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Hiveis do Salário Mi tovos
Vigo!a�í a' parti! de 1.0 �e janeiro P!Ó ximo, segundo o Decreto sancionado pel� Presidente da
Republica na vespera de Natal- O sa lírio em Santa Catarina - Exposição de Motivos_.

.

RIO. 27 (V. A.) o § 2.(), da Consolidação das
Presidente da Repúblíea Leis de Trabalho, aprová
sancionou na véspera de da peio Decreto-Wi nO 5.452,
Natal o decreto que alte- de lo"de -maío de 1943, de-
rou os nive!s do salário mí- ereta.': (nímo em todo o territ6rio Art. 1° - a tabela do
nacional, a p8!rUr do pró- sa.láirio-minimo· aprovada
xímo dia 10 de janeiro de pelo Decreto nO 39.604-A,
1959. de 14 de julho de 1956, fi-
TEXTO DO DECRETO ca alterada na conformida-
E' o seguinte o �xto do de da- . que acompanha o

decreto que alterou os ní- prêsente Decreto e vigora�
veis do saláriQ mínímo : rã pelo prazo de 3 (três)
"O Presidente da Repú- anos, na forma do § 1.0 do

blíca. usando da atribui' art. 116 da Consolidação
cão que lhe confere o artí- das Leis de Trabalho apro
go 87, inciso I, da Consti- vada pelo Decreto-Lei nO
tuição, e tendo em. vista o 5.452, de 1° ·de maio d�
díspoeto nos......arts. 77, 115 e 1943.
seu parágrafo> único e .116. (Cont. na 11.& eág;L

Federal;
b) aos atuais extranume

rários tarefeiros calcula
dos sôbre o valor unitário
da tarefa ;
c) aos atuais extrannme

rários contratados, me

diante têrmo aditivo;
d) à Comissão Executiva

do Plano do Carvão iNaCio-
nal;

,

e) aos servidores em re

gime de "acôrdo" entre a

União e os Estados, equí-
.

. JCc}nt. na H.a pág.)
�.""""I"rm ••_lIiI

. t

A bênção Papal ao
II (ongresso Eucarístico Estadual

.. ;

Como eslá redigida a re�ação final ap rovada pelo Senado
, "

" ., .

de 'clas,sificação de cargos e funções
R�O, 27 cy. A:) ,,:- .Na,

padrões, referência e sím- I a) aoamilitares, na base mentng e vanta ens dos
s�ss:J.o extraordman.a, d� bolos de v!lnClmen�os salâ- dos atuais Ipadrões, de ven- Militares - e d!S venci

dl� 24,_ no �en�do, pn ipro nOAetfunçoes. .

cimento dos postos dos ofi- mentes da p.raças de pré
va � a r·e aeao ina ao r . 2.° - O abono de ciais - excluídos' para o das Fôrça

fi
Armadas da

pl'oJet(jAd���AloÇ'Ãd '1 que trata o art. 1.0 é exten- c�l�ulo do' !l-�ono os bens- Polícia Miiitar e do -Corpo
_

_

SIVO.
"

. flclos do Codlgo de VencI- de Bombeiros do Distrito
De acôrdo com o que foi I ANO X

-, '

-'--

aprovado, ficou .assím .a ] _

.

LV -=- O MAIS �TI ao DIARIO, D;tll SANTA CA TARINA - N.o

R�ção fin� � pro��I��'��-������������������������������ontem mesmo remetido a

C&:mara:
"Art. 1.0 - Enquanto

pão fôr aJ?rovado o plano
de classiflcaçião de cargos
e funções e revistos os ní
veis de retrfbuíção corres-

pondente, na conformidade
ao art. 259 da Lei nO 1.7111.
de' 28-10-52, é conce�ido
aos servidores civis da
União e dos Território�.,
um abono provisório cor- I DiRETOR:_ RUBEN� DE A RRUDA RAMOS - GERENTE: DOMINGOS F. DE ÀQUINO
respondente a 30% (trinta
por cento) dos respectivos

Enquanto não f'ôr aprovado o plano

agência:
R. Felipe Schmidl, ·24

'Fones .21-11 e'37-00

Por ocasião do 2.0 Congresso Eucarístico Estadual, foi passado
à Santa Sé_. em nome de todos os presentes, Q seguinte cabograma:

"Eminentissime' Cardinal Sécrétaire - VA,TICAN: Congrés Eu

charistique Etat commemoratif Clnquentenn ire fondation Evéché 'vg

presents Eminentissimes Cardinaux c.amlll'l:J. Motta Nonce· Apostoli
que plusieurs Evêques Auctonités nombraux fidêles humblement bai

se pieds Sainteté demande Bênedicticn Apnstolique (8) Domingues

Oliveira Archevêque".
Em vernáculo:

"Eminentissimo Cardeal Secretário - VATICANO. O, Congresso

E\lcarí.sticQ 'Estadual, comemorativo do Cinquentenário da fundação
do Bispado, presentes os Emlnentissimos Cardeais Câmara e Mota,

o Núncio Apostólico, muitos Bispos, Autoridades, multidão de fié�s
humildemente oseula 0.8 pés do Santo Padre e pede a bênção apostôld
ca. (Ass.) Domingues de Oliveira, Arcebispo".

Este cabograma foi passado na manhã de ts do corrente. Só

seguintesà noite de 22 é que chegou a resposta, concebida nos
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Do �eará ao Rio �e ji�e o �a�re veio �uscar
Viajando de Jipe do cea- crianças, é da maior mísé-

1)11
'- : sem, contribuindo para aga-

' 1
rá até o Rio, o padre Emilio

'
da. salhar e matar Um pouco a i �

Serafim, sacerdote salesía- Afirma o padre Serafirú

aOlllO : �ome, minorando as grandes:
no encarregado de assístên- que o maior problema do ., necessidades dos nossos Ir- l
cia socíal da região norte

I nortelhdo Ceará é a 'falt�� -'.
I
mãos flagelados. ! .õ;i:.·, ....

daquele Estado, encontra-se traba o.
.

'_:."': '-$""""., , Padre Serafim vai ficar � � � -,

nesta capital a fim de con- - A
�
agrícultura os. ho- i

'.
nb Rio até janeiro e está ,1"·'011·111s�g\lir auxilio aos flagelados mens nap podem se de5iIca�, I Quero apelar' através certo de que não vai voltar

> da sêca ,que tem êastigado, por falta de chuvas, nao ha de mãos vazias.
. duramente o lugar. O cen,- indústrias, e o comércio,: do "Diário de Ndtícias'� às,
tro da atividade do sacerdo- dada a pobreza q,a região, Ó I autoridades: :administrativas - Confio na bondade co- TAC
·te é a cidadezinha de Mar" muito escasso. De qualquer e também ao pÚblico em ge- nhecida dos cariocas e não CRUZEIRO do SUL
tinopole, onde, segundo suas forma estamos contornando ral, para que nos auxilie de tenho dúvida de que levaref'
declarações ao repórter, só a situação, empenhado-nos alguma forma: do Ministé- muita coisa para o Ceará.'

choveu três vê'zes êste ano: em três obras da maior imo rio da Aeronáutica já con- As roupas serão distribui-
:- Em 10 de janeiro, 3 de portância: a construção de segUimos uma ambulância � das e uma parte dos gêne
março e 4 de abril, daí par,a un;a estl'adll: de rodagem que estamos, na

. e!Cpectativa de ros, alimentícios, aplicada,
cá', nunca mais, de 'mód,o vaI qe Martmopole. � Valen'· recebe� provIsoes ,e !oupas. inclusive para pagar o tra

que a situação social dos ha"" ça cerca .de 12 qUIlometros; G:0st�rIa que as fabrIcas � balho dos caboclos na aber

bibantes, cêrca de 15: 11�111 a umtermdade <; "\lma escl)- bISC,OltOS e f!lassas, be?l co-. tura da. estrada e as outras

pessoas �m sua' ma1'()l'la: l� de al'te�\ e ofrcios. .

_ ,mo as de tecIdos nos aJudas- construções. .
'

--����.��--�----�--�

têrrnos: '

"Olivéira Archevêque - FLORIANO'POLIS SC: Saint Pêre

três touché filial homenage des personalfités et tous
'

participants

Congrês Encharistique envie tout coeur en gage abondantes grãces

divinas, SUl' diocése· [ubilaire son P.asteur ses prêtes et ses fidéles pa

ternelle Bénédictiou Apostolique Cardinal 'I'ardlui".

