugo

(Bl'omiclato de Areco!i.na) aos

cã�s de seis em seis mêses.
5,0) Procure as equipes vo-

lantes do Departamento NaCfonal

de Endemias Rurais (DNERu)
para fazer a Intra Derme Reação'
de Casoni e verifiriuc 'se é porta
dor do Quisto Hidátlco.
6.0) � As equipes do D"NERu

atendem gratuitamente. aprovou.

AI'unos ',da Escola de Comando do
Estado Maior do Exércjto na Willys

Em prosseguimento à série de contatos que' "s fõrç.as Armadas vêm

mantendo com as principais fo'ntcs de' produção industrial' do País,
oficiais superiores que cursam a Escola de Comando do Estado

Maior do. Exército, mima comitiva de cêrca de cem pessoas liderada

pelo coronel, Eneas Marques e que inqluia algumas altas patente's
militares venezuelanas, paraguaias e equatorianas, estiveram em São'

J?aulo,�_v!sit�n�o o parque fahril automohilístico da Willys-Overland,
dq Brasil. No €::>:tenSQ' IY'ygramJ\ 'des... visita, que. foi propor.cionada
l>ela direção do Grupo El'&,cutivo da _ In'dús'tria A-utDÍnobilística'
(GEIA), de COnformidade com um plano de intercâmbio assentado

�om as fábricas paulistas de veículos a motor, c,onstou uma interes

santa demonstração da versalidade do Jeep.-Willys em 'operações
de utilidade civil e militar.

(Transcri'to da Revista de Sm'viço Soci!t n,o 77,
numa colaboração, da Assistente Social Neus'a

Mendes Guedes)

ao repórter, dr, José Amaral explica o que é Hidatidose,
�, como combatê-la,

apenas uma nova forma de ássistência aos necessitados, - nem

uma técnica 'de visitas domiciliárias a Casa do pobre', do operário ou

de que'm quer que seja, ,a serviço de outros servi�ós,
_ muito m:nos a "reação burguez'a diante da insegurança � da mi

,éria mOl'al do proletariado",
Surgi u o Serviço Social como fruto ele t,ma reflexão mais pro

fun'da e sincera sôbre os desnjustamentos sociais, suas causas e os'

métodos adotados paJ'a s,"ná-los. Daí rc'sultou uma atitude científica,
"acionai, humana e mais cristã em face dos ]1rohlemas soci.ais,

Passou-oe a e�tudar mellior o homem, sua natureza, suas {!_eces
sidades, seus direitos, suas, aspirações,' compreendeu-se' .a necess�de
de analizar-se mais objetivamente a vida social na SUa estrutura e

dinâmica e naS Suas ,anomalias,

Foi, tomada como um imperativo a pesquisa das CausaS mais ,re

motas das misérias e das injustiças sociais,

Procurou-se .ao mesl1Ul tempo criar e sistematizar métodos de

ação mais adequados.
'Apresenta-se' o �erviç,o Social, hoje, como uma atividade orga

nizada, baseada em conhecill�entos científicos, vale'ndo-se de métodos

adequados, orien'tada por \)ma filosofia definida, ,atividade que se

propõe.
1 - A recuperação individual dos desajustad,os;

,2 _' A criação de recursos q)1e venham suplementar as defi,

�iência� dos quadros sociais hásicos;

3 - Ocupar-se d; mil setor de educação popular;

4 - Contl'ibuir pal'a ,a reforma de e'Strutura�;
Assim compreendido, o Serviço Social não poderia ser confiado

apenas a amadores, a pe'ssQo, de boa vontade ou do!adas de grande

intuição, A eolabor,ação de vd,y,ários é imprescindível e insuhsti

tuível, mas o pês.o do tr.b,.lh�, a orientação técnica, a' responsabi

lidade diánte dos pl'óprios hrc1o�iciál'ios e a comtmidade em', getal deve'

recair sôbre profissionais.
Você qu�, tem o ideal C:c servil' e já 'concluiu o 2.0 ciclo secun

dário, procure' a Faculdade ,le Serviço Social de Santa Catarina que

lhe dará a oportunidade de se' tornar um bom Assistente Social atra

vés do c�rso de Serviço ,Social que irá ter início no próximo\ ano.

'Enderêço ila Faculdade: Rua Vitor Konder" 53' - Florianópoli�
Fone': 3276 - MOl'ário: 15, às 17,30 horas.

No clichê, flagrante colhido durante, a demonstração dos
implementas agrícolas do Jeep-Willys llacional,

Será instalado em breve
pelo Coman(io Estratégico,
(Strategic Air Command) da
Força aérea Americana, um
novo sistema, de telecomu
nicações, que possibilitará o

processamento e a trans
missão de informações às
suas bases em

.

diversas, ci-
dades do mundo.

'

O contrato para o forne
cimento e instalação desse

Preparam as potências ocidentais a

resposta sôbre o caso de BERLIM

O monsenhor Garibi Rive
ra terá as Congregações da
Reverenda Fábrica de S. Pe
dro; e o monsenhor Barbie
ri a do, Concilio, dos Reli
giosos, '"Ritos e Seminarios.
É norma cada cárdeal fa
zer parte de algumas destas
congregações ou comissões
para despacho dos assuntos
administratlvos do Vaticano.
Antes da criação de tais
congregações, os assuntos
dá Igreja eram tratados pe
la Chancelaria Apostolica.
mas o numero crescente de
questões e a expansão da
Igreja tornaram necessarla
a fundação' das Congrega
ções cardinalícias. i

-,.I
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'O da escôlh'� de presentes?
A escôlha ·de boa roupa?

, 'Arligos'de lingerie?
�onf�cções' de luxo, � passeio ...;.. esporte

ou praia?
' > '

• _
l' .' -.�

Bicicletas para sua locomoção?
Maquina.s d-e cosfuras para economia

/' do lar?
. Um aparelho �e crislal ou porcela�a?

@', '.� ,

, "

�

c;Mohiliários - 'Tap,�les? '

'

,

, CDIc�ões. ,Divino? ::-Esfofadts?
�Uma 'priDlorosà àlla li.ile.lidade?

_ :';

"'-

.,;
. U�, ��dio iTraDsil� de ,1I.lso?

,j+�, :i� __ "

.. ) \�. íl!ma�;�letrola�"lat iAcoràu? r
,

','
o •

. \

, . �, f
t
�[ "

j' ", -' -

\
\

..

/

:.-
.

Um bom refrigerador?
Liquidificadores?

,

Ençeradeiras-'
'uin fO{fão a gás Cosmopolila?

.. '.

'_

..

,,;;_._-,.,

.SIM... ANALISE O s'el 'RO:B'LE�
1 , '.

•

� ,1
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;NII BESOLVE-LO· COM aCERTO, E -fICllIBlDE
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ANIVERSA'RIOS' -

MENINO MARCELO 'FERNAN-

DES DE AQUINO
Assinala a data de hoje', Q trans

curso- de mais um aniversário "na

talício do inteligente menino

Marcelo Fernandes de Aquino.
'.' .>:

O aniversariante, que é aplica-
do aluno do curso' primário do

Colégio C�'tariÍÍense, onde se dis

tinguiu nos exames -

p.p', é filho
do- nosso- prezado gerente sr. Do
mingos Fernandes de 'Aquino, eJ.�i·

to, nas eleições de outubro, vereá
dor, e d-e. Sua exma, espõsa d, Ma
ria' de Lourdes Cardoso de Aqui
no, elementos dcst�cados em nos

sos meios soclais e culturais.

Ao Ma rcelo., às muitas homena

gens de que se-rá alvo, por pârte
de seu Já numcrosc círculo de

)

amiguinhos, os nossos mais "efu-

sivos votos de felicidades 'extensi
,

.

vos aos seus dignos genitores.

sr, Rub,ens Vieira
sr..Taime Silva

•

FAZEM ANOS HOJE
sr. Amaury Cardoso

sra, Natalina Barreto D'Avila

seta. Zulmira Aguiar
sra. Natália Barreto Machado

sr.v Júlio Nícolas Herrera

sra. He lenn -Simonc Ferrari

sr, Romilde Augusto da Silva

sr. Sílvio' Melo

sr. Virg'ílio Dias' Júnior
/

sr. Airton Sflva

menina Lúcia. Helena de Oli

vira, filha do casal Ney. Ha-

*
IVENS DE OLIVEIRA

PATRIANOVA

.

Por avião d'll Consórcio TAC-

BICICL'ETAS ·GULLlVER Ao (r$ 4:�30,DO

CRUZEIRO DO SUL chegou a Assim, as bicicletas Gulliver podem sei' adquiridas, até o dia

esta Capital, o jovem Ivens de '1.? de 1959, pelo excepcional preço de apenas Cr$ 4.930,00. É uma

Oliveira Patri-anova que, na Ca- <;,rande e val ios íss lma ,oportunidade oferecida pelos Estabelecimel'l

pital da: República, onde reside e tos A Modelar.

estuda, canta na Rádio Mairinke --./�----""'-----------------�---
Veiga 'e na Televisão. Tupí. INST. DE APOSENTADORIA E PENSõES�DOS COMERCIARIQS.

O Iv.ens, jovem cantor de Santa

Catarinn, como é anunciado nos

seus programas da Emissôra Mai

einke, veio passar o Natal com
que reside em Flori,a-

COMU�ICAMOS AOS SENHORES PORTADORES DE BILHETES
DA RIFA PRó-ll'UNDOS FORM_ATURA BACHARELANDOS EM

DIRÉITO DE' 1959, CUJO "SORTEIO ESTi MARCADO PARA A

DAT.\ 'DE 31.DE l}�ZEM.!:lRO - LOTERIA ESTADUAL, QUE\O
�r�SMO FOI ADIADO PARA A PRóXIMA EXTRAÇÃO DA RE

FERIDA, LOTERIA, EM ABRIL VINDOURO.

milton Oliveira - Delorme .eu.riM, uee um diurético auave,

agl\.d6vel e aeguro _ as Ptlulas .
,La e 2.a Convocações

I
De' acôrdo com Os arts. 27, 28 e 33 dos Estatutos,

, FOBter. UBIdaI DO mudo inteiro, por , •

Ilh"-- d ""'I 1

.

F t
são convocados os senhores membros da Assembléia Ge-

m ...... e�.·.. rtu .. OBer, _ • _ '.
..

di allv! ...
'

Id too di .... bi
ral ua Federação das Associações Rurais do Estado de

o o ,.p o a os o. s.ur OI' '.
'

'. .

,

3.anta Catarina, a se reunirem nesta capital para a se
provocados pelo mau funcionamento

dOI riIII e da bexlp. f guinte ordem do dia:
1.0) � Discutir é votar o relatório do Presidente,

bem como o parecer da Comissão, Fiscal re -

I

latívo as contas do último exercício:
z.o) - Eleger o terço dos membros do Conselho 'De

liberativo;
:),.0) - Eleger cargos vagos na Diretoria e Conse'

lho Técnico; ./

4.0) - Diséutir e deliberàr sôbre' qualquer assun-

..............-------...... to de intel"êss,e da Federação e qa classe,

J,' dentro da Lei e dos Estatutos.
O • V A L Dj),,'"M E L O Fica �arcado o dia 28 dQ- janeiro de 1959, às -9 ho-

, \-.,
,.

l'as na sede da Feder�ção, Av. lrineu Bornhausen s/n.,VESPEllA E DIA DE NATAL - Esta, coluná vale p�r dois dras' ,. .

.

,.nesta capital, entendendo-se caso não haja número; a
I Asse!hbléia se reà:lizará em 2.a convocação cdin qual

.

Q.u�lr número de delegados presentes,--no dia 5 de feSão dois dias 'e duas noites ligados entre si de tal modo; que
\ \'f'!reIÍ:o, P-S mesmas horas ,e no mesmo local.

Florianópolis, 27' de novembro dé 1958.

sua família
,

nópolis.

TRABALHO' MIIS FACIL
QUANDO OS RINS

FUNCIONAM

IORMILMENTE

Oliveira

sr. Jorge Corino da Luz

I
Depol8 de um dia intenso de tra�ibo,
muitaa pessoas se sentem por demais

indispostas e J,lreoc'iipadas. São ataca

das por dores nas costáa, dol'es de,

cabeça. dell6nimo. falta de energia
e Jl8MAm noites agitadas, tendo, ínclu

.

stve, que interromper o sono para

micçoos freqüentes. O mau funciona

mento doa rina pode ser a caUM des

ll&I perturbações. Não se descuide de

sr, Rui Perlira
sr. Enio G:- Bonissoní

Gustavo Silveirasr.

sr. Francisco Tolentino Neto

Hoje e amanh.ã.

Vespera e dia de Natal.

se tornam um só __

l\ \'espern é a grande espera.
É como se a húfianidade inteira estivesse

estábulo, aguardando o grande flco·ntecTmento.
junto. do pequenino

Sijo os últimos prepal'atiy:os.
As grandes esperanças.

A, 'perspecti'Va quase alal:mante da cri�!1çada, que passa uma

noite' sOl1hando em sobr�ssaltos com a � v,isita do Papai' Noe!.

A espera da surprêsa que fatalnlcn'te ha de vir. -_

Para muitos não vem. )
. Quando ,acOl'da-m, se dece'pcionam porque Q bom velhindo. não foi

a sua choupana. miserável.
">

.� Mas, o presentinho está lá_
J )

� Mãos caridosas já haviam entl'e'gue nessa distribuição de far-

�� tut'a_._da ca�·idade. ,:
. �.t

_:;':� Depois, a chegada,

<J O grande dia.

.

�,! Mas! o dia de' Papai Nad, que êste chega até fazer esql!ecer ,o

. i.Mestre! .

::� Porque o 'Mestre' é se�llpre Q esquecido .. ,

.;�.: lIá dois' mil anos, nasceu na terra_:
, Fez em três .anos o que ainda nenhum homem por mais sá.bio,� .

.

genErOSO e 'herói conseguiu< fI.er 'nlfma existêllcia inteira.

'Por causa de seu nome brigam ·os home�s pOl' questões reli-

-

giosas.

:� Seú Evangelho de Amor, Justiça, Caridade, Hu�nildade; Perdão

e Vida, se tran.sforlllou, na boca de muitos em impropérios, ataques

pessoais, palavras de desamor, desarmonia e guena, numa divisão'
.

que ha de fazer o Mestre condoer-se de paixão.
::' O Dia de Natal dever·ia fazer.le'mbr.ar aQs homens o "Amai-vo�.
,
uns aos ou tros

�:
i

.
' J

O "perdo.ai aos vossos inimigos".
"O que nâo é contra mim é por mim" .

.;:� "O vinde a mim, tod,os vós que andais 'Em, a,flição, que E,) vos

i aliviarei"

·.�:�1 "Áqu�le 'c:ue diss�r contra seu irmão". Racca "se'rá co'ndenado".

:1 ;�::':��A�;�������:�;"E' !��:!��:��M'
�;'Wi A, L U G, A M. ..

Trájano,.29
(PrlÍdio da Caçulinhá de A Model:!!_r)

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

-��------

Uma das mais conhc cldas e famosas marcas de bicicletas do país
é a Gulliver. Campeã absoluta em provas de rcs isbência e velocida

de, realizadas no Rio de Janeiro, elegantes na sua construção, fá

ceis no manejo, são ·pl'áticamente as bicicletas que predominam na

Capital Federal•

.Hoj e em dia representam as bicicletas o meio de condução mais

seguro, independente e econômico.'Em tõda a parte'. Também aqui
em Florianópolis.

Agora, como .cooperação camarada de Natal ·e fim de ano a

Caçu ljnhay'de A MQdelar, à rua Trajano .n,? 29,. iniciou uma venda,

por preços excepcionalmente reduzido das bicicletas,

Rifa Viagem Fpo,lis' - Buenos Ai,res

A COMISSÁO
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noites alegres para seus abitt;�is. O primeiro gri
to de Carnuval d� cidade, será no próximo dia 3,
naquela boate.

.

I

STELA MORAIS, um dos elegantes brotinhos da

cidade.

Stela Morais, carioéa de Copucabana que resi

diu em nossa cidade trêz anos, concluiu seu eur

SQ ginasia I em um dos mais credenciados Colégios
do Rio. A Stela �s cumpr imentos 'sinceros desta

---------

Já 'estão inscritas duas bonitas 'DEBUTAN
TES para o Revei lhon d� GI�be QQZe d� Agôsto
'I'erez inha Gonzagn 'e LeiÍ i ta. A�aqJo. _

O repor-ter social da revista. JÓIA, fará a

.

en,trega dos prêmios ás DF;_BUTANTES.

1 TERRENO

I!
, I"I I

1'11.1,
1 II
" -'ii

� ;1
!

I
i

Coluna,
_____ �.L._:_

. Vende-se terreno situado na Avenida 'Rio Branco,
medindo 12,50x20m.

Tratar no Banco do Brasil com dr. Heíder.

Federação das Associações Rurais do
Estado de San'Ia Calarina

E D I T A L

Aniversaríou no dia 22 o sr, Benito Selva alto

funcionál'io do IAPTC. 'A Coluna Social felicita o

pela acont.ectmento.
--------- "-

Em . nos sa 'capital encontra-se o simpático
ea;al sr, e sra, Paulo, João Medeiros. A Coluna So

cial deseja-lhes uma feliz estada.

._.-----�--
Chamo a atenção dos Ieito res, para que vejam

a vitrine da '''Agência G�ral de Passazem " de'

propriedade do Sr. 'Pascoal SiJ;10ne Neto�
,

João Demaria CavaUazzi
Pr,esidento em exercício

:_..

r.;:==rr===='= ",
I \ CLUBE RECREATIV{D
I 1
,r-

Io'
I

DE JANEIRO

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

.' De Buenos Airc,s circular;n1 em nossa cidu-
de"-âs bonit;. srtas. M.aria D�I Garmo' Garcia e

Pilar Garcia,

I
I
I

I '
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EsrnEITO

De volta a seu país' deixou O Rio, a bonit.a

'Euryne Hovvell MISS ES'llADOS UNIDOS. -:-- - - - --- - _. -,._

PROGR4MA PARA O MeS DE

,DEZEMBRO

DIA 28 DOMINGO Ve'peral Dançante de Con

fraternisação dos Asso

ciados do Clube, início

A b�ate' -

PLA�A; continua' proporcionando '

W�SHINGTON, 22 (?�) ,._ O l,ií'entina, anunciará, pou�o depo;s
pre�ente Arturo Frond�zl, da Ar-., do Natal, •.eU programf de au,te-

ridade para:-pôr fim' à . inf1açih
e o, '.�deficit" ,QTçamentário, os

piores da históri.- dã Arg·,ntín:l:
segundo llotícia, de' :fluenos Ai ,:es.
-,simultâpeamente, oS EE. U,Ú. ,.

o Fundó Monetál'io Int'cr]1'�eiol'al
anunciarão créditos e Gii1prc��tl'
mos no valqr de 325.000,000 'de dó,
lares p1ra ajudar a finan�i.al' (,"

esforços ,dã Arg',n-tina,' ,,', fim de

�rec_uperar sua c'sta·bilidade rconô-
11lica .•
À maioi parte dessa soma será

crnpregada para aliv'iar o, "rldi
ci't" na bah,nç2 dê p:IP:n�-ní'n :,v'; d.a
Argentina, mas cêrca de .", ..
IOO.O.oO.QOO de dólares Sêl'ão decjj-
radas.a obras de f.omento..

O gQvêrno arge'ntino acredita
que s'eu DEFICIT nas operações
o('muns e de_investil11ento será li
mitado a 7.000.000.000 de 'pesos,
quantia que pod'erá ser coberta
com a contr.aparte de moeda local
dos 'c'mpl'éstimos do exterior.

Para: eliminar QS DEFICITS dlls
empl'êsas do Estado' as tarifas
de' transporte feÚ'oviá;io, gasolina
E) sel'viços públicos serão aumell

tados. A política ,de crédi�o sel'á
r" strjngida.
'O,programa para o·financiamen'

to' do govêrno,. inclusirve' os
-

em

p"éstimos est,rangeÍFos, elimina o

se'tôi' dp vovêrno cómo, fonte para
a expansão do crédito.

.

Para controlar a expansão do
crédito privado, se aumentarão QS

requIsitos de reserva para' os- ban
cos comerciais,

Serão' eliminadQs as controle,
de . preçQs, exceto duronte uma

fase transitória de' controles pa
ra uns 10 produtos de primeira
necessidade, .afim de evitar a es

peculação. Ess'es Preços serão f1-
,xados em níveis econômicos que
-tome�ll em consideração o câmbio
no tipo de cãmbio da moeda.

às, 22 horas.

@eMAS
J Ó S' f TRA1ÇÁO HEltóICA

- Tc'ch'nicolor -

- Cens.: até '14 anos' __:_ .

S'Ã O
às 3,e' 8 horas

HENRY FONDA AUDREY

HEPB'uRN - MEL FERRER

'ANITA EKBERG - em

GUERRA E PAZ

24-12-5'8

- VistilVisi·on

Cens.: at'é 5 anos

,- Sessão Popular
às 8% horas

ROBERT F.RANCIS
DONA REED - em

TRAIÇÃO HERóIcA
- Te-chnicolor -

Cens,: atê 14 anos

•

- Ultimas Exibições
às 5 e 8 horas

D',\NNY KAYE - PIER ANGELI Dr. Vinício 'Olinger
o Dr. Vinício'Olinger Cirur

gião-dentista, radicado n�,sta c,i
.dade, acaba de receber um convi;
te para Membro 'da Kenneth Eas
Iick Gradullte Society.

.

E' dc'veras honroso para nós,
flórianopo'litanQs, s�bermos que
uma tal di!i;tinção foi concedida ,a
um pl'ofissional QAe cada vêz mais
se distingue por sua capacidade.-
,Apres�ntando-Ihe, ,nossas felici

taçõ,es, manifestamos nosso desejo
de que cQntinue firme' ef\! seu 'pr'O
pósito de estudar � trabalhar para
�ma Odontologia melhor, em nos

5a terra.

- em

VIVA O PALHAÇO
- 9,nemaScope -

- Cens,: até 5 a,nos -

às 8 horas

Anthony Quinn - Kathy ,

J.urado e

BLEFANDO A MORT'E
--'- Oens.: até 14 anos :_

·TELEFONE 3 6'3 O

ALUGA-SE
(asa Residencial·Um quarto I!l.obili,ado e. conl todo

confôrto dc:sejado; completamente

independe,nte, Informaçõ�. teloefo

ne 2583.

.

VENDE-SE 'ou ALUGA-SE

Sessão Popular
às 8 horas.

ROBERT FRANICIS

DONA REED em

lAVANDO COM SASAO

Vi I?gem' r:sp�cial idade
- ia UaM. WETZEL INDUSTRIAL

.

Joinville - (Marca�Realslrada)
economiza-se tempo e dlnh'elro

'

:.:,:::_.;.