Em tradução:
"�onsenhor Domingues de Olivert:a, Arcebispo - FLORIANO'

POLIS SC: O Santo Padre, muito emocionado pela filial homenagem

das pel'sQnalidades e de -tod<\s os participantes do: Congresso ,Eucarís

tico, envi� 'de' todo 'o co;ação e em penhor,' de ahundant�s gráO!ls di

vinil" ·-;ôbre � Diocese jul:Hlar, seu pastor, seus sace·rdotes e' Sens

fiéis, -a paterna Bênção Apostólica .(Ass.)- Cardeal Tardini".

Ordem do Mérito
Naval

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Ola" 31 ç,*: 001,8, de Igoslo . ál811"R .

O-TR,D��IO�AL '���,B�.\�QZ,E QE��.60'�O, NO PROXIMO IDIA 31, 'ENSEJARA' AOS S'EUS ASSOCIA'DOS E "A SOCIEDADE LOCAL
MAIJ'·:.UttJl�rNOITI·;I�SQUKIVK;' �COM .1 AP��S.ENlAfÃd DAS DEBUTANlB '_ O''' R feY E ft L o R Ir1M' INIBO 'U . 22�

. ��. � , .,;t(:....-�O_AS"-'OD,ENDO :AS MESÃS SEREM � RiESER" AI}AS NA,�SECR·ETIRII·:DO _.CLllBf.
, �. �

'"=-=-.<---..;..........;...------------------

.Conselhos deBelela�'
������

f)fu.lJ.(I.
,

tJtataminttJ;�.:

d J'
"

-t
-'

d d.cJ. t' "yta;*' O.t1'4LDO MELO

� u�· �l!"-"
DEPOIS DAS FESTAS - As roupas de Papai Noel estavam

.

',' '-".' . �<.:'
''''''. _ .. �

I, "...' � Jf·�g'Ta,�aariiibs.nélum"n,'la cadeira da varanda. Pedaços 'de algodão pontudos que
íngtram .- de Hàl'1;IR'S' . brancas', do velhinho.• ,

mais um _ aniversário, 'do liO'SBO

prezado. amigo e conterrâneo sr'.
" DR, PIRES, pois fi única solução que até en- numa senh'or� ido�a. aquele.• '-'d.olma'Il" 'vermelho,' debruado ,de listras brancas.

corre to unai
.., .

.
'. <:) al't'l'g'o··quP 'escI'eVeJII0S' recen-" "a-

,

ti bl F'
Máscara e demaÚ:apetr.echos com que ·Se apresenta, êsse tipo nôr-

. n o müf s um amversano na- dr. David da .Luz FOlltÇS, enge-
'

.., . " -, o exrs ru para. Q p'ro ema �ra • inalmente o -maior iiúmero de

t 1,· dA' 1 B
- temente, sõbre a supressão das . "

r

téti
.

tri
- '( díco; relembrando- um -militar reformado do tempo dos Czares da

a lC.O o sr. grrco a runo, nheiro e pessôa muito .re-lacionada '
� . '1.' a cirurgra es e ica, com CICa .rrzes cartas pergunta se- na cõmposição

filho do distinto casal sr; -João em nossos 'meios sociais e cul tu+ rugas e da f laci dez facial p-or visíveis'. Nas mulheres' os cabelos do sôro entram outros -elementos
Russia.i.

..
•

-Antônio Bruno e sua digJ1íssi�ná tais,
meio de um sô ro feito à base de ainda �ode;l1

.

oéultal" os 'traçoi que não sejàm os tecid�s ;;;'gâni- Tipó de .homem criado pela lenda secular, fal\ando apenas um

espôsa sra, 'da. Olga Francisca Às muitas homenagens de que tec!dos' orgânicos- suscitou enorme 'operatórios mas nos homens isto cos.' Específicadamentc: hormonios,
trenó -com uns cães amestrados para ';';abr'ir- caminho . na neve, bem

B O"" t f' 1
curiosidade e que se traduzI'u!lO

,-

'1
como corrida contrai lôbos.

runo. anrversarran e or a vo se sá alvo, juntamos as de O ES- e rmpos siver. vitaminas, óleos mineirais (parafi-

de' inumern s felicita�Õ.es pela pas- TADO,
reeebírnento . de Inúmeras cartas Muitas cartas perguntavam qual li )

Hou'Ve um tempo em que 'Se pensou largar o homem do inverno
" na, -vase ma ou substâncias ca-

sagcm da magna data.. SRTA, HELENA DA SILVA solicitando maiores detalhes sô- a idade própria para o injcio do pazes de gerar um câncer (foli-
para cri.ar-se o nosso "VQVô Indio",

Nós ne O ESTADO, embóra HOESCHEL'
bre o�.assunto,. tratamento. Responderemos que culina). Respondefemos categõrí-

Escreveu-se muito a respeito como também sôbre -a iinporbação

tardiamente enviamos' os
'Havíamos relata'do que o pro- não há época própria para eorne-

de artigos que nos rigores do frio na :Euro-na,' servem, para aumentar

, •
.

nossoa- Verá passar mais uma data na- .
. I

camente que o sô ro usado para Q
...

votos de fdi<ii.dadé�: '

taltclau prendada sj-ta. Helena'da
duto sÓ era vendido aos médicos e çá-lo, Desde que .IIS rugas apare- t t

as calorias ... Isso lá, porque o ....NataÍ por .aqui ainda ié em dezem-

.
,

ra amento das rugas do rosto
'bro e em pleno verão.

' '"

sr, Edward Rodbourne Silva Moeschel filha .do sr. Des, isso se explica para ·evitar ab'rlsos çam a terapêuticq se impõe. E' é composto só e exclusivamente

sr. João- Marques. 'I'rl lha Filho Arno Ped ro Hoeschel e d� sua ex-
pois a duração do sô ro é limitada até aconseIilável qU�' as inj�ções de tecidos orgânicos.

E não há lugar para pinheiros. enfeiltados com algodão, para

sr. Marni o Henrique de Melo - d 'Hld d Sil u e a do se a injetar depende de cada seJ'a111 dadas preventivamente e E' t
dar a impressão de neve'".

� ma. esposa . J a' a, 1 va. �",oes- .

S a1110S certos que satisfizemos

s1', Sylvi<i :Maç�a-do chel, de nossa

-

sociedade: caso em particular. A profu�dida- temos mesmo tratado inúmeras lt nat_ural curiosidade dos nossos
A idéia tão .pegou e foi 'posta á mar.gem_

� sr. i>�ulo Cava'Icanti Braglia. À ani'versarhnte e seus dignos
de das injeções também é variá- artistas ·dé cinema e de teatro leitore's mas, illes.mo assim con-

Quando se aventou tal coisa, o :NA<JIONALISMO -era

sr. MálÇimo Martinelli gC'nitorcs às feÚ.rit�çõe; de O ,ES-
vel e segundo as regiões a tratar. que não apl'esentavam rugas de, tinuare�os "ao inteiro disp�� sô-

"póstata'e olbada como .coisa ·anárquiéa. e ,pe,rigosa.

sra. OIíndina Souza TADO,
Outr.as perguntas foram feitas eS]l'éci,e alguma e que', passados QS bre quaisquer outro.!! assuntos rela-

Hoj1!, ,não .....

sr.a. Hel6isa SO]lza Costa sr. Celso Orlandino Lopes
no sentido da cura ser realizada anos, ainda _possuem o rosto com- eiqnados com o novo e interessan-

sr. JoãQ Ph:es Machado sr. Dalmiro ,Duarte Sflva
ta111bém em hQmens. Claro que pletamente jovem, te processo de remoçamento do

.

N y AI Ga'b' 1 M'lt M L"
sim, E justamente este ponto é de E' clal'A qu' e, nesta hJ'po'tlls'e,

menillO e vares ra, sr-:- I on oura 1111a
v rosto pOl! meio dêste sôro bioló-

sr, Epaminondas Santos Filho sr. 'Hilton Gouvea Lins. suma importância poi� o sôro for- as doses a injetar, o ritmo de apli-

sra. Maria de 'Lourdes Me'ira Vva. Etelvin.. Bi�tencourt
te se achava desprovido de um I cações e o te'l1lp(} de tratamento

sra. Angelica Riggenbach srta. Elusa CQsta
tratamento s�guro para as rugas. I diferem muitQ daquele que' se faz

sr .. A!,:ir Gonçlaves P·ereira

srta. Mari,a Eugenia Pierre.

sra. Irllcem; S. Santos

sr. João Silveira

srta. Ríza Sams' Paim.

..
"::;'II.

A N I V E R S A R'I º.8 ' , ESTAD-O,., com-votos de muitas fe-

,
Na data de ama�hã transcorrerá

, ,1

FIZERAM ANOS ONTEM: DR.' D-AVID 'DA LUZ FONTES

AGRICOLA BRUNO

'Pranscorrcu na data de 25 do

sra. Rute Lobato Tolentino de

Souza

sr. João Costa,

.�f=
FAZEM ANOS HOJE:

sr. Claret Olímpio Beduschi

sr. Mário EVllngelista
sra. Maria Ramos de Oliyeira

- �r, AltinQ Oliveira

nome sobejamente conhecido e

Lobo S,

V I-S I T A' N T E

DR. ),AÊ:RCIO CALDEIRÁ
,'- DÉ .ANDRADA'

EncontJ'a'cse, em
�

noSsa Capital
há dias,' em".'visita- à, seus familia-- Brta. Castorina

Thiago
sra. Lidice· Maria

srta. Irmgard Schulp'
sra; Virginia Maria de Barros

Silva

res e amigos, o. nOS'so

distinto conte'l'l'â.l'\eo
D,r. LaéreiQ 'Caldeira

prezado e

,Professor

de. Andrada.

.!·espeitado nós' l1le,ios. cul�rais e

socia1s dia terra bal'riga-verde�
O ilu�tre" vi�ita�'tc,' desta vez,:
,j '.

se faz a�omp�nÀ-ar de sua Exma.'

Espôsa Pr�fessora Dna, Josefina

Ca-Ideira de Ándrada, que, depois
de 23 'mos de ausência vem' reVel'

seus familiares e· o grande circulo

de amizades e de. admiradores' <lue
.

p,ossue e111 ossa terra, sendo me·

recidan)ente' homenageada por

cl<Nado número de .. seus ex·alunos.

O distinto casal permanecerá
alguns dias em n()ssa ·capita I', es�
tandQ hospedado na re�idência de

seu filho Dr. Marro Caldeira de

A,ndrada, à. Rua Peneira Limà.

- sra. Carmem Vieira

'_ ,sr. Osc.ar Vieira de Lins

sr. Janir Pa,in. Souza
sra. Malvina Cascaes

Elpídio de Nascim�nto Va!gas

�,RÃO ANOS AMANHÃ

SRTA, NELI.TA SCHEIDT

Amanhã dia 29 tr.an,ilcorrel'á niais

uma data do a!)iversário natalício

da graciosa' e mui prendada srta.

Nelita Scheidt, estl'emosa filha

da exma. sra. V'va. Maria F. S.

Scheidt, e dedicada funcionária

da ,Farmacia' da Firmá Carlos

Hoepcke S/A. onde Vem sendo muito visitado.

A gentil aniversariante, pope seus O ESTADO, co)'ll muita satis-

dotes de coração e' finí.ssima edu- fação, visitando o ilustre casal
,

caçãq, goza de elevado .conceito formula o.s melhores vqtos de fe

entre seus eolegas e' chefe.s, bem

I
Jiz ,e'stada ';m nllssa, Capital.

como na sociedade· local razões '

, ,

sobejas para que significativas CO-J':;A:çÃO DE G!tÁU

hon1enagens de apreço e c9nside-

ração lhe serão tribut.adas!l0 DR. TEODORO LEANDRO

festejar o transcu'l1I1:O de seu ani- DA SILVA

ve·rsário.

Nesta o'portunidade
Colo\l' gráu no dia de ontem na,

O EST'ADO Faculdade de Direito de Petro-

I

'polis - Rio, de Janeiro, Q nosso:
prezado conterrâneo Dr. Teodoro

Leandro da Silv.a, filho do' sr.

Leandro José da Silva, antigo,

cqli'Je'rciante ·no Saco dos Limões.'
Fez ·0 curso na Academia de Co·

-
•

I
"'

·mérCi.o de Santa Catadna, ex-;
funcÍonário do Banco Nacion.al .de'

C;ornéi'ci\), Agência de Fpolis.,· ex-',

g.o'ntª�or :do BancQ Fluminense da

Produção e1)l, ·TereZO'polis e Petro'

'polis; 'tendo atualmente- um dos

"in�ioré's eséritórios de contabilida
Vd<e e 'tdvocacia em Petrópolis.
, � Ao nóv-o advogado os

/
votos de

f�cidadês de' O ESTADO.

--------�----------��-

.SER�01)E!-f.xtAI5:4e";f)(};,'RI6a-'
.

..

A
-,

;y
(. :

I_; S -

-

'0
.

.

A In�peto...ri·â jl!f.lgi�àl .'d·o ·Sérviço.-de' Expansão dI>

Trigo.em Sa;nta ,:Câta[t�nl1r.,le. à.cô;rdo com as .determina
Ções do ·senho.r:·.Dire�()l": �dê!!te

-

serviço, solicita aos se

nhores TriticuJtores, dêste .estado, qu.e' comuniquem a

e:X:Í-s.tência..de: ,trig.o;, s'e� çol.ocação, a fim de que, êste

s.erviço ·tome 'as néc-es!i!árjá's providências, dentrO' dã ;atual
Legislação: ',- s,

.

� �tf;s 'comunicaçÕe�' �th aprêço, ue'lerão ser, e"ncamb

."..Ii{;a.� .A J.p.sP�to,'ria:, ���o,naI do ',S.E:T:, ,à-V'ua ,
Tenente

S-il�:etf'fl,;N,õ-{)7; :em,.:,;Fl'()ria�Ópo1isf até ,o,-di�uinzé (15)
de Jatl�iro do ano Nindouro. �. -

Florianópolis, 18 de dez.embro de 1�58
WilSoii �Augus�o. da "Costa Schiefler

Chefe da ÍnS'petoria Regional do Serviço de Expan
do Trigo ,em se.

prazel'o.ament� fQrJ11Ula a distin

ta e prendllda aniversil;rianté OS

melhores vo'tos de felicidades, jun
tamente' com todos os· que lhe são,

caros.
.

I '

'li I :.
1oWnino ARMANDO HENRIQUE

CARDOSO

Festejará amanhã, mais um

aniversário o galante menino
,Armando HcmiClue',: filho do' �
Carlos Alberto Cardoso funéioná:"
t'JO da Defesa Sanitária, c de:,sua
cxma. sra. d. Maria.e Ber.nardêté
Viana Cardoso. Ao 'pequeno Ar-'
rii'ando ,Henrique e seus 4iino-s'
ienitores os cumprime'ntos c <le ,Ô"

doutrina

.................................
'

.

Depois, encontrei aqu�le' amigo na Farmácia coU:'prando anal�

gésicos.
- Pucha lá vida. Estou cQm.a cabeça latejando e'o fígado da-'

gico.
NOTA:

-,

leitore's
quel!l" jeito ..•

I 'Os nossos
.' Mais adiante qu�ixava-se o outro. - '�Estou liso, amigo.O Natal

ie�olf"'-tudot .-' '.,

�;: E 'queixas. .e;. mail}- queixas.
"

(, Caras amar:rj)tadas�e' bôcas com gesto 1le "cabo de g.uárda-chuva',
enquanto -outros ainda ,não' se haviam livrado; <!-o efeito dos últimos

pqderão solicitar qualquer conse

lho sôbre o tratamento da pele e

cabelos ao médico especialista. Dr.
Pires, à- iua México, 31 - Rio d�
Janeiroc 'bastando enviar o presen
te artigo dêste jornal e o endeÍ'ê
ço éQmpleto pará a resposta.

"'Ressa.ea e uma" infinita.. preguiça 'mental que -'se traduziam, uma

e outra:;,"nos gestos moles e nos 'moviQ'len.tos-1Sftm comando.,.

_[ q:atb't:'Qs> e' garotas, bambóleando '0 corpo dentro de arcos plás
tic!>s; reco,l'Íleudados' pela' TERAP�UTfC:N COMÉ'RGIAL caJUo eX:r-

�íCiQ ''';;'udlivel. . .

'

Um' ,garoto, tod� orgulhoso, encontrei' também, a.rmado de' revol

,?er 'e� .cartux-eira na cintu'!'a, b�lscando índi.os _no Jardim
O'

Oliveira

B(l�o, núma_.imitaçãil. grotesa dos fihh'es .amerillim·os ''''uando não
\, •

. ,""1 - ,

nUlJla cÓ'Pia�d�s-revi.stinhas em' quadll'inhlls:.com lições para formar ...

a

.

,noV·a 'Faça. do tal' "novo mundo".... Pres'llntes' de Natal.,. Ve-:-

L l R A' T!E N' I ,S �I' ('1' UfB :.f
'\

'
,

Programa excepcional, de ' Dezembro
Dia 31 - 4.11' feira

E!>petacular Baile de São ·Silvestre. Apresentação à
�ociedade das linda.s debutantes do Lira. Show notável.
;n.ícjo ás 23 horas. Reserva 'de 'mesas na Joalheria M:ul-
'er.