.,. •. �,;,...."",,,,:.'�. "':""'" �,�_.-. �.-, __._.� � "r _· ·---.�·, ·-'''"·.'''t'._P_ •. ., •. -__: .•.,_< �_�_,,�..,-.-
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-Fixadas esdetas para0 Ri�·São Paulo eparaoçampeonat�
Carioca· I

F,M.F." .c.on! o prc'sid�n�e M'3n�on- I que t.inha de viajar a 14 de maio, deddido do,' fluminense nesea Hilton Santos, conseguiram que os ra a realização do jôgo Brasil x procururnur-ecertar logo as datas

ça Fal,cao, da Feje�açao Paulista, i o Botafogo ,diss·e que' tinha de questão. clubes concordassem em cuidar! Inglaterra. O Botafogo insistiú em para a' abertura da temporada ófi-

,para assentarem os detalhes em viajar também" a 15 de -ma io e o FIXADAS áS DATAS das dàtas e o Rio-São' Paulo aca- 11, afirmar que terá de embarcar no cial de 59. ,E o presidente' Passo

tô rno daquele tradicional certa- América disse,'que, tinha "um. jôgO PARA O TORNEIO hou sendo fixado para ter' início dia 15 de maio e assim os seus mandando buscar as atas com as

me. O .presidentc Mendonça Fal- com o F.C. Põrtó' a 2' de maio.. Ó O praaidente Passo e o Flarnen- no dia 8 de Abril, ou seja logo I compromissos. no torneio terãó de resoluções anteriormente aprova-

cão trouxe a voz de São Paulo no dirigente baride í

rante não se', con- go, porém, entenderam que se após o regresso do scratch brasi- f terminar no dia 1,1 e' só deu â das, mostrou que o torneio "ini

sent.ido dê, ser respeitado o perjo- formou. porém, com êsses com- deveria tratar primeiro, das datas leiro do sul-americano' que será
I
sua aprovação às datas, com essa tium.' do campeonato de _profissio:'

, "; \

neio Rio-São Paulo (Vasco, F'la- do já fixado nos regulamentos p rom issos assumidos em detri- para o torneio, antes 'de qualquer no dia 5. O torneio' irá .terrninar
.

ressalva. nais será disputado no dia 5 d�
.! •. .

mengo, Botafogo, Fluminense 'e nas duas federàções, que é o abril menta do compromisso anterior discussão prejudicial. E aos pou- no dia 17 de maio, tendo a data. O CAM}'EONATO DA CIDADE Julho, o jôg.o de avant-premiére,
A�érica) estiveram reunidos na � maio. O Flamengo disse logo do Rio-São Paulo, tendo o apôio cos o .sr. Antonio do Passo e o sr: de 13 de maio' cedida à GB�, pa-I, Liquidada a questão do Rio-São entre' o ·c.ampeão e o vice-campeão
����������������������������������������� .���������������������������������'� Paulo, os clubes, preocupados com de �58, será'no dia 12 de julho

I' as excursões que farão da segun- e a pt-imei-ra rodada SG1'á romple
l da quinzena d.e maio em diante, ! tada no dia 19,

R!O, 22 (V.A.) �,Os clubes
cariocas classificados para o tor-

Fará testes DO FlameD�O O crack D. t - �O �aDl�eoDato
A respi ito dos propalados ru

mores' sôbre o ingresso da Za-.

gueí ro Trilha' no futebol carioca

corno de�en�' do Flamengo, estí- 'te da direção té,cnica flamenguis- mas somente partirá para a Capí
vemos éonversando com o vigoro- 'ta para' efetuar um pertodo , de 'tal Federal após os compromissos

,

. I experiên'ciâ no clube mais queri- I do Figueirense no Campeonato Es-
"1 ' II: -,.,. .' j , -

:0 .p ..yer 'o. "I�uelrense, q�e..l do. 'do'. Bt:asil. _ . I tadu�l de' .F�tebol.confirmou te.!: recebIdo um convl.::<j O cónvite enteressa Q Jogador,! Tl'Ilha e Jovem, e de. muita co-

__ . ..f._

,

.,\

"

PROGRAMA'DO ME$

de Dezembro

J -

J

I ) Dia 28 - DOMINBO

Grande tarde dançante Infantil de Natal Iní
cio as 16 horas, às 20 horas 'JUVENIL. Havera
distribuição de Balas e Sorteio de Brinquedos ..

.
,'

Dia':Ü-=-QUARXA

�.,
,�T;'i·d}ciórt�i e '>i'Í'ah�i�sÓ :':i:í�ile 'de Gala Com�

niQrativo,'�� passagem do- Ana. -

-'

,

Reservas de Mesas na Seçretaria. Inscriçõés
das debutantes na Secre'oaria do Glub.

T ,R I L H A

TAMBÉM NOS JUVENIS CAMPEÃO
O� FIGUEIRENSE'

SociedadêJlõS1tiraderes :de
- Florianópolis"_..-l' -

Diretório Acadêmico 'XXII de Janeiro'
-. - -

�
. ,

faculdade de farmácia e Odontologia
,

E - -D I T A L

Na'manhã de domingo teve lu- vitó.ria ",pro.clamado ,cílmpeão da

gar, no �,tá4iO da rua' Bocaiuva: I categ�ria,' embóra aindlí tenh.a
.

a realização' da ante-penultima
I
que enfrentar ',0 'Aval.

rodada do Campeonato Juvenil de I O-certame pro}seguirá sábado à

FutehQI. Apenas um jog,o f�i efe- t tarde com os jogos Paula Ramos

tuadó: Avaí 2 :íc Tamandaré 1. O x Atlético e Tamandal'é x Boc�iu�
Atlético não compal'eceu para dar v., devc'ndo encerr.ar-se na ma

combate a'o Figueire'nse que ven- ,. nhã de dO_!!lingo com o jogo, en

c�u por W x O, sendo co�; esta J t·1'3 Figueirense' 'e Avaí.

Levamos ao cónhecimento dQS presados 'sócios que o Papai NaleI

fará a üistribuição de brindes aos filhos d-os sócios na tarde do dia

25 do corrente, com início às 16 horas.

Outrossim, convidamos os senhol'€'s SoÓcios e exmas. famílias pa

ra' o BAILE !=tE REIS que( ,a Sociedad,e fará realizar na séde da

mesrÍla no dia 3 dil Janeir2 (sábado) com início às 22. hor.as. Mrsas

a C�'$ 10,9,00 com o eCônomo da Sociedade.·

Aproveitamos· para almejar a to'd,os os sócios 'e amigos da So

cic'dl;ide Bôas Festas de Natal e um próspero ,e Feliz Ano Novo.

Florianópolis, 22 de Dezembro 'de 1958.

A DIRETORIA

FE'DERACÃO AQUAIICA 'DE SANTA.
. .

CATARINA VIAJANTES, PROPAGANDISTAS
Eli LiUy and CompanY of Bra�il, neces'sita admitir

um para o E.stado.
Os candidatos, devem ter

ida.le .25 a 32 an�s,-prática no

sentarém bôas referências.
Candidatos qualificadOs devem escrever para Cai-

..
xa Postal, 2094 Pôrto Alegre, fornecendo informações
e endereço.

'

NOTA OFICIAL N,o 21/58

RESOLUÇõES DA ÊNTIDADE:
l) PRÇlVA FUNDAÇÃO CIDADE

DE SÃO PAULO

As agremiações filiadas estão

Convid.adas pal'a a "Prova Funda

ção Cidaâe de São Paulo" a l'ea-
,

,

lizar.-,s'e dia 25 de J,aneiro na

:Raia de Juru'batuba .� São Paulo ..

Todas as despesas (transporte' e.

hQspedagem) correrão por conta

dos parti�pantes. Hav!!rá ainda
,

uma taxa de inscrição de Cr$ ..

100,00' pOl' atléta. Â inscriçãó,' Se
rá encerrada dia 10 de JaneiroÓ.

Não haverá eliminatórias� Os Clu

bes .interessados deverã,o dirigir
se a esta Enti-d-a:de .COlú" a n�'c�ssá--:
ria a{.ltecedêncià.

t.ado emenda orçamentária consig
nando uma subv_ençào de Cl'S
50.000,00 a. €Sta Entidade.

4) CONSELHO SUPERIOR

O Conselho Superior e'stá <:on

v.ocado para os dias 29 de De

ze)ubro 'e 14 de Janeiro às 20 h�

ras, reunindo-se COl;ll qualjuer nú
mero meia hora ,apÓs, Caso não

haja número le,!al a hQra antes

menciónada, com' a sêguinte" Or

dem do Dia: .',

29 DE DEZEMBRO

curso Ginasial completo
ramo farmacêutico apre ..

. ,

_a) Complenlentação do CalendlÍ-

rio Desportivo, eorrespondente à

temporada de 1.0 de Setembro de CRIA CURSO INTENSIVO PRE'-UNIVERSIT,A'RIO

1.958 .. 30 d� J,aneirQ pe 1�5!J. A Jlova Dire·toria do Diretório AC!ldêmico "XXII de Janeiro".

b) ASSUNTOS DE INTERESSE da Fa,cu1dade de Farmácia... e Odontologia, dando execução à .sua

G�RAL Plata:florma, nos dizeres dê; seu ítem 12 que vislt "ar ,assistêneia ao

14 DE JANE-IRO Vestibulando' ,- TORNA P_UBLICÓ que criou um" C�rso Intensivo

a) Di.scussãQ 'e Aprovação do
.

de FISICA, BIOLOGIA, QUIMicA e PORTUGUES, em pre'p�ração
Relatório de prestação de con,tas ao Exame Vestibula�' da supracitadl;,l. Faculdade.

d,a Diretoria,' O CURSO inici,ar-se-á dia 17 do corrente e se prolongará..

atê

b) Eleições Gerais" com)'lJ,een- -o d.ia 13 de fevereiro do ano vindouro.

d-�ndo Diretoria, Conslllho cl� JlIl-' As insúiçõcs pod�rão seI: e,ütua.das, diàriamente (exceto sábado.
,

,

e
. dO\l1,ingós)., ,das 20,00 às 22,00. horas, na s�d,e, do Di,retório. Ae.lld,ê-.

níi�o
.. ,

- Rua' Este�es iúnior 93.
.

.
'

S:o'c!'etl!-ria da Fr\leraçào _'\'luá- t, No ato da if.lscrição, o Dil'etório encaminhará cartei:r;as p-ro;b
tj(oa de Santa Çatarina, em :l9· <1e "-.órias>d� '-Estudantes' -aos inshitos. �

Dezembro de 19'58. l'
.

F!orianópo!1s, 14- ãe dezembro'. de 1958.

ALTAMIRO CUNHA I· VIRGILIO B. SeHEID "',i

1.° Secl'etário ! PresidQ'nte
. '.

2) PROVA 'QUINTA TRAV-ESSI1\;
DA' BAIA DE TODOS'

OS SANTOS.

Foi l11a�ada para, o dia 28- do

co;rreJ;te., '.â:s 9 hOTas, nesta Ca

_pital,' -a ênn14_n�fól:ia ·pa.;·a á ,seL
ção dos' nadadores que rcpre',en

t�J:l'ãlJ a 'Entidade na prova epigu
fada.

gamento, Conselho Fise�l c �on:7
,e1hos Técnicos.

'3) 'SUBVENÇÃO:
O, Sellado( Saulo Ramos -con�u

riicou à Entiq-ad€' haver a,llre-sen-:-

P1J1DO GASCHO,
>Secretário Geral

ragem, com uma estatura própria
para a posição. Certos estamos

�!le () crsck n úmcro um do Cam

peonato da Cidade de 1958 apro

vará lia certa para sati.sf'açâo de

.o d o s" os cnta r i nenses tão ansio-

308 por ver unr conterrâneo so

bressair-se eutrc., os grandes do

pa ís .

Boa Sorte Tri1ha.!
,

--------��--�-

Vende se

ILembrànd((Bl

Vende-se uma sala de

jantar, estilo renacença, to-·
da de imbuia, composta de
2 balcões, 1 cristaleira, 1

mesa elastíca, 6 cadeirag. e
2 poltronas. forradas com

couro.

TRATAR com o s,r.

fiato, pelos' telefones

Todo flamenguista sabe que o

'Flamengo surgiu do F'lumin-ense.

Houve 'um desentendimento entre

diretor�s· e mesmo associadoâ" do :

tricolor, tendo vários deles deixa

do. o clube para fill1da�' o clube

que é hoje considerado o mais

querido do pais. O quo' muita gen

te não sabe é que antes de pensa

rem em fundar o Flamengo', os

mesmos esportistas tinham pen

sado em passar para as fileiras,i
do Paysandú Country Club, idéia

logo afastada, urna
-

vez que esta

ag rt-m iação era constituida na

';:1�r quasi totalidade por est'ran-.

geiros, na maioria iug lescs, 'I'am

b ém se pensou no Botaf'ogo que

na ocasião estava dés ligado da

,

Liga' Mctropolf tana mas acnb ou

sendo .fundndo mesmo o· Clube. de

R -gatas do Flamengo, i sto : cm

1911,

u� ponto de díf, rença do Pay
sand ú réue' foi o Campeão daquele
ano. Em 1913 o Flamengo obteve

novo campeonato do, 2,0 e novo

vic-campconato do 1.0 ·time e n»

ano seguinte alcançou seu primei
ro título de cnm p r ã.o do 1.0 time.
tendo sof ildc apenas um único
revés.

��
O Caxias do' Joinville, possui

um hepta-campeonato de futebol

daquela cidade. (1035 a 1941).
*

ALUGA-lE
Uma casa de madeira, ..-pintada a

Ó 1 o, s ituada na rua José Cândi
do Silva, Lstl'eito, com todo con

.f(,J'to. ,l!Jfo<'l1Jaçücs telefone 2583.

24-12-58

Vi-
2919

( A S A*
Os pr'imc-lras s'llcessos' do C. R.

Flamengó, do Rio, se fizeram no

tar logo -a princípio, em 1912, CO!)).

apenas um ano de lutas. Log-rou
.scr c3n�peão� de 2.°, tilne e vice

campeão do 1.0 time, coni apenas

VENDE-SE' uma, situadn à

rua Major Costa n.o U. -

Tratar na rua' Crí spím Mira
31 fundos casa Hí.

PRONTA

, i pagamentos,
"

..

Olivetti Lexikon

I� ,

Trata·se duma máquina para escri·
torio veloz pois o sistema de trans·
missão das Impulsões é, em modo

particular alastico ,a s'implificado;'
trata·se duma máguina resistênte,
pois as estructuras integrais são ao

mesmo tempo ligeiras e solidas,
como as duma arquitectura modero
na; trata·se duma máquina que tem

ul1:'a escrItura clara e bem alinha
da. pois cada letra de per ·si bate
o r610 sobre com mais energia de

qu.alquer outro tipo de máquina, sen,
do que um tubo -tIe' àço temperado
está esfribado 'sobre rolamentos
fazendo escorregar o carrinho .. O
regulador de tooamento. o encolu.
nador ou tabulador decimal, os

emarginadores automaticos, a car

roceria facilmente desmontavel, e o

seu profil elegante fazem_ com que
a Lexlkon seja uma máquina cheia
de eficientes prestações, de seguro
rendimento e digna de vossa con

fia"ça.

olivetti

f�\R!�fit,:
�gi �-r

t�T D:A,.( A S A ,'� F, E R N A N -D O
nua Saldanha Marinho-"
Caixª Postal, 467 '

'

fOlie: - 3 8 7 8-
'j'ELE:

.

2 -
' ,

e '--�.

f-"C.ANAN" '"

FL'ORIANÓPOLIS
DI S'TR IH UI,D O RE S EX C r:US lV OS�'

J

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



8 "N A T A L", -"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA, FLORIANÓPOLIS, QUARTA FEIRA, 24 DE DEZEMBRO DE 1958

"

/req.QORoe
',OR:GANIZAÇÃO ,SANTA

-

(ATARINA
<,

D. A.
�

S. P.
,CURSOS DE CORRESPONDENCIA

Comércio" e Indústria
Assembléia Geral Extraordinária

São convidados os senhores acionistas da Maquiná-'
ria Sul Catarinense S.A., Comércio e ,Indús�d.a para a

,

,assembléia geral, êxtraorginár1a' ,'que' t:fã,r,efuás,
> ,

i'eálizal'
'

na nOf:sa s�de soç}a:l sita à Rua M�rc;;s '>r{éva:hi'sfI71o
Balrel�o.}�· nesta cidade' dé 'Criciuma, às 14 -,hÓra�'':4ó, di.4Q8' de./de:
B�:frelrOl zembro do 'corrente 'ano, para dis.2iiJi.t�\6-delil>�rá-l:·,'�;obr,�
, .'aca, a seg'u in te ordem do dia'- ,':,' ',''!-;Ó Y, ":'" ", ..

.... , 1.0) _ Transformação da forma jurídi�� 'dã
dade, de S.A., em solidária. '

, 2.0) _ Outros assuntos de interess-e social.
Cricivma� 3 dezembro de 1958.

João Soratto
Diretor - Presidente

RUA ARCIPRESTE PAIVA 9 - FLORIANO'POLlS

<.!f .. m pessoal erpecia.Jizadu está habilitada' parz ,

a) - ADVOCACIA: CIVIL" CRIME, COMERCIAL, TRABA

LHlSTA. ,DEFE8AS FIS�AIS. ATE�TDER E ACOMPA

NHAR NO TRIHUNAJ;. DE JUSTIÇA DE SANTA CA

TARINA RECURSOS ORIUNDOS DO INTERIOR ElO

ESTADO, vEFESAS DE ATLETAS E ENTIDADE�

DE JUSTI
/

DESPORTIVAS PERAN'l'E OTRIBUNAL
ÇA DESPORTIVA. \

b ) - CONTABILIDADE: ACEITA ESCRITAS. PERICl.AS
,

,

PROCESSAMENTO, DE BALANÇOS" REGISTRO DE

FIRMAS E DEMAIS SERVIÇOS.,
c) ,- PROCUliADORIA' TRATAR DE INTERESSES DA

PREFEITURAS MUNICIPAIS JUNTO AOS OrÚ::A.m
PUBLIcor,. NATURALlZAÇOES, REGISTRO :V!.\IU:,.�

REGIS'I1 DE DIPLOMAS.
--.- - - .. -��--------'---�-

VIAGEttI COM SEGURAftÇA
E RAPIDEZ

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS
DO

� Á_P I D o, u S li t - 'B R A S IL ElR O ,n
r..:-ti4n6polia t li,,, _. Joinl1;J1 - �' Curirit-,..._

��,,_r/rl
'Agência ':.. "��: T�=�oSil�� �.

EDITORA "0�ESTADO" LIDA,

O '8&tad4
,

�

Rua CoIIHlhelr. JIafn 1.
felefone 3022 - Cu. PN&al lU

Ende�e(o Tel�gráflco ETADO
DIB.TO�

Rubens de Arruda lU...
G_E R'. N T •

l)o�tng08 Fernandes de Áqubl.
� REDATOB.S ,

',.otl�aldo Melo _o �lavio Amodm - Bna SUva ......:.

André Nilo Tadasco - Pedro Paulo Machado - Zu!"t

Ma�l1.ado -

, C n' L A B O R A n' O R E S

[Jrof.. Harreiros Filho .:» Dr. OswAl�o Rodrilues Cabral'
_ Dr' Alcides <\breu _ Prof. Cario! 'da Costa Pe!'eira

_ Prof. Otnon d'Eça - M!ljor 'lclefo!l8C; ,1uvenaJ
_

-

Prof. MHnoelito de Ornelas - DI. M!l�on Leite da Cor ,

_ Dr Ruben Costll -, Proê- �. Seixas Neto - Waltt..

J..ange _, Dr. Acyr Pinto da Luz - Ad Cabral Teive -

-Naldr Silveira - Doralécio 89ares.- Dr. Fontuur.

Rey _ .. Nicolau Apostolo - Pasehoal Apostolo Ilmár

Carvalho � Paulo Fernando de Araa'" LI.o.

-PUBLICIDADE
MAria Cetina J'ilv8 - Àldo 'Fe.nandelil ,- Vlrsrlllo

Dias - WeJter Unharetl
PAGINAÇAO

U1egario Ortiga. Amilton Schmídt
IMPRENSORES

DULCEN.IR CARDOSO WANDEn�Y LEMOS
REPRESENTAl."\'l'B

,Representa óes A. S. Lua Ltda.

RIO:- Rqa Senador DaDt•• 4b, --' 5.0 Anda,

Tel 225924
S. Paulo Rum Vitória 657 - c.,d &J �

TeL 34-8949
'Serviço Telerráfico da UNITED PRESS (lJ-P)

Historietas e Cudosidadés da AG-gNCIA PERCO

DISTICA LA1'INO AMERICANA (APLA)
AGENTES E ·CORltESP()ilD,ENTEe

f:m Todõe OIJ municipio'i;í ,de 8Ã1'II'::.t\ CATARINA
"

A S S I N A T li R ,A'
'

A,.;N:UAL ,:' - ; .- ' . •• • ...

"

N,o-��evu'ao .': .�. .', .

ANUNCIOS

too,tO
1.81"

&I,1I18nt., contrato, di acordo com a tabela em V�IOt
A direção não .se respollsabiÜt.ã p.elm

cf}lH-:eito� emitidos n()� artigos assinados,

�:. S. deseja
VENDER COMPRARou

uma c...
,

11m' terreno, um, e.�abeleclmento ..
mercla� ou u� .uto�ó:ve17

Encarregue ,8 ORGANIZAÇAO ATLAS LTDA:. Corretal'en.,

,Procurações, Representações, 'que Ih .. pr.oporcionar, o. !pI}

lho]'es negócio� e 8S melhO'l'li , '-o.rlunidadel �:�:"'" \dí<-

c.omissão.
Escritório Provisório: - R. Sald Marin ... " n.o 20

Temos à venda:
a 'l.'inturaria faulista • rua 2... de .aio - 51trelto'

'

1 Terren.o na praía Bom Abrieo -' Coqueirol
1 terreno n.o ,loteamento da Praia da Saúdade - C..mborl',
1 casa à rua Silva J,ardim, 217, Fp.olill.

'

1 terreno em Bra.ma

1 e'stabelecimento' de sêcos 'e molhádos, muito bem afrc,guêsado
em ótimo ponto c.omercial da Av. Mauro Ramos, - Inf�rma:
ções em n/e'scritório

Uma bôa casa de material localisada à rua São Vicente de Paula

(Pedra Grande) nesta Capital
Uma casa com frente' e um lado 'de mater'al,_�'o �estante de

madeira 7x30, 3 quart.os saía cozinha e inslaiaçã,o sanitária
,.., , ,'. ,,' ,

à rua 3 de Maio, Estreito ..__: ... ',

- 1 lote com 12 x 36 mtrs. l' Ku'a,: J;�� Màlcot'
. �.. '-'':""'\:-........ .....,:......