. ,

NOJa: As senhoritas que desejarem debutar no Lir�
levem fazer suas inscrições c'om' o cronista social de.

'·!Iubf:. sr. Rubens Cunha.
'U1PORTANTE � É obrigaióri,a

"AR'l EIRA SOCIAL € do -talã_p do

\'apor-es �o aleooI. ...

a a.preseDtação da
mês de dezembr:>,

BELIZE (Honduras Brit�nicas)
-, A

. emprêsa Belize Petroleum

-CompallY sub',idiá;ria da Bandini
,

P'etrole'Um Company, de Los An-

· geles, obteye um.a concessão de

exploração numa área de aprQxi-'
nadame·nte 1 milhão de hectares. 0.0 o. 00 •••••••••••••••••••••••••••••••••••

•• 0 ..

Os rniendig08 4e t.od·os os' dias, de m�O'sC's ".anos a fiQ que encon

tramos, mãos est�did'as, pedindo, 'ped'indo sempre, insaciáveiS ser

vindQ muitos del.es á 'sua prÓpria avareza .. ,

na região meridional das Hondu- E' ainda auim que eSSa humanidade compreende a lição do Natal.

r�8 Britânicas. A humildade da mangedQura.'-
,GEORGETOWN (Guiana Inglê-

'

A finalidade da vinda do Cr·isto. á te·rra.

sa) - k Standard Oil Company P.orque do Cristo. poucos s'abem e metio's d�su�s ·liçõe�.
of Gàlifórnia iniciará, dentro em O que sabem é que Nata�, é 0..' dia de Papai. Noc·J.

.

breve, trabalhos exploratórios em Santo Deus! Quanta pobrêul' de espírito,
sua recém-adquirda concessão, de E oS' .disc·os natalinos }lodando com cânticos de "Gloória a De)'u
16.000 milhas quadi'adas nêste ITas alturas,re. paz na terra. aos .homens de bôa v-on·tade".

território. A mesma firma já -deu .-----------....----.....;.....;-----'........---------

iníciQ, por outro lado, a' estudo!'

�ísmicos ao longo. da orla marb.
·
tima ocidental da Guiana; próxima
às águas territoriais da Yenezuela.
NOVA YORK -.-. Anunciou-se· aqui
que a RimFQck Internacional e sua

subsidiária italiana,
.

Societá Oli

Mineralli, obtiveram. concessõej
pal'a exploração e desenvQlvimento
numa área de 16,000 km2, nas

••• pare. mulh-ere"
homens"'.. 'crianç..,

'.

da r.==============================================:r------(l1
•

imediações de Tunis, capital'
· Tunísia.

BUENOS AIRES - Informa-se

nesta capital e se confirma em

Bogotá que a Argentina concluiu

um acôrdo para a a.quÍ'si'ção de

ól-eo crú colombiano em _ tro(la. de

lã e· produtQs alimentícios e indus

triais. O acôrdo, ão que se diz
,

prevê embarques de· petróleo no

valor de US$ 15 milhões por an-o.

NOVA Y'ÜRK - Anunc1'a-se nas

Nações Unidas: que sob os auspicios
da Comissão Econômica para a

Asia e Extremo Oriente está pro
. gramado um simpósio petrolífero
para comêç-os de dezembro do cor

rent�. ano. '0 simpósio' será levado

a efeIto em Nova Delhi, India, ,e

um de seus Qbjetivos será a estru

tllração da iniciativa priváda e' O

de·senvolv.Ílllento dos recurSos pe

trolíferos dos 24 países membros

da Comissão no .Elftl'el11oA'iente e

Asia,

PROmtAMA ;PAR� 1). Mt!lS:�DE
. D}:ZEMBR(f">

CLUBE -RE'CRE A TI VQ

DE JANEIRO6
E S T R E I·r O

Economia
Ol)rabilidade
Acabamento perfeito

'VÁRIOS TlPOS E TAMANHOS
.

-
I

CONFORME AS. SUAS. N:ECÉSSID.ADES'·

. I

te 'j'"
�

.' 'DIA:: 28 DOMINGD�..::r Ve.per-al Dançapte...de ,Con-

frateai1!açãon dos A.sso..."
ciadoá do Clube inicio
'à. :22 hora.",

'

e vaca ainda 'escolhe;
• 'Com ou sem caldei�
Saido de chaminé ê� �lmO .'

oô lado ou atrás :
.

.' 0., "

• Com·ou s,em tampa:esrno-Itadà-
• Com ou sem -serpentino'

� (água :qLiente ....

em tÔ9�_':�" ��,sc:i_'r��, .'

�" . �e::�hl�J:��ãO

-V,ENb.E-SE uma,. s_ituada à

,rua Major Costa n.o i:t..,..
Trata� na rua Crispim Mira

. 31 flllldos casa' 15.
L

í

a�. Rua Felipet.'Uma casa

Schmidt 96.

Tratar à Rua Anita j Ga-GDRlOS HOEPCKE S••,0, Cómo e Ind.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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bis,.. um ,re�rospecto geral, de

acontecimentos sociais 'digna�
mente elogiados. Á Semana quo

passou, .apresenta-lhes, em vez

de "UMA SEMANA DE ATIVI

DAUis", UM APANHADO GE,

RAL DO' NOTÁVEL ANO de

1958.

-:000:
SOCIAL E RELIGI9SC? --, O

segundo Congresso Eucarístico

Estadual realizado nos dias-18
,

a 21 dêste, F,oi sem dúvida al

.guma, um movimento d� SIM�

BóLICA Igreja Católica Apos
tólica Romana, 'Cengreg.ando sô-

--b1"e' suas leis -ê mandamentos.
,

uma poderosa 1egião de pessoas,
com um único fito: "A .COM-
-PREENSÃO MÚTUA, PARA

MAIS FIRMEZA
. MENTOS, NOS

fiE SENTI�

CO.RAÇõES
HUMANOS".

-:000:-

.

JORNALISTA.• DO ANO

Pela sua íntelrgêncía, pelos' seus
concretos ARTIGOS, agradando
ímensamente--caponto . com" satis

fação o digníssímo Dr. RUBENS
DE ARRUDA RAMOS, dinâmi

co Diretor de "O ESTADO".

--:000:--,

Álvaro de Carvalho, a. v'l·il do
ACôRDO FLORESTAL' teve a

,

orientação máxima do Dr. Cesar

Seára, conseguindo desta forma,
ianhar o elogío realmente justo

, ,

do Cronista de "O ESTADO".

--o :000:.--'-
A MAIOR FESTA DE 1958

- O NOTÁVEL Cronista JEAN.
POUCHARD (Díãrio Carioca)
consagrou-se de maneira dis-

tinta, apresentando Sua elogia
díssima lista, DEZ SENHORI

TAS MAIS ELEGANTES DO

BRASIL - 1958: Indiscutível
mente, . a MAIOR FESTA SO

CIAL DO BRASIL, organizada
pelo Cronista do ANO e' de
maior' âmbito social. "A Sema-

na que passou", felicita-lhe.
com satisfação.

'-:000:-
A LOCUÇÃO' DO ANO - A

REVELAÇÃO já é do conheci

mento de todos. AIBIL BARRE

T9, jovem locutor do prefixo.
ZYT-25 Rádio Anit� Garibaldi,

,

merece os e logíos .pela sua firme

e' agradável dicção, -f'rente ao

microfone daquela' simpática
emissôra.

-'- :000: -.-
EIS A RESPOSTA: .��

NDIVARÀM lleste.a!,lo 1958 -

O JOVEM ELEGA�TE D� . .

j' '.-)3a Dtrcto ria do Lira, o �sr .. José1958 -- ROBEjRTO PA1M D-À
LUZ, pelo. seu PORTE, suas

. maneiras distintas, perante à
:;-

..

SOCIEDADE.
-- :000:--

MISS F<LEGANTE DO cLl'RA -,

1958 - í959

A encantadora ELIANE' AMIM

possui o' honroso título, que lhe

foi orer�cillo, na distinta soirée

de NATAL, do NOTÁVEr. LÜ'a

'fênis Clube.

--. :000: --o

MAIOR FESTA DO ANO

cGabe ao NOTÁVEL LIRA T:fJ

NIS . CLUBE, com a MONU

MENTAL FESTA DAS:I\HSSES.
Ainda ine�quecíve.J para muitos,
a luxuosa' soirée das beldades

d'O nQsso Estado. De I!!lrabéns,
o digníssitno presidente, dr.

OSWALDO BULCÃÚ VIANNA,
bem como ,a simpática diretoria
d'O sempre NOTÁVEL, LIRA.'

-:000:-
.