- 1 loti'! com 12 x 45 mtrs. 1 )tua Jilsé Mal!!ot -
-, 1 lote com J6 x 28 mtr.. na. ,Trindade, ..

: próximo '

freDte para o a8falto.,
'-,-

'! l'
ALUGA· SE

� ..

casa ná rua D. Jaime
_:_ J�.{�acões

" ,g�:��f�"_',1

Camára

, �� � .�{I."""�

r-Aí����CIOS I
I EM

'

'I ".l'ORNAIS
I1tVISTA$

I 'iMISSORAS

",'
COlOCAi..O$!M QUAL.'
7iVEI ODAD. 'DO lIA. DR., �AYRTON DR OLIVEla�

S L R '

- DO�CAS DO PULJUO -

REP-, A. • A ,A.

I
TtJB.RCULOS.

IV" ��.'DO. DANTAS 40· s.' ,IHi) C n It6' R F
!tiO OE JANEIRO. D. f. ,�,'

o au ,riO - a. aUp.

._----:!!IIII__
�

'_wJ
SchlÍlldt, 18 - T.I 1801.

VENDE-SE MÓVEIS
I ����:..�u_!',:,::=..,

. i DIl. lU.LIO, nOLIN VIEi&A

por motivo de t E'�IClau.: �: {,�! o�n.OI
• 1 I Nui. e' ,Garl.Bta - Tr.ta..e�tá

viagem, � ,O",.... �, '.,
,

, Infra;T.p,'Ulo ,-, N.bllU�.C!"-'
Vende-se um dormitório

comPle-l'
- Ultra�ao.. -'

to p/ciuaI, com colchã.o de mola (Tr.tamaDto° de" -iin�alte ••ID
sala tipQ mexicano, escrivaninha: .,.ratIo)'
bibliqte,cà, radiola americana, t.o-' Á.JIdQ.re�o.coJlia - ,'_'e!!!lb �..
Co, dfsco com trê� velocidades, e O('� - rDo _'qlÜpamant41
outi'<is ob"je,tos. ,

'

I '.. O �1011.
Tratar na Estrada Vel.ha. 28 {e.teo ", ••tàdo}

,

, " ..' IoJK ._. L!,JBATOBarrelr.os. "

I', &r4_r1o 4.. _. ,� II Itor.. '.

mito' '-'

DR _ HUBI GO..tlS' (dario�!U�6�!:;P��'k�a l'tllW OoeDç.. do .p.reUao,l'elPlr.t.rlo
"
• 'I�

I
Meirelle. III - �1iD. 2611,

'

"

TUB.RCULOS•.

'MENBouÇA
Re.idlne\. - Ilu. 'alo l�rn. 'ltADIOGRAFIA .• RADlOSCOP.lA

.
'

' n �. 10 .- rODe .. II 'I DOS, PUL1I0_.S, ,
' 'Clrarela do TOAI

,

, MIi:DICO oa. lIIINalQUIl P&IICO'
",

li ,,"ormado pel.......euld.de Nactor.al
Pre·Nll��1 Parto!: - _ ,P.&ILU80 ' de Medidaa, 1'lslolorlsta e 1'la.,o-:'
O,pera�o!!s :-"Clín�ca: Geral ,r • -. D I O 0, I �rurllio do, HOllJlltal N.erê•

.Re�ndenc�a: "
' ,O"eraçj.. ...:. DoeDça d. 15e.»....,.!' , K.m�•.Rua,Gal. BI�t�ncourt n. 117. r.. _ CUme&: •• U.h.. ,Cuno da e.peclahzaçlo pela.

Ten,ef�ne � �839. C.rlO ii. Ílap.élalillac"o 114
I S. N. T.•x-interno e Bx••••�a-,

ConsultórIO: • BOlpi�J ,do. serrld01'l. b aI,. teDte d. Clrur,,'. do Prol: Ulr9,
Rua 'Felipe S�hmid.t n. 37. 'bdo.

'., "

Guimarle. (Rio).
Esq. Álvaro de Carvalho. (Semco .0 Prol. '

...,...."... CODI:: Felipe Schmidt, Ii '-

1
. Horário:

, Andtaã.): ,F.ot:lB ,1801 ,

'

•

I Das 16,00 às 18,00. CoIÍ••lta. -:' P.l. manU.4I Atl.de em 1I0ra ..arcad..

I. Sábado:
'

Bo.pltal d. Carljad.. -., Jle�.: - Bua 1I.�eve. 1IIDior; só_

i Das -11;00' às 12,00.
'

. A tat.d\ da. '15,10 Ilor....
- FON.: '2 • III

I Atende à Domicilio diaDta -no c�nl8l�rio l. Rua N',J-
I "

nt:. .ach.do 1'1 ••qui.II d. T'l'I!l'

D Eb B B ,dente. - Telef. Ihee.· A' I Irao, e .. ' anos R..ldlnéia _ 'Rua Preaídltnttl' par amen o
CLINICA DE CRIANÇAS �," "CoutiDhll �

_ Tet., IUO. ".

I\tender' a partir de .1.- de ... Da. ,IÜ\ot10NIO IlUNU •

tembro> à Av. Rerelllo Luz, 155, ",&.J.O
Apto. 4. C�;apBGLt T�1JIlATOLOGU'
HOI"rlo: ela. 15 li 17 laoru COD,ult6rio:orJ��nto, 1:1 _
Todos OI dlà. exceto•• 'badOJ CODlult.: ,da. '5 1. 1'1 ·c"U

..cIflriam'Dt.. .eDOI à.. .'b�oiI_
Relidanela.. BOcah'I'D, 111.
"�n.. _ 1.714.

TIRADENTES 12

t VE"DE�SE
••p�daU.. em :mô16"u.. •• S. , ',' " �_

:it)lOta� ., 'ri." ..'rii1�.. , _' por p,re,çp: �e ocasIao
•

Cun t'adical ��.':11!1"ile6e. 'lA••• ,'
, ,1 s�:la c de, Jantar ru�tICa

�a•• \)r�nical,' d9, ,-pu.lho ee. '-1. co,p.a laqueada seIS ca-

'Dito·àrln6r!o em _mijo. ó••exo.,
" delras

!ll!lilliiii�. BO.DCAl dô' .pàl'elho' Dlre.tivo 1 colchão mola Divino
• do .I,tem. DenOI.. , p/soltei.ro, _

Boririo: 10� li 12 e !� la & '1 liquidificador Walita
1I0ra. - Con.1ilt6rÍll: Rua Tira· 4 climas e div. miudezas
dente�, '1. -, ,1.D, "ndar - "ODe' 1 bicicleta Philips
12411. 1 ap. de radio 'onda cur-
- Re.ld'nei.: Rua L.cud. ta-longa

C4iutiDho,ll (Chie.la do, .�pa. Censo Ma,fra 186 portão
oh. - !'ona:, .,41. de baixp

Ouarlos para Casal
'TRA.TAR PELO TELEFONE 3297.

ALUGA-SE BONS QUARTOS
PARA CASAL. FORNECE-SE

C onforme informações,'!:ts provas finais em 2.&
HARMITA.

époc s dos Cursos POr correspondência do DASP, a sa-

bel': Português e Redação Ofieial'; . Matemática e Ble
mentes de Estatística; Noções Gerais de 'Direito e Ad"
mini ,t,}.açã,o e Legislação de Pessoal, serão realizadas no

dia 'i de dezembro (domingo), às 9 horas, na EscolaJn
nustrial de, Florianópolis, à rua Almirante Alvim N. 19.

VENDE-SE
CAS'A com AR,EA
c.onstruida de 816 m2 à Rua

Felipe Schmidt 118.

Tratar COD! dr. Gue:rrelro da

FQnaeea, pelos telefones,
2366 - 8660 e 2680. Grande
facilidade no pagamento.

óM I SV E
Vende-se diversos preços baratíssimos.
: Avenida Rio B'ranco, 80.

, ,",
--

i E N DE- S E
DfPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA BAR E RESTAURANTE "VERA

, ,:" LÚCIA", SITO A, RUA FRAN-

FARMACIAS DE PLANTA0 CISC() TOLENTINO, 3. COM·
. PLETAMENTE IN S TALAD O

PLANTõES DE FARMA'CIA COM VAIUADO SORTIMENTO
M � S D E· DEZ E M B R O DE BEBIDAS. TEM REFRIGE-

6 _ Sábado (tarde) Far. Esperança R. C. Mafra RADOR E SORVETEIRA.
7 .- Domingo Far. Espe-rança R. C. Mafra A Tratar no mesmo ou Da

13 _ Sábado (tarde Far. Sto. Antônio R. F. Schmidt., ,Gráfica GraJáú,' rua
14 - Domingo Far. Sto. Antônio R. F. Schmidt 'I'íradentes, 53

20 -- Sábado (tarde) Far, Catarínsnse it Trajano
21 - Domingo Far. Catarinensa R. Trajano
25 -- 5.a feira (natal) Far. Noturna R. 'rrajano
27 Sábado (tarde) Far. Vitória' Pr. XV de Novembro
28 - Domingo Far, Vitória Pr, XV de Novembro

() serviço noturno será efetuado pelas farmãcía,
Santo Antônio, Noturna e Vitória, situadas as ruas Fe
lipe ::)chmidt, Praça 15 de Novembro e Trajano.

ü plantão díürno compreendido entre 12 e 13,30
horas 'lerá etetuado pela farmácia Vitóri�. IESTREITO
7; 21 e 28 'Domingos Far, do Canto R. 24 de Maio, 895

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

do Canto e Indiana. \
'

.

'

A presente tabela não poderá ser' alterada sem pré,
via autor-ização dêste Departamento.

D. S. P. em novembro de 1958
Luiz Osvaldo D'Acampora

Inspetor de 'Farmácia
'--,-'-�..:""'_""""----'----'

SAL A S
,ALUGA-�fl VARIAS EM PRaDIO
TÉRREO' E CENTRAL.

INFORMAÇõES NO T�EFONE
N. 3512.

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

LENTINO N. 20

LEIA EM NOSSA NOVA
EMBALAGE-M COMO
SE PREPARA UM BOM

CAFEZITO

Casa no Cenlro
VEN'DE-SEM'�,·. ·O'\',t r/es'

-\,

rllESE
SITO À RUA TIRADENTES, 14

esquina corn a Rua Saldanha

Marinho.'

Tratar pelo Telefone 3756\ L
r'l'ca. "J.aotBACB". "GANZ"

8 RP ,- 16 BP - 20 BP - !6 BP
M�DIDO�ES DE ENERGIA ELaTRICA MARCA "GANZO'
Monofasic08 para 120 ou 220 volt•• AmperareDI 1 opção -

400% de carea - TriUsicos, com ou sem neutro _ Volta_
gens e amperagelUl 1 op�o

INSTRUMENTOS EUi'fRICOS DE MEDIÇAO
Amperímetros - Voltímetros - Alicates para batllrfal
Estoq!l,es permanentes _ Vendas diretas -.- Pr.onta entrega
Podemos estudar pr.opostas de firmas llspeci'aUzad'às no ramo,

,
que pretendam a representação 'desde 'que' iDdiquem fqDt.�
de referências comerciais e ban�ariaB na praça de São páiÚo.
!;onsultas. pedid.os e pr.opostas para: '

INTERSTATE S/A. - IMPORTAÇAO, EXPORTAÇAO
E REPRESENTAÇAO

C.lxa Postal 61173 - São PlluIa.