ENLACE MATRIMONIAL DO

ANO) � Foi deveras social, Q do

Cronista M1RÕ MORAIS e

MARLENE LEAL MEDEIROS,
hoj-e também MORAIS, é c1a�o!
Realizado na Igre'ja de São
Francisco de Assi�. os distin

tos noivo.s receberam divinas

vivend'Obençãos, atualmente

num LAR DOCE 'LA"R:.
.. --, :000:--

------� 'rECLADO ROMÃNTICO IDE 1958 - Merecidamente apon i'

tei e confirmft mais uma v·ez J
GERSON NEVES. Seus acorde� .

. são de grande beleza, suavidade"le romantismo a tôda prQva. É .

pois, uma' Revelação dêste ma· !
ravilh080 ano. .

I

A MAIOR :O:��OS!ÇAO IN I.·ANO _. Realizada no Teatro

-' '"

Vende-sé' uma
.

Ca�a com Terrena

Tr,atar na Rua Oswaldo Cruz n.o

481 no Estreito, com o proprie
tário.

:Mussi 'com a- eleganttssima arta"
Leda Schmidt da minha sele

- ,

cion.ada l.sta de Elegância dêste
ano,

'-:obo:�
O jove'm NELSON ALVES,

con1 a gr.aciosa, menina--moça'
MARIA DELBA ABREU. Aos

distintos noivos, os melhores V'O

tos de felicidades dêste Cronis-

ta, dirigidos
famílias.

também, 8;s suas

--:000:--
AS MÚSICAS DE 1958

Serão aprese'ntada� hoje, no ho

rário das 13,30 hOÚs; umá se

leçã'O das MELODIAS, mais

apreciadas decorrer dêsteno

ano, . que ora prepara-se para

no� déixar. A REV,ELAÇAO DO

TE9'ÚDD ROMAN:rrcO
..

DO

ANO, executará alguns núme

ros musicais, atrav.és· das ondas

s'impÚicas da '-;l1issôra
GARIBALDI.

--:000:--

ANITA

28 DE DEZEMBRO DE 1958

JlJkZO DE DI!R-EITO DA

1-
Que, em vista do exposto, que

rem os suplicantes regularizar a

Edital de citação, com o prazo de' sua posse s'obre o J;eferido. imóve'l,.
trinta dias, de -interessados au- de conformidade com o art. 550

sentes, ince1tos e desccnhecidos do Códig_o Civil, modificado' pela
O Doutor Wladimir D'Iva- Lei Federal 2.437, de 7 de março

nenko, Juiz de Direito, Su- de 1955. E, para o dito -f,im, l'e-

bstituto da 3.& .Circunscrt- querem 'a designação do dia e

ção, no e·xercício do cargo hora para a justificação. respec
de Juiz de Díreito da Co- tiva, - na qual' .deverão ser ouvi

marca de' Tijucas, do Es- das as testemunhas Alberto Orsi

tificação retro, procedida nestes

autos de .Ação de Usucapião re

querida por José Adolfo Mafra e

sua mulher Maria Amaral Mafra ..

Citem-se, por mandado, os con

frontantes conhecidos do imóvel;
por edital, com o prazo de trinta

dias,�n"""forma do art. 455, § 1.'0,
do C.P.C., Os 'interesl!ados íneer
tos; pessoalmente, 'O Dr, Repre
sentante dq M. Público, nesta

Comarca. Dispenso a citação, por

precartõr!o, do Representante
do Domínio da União, por enten

dê-la desnecessária em face da ju
risprudência não só do Supremo
Tribunal Federal como também
do Tribunal de Justiça dêste Es

tado. '.Frat�-,se de terras interiores·

to, em exercício", E para que

chegue ao conhecimento de todos
e ninguem_possa alegar ignorân
cia, mandou expedir o presente
'edit�l que s�rá afixado na sede
dêste Juizo, no lugar do costume,

e, por. cópia, publicado UMA VEZ
no Diário da Justiça e TR:fJ�
VEZES no jornal "O ESTADO",
de Florianópolis. Dado e passado
nesta cidade de Tijucas, aos dose
dias do mês de desembro do ano

de mil novecentos e cincoenta e

oito. Eu .. � Gercy dos Anjos.
Escrivão, o datilografei, conferi

ê subscreví., - ISento de' selos por
se tratar de Assistência' Judiciá
ria. (ass.) Wlad·emir D'Ivanenk'O
- Juiz Substituto' em exercício,

.

"

reira, 'residentes no local do Imõ- e.a cautela recomendada diz res- Está conforme o original afixado

vel, bem como dos íntereasados peito aos terrenos alodiais de ma- na sede dêste Juizo, no lugar do-

Nova Iorqlue, 21 (V�) -
A lei de atração de Newton
não funciona'mais nos espa
ços intersiderais, e s� �s,lla
hipótese for confirmada, a

da, feUas as intimações devidas. teória g,eraJ. de EinstElin so-
rijucas, 6-11-1958. (ass.) W. bre a relatividade devel'á

---T-E-L-HA--S-.-n-J-O-L-O-S--"',". D'Ivanenk'O - Juiz Substituto ser abandonada, escreve o
"C . , d·r. Fritz ZwickY, do Insti-

CAL E AREiA em exevcício';. Feita a justifica- tuto de Técnológia da Cali-
I R'M ÃOS BITENCOURT ção. foi' pr,oferida a seguinte sen- fórnia, num artigo publica
CAIS BÀOARÓ • fONf. )SOl tença. - "Vistos, etc. Julgo p�r do PQ'I'· "Astronau,tcs", ór�
ANTiGO DEPÓSITO OAMlAN' sentença, para que. produza seus gão da "Americ'a� RoC'k-ey'
�-----------l' .

'dO
.

f' �oci-éty. . -

::-
egals e JUl'l lC.OS e eltos, a .jus- Segundo o' ciêntista. o

...,..-----...--...,..------ movim.ento g.e:r;al dos grupo"
de constelações não q'bedece
mais com' -efeito, á. lei de
Newton quandO estes gru
pos ·estão distanciados a

mais' de cinco milhqes de
.

anos-luz; O ciêntista. che-
gou a- essas conclusõss· de-
pois de um estudo da ..

dis
tribuição e dos aspetos da:;

.

grandes constelações.
Londres, 27 (UP) - O

Bl:asil foi em novembro úl
timo o melhof'cli.ente da in
'dÚstria...::aeronáutica �Iigle
sa, anunciou a SOCIedade
dos Construtores Aeronáu
tico!,! Britânicos.

O· valor dos aparêlhos e

peças avulsas entregUes �ao
Brasil no mês passado atin
giu, com efeito a ..... ,-_••..

1.591.569 lib.ras.
Trãtou-,se

.

prillcipa,lmentc
. da -execução' dee uma enco

menda de aviões de tl'ans
porote "Viscount'" feita !pela
"VASP" à "Vickers Akms-

,

trono'.
Bournemouth, .

27 (UP)
Uma v i ã o quadrimotor
"BoristoTBritania', com doze
pessoas a bordo, em viagem
experimental !irotineira, es�
patifou-se, perto de um ter
reno envolto em nebUna.
A British Ovel'>Seag Air

wYs COl'>poration (BOj\.C)
anunciQ'Ii . que ·Do.ve .pessoas
pereceram .e outras trê'SA el5--

c-ª,param com vida. Ifôdas
as vitima's eram empregado!,!
da BOAC.
O aparelho de. prQpul,são

a turbina, realizava um vôo
<te h�ra�e-méia • inicia�do
no a,eroporto de Londres,
160 qui!ômetro's ao - norte
desta

.

cidade, �, aparente'
mente. !procurava' ater,risar
no aeroporto 'de'Rurn. noS.,

suburbios de BOI,l,rnemouth.
Seus' tripulantes não 'hã-vi
ani dado informações aJgu
ma d,e dificuIdade, em breve
.comunicação feita'pelo rá
dio pouco ant�s d.o aciden·
te.
Testemunhas do desastre

disseram' 'que h",via espessa
neblina sQbr� o aeroporto.
O aparelho i_voou, rellte aó
solo 'partiu fios ,tele-Í&n.icl?s,
quase' atropelou um' c�clts
ta, choeou-,se tom: o .8<110 .

e

-.sJW.>tifiOu,se. '1num pequeno
bosque. Três de vinte e uma

vacas que pastavam no bos-

COMARCA DE TIJUCAS

tição do teor seguinte: "Exmo.

Sr .. Dr, Juiz de Direito da Comar

ca. José Adolfo M,afra e sua,.mu
lher Maria Amaral Mafra naturais

dêste Estado lavradores residen-
.