- S'l E
V�nde-se um Acordeon, marca Toodeschini, 96 bai-

xos, em Estado de novo preço de ocasião.
lTratar neste jornal das 17,00 horasem ciante.>

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

G, E R: "E' N T E

COM REAL
!

o .... )

,
'

CASA Df; CONFECÇÕES
I ,

"

'NEÇ.ESSITA -SE - � Informações· �esta Redação

MAQUINARIA SUL CA IARINiENSE S.A.

"

INDICADOR PROFISSIONAL.
NARIZ E'" GARGANTA

{L4N,ICA "Df 'OLHOS .. OUVIDOS
,do

Dr. 6·UJE R R E1R O ,DA ·'f O-H S E { 6
Chefe.do Serviço de Otoríno do Hospital
de Florianópolis _- Moderna Aparelha
gem Suíça e Norte-Ameríeana para Exa
me dos Q'lhos. PliIt!Ceita .de Oeules po::
Rpfrator Bausch Lomb. Operação dr'

Amígdalas por processo moderno
CONSULTORIO

.

RESIDENCIA
I(ua dos Ilhéus 1.111 casa Felipe Sehmidt 99

FONE 2366 FONE 8560

DR. 'P,OlYóORO SÁOTMIAGO /

Doenças do Coração - Eletrocardiografia
Horas marcadas ,- II> às 19 horas
Vítor Mei-relles 12 - Fone 2702

QR�
.

GUARACI SANTOS
Cirurgião 'Dentista

CLINICA - .PROTESE - CIRURQIA
. RO/RARIO: - Das 8 às 12 heras. exceto a.o. "bado•.
Ate'nde excluaivemente com hora marcada'

'

C.onsultório: Avenida Rereilio, Luz, 69

Esquina da rua F'ernando M,achado.

,
.

ôJt �SPYfOS DIMATOS' � - médico
Ex-interno de Clínica Pediatrica Médica e Higiene InfanÍiI

da FaCilIdade de Medícinn ,do Paraná.

Curso de especia lizaçâo do S.N.T, na Fncul dade de Kigiene da

Unlversid_ade de São Paulo.
, Gorso" de aperfeiçoamento de radiodiagnóstico,

- CLINICA 1)1EDICA - APARELHO' RESPIRATORIO
,

- DOENÇ.�S PULMONARES

Consultório: rua Trajano, 41

Horãrio: das 14 às 16 horas.

Residência: - ua Pedro Ivo, 19. Fone 2329.

Dr. O'fTO

Diagnóstico e Tratamento jlas moléstias dos olhos
,Neuro-Oftal�ologia e Ortóptica.

, Cirurgia -do g10,bo ocuTãr e Operações plásticas nos
anexos d(ts olhos,

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

Da. N.WTON lJ"ÁVU,A
CIRURGIA G.aAL

UoeDCU de 8eDllorll - procc.
lorl., _; Eletricidade Mêdl".

I
Con.ultÓrIQ: Ru. Victor .eI·

relle. n. !8 _ Tel.fone 880',
<, ConlUltaa: Da. li ho;.. .11'
diante.
Re.fdlncla: 'ODe, .,n'
Ru.: Blumenau il. 'lI.

Da. C4JcyO
GALL.TTI

- 'ADVOGADO
aaa Vitor '.elnJ••� ft�
r(U'.: 1.488

l'loriaD6p,ollo
---,----_._--

U&, WALMOR l.UMUI
" '

,
GAICCIA

1)Jp1olnlldo .pela F.coM_d ..

'

;'I; !lo,
dOBai I{'e MecUdna d. UD' .,,,:

. .Idade �D BrulI
'l!:x-l'óterÍl� ,por �OI"�llreo ':';.

.

M.ternldade . �ola
.

,I Serviço d(\ 'P,ror, Oct, .. t,) ';;;
,

"

Rodrigue. Llm.)'
.

i:s-Interno do denlço ,de unl"

ria do BOIpltal. U:1!'• .I.-t' t;.
do Klo de Janeiro

'

.Mico do BllRpltal dp' "àr;.1"dill'
e d. ».aterlÚdad. Dr. 'C.rlo.

, Corr�� ,

OOIl�ÇAS D. SENHORAS -

,
PARTOS _ OPjRÁÇOBS

PARTO. sli.' DOR pelo, ',u6t-iJ,do
,'.,

; páicél-profUitico.
'

"ç�n�.: ,,\2l1 leio Plntf' � 10.
", ','dal UI,OO' à. 18,�O horaa '

,Atend!l c.om hora.'<marcada. -.
Tel�olie '8016 - aéàidên.:i.,

Roa Gene,ral BitteDcourt '4. 101.

no Cenlro

A L U G A ..
' S E

VER E TRATAR A RUA

D& LA.UBO,DAU&A
,

"
.

_ cWiI9J. .. ,UI!JW",
.._�.- : -. �

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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LIRA TENIS CLUBE
DIA 25 Tradicional e elegante "SOIRÉiE pE NATAL", às 23 hs.. ',Sorteio de prêmios _ Eleição de "MIS,S ,ELEGANTE

1958".' Reserva de mesas: Joalheria Müller.!
DIA 31 BAILE DE· SÃO lILVESTRE,

.

às 23 hs. Apresentação das "Debutantes do LIRA, Reserva de mesas: Joalheria Müller!
,D'IA 3- DE JANEIRO - "S O I R É ,'E' DOS B R O T IN H O 'S"! DIA 10 D'E JANEIRO "6 R I' O D E C A R N A V A L"!
(',.17 II! &iI'!.�- r J1 6�íQ,.�_��em'�! �RJlTT .. muw_1 MliIl 3m !.:mr�

TôNICO DO CORAÇÃO - Cardiotô-

,

que.. a partir de hoje, não poder-ia
fazer transmi-ssões radiofônicas.
Disseram-lhe que 'êle violara 1\

censura a 2 do corrente, numa

entrevista radiofônica feita com O' SEDANTOL MOLESTIAS DAS SENHORAS
senador Hhbert H. Hrmphrey, en- .

regulador sedativo combate cólicas e regras
tão em Moscou.

,

'

Levine declarou ter protestado, dolorosas.

dlzendo que Humprrey, como um

senador visitante, não podia es ..

tal' sujeito a sencura, Responde
ram-lhe que como a transmissão
fôra promovida por um corres

pOljde�lte, era sujeita a censura.

O correspondente da NBC foi
informado de que a atitude sovié ..

tica foi tomada contra êle, pes- participam aos seus parentes participam aos seus parentes
soalmente, e não eon tra a estação.

� pessoas' de suas relações o c pessoas de suas relações o

"

VENDE-SE ALUGA-SE

Calmante

Uma casa de a lv cnar!n, de construção nova� com hall de. entrada;
dois quartos

.

sala de' jantar e de visita cosmha," quarto de banho,
. , ., ,

WC, c ga rage, tambem de alvenaria, situada na aprazível praia de

Sambaqui, distrito de Santo iAntonio. No quintal da casa se encon

'tra um gran de galpuo, coberto de telhas francezas, com uma mesa

de quatro metro, de comprimento para refeições e' uma bomba para

distribuição de água potável. A garage consta de dois pavimentos,
servidos de três quartos. com janelas, no segundo pavimento,

O in tercssado poder-â entender-se com o seu proprietário à Av.

HereiJio Luz, 132: apto 4, a�: o dia 24 do correntes de 26 em diante

cm Sambaqui.

À familia de fino trato,
uma 'reaidencia sita á Ave
nida 'Rio Branco, 175. Exi
ge-se fiança.

TOtUICA:ftDIUM nico e diuré:ico,_ tratament� - .artéria1I1, lI{ sclerose, palpitações' e' dtstúrbtos de
,

pressão arterial.
I

STENOLINO RECONSTITUINTE - FORTIFICANTE

'fos'fatado e iodado combate, anemias debili-

dade, dando vida e .saúde.

SAL A S

P A R, T I ( I p. A ç Ã '0
Aluga-se varias em Prédio

térreo e rentral. Informa
ções no Telefone 3512.

S O N I' A

?.

JOSÉ FERNANDES NEVES

E

JOÃO OTAVIO NEVES

E :,

SENHORA SENHORA

contrato de casamento de seu

,'E D' I T A ,[ filho JOSÉ com � srta, Sônia
-

Andrade Neves.

./ J O S E e

contrato de casamento de sua

filha SõNIA com o jovem José

Fernandes Neves Júnior.

Concorrência pública para venda de chassis "DE SOT

TO' 1946, de pequena tonelagem, no estado em que se

encontra, na base de Cr$· '40.000,00.
O Prefeito Municipal de Florianópolis faz público, a quem in-

, teressar possa, 9ue se acha aberta, pelo prazo de 30 dias, à partir
'desta data. a concorrência pública para a venda de um chassis "DE

SOTTO" de pequena tonelagem, ano de fabricação 1946, no estado

em que se encontra. na base' de: Cr$ 40,000,00.
Prefeitura Municipal de Florianópolis, 10 de Dezembro de 1958.

NOIVOS

FLORIANÓPO,LIS, 12 12 - 1958

EDITAL 'DE (O�VO(AÇÃO

OSMAR CUNH�
Prefeitr- Municipal

De ordem do senhor Presidente, convido Os senho
res associados desta LIGA OPERARIA BENEFICEN
TE para uma Assembléia Geral Ordinâeía, a realizar-se.
em primeira convocação, no dia 4 de janeiro iP. víndou
ro, domingo, ás 9 horas, em sua sêde social á rua Tira
dnte , N.o 22, 2.0 andar, nesta Capital, com a seguinte
ORDEM DO DIA:

Eleição da Diretoria
De acôrdo com o § 1.0 do artigo 21 dos Estatutos

sociais, não se constatando, á hora mar�ada presença
de 1/3 dos associados, no mínimo, deverá reallzar-se a

Assembléia, em 2.a convocação, com qualquer numero

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

Francisco Agaípo Ferreira .

Lo Secretário

CUI.DA,D.Q! .

L I' R A l'E N I S ( L U B f

ROUBADO

Ao comprar méveis estofados, vetàfique
) se o molejc);é, fe,ito co'm OI legitimo.
MOLAS NO-SAGPrograma excepcional de Dezembro

Dia 25 - 5.a feira
'rradicional Soirée de Natal, ás 23 horas. Escolha

de "Miss" Elegante Lira. Sorteio de prêmios. Reserva

de mesas 'na Joalheria Muller.
Dia 31 -, 4.a feira

Espetacular Baile de São Silvestre. Apresentação à

sociedade das lindas debutantes do Lira. Show notável.

Início ás 23 horas. Reserva de mesas na Joalheria Mul-

ler. ,

Nota: As senhoritas�qÍle, desejarem debu�IIi! ...no Liru 'i .Foi rou�ado na noit:: �e 26 de �oYcm.br�, em Pôrto Alegre: um

t1eveinc. fazer' suas' Inscrições com o cronista:f{;sacial ih;,1 uutom ôvcl marna- OLSMO'BILbE- 1955, côr 'vermelha s. crerüe, com

ClUbE:. sr. Rubens Cunha.
. I duas portas - Placa N.o 3-05-84 - Qualquer informação a rcs

- D1PORTANTE - É obrigatória a apresentação da . peito da localiznçã o dêste automóvel, é favor comunicar-se com o

CAR'JEIRA SOCIAL e do talão .do mês de dezembro, I SI". Alberto Beck -c+ Run Vidal Ramos 36, que-, será bem gratificado.

naS festa� -do Clu-be. I 17-:12-58

(ARRO

-. muito maior confôrto
• excepcionel dura.bUidCilde
• nunca cedem' _. nunee soltam

. • móveis mais leves
'

.• dispensem � uso, �e. �ord!nhas e peremtal de pano'
• conservam o estof.amento absolutamente

.