,

tes e domicí liados no lugar "C'en-
desta Comarca,

a presente ação
se propõem pro

var: - 1.0 - Qu�' os sup lican

Aliás, será sempre o MAIOR, o tes são posseiros,.. há mais" de 25

famoso MISS BRASIL. :fJste anos, de um .. terreno situa?o no

·ano, p'ára honra de todos os lugar Centro do, Moura, distrito

ra nós, seus conterrâneos e pe� Manoel Cirilo Marcos e fundos

Ia vez primeira, .salientando em ditas do espólio de Antônio

n'osso Estado de forma brilhan-= José -Pe.reií;a,· representado pela

te, é de grande contentamento .. viuva Maria _Pereira; extretnando

e júbilo. OrgulhQsos, só p�demos .1'0 norte em terras do mesmo es

e ficamos deven'do a bera CAR- pólio· e ao sül em ditas. ,do re

MEM, os aplausos frenéticos do quer .. nte. 2.° -;:;-- Que o referido

O ·MAIOR CONCURSO no
ANO

catárinenses, a colocação em 4.0
lugar de MISS SAN:TA .CATA

RINA, A BELA CARMEM

ERARDTH, foi O ponto de real

ce do maravilhoso 'certame. Pa-

(lOSSO respe'ito e profunda admi

ração.
--:000:--

Bem .. , meus amigos,' vou ter

nlinandõ. Fim de ano! Ano Ro

)nântico de 1958,
, Enquanto a Sem',na passa".

eu� olho as poucas folhas <lo ca

le'ndário 29, 30, 31 � a risonho

1959 estará logo em' ação, 'como
s'eu prillleiro' número simbóiIco
e festejado. e��victo, afirmo

mais" uma VeZ •. Um feliz ANO"

NOVO, aos, Caros le-itóres, com

o máxim'o ge Felicidad.e pos.sí�
vel. RUBENS

tado de Santa Catarina, na

forma da lei etc,

FAZ SABER a todos quantos
o presente edital de ciÍ:a,ção, com

imóvel, as quais comparecerão in

dependen temcnte de citação. Re-

e João Guilherme Mafra, residen

tes e domiciliados no lo-cal do

o prazo de trinta dias,' virem ou querem mais que,' depois _da Jus'
dele conhecimento tiverem, que tificaçâo, seja feita a citação dos

por parte de -José Adolfo Mafra' atuais confrontantes, Manoel Ci

e s/mulher lhe foi dirigida a pe- rl lo Marcos e a viuva Maria Pe-

metros quadrados,

incertos e desconhecidos, por

edital de trin'ta dias, - do S1'.

Diretor do Patrimônio da Uriião,
por precatória, em Florianópolis:
e do Sr. Representante do Minis

tério Público, nesta Cidade; ·to-·

dos para contestarem a !eferida
ação dentro 'do prazo de dez dias,
de comformidade çom O disp�8to
no artigo 455, do Código de Pro->

Cesso. Civil, _ sendo, afinal, reco
nhecido o domínio dos suplican
tes sobre o referido imóvel, euja
sentença lhes se·rvirá de tItulo

habil para a inscrição no Regis
tro de Imóveis. Protesta provar o

de' Canelínha, desta Comarca, com

52 metros de frentes e 880 ditos

de fundos, - ou' sejam 45.760.
- fazendo

frentes em terras ocupadas por

alegado com testemunhas . - e'

imóve'l 'foi

plicantes, por

vistoria, se necessária. Dá-se a

presente o valor de· Cr$ 6.000,00
para' o,s efeitos legais. o. solicita

dor que "esta ,assina tem sua resi

dência nesta Cjdad�, onde recebe

citação. Nestes te'rmos '" defe

rimento. Tijucas, 3 de novembro
de 1958, (ass.) Claudio Qaramu
rú de Campos - Assi,sten\e Ju-

àd qui�'ido pelos su

�on;pr,a feitá há

vinte e �ete' anos de Jacinto de
,

Azevedo e. tanto a posse dos su

plicantes como a de seu referido

antece'ssor, sempre foram pacífi
ca;, contínuas, ininterruptas e

exercida com "animus-domini". 3.°

diciário". Em dita petição foi

exarado '" seguinte desPllcho: .'.'A.,
conlO tequerenl\. �esigno'" o dia

de' a,manhã, às dez .horas; nQ' Fo:
rum" para a justificaçãó requeri-

F-' \ --' ..

-

," -
'

·4*P&9RiJa.. , a"·�)7óml(18�.�·�; durélv{!,!
. __

/

-_ a roupa ánatô miéa�
parà o homem moderno

.
/

fi prá'tka ... já está. pronta para você usar.

� ec�nômica ... custa menos, em relação
à sua alta qualidade. É-�legante ... dé·s·enhada
e co�.t�da por modelista de renome.

Experimente hoje mesmo sua 'nova

roupa I_rope�ial Extra. Será.. um sucesso.

Porque-,
,

.

\

!inperial �xtra não é roupa feita

� é roupa bem feita:
• Fabricada com tecidos e .aviameniàs d.
sup�ricr que/idade, pré-encolhidos.

ti Corte 100'1'0 t1-floíi'\mICO, mcis confortável
e mais e/egantt:.

• Confeccionadu em qll'ltra talhe.s (CUrlO,
médio. longo e exfra:'cingo). e em 32

tamanhos diferentes.
• Garanti:'a por uma inélústria especializa.
'da há. 35 'anos, no ram'1 de vestiário.

l'ECIDOS E ARTEFATO,S
� Ruo Proles, 374 • :'00 Paulo

S.A._

\
.'

DISTRIBUiDOR

MAGA Z I N E' H O E P C-K E

Rua Felipe Sc:hmidt -,_ Florian6pollt

'rinha o que não é o caso da es

.pêcíe, Sem' custas P.R.I. Tijucas,
11 de dezembro de 1958. (ass.)
W. D'Jvanenkc i Juiz Substitu-

costume, sobre o qual me reporto
e' dou fé, _

Data supra. O Escrivão:,
GERCY DOS ANJOS

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

o QUE VII
,

PELO MUNDO
Rio. 27 (V.A.) - Aten

dendo às ponderações do di
retor geral de Rotas Aéreas,
o ministro da Aeronâutíea
dirigiu, ao diretor geral do
Pessoal um aviso, no qual
p'touoga até o dia 31 de ja
neiro próximo, o prazo !para
inclu.são de candidatos a

tSaoi'gen,tos Voluntarios Es
pecial, nas 's.ubespecialida
des d,e . Radiotelegrafistas
de te,rra é controladores! de
vôo, já a.provados em exa

n:je de seleção e que deve
riam ser incluidos até 31
do corr,ente.

.

que foram mortâa pelos pe':'
daços <lo aparelho, que se

desprenderam em, tôdas as

direções.
Um caminho aberto por

mais de 500 metros Indica ..

o percurso do aparelho em

seus últimos Jlegundos. No
fim dêssé caminho está a

parte principal do' avião,
. rodeado por um drculo de
mato .queimado. 'Os sobrevi
ventes ficaram pr,esos pelas
chamas. -

Porto Alegre, 27 (V.�.. ) -

Foi transferido da residell
cia de seu filho, sr. Antônio
Guedes Flôres da Cunha,
para a Beneficência Portu
g-uêsa o d'ElIPutado FIôres da
Cunha. O ex-parlamentar
,gRiúcho !tem \feceblido inú:"
meras visitas.,

.

São Pau;lo, 27 (V ..�.) -
Na �essão da Câma·ra Muni
cip'al, o v.ereador Eli.as .

Gha:nmas apresentou proJe
tos de resolução conf,erindo
o título" de "cidadão PauUs
ta" ao brigo ArmandQ. Ara"
rigboia, comandan.te da 4.a
Zona Aérea.

"

,

Rio, 27 (VA) - No perío- .

du co�preendiao entre no:
vembro d.e 1956 e novembro
de 1957 'a tendência ascen=
dentEi dos salários no Era-'
sH foi mais forte no comér
cio atacadista do que na in
dústria. De acôrd'o

.

com os

dados dos "Inqúéritos Eco
nômicos" do IBGE durante
o, intervalo de um ano, de-'_
limitado por aquela.s datas
,extremas,

-

O'S sallários me

dianos (salários . acima e

abaixo dos quais s,e encon
tra o mesmo número de tra
balha.dores) evoluiram, de
3.751 a 3.904 c rWJ. z e i 1'08
zeiros no comércio atacadis
ta. Assim enquanto no se
tor industrial -os operários
ob1:iv,eram em 12

.

meses o

aúmento global de 5% no
setor do atacado Os comer
ciários foram beneficiados
'com o de ,13%.