· indeformável

, ."

MOLAS� DO ,BRASIL S.A. _

.

Febr, e Escr.. Rua Sôo Jorge; 374 - Tel. 9-0519 - Cx. P��fal 87� ., End. Tel.r "NO-Sllv" _ Sã� Pa�lo
REVENDEDORES I MEY E R & C IA.

Rua Felipe ,Schmidl, 33, e R_ '1 Conselheiro Mafra, Z - Tel. 2576 _ ClIC. Poa'ol 48. FlORIANÓPOJI�
-----.,

LC otN F E I T R I A P L A Z. A
"�'�if;3i��< E�EGAN'E SOIRÉE DE NATAL ABRILHANTA�DA -POR SA81NO 'E S/EU CONJUNTO DE RITMOS.

4���

��t���.
I

� D I A' 3 D E J A N ,E I_.R ,O O P R I M E I:R-O G R, I TO D E ( A R N: À V A L D O E S'T A D O
____ o ,- •

•

i
�

dia25

HOJE

"

APRESENiÁ

f\UDRfY . IHNP.V MEl
Llr'I'""U'll nu r('I�II\� ITr)�tf''t'fl".i!f-'llI'r' 1\1)1 'f'[ll lil1! I' , 'J" oi � \ (,.I, I
I Ll!....Lq\d I,..Ij�t.d ,

l�hRAMOUNT

"

MiO �� LJ.ím�Í'mIS
C!.'!G1M PO� KIHG VmOR .:

,o

_._ ......_�--,---- ---

l I N E SÃO J O - S É ( I N E R> I T Z

MARIO lANZA

- DIA D E NA' A L
, .

MARIZA AllAZIO
-�-'--: ,".-,

em
. ,

-,

I
>

( . i n
.. e

.

maS c o· p e
. -I', '

e
/
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Melhoria dos·Servicos Portuários do Pais
, . ..

.

.

.

,I

ASS�NTADAS MEDI�AS VISANDO AO MAIS RÁPIDO ESCOAMENTO 'DE GÊN!EROS ALIMENTíCIOS
rendimento, o que já 'está de gêneros alimenticios, mas
sendo realizado com -exce-I de tôda a economia do pais,
lentes' resultados no porto permitindo maior velocida
de Recife, 'conforme decla- de na circulação de nossas

rou o seu administrador. I riquezas, com reflexos que
h) O CCA e o DNPRC es- se fariam sentir em vários

tudarão e proporão medidas setores, inclusive no de eré
visando a eliminação, aó dito, cujas necessidades se

máximo, dos óbices burocrã- riam menores, uma vez que
tinos que entr.avam a nave- a êle não recorreriam os ín

gação da cabotagem. I teressados para garantir
REEQUIPAMENTQ DOS

I
maiores estoques.

-

PORTOS Concluiu o Secretário Ge-
Durante a reunião, o dr. \ ral do CCA referindo-se a

Canedo Magalhães teve opor- I influência que o reaparelha
tunidade de declarar qúe, I mento portuário exercerá
pràticamente, já se encon- .sôbre 'os preços das merca

tra no Brasil, .todo o mate- dorias, tendo em vista a re

rial necessário ao reequipa- dução de perdas e desperdi-_
mento dos portos, e que ado- cios, de custos de armazena
tadas as medidas acima, os . gem, de crédito para essa

serviços portuários atingi- estocagem e de tempo de
rão dentro de pouco tempo imobilização de éapitaI.
o seu máximo rendimento. OUTRAS REUNIõES
Frisou que a comissão 'de- Em prosseguimento a es-.

signada 'pelo Ministro Lúcio sas provídêncías.. o CCA e' o
Meira para d8.J." execução ao DNPRC, além das visitas
Plano Portuário vem traba- que seus técnicos farão aos

lhando ativamente, tendo portos de maior importân
sido reiniciadas .as obras de cia para o abastecimento
longo prazo 'de reaparelha- nacional,· a fim de sentirem
mento dos por-tos: de perto as suas necessida

des, convocarão também os
No final, o ceI. Walter' seus administradores para

San�os congratulou-se pelas reuniões nesta capital com
�

medídas assentadas,

ressai-lO
objetivo de assentarem me,

tando a �elhpria dos. sen�i- didas imediatas para a me

ç�s PC!rtuari�s para. solução lhoria geral das condições
nao somente dos problemas portuárias. .

.

nacionais de abastecimento . Rio, 19/12/58

Várias medidas de, carã
ter imediato para a melho
ria do füncionamento dos

serviços portuários, tendo
em vista o racional apro
veitamento operacional de
nossa frota Mercante na ca

botagem e consequentemen
te o mais rápido escoamen

to de gêneros alimenticios,
foram acertadas durante
uma reunião realizada no

Conselho Coordenador do
Abastecimento, sob a pre
sidência de seu Secretário
Geral, Cel. Walter Santos, e

com a presença do dr. Gil
berto Canêdo Magalhães di
retor do Departamento Na-

'cional de Portos, Rios e Ca
nais, drs. João Borba de Cal"
valho e Sebastião Medeiros
superintedentes dos portos
de Recife e Natal, respecti
vamente, e do CeI. Helyo de
Faria Pereira do Comte.
Waldemar Lúcio Pereira e

do EngO portuário Carlos
Theophilo de Melo, do Se
tor de Transportes do CCA.
Na reunião ficou compro

vado que as medidas toma
das com referência aos por
tos de Recife e Fortaleza.,
de acôrdo com os estudos
realizados pelo DNPRC e

CCA, já deram . os resulta
dos esperados, tendo como

consequêncía imediata, o ti) Entendimentos com en- ção no Brasil.
seu quase total desconges- tidades sindicais visando à f) O DNPRC remeterá se

tionamento. \ melhoria dos serviços por- manalmente ao CCA uma

MEDIDAS PROGRAMADAS tuários e proporcionando aos relação dos principais gêne-
Entfe as medidas progra- I seus lideres viagens ao es-- ros alimenticios, embarca

madas pelo DNPRC,' junta- I trangeiros a fim de que êles dos e aguardando embarque,
mente com o CCA, visando possam verificar os 'progres- nos maiores' portos organí
à melhoria do sistema por-

'

sos
'

alcançados nêsse setor zados, a fim de que haja
tuário do país se destacam: i em paises mais adiantados. melhor entrosamento para
a) Intensificará o DNPRC I e) O CCA examinará [un- as provídêncías das autori

as medidas para funciona- tamente com o DNPRC a dades responsáveis pelo seu
mento do equipamento re- possibilidade de enviar téc- escoamento.
centemente recebido, tendo picos portuários ao estran- g) Continuação -de estu
em 'vista a racionalização geiro, a fim de estudarem dos experimentais aplicados
dos trabalhos da carga e os métodos-mais modernos .sôbre operações portuárias,
descarga no caes e nos ar- ali empregados e sua aplica- visando ao aumento de seu
mazens.

'

------------�----------------------------�-------
b) Organizará o DNPRC

cursos de 'espeCialização pa
ra a melhor utilizacão do
equipamento acima

-

citado .

c) Entendimentos com as,

autoridades do Ministério da
Fazenda no sentido de que o
caes seja desobstruido das

mercad�rYts ali depositadas
por multo tempo, aguar- I

o .;. _ " :.<, , , "............

�

dando decisões superiores I
para sua retirada. FLORIANÓPOLIS, QUARTA 'FEIRA, 24 DE DEZEMBRO DE 1958

.

Verbas Federais para San,la Calarina
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
1) Linha 'de transmissão de energia elé

trica Capivari-Jaguaruna, em convênio
com a Prefeitura de Jaguaruna 1.500.000

2) Linha de transmissão de energia elé-

���a a ��::�t��:r��gU�urv�m .. �������� 1.500.000 O Natal na Igre.-a Presbl·"e
.

3) Linha de transmissão de energia elétri-
'

,

.

•
.ca

.

Sombrio-Araranguá, em convênio
com a Prefeitura de Sombrio 2.000.000

4) tii��aI!�r�i����!�!�:� ���;i�iOel��r� rl-ana de' Florl"anopoll·sa Prefeitura de Imarui 1.000.000

5) Linha de transmissão de energia elétri-
ca Capivari-São Joaquim-Lajes 1.000.000 A Igreja Presbiteriana de Flo- Daniel E. Santo - José

I
Anita Dilse, Carmem Westphal,

6) Se!�i90 de abastecimento dágua de rianópolis, no ensejo ,das Festas, - Otávio E. Santo Carlos Sou- Maris� Vera Rody, Antonieta
Crícíúma ... ".........................

4.850.000 natalinas levará a efeito, para Co- =. Edson P. Silva '. - Magos Aurea,' Noriv;l, Pedro Lino, Adau�
7} Linha de transmíssâo de energia elé- . -t d C' t N'memorar o naSCIIDen o e ris o, o rival Trindade' Junior na apre- to, Rafael, Manoel, Demerval, Ar-

trica Joillville-Barra Velha-Piçarras .. 3.000.000 divei'sas solenidades, para as quais t
- .

I d ME d G
lt d R· L'

sen .açao e spccra e' NINO nal o, reen, ,Ivo Cecil, Valter,
8) Aproveitamento do Sa o o 10 UlS foi elaborado o seguinte Pl'Olp:a- ,JESUS. Flérida Cardoso - organista.

Alves, Municipio de Luís Alves, em ma; Direção de LENIR RIBAS ZIMER 'Regência de M,aria' Cardoso
Convênio com a Comissão de Energia I _ PARTE IV - PARTE Green.
Elétrica :..... 4.500.000

ABERTURA: JOVENS; ENCERRAMENTO:
9) Prosseguimento da construção, no Rio

�

M· I d Congregação Presen te ; Hinos e "COMO NASCEU JESUS" 1) - As crianças irão descobrir
das Flôres, município de Sao igue o

� Oracões, Péça d ramati sn da com os se- quem serviu como PAPAI NOEL.
Oeste, ' Santa Catarina, em cooperaçao .....

it
..

1 4000000 Mensagem de Natal: Rev. João guintes personagens e atôres: Quem descobrir o norne do Papai
com a Preteí ura Mumclpa . .

D d M d N
10) Linha de transmissão de ener-gia elé- E. Sousa. eo oro en onça - arrador Noel receberá um prêmio espe-

trica Tubarão Guarda Pedras Grandes Apresentação:' Norival Trindade. Mariza Guimaraães - Maria cial.

Azambuja Treze de maio Gravatal Ar- II - PARTE David G. Mendonça - José 2) - Através da colaboração

mozena 4.000.000 CRIANÇAS: Ivo Wase l - Gnbrí el da S.A.F. as crianças terão a opor-

11) Remodelação de rêde de luz e fôrça do a) Boas Vindas (gru�o de me- Cecil de Souza - Heródes tunidade de receber uma pequena

Municínio de Taió, em convênio com a ninas; Wal t .r Conceição - Mago lembrança de nossa fésta, além

Prefeitrlra.Municipal 450.000 ,b) A Jesus Pequenino (mesmo Osni Westphal - Mago de um pacote de balas e dôces.

12) Construção de poços semiartesianos e grupo);
.

De.m e rva l Rodrigues - Mago

obras complementares em Nova Veneza c) Poesias Diversas; Daniel E. Santos - Pastor

e Rio Maina, Criciúma . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000 d) Bôa Dadiva - Péça drama- Edson P. Silva - Pastor

13) Instalação da linha de transmissão que tisada com as seguintes persona- Emilson P. Silva - Pastor

atravessa a lagoa, no Município de gens : No riva l Trindade .11'. - M. Jesus.