O fato ainda se
. torná

mais significativo por acu
sar uma inversão da linha
evolutiva seguida no perio
do imediatamente anterior.
Com efeito, entre abril e no
vembro de 1956, ao contrá
rio do que aconteceu mais
recentemente, os salários
indu.3triais (mediano's), pas
sando ae 2.592 pa,ra 3.705'
.cruzeiros, regIg,traram o

aumento de 43%, no entan
,to, ôs· sa,lários dos empre
gados no comércio atacadis
ta,. subindo de '3.577 para
4.31,9 cruzeiros, tiveram um

incr:emento relativó que não
foi além. de 21%. Note-se
que a última lei do salário
mínimo enfirou em vigor a

1.0 de agôsto de 1956, sen
do considerável sua influ
ência sôbre essas taxas rl�
aumento. .

"

Os dados, dos "Inquéritos
E.conômicos" revelam outra
imlportarite arteração nas
projJorções entre o níveis
,saIM'iais das duas Unid8'1des da Federat;}ão mais d·e
senvc,lvida's. Até novembro
dé '1956, os salários rn_edia
;nós Ila indústria ·paulista
eram mais elevados do que
ns illdús,tria carioca (3:075·
contra 2.895 cruzeiro.s). Em
novembro d,e 1957. porém,
trocam-se o Distrito Fede..

ral com o sal1ário mínimo
industrial (4 ...443 ,cruzeiros)
I?upcrior aó do

.

Estado de
São Paulo (4;'440 cruzeiros).

S ,A L sA
PARA ESCRITóRIOS E CONSULTóRIOS

A 1 U G
·

..A ,M. - S E·
�rajano. 29

(Prêdio da Caçulinhll de A Modelar)
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,

:Para
d P

de construção � paralisada. para construir seus predios

Ites
da vista.

. r
� ra�o�:mo�r��,!çãO�en���

_ 'q', ',a.,
','

a
Mais um atestado da nossa

-

(vide anuncio no "O CRU- O uso da la��mJa,.
) l�ao ainda não encontramos em

�

'a� I oaJ deso,rgani�ação publica ad- ZEIRO", d� un'\rersidad� e pomélo (graliPlfr�1t , :Si outra cidade, do porte de
.

mínístratíva : primeiro co- do Maranhao ... ). Loucos. c� que a p.oPuQaça� �ud Assunção. '.
meçar e parar a obra; se-

..

x x x� nao se resf�le. uasl. o �s
�

gurido fazer presente de Rarlssimas sao as pes' as ruas, ,�ao a�borlzadíl:.s Pa-ra adatar-nos ao meio,

um prédio magnifico ca: sôas que usam óculos. O com laranjas tá<;ldas (azê- ����s g��1��0:nt��d�o:�:
(Deoíma quinta cronica, t tê F dI' rlsstmo quando as·

n�S'saS1MoaCir
Sant-Ana nos in- d"as). ; T�nto assim, que a

lo ... sobre a cara,-",ela do
v erem a e_ oz o guaçu, so do deputado Adernar ,. d de asiatíca que tomou con- u

de uma série de impressões no Paraná. que 4e_la,. ele Ghisi. .. ), sem nenhuma Faculdades vivem mal aéo- forma, que a� és�gem. ta do Brasil
.

Argentina e Zé May. que não suportava.
de viagem) vae buscar gratuItamente. objetividade nos contratos modadas e muitas delas, sol em As,sunçao as mais

U
. 1'" h Túbarão - Novembro 58

NO ESCRITO.KIO COMER- Devem primeiro escrever a comerciais. Os contratos precisam fazer rifas de au- equilibradas
�

do tmudnd� c:�U,gUal. a, nem se con e-
Francisco Carl08 Regis

CIAL DO BRASIL ele, .para combinar tudo, No por- exemplo, da expO'rtaçãó tomoveis e apartamentos, Não ha; pratieamen e, oe �
•

Não queríamos visitar ne- apêl., que fez, em circular, de mineral atômico feito
nhuma repartição publica. às associações comerciais, com OS norte-americanos,
brasileira, porque, em ge- firma;;: imp�rtante� e Jo1'- já vieram 'impressos dos
ral, se é muito mal .recebi- nais, só -fOI atendido pelos Estados Unídos l l l Quem
do. Julgam os funcionario'3, paulistas e Ill:lDeI,ros. Santa quizer ter uma noção exata,
que se ,éstá, sempre, a !pedir Ca�a'ri!1�- e RIo Grande na- desta vergonha, Leia Olím- -

dlinh�iro por
�

dlficuldades.
�

da respondera!? , pio Guilherme. Por isso,
Somente; com a insistencia O Paraguai e o nosso que o Embaixador Oswaldo
do, colêga Salvador Pache- maior importador de teci- Aranha em recente confe
co, é que romo, ao Escrlto- dos. Só em Novembro- ven- rencía, 'dis·se muito claro,
�io Comercial. E, nos arre- demos 270:000 dollares, Is- que "ESTAMOS CANCA
penderiamos, si não .ateu- to representa trez vezes DOS DE DAR SEM RECE
dess·emos aquele convite; mais do que a-' �friça do BER". Esperámos que o

O� escritcrios comerciais Sul nossa conhecida impor- Itamaratí entre na f\ialida
do Brasil no exterior tem tadora, O nosso convênio de das coisas terrenas e
a finalidade de mantw mos- que aquela :l',eg,ub'lica é de proceda como o sr.' Afonso
truarío de nossas nquesas Cr$ 250.000.00o.-'Deve:n0'l Frederico Schmidt, recen

e objetos manufaturados elevar para quatro ou cinco temente, 'na Comissão dos

para venda. Muito se tem vezes mais, que _ainda é 21, em Nova York, 'onde ba
escrito contra estes escrito- pouco.'

- .

teu o pé, exigindo o que
rios, que 'são verdadeiras Aquele país amigo, é o temos direito.

'

, ínecuras, onde certo>! e de- maior exportador de que- SARGENTO GANHANDO
terminados afílhados nolití- bracho. O Brasil é grande O DOBRO DE UM PRO
cos percebem polpudos 0('" cónsunfídor deste produto, FESSOR UNIVERSITARIO
IInéados, em dollares, V.a- que ® aplica' em cos�u�es. O Brasil mantêm em As
rios projetos de leisj- para . O nosso platonico Ministe- suncão por convento, uma

lextinguHos do Congresso, rio das Relaçõea.Bxtertores Missão' Cultural, com pro-
não lograram êxito. fez um convênio, das ará- fessorea universitários.
Localizado na rua Monte- bias, Sabem corno? Com o Mantêm, também, a Missão

video, N. 131, o

E,
scrítorio

I direit,
O'

,dO
Brasil importar Militar, que,

Instrúe o

exer-,está mais ou menos.c, hem 3lpenas 2.500 toneladas.

I
.cito paraguaio. Pois, bem;

aparelhado. E' chefe o ad- . Ora., sabe-se que no Brasil um sargento desta missão,
.vogado Roni L�q de �- eri�em mais de 2.500/�m- ganha 950 dcl�"s mensais �������-�,���-�����,�����������������������-�'=-�-���-�.�������

meida, que militava no foro pradores de quebracho. É e o :professor universitário, . " O P' t
'

1 I l'
·

da comarca de P. Alegre, só dividir, pará ver quanto apenas 400 dollares, O pro-> 1,

e'
.'

l''O" eo Jla ta I'aSecretario.� Moacir Sant'A- tóca para cada -um_, ... E fessor precisa ter- curso ,

�".�, ' .' ,

_ _' "

.

,� ,

nal, eX"-vereador do IPTB quai o resu�tado !ii,sto? Es� universitário, superior p , "&

em Santa Maria,. l).0 RGS ,e tamos comprando da Ar' titúlos diversos, porque são o maior volume da produção
mais um outro gaúcho jan- gentina e do Urüguai, o selecionado;;: e ganha menos

guista, convencido;;: de que mesmo' qu,ebradl.o-paraguaio da metade do sargento! petrolífera da Itália Provém do

O sr. Jango Goulart. será. o e _pagando a Cr$ 27,00 o Absnrdos, em cima de ab- campo de Ragusa, localizado na

futulro Presidente da Repll- quilo, quando o Paraguai surdos!
blica. Existem empregados nos vendia 11: Cr$-<S',On!!! O x x x

Iparaguaios, entr,e eles, 'as nosso convênio tem que ser O Correio Aéreo MUitar
moças Gladis Ayala Canale de 50.000 'toneladas. - QAM - atende Assun-
e Celia Maria Benitz. Informa-nos ainda, o dr. ção, uma vez por semana.