Imaruí c , • • • • • ••• • • • • • • • • •• 400.000 Elêrida Cardoso - Professora Direção de .JOEL FRANÇA e

14) POÇOS semi-artesianos e obras comple- Elena E. Santo - Else RODY GAMA.

.._ mentares, em Nova Veneza - Municí- Crianças: Otavio, Bernadette, V - PARTE

pio de Criciúma ,....... 400.000 Eliéte, Sandra, Marias inha, Iolan- FINAL CONJUNTO CORAL

15) Aproveitamento do Salto do Famoso, da Elce-Nadia, Celma, Linda,. O Conjunto Coral apresenta

MunicípiO de Descanso, em convênío Ce·'cilia, Norma; Idesia, Neivalda, uma m iscelân ia de músicas dé Na-

com' a Prefeitura Municipal .._........ 500.000 Wolmar, Leoncio, Ele'na, Débor,a, tal com' os seguintes coristas:

16) Aproveitamento do Salto do Chicão, Antonio Marcos.· Maria Stsla Bernadete, Lourdes

Distrito de Palma Sola, Município de Direção de MARIA STELA EME- ......___,-c _

Dionlsió Cerqueira em convênio com a
.

RICK SOUZA II' di t
,.,

-

h A'-'''' •

t"- 'd'N.

RP"f�j�;�����i�;����t�� i;���\�:�:���;::;l:�?� I U�A���HA�!r!bll!�e �u��eo��md�e�!�de�Mya!Sum�O�M����I�
deputado Joaquim Ramos, que, por vanas Sônia Silva - Ester Não nos causou surprêsa nhia mantinha e entregue o vidades tem nos prestigiado, ção comercial brasileira, ·es·

semanas, trabalhou até, altas horas da ma- Anat�leo Guimarães - Simão a atitude do Sr. Ozias Gui- serviço a uma agência espe- tornando assim vitoriosa a' tão, portanto, livres de se-,

drug,ada. De louvor, n!1- mesm.a forma e pelo Edilson P. Silva - Amós marães, diretor da Revista cialisada �evidamente apa- primeira 'agência de publi- rem envolvidos pelas ma-

mesmo motivo, a atuação do deputado Kon- Edmilson P. Silva - Jonas do Sul "'Vale do najaí", pu- relhada a exempl.o de outras cidade de Santa Catarina. quiavélicas insinuações do

der Reis. Célia Máxima - Maria blieando na sua
-

edição cor- 'grandes-em];n;êsas brasilei- Sr. Ozias Guimarães; tentan--
_____=:....:==-- ___: ..:..__-::--:--:--=-=-=::-:::-::::--::-:-:=-=�:;_- respondente a Novembro e ras de aviação. Obviamente, Quanto a eficiência ge do incompatibiliza-los com-

�l�t�� �lIM�l� IJ� , l'�������� M,�Tl
Dezembro deste ano um' ar- . a nossa organização ficou nossos· serviços, poderão di- figuras de destaque de nos-

'tigo, no qual tenta despre· encarregada de veincular zê-la' os nossos clientes sen- so Estado.
.

tigiar a atual diretoria ctn. toda a publi'cidade da TAC, do que' a TAC tem sido a

Transportes Aéreos Catan· cobrando a remuneração de companhia lider em trans- Após fazer estes esclare

nense, e colocar dúvidaf; praxe estipulada pelas agên-, porte de passageiros e car- cimentos, ditados pela ética

quanto a orientação dd. cias de pUblicidade de todo gas. publicitária no que tange a
" .

d P bI" idade que
.

n'
� . �

d atividade de nos�a agência,agenCIa e u IC . o paIS e ao a comlssao e
No que' tange a' direça-o da "'W lt L· h' bl·dirigimos, a "Walter Linha- 30% acima da tabela dos a a er 10 ares-Pu ICi-'

res-Publicidade". Dizemos is- veículos, como acentuou o
TAC tornam-se desneces- dade", gostaria de fazer

to porque quandO o referido Sr. Ozias. Aliás, desafiamos sários maiores comentários, uma recomendação ao Sr.

senhor soube que sua, pro· ao dito senhor apontar um ,portanto nomes como Dr. Ozias Guimarães: a ameaca

posta de publicidade não veiculo, dentre os muitos João David Ferreira Lima, e a calúnia são os piores
havia sido aceita prometeu com os quais trabalhamos, Genésio Lins- Vice-Presi- meios para um veículo con··

solenemente vingar-se da· que nos pague, 30% de co- dente, Newton- Cruz, um seguir publicidade, criando

quela conceituada compa· missão acima da tabela pa-
funcionário de 25 anos de um clima de mal estar 'e

nhia e de nossa agência de ra veicular a publicidade da atividades na CRUZEIRO DO cons�rangimento entre os

publicidade. TAC. SUL, tendo pelo seu valor seus anunciantes.
pessoal sido designado para

'

A sua ,missão inglória fa- Além de servir a TAC dis- servir como Diretor Tezou- Assim um mau Dir,etor põe
lhou, como· falham as ini- tribuimos t:;tmbem, a publi- reiro da TAC e oto Breyer, a perder uma boa revista.
ciativas pérfidas, levianas e cidade das conceituadas fir
infundadas, pois o seu ar-

mas Lojas Pereira ,Oliveira e
tigo contem um amontoado Moveis Cimo S/A de Floria
de inverdades. nópolis e orgulhamo-ngs de
Iniciando tece um hino de prestar serviços às maiores

louvores a TAC e finaliza firmas de Santa Catarina:
fazendo uma insinuação ma· Caixa Econômica Federal de Na oportunidade dos fes- cola Evangélica "Dr. L�ns de
lévola e grosseira a uma fa· Santa Catarina, C a r los tejos natartnos, a Federação Vasconselos" e entregará os
talidade de que foi vitima a Hoepcke S/A, Meyer & Cia., Espidtà Catarinense, com giplomas aos formandos do
companhia, recentemente.' A Modelar S/A, Auto Viação sede própria na Avenida .Curso de Preparação de Pro ..

Imagina o Sr. Ozias que há Catarinense,. Hermes Mace- MaJ,lro Ramos 305, realizará, fessores para as Escolas
uma obrigação de se dar pu- do S/A, Rápido Cometa, óti- hoje, às 20 horas, uma ses· Evangélicas dos Centros e

blicidade para sua revista, ca Scussel, Companhia Sin- são solene, quândo fará far- Associações àquela Entidade
bastando uma recusa .para ger, Sociedade Açucareiral �a dl�tribuição de presentes filiadós.
que ele prometa artIgo e Catarinense Ltda. e muitas as CrIanças que frequenta- Comparec�ão também ao

campanhas contra quem a outras org�nizações, que, ram com assiduidade a Es-: ato os preSIdentes, membros
recusou, como no presente das diretorias e associados
caso. F I··'

-

"0 ESTADO" dos 17' Centros sediados nes-

�or deliberação
�

da pire- e lei aeoes a 'ta Capital, além da numero-
tona da TAC e naosomen..· sa e habitual assistência da
te do �r. N-ewton Cruz, foi Agradecemos e retribuimos as I às seguintes pessoas: Federação.
extinto o departamento de felicitações de Natal e Ano Novo, Sr. Nilson Mello e sra. - Fe-

_

de'ração dos Trabalhadores nas

Indústrias de Santa Catarina -

Loja Maçônic,a "Januário Côrte"
- VARIG __.:. Irmã Maria Teresa
- Clube Náutico Riachuelo - He·n

tique Moritz
-

Júnior - Tribu
nal de Justiça de Santa Catarina.
- Des. Osmundo Wanderley da

Nóbrega.- Móveis Cimo - Ca

.pitão Brasílio Machado - Sr.
Francisco da Silva Cardoso -

Sr. Cláudio O. Vieira· e· família
� sr. Jabes Garcia - S.A. Ramos
Cruz - Giorgio S.alussoglia, Se

cretário da Segurança Pública -

Dep. Braz Joaquim Alve� e Fa-
mília - Rogério Guerra Comércio'
e Indústria S.A. - Cia. T. Janér
Comércio e Indústria - Indústria
W. T. da Silva - 'A'Vaí Futebol
Clube - si, Osmar Cunha, Pre

feito Municipal - Serviço de Im-

I
prensa - Departamento de Rela

Expan- ções Públicas da Esso Standard:
do Brasil. .

'..J

-

o principe da Igreja, Cardeal de São Paulo, tamoom est�ve presente no II Con·

gl·esso Eucaristico Estadual. No flagrante, o instante. em que, desembarcava de

um "Ccnvair" TAC·CRUZEIRO DO SUL

3) - AGRADECIMENTO':
No final de' nossa pequena fés

ta, nada mais fazemos senão agra
decer a todos quantos comparece
ram e também, e muito espe
cialmente aqueles que conosco tra
balharam pará esta apresentação .

A todos o muito obr-igado da ES
COLA DOMINICAL o muito obri

gado da IGREJA PRESBITERIA
NA DA CAPITAL, -,

'A COMISSAO.

'11

SE'RVICO DE EXPANSÃO DO TRIGO
,

A V IS, O,

N.O
O Prefeito Municipal de Florianópolis, no uso de·

'.; Inspetoria Regional do Serviço de Expansão d(>

Trigo ,em Santa Catarina, de acôrdo com as determina

Ções do senhor Diretor, dêste serviço, solicita aos se

nhores Tl'iticultores, dêste ,estado, qu,e comuniquem a

existência -de trigo, sem colocação, a fim de que, êste

serviço tome as necessárias providências, dentro da atual

Legislação.
1, s comunicações' em aprêço, deverão ser encami

.

nhadas à Inspetoria Regional do S.E.T., à rua T,enente

Silveira N.o 5'1, em Floria'nópolis, até o dia quinze (15)
óe JaneÍl'o do ano vindouro.

Florianópolis, 18 de dez,embro de 1958

Wilson Augusto da Costa Schiefler
Chefe da InspetQria Regional do Serviço d·e

são do Trigo em SC.

suas atribuições, decreta;'
10 A .�. d FI

. .

I' d
-

.
- s casas cnmer-crata e orlanop!' 18, ' eve'rao cerrar

suas -portas no dia 24 do corrente às 18 horas ,

Art. 2.0 - :fl:ste decreto entrará em vigôr na data de sua.
publicação, revogadas as disposições em contrãrio.

Florianópolis, 22 de dezembro de 1911 8

OSMAR CUNHA

,pr�feito Municipal

Parlido de Representação P.opular
CAMPANHA FINANCEIRA

O Diretório "Regional avisa a quem interessar póssa, que, os

"bonus" da Tombola de um JEEP e outros prêmios que não fôrem

pagos até o dia 23 de dezembr-o, não concorrerão ao so rte io que será

realizado pela L�teria Federai do Natal. Pede-se, portanto, devo

lução dos respectivos blócos até aquela data.

ÉRICO MüLJ;.ER
Preside.nte

O NATAL NA FEDERAÇÃO ESPIRITA
CATARINENSE

CIU� 8AOARÓ • fONE lIOf

ANTIGO O EP6 s I'TO' O AM I A Nt

NOVO CHEFE .� ,

Atendendo designação sú
perior, tomou posse e as
sumiu o exercício, em' data
de 19 do corrente, ,das fun
ções de Chefe da Inspetoria
.Regional de Fomento .Agrí
cola em Santa Catarina e
Executor dos Acôrdos a ela
vinculados, o dr. Dario Ta
vares Gonçalves.

TELHAS. TIJOLOS �
CAL E AREIA

IRMÃOS BITENCOURT

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