Quando o dr. Roní assu- Roní, que os convênios com Isto há quatorze anos con

miu a di"reção. encontrou o Paraguai são. ótimos pa- secutivos. O;;: aviões são a

m03truarios de dez 'anos ra o Brasil, porque são em ligação mais estreita com

atraz! Em trez meses mp' cruzeiros. E. tudo que com-
-

,as nossas repartições pu
díficou. tudo. Sua atividade prarmos lá, ·ele ll,OS com- blicas em Assunção. Leyarr.

junto aos industriais, não pra na mesma e maior 'im- -os militares, funcionarios,
tem sido recebida, como portancia ainda. Basta di- mostruarios. correspónden
devia"IPoi's, quasi todos res- ,zer o cimento; é todo im- cia objetos de nossas re

pondem que não têm pr-o- portado do Brasil, das fa- pa.rtições e dizem que até .. �

dução. Por ésta Irazão, na- bricas d·e Mato Grosso. Faixa Azul. E mai_s: dão
da lhe mandarit- de mos- Percorremos o p�redio do carona em �rande escala ...
truarío. Insurge-se o dr. Escritório. Nas ·paredes, as Tanto assim, que o nosso

Roní com este pensar do;; folhinha-s da Varig, em' bo � companheiro de viagem, o

nossos industriais. Aléga njtos quadros. com fotogra- coléga Salvador, ,em lug�r
que a industria bra'sileil'fl, nas da Via Anchieta, Pre- de v<i]tar� ao Brasil, de lá,
está em virtiginósa expan- sidenté Dutra, rio. Guaípa, foi a 'Buenos Ayres e volta
são e precisamos-· exportar. São Paulo,� o infalível Pão ria ao Rio, "no peito" .• ,

As amostras,' para Os nos- de Assucal", '.etc ... Os 'pa·ra- . x x ,x
,.
sos e.sc'ritorios comerciai!;!, guaios que visi�aJll, !per- O Brasil está corlstl'li'Ín"
devem ser remetidas, mes- guntam espantàdos, si -de do em Assunção. cQmo pre
mo que não se faça nego- bto existem aquela's estra- sente ao Paraguai, um -eno1'
cios de momento. Mas, te- das no BrasiL .�. Quanto me predio, para fímcionM'
mos que preparar o futuro ao mostl'1:wrio achamos a Faculdade de Filosofia.
e este traba-lho é de graça Í'racQ, :firaquissimo mesmo. Vae custa,r Cr$ ,

para os industriais. POl' Mas� não é culpa do Escri" 100,000,000,00! � servi
nosso intermedio, faz um tOrÍo, conforme já:falamos, ços estão !parahza-dO'S hil,�
apêlo. aos industriais cata-� Infelizmente, o nosso Mi- dois anos, com níadeira- ié�i

�

rinense ·e gaúchos (onde es- nisterio das Relaçã.es Ex- mente apodrecendo, 'and.ái- "'-�AI'�UG;t�C'E'�tão chegando. estas desali�: teriores, vive no mundo dR. mes e todos o;;: incâ�tila- � II 'A �
,nhadas notas), para reme-' lua (sem alusão ao disct'U'- veis prejuizos de uma gran-

, .

'Sonrisal é o único compri
mido eferveséente que tem

o seu analgésico' ativado:
por dois' antiácidos. ' Por'

,

isso, chega aos centros ner·�

vosos -' onde se origina a

Dor' - ,1,0 vêzes mais' de· �

� pressa que' os 'analgésicos'
comuns.'

Quando' V: 'Sentir dor 'de'

cabeça, 'beba um ou dois"

comprimidos' de 8'Onrisal
dissolvidos n'água. Eferves� ,

cente :refrescei1te, ..

· gos-
tpso

- Sonrisal
é um verdadt'\iro .

brinde de saúde
e bem-estar. !

TORNQU ANTlQVAPO TUDO QUANTO V. AT� HOJE CONIiECIA

•

$:ÃO PIUlU E RIO J
I

Conte sempre com a Real para a

sua viagem ao Rio ou -a São Paulo.
Novíssimos e confortáveis Super
Convair estão à sua disposição,
�r� �ma boa viagem. _

Vla••n. diárias pal..s
Super.Convalr d. Re.1

Vá e volte'
·

..."'1(1 "Frota
�� ..... '1 viagem"da bc , '-.;

Rua Felipe Schmidt, 34 - tel. 2370

é um dos mais elevados da

EU-lleo
em

ropa, totalizando cêrca de 310.000 port�u
barris diários. diários

todo o mundo, o país im- período do ano anllerior. A maior

o consumo petro1!fero da Itália (�

(
-

O Z I N -H E ��I 'R"O'

cêrcà de
�

310.000 barris parte dessas impol,tações proveio

durante os primeiros 5 do Oriente Médio (cêrca de 94;%)

Para satisfazer a essa pro.cura,

que coloca o território peninsular

Sicília - o principal do país e mêses dêste: ano, cifra que· repre- e o restante' dos campos da Vene-

senta um acrés.cimo de 10,8%- sô- zuela.um dos maiores da Europa, Desco-

bel'to em 1943, êsse ,campo produz .c.omo o 7.0 consumidor de petró. bre o montante regstado em igual Com 35 refinarias, a Itália. pro

duz atualmente a media de '550.500atualme'nte' 35,000 barris por dia, �-----������--���--������------

total que, jUlltal!!ente com a mé- barris de produtos petrolíferos por

dia.dia de outros 4 pequenos campos

situados na região do Vale do PÓ Foi roubado na noite de 26 de novembro, em Portei Alegré, um

automÓVel marca OLSMOBILLE 1955, côr verhielhà e' 'créme,' com
duas portas - Placa N.o 3-05-84 - Qua:lquêi l'nformação a res-

- Cortemaggiore, Ripi, S. Gior-

gio e Tramutola - completa o

montante de cêrca de 40.000 bar-
peito da localização dêste automóvel, é favor �comunj'car-se Ic'om o
sr, Alberto Beck - Rua Vidal Ramos 36,' que será Beth' grâtificaao.

ris diários da produção atual' do .

17";12;5'8
.

,
'Vende-se, uma sala qe
jantar,' esMo. YenaeeiiÇã, to
da_ 4e":i:nlfr�..::�O�11Ôst� 9é'
2 balcões,' 1 cristálêira -

1
mesa elastica, 6 cadeirás e

\ 2 poltronas forradas com

"pRECISA-EE QUE SEJA COMPE'.FENT·E, ·0TIMO couro.
'

.

Aluga-se varias em Prédio .,(?RijFNADO. Tratar no Querêl1cia Pálace Hotel; c ()m,. !'
; TRATAR �om o s'r, Vi-

térreo e reptr;tl. Informa:- � �r. Manolo, das 8 às 11 horas. dato, pelos telefones. 2919

çqes no Te�efo:ne 3:512. ---�------------------;......;;-;...;,"�;;;;-.;.'-_-:...;;;;;,--
,

país,

-------�����--��-

S A L A S

•

À�fami1ia 'de' fIno trato,
uirin- residenci{ sita. á, Ave- ,�� �

nida Rio Branco� -175.- EJCi'-lge-se. fiança. �

,

,..

PRO�GRAMA DO MES_f

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

�

Reservas de Mesas na Sec_r,eta,ria. �nscriçõ!,!s
das debutantes na )S·ecretària do Club.

',i:!
CAsas DE MADEIRA

tj

IRMÃOS 91TENCOURT
(AIS 8 A,OAAQ • rON( 3801

ANTIGO· DEPÓSITO DAM'AN' de Dezembro

I
1

ALUGA-SE
Um quarto Il!0bili.ado e com todo

confôrto de'sejado; . cOJlwletamente
independente. Informações telefo

ne 2583.

Dia 28 - DOMINBO

Grande tarde dançante Infantil de Natal Ini
cio as 16 horas, às 20 hora,s JUVENiL. Havera
distribuição de B�las e S�rteio � de Brinquedos.

24-12-58

Dia 31 - QUARTA

'I
I
I

Deodoró 88 Fone: 8740

ALUGA-SE
Uma casa de madeira, pintada a

óleo, situada na rua J'osé

Cãndi-Ido Silva, Estreito, com todo cQn

fôrto. Informações telefo,ne 2583.
. 24-12-58

Avent' do Zé-Mutreta
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I Reina gra�de entusi�s�� em"orno da eliminatóri� q�� á Federação Aquática de �anta Catarinaievará a efe�to, hoje, com iníçio às i
i9,00 horas, no percurso compreendido enlre o Trapiche "Mira-Mar" e � Ilha do Carvão (5 volla s) parir a seleção dos nadadores que .1
I representarão o nosso!Estado na gigantesca prová de resistência deno_mlnada "5.a Travessia da Bahia de Todos os Sintos" a realiza,_ 'I
I· -se em janeiro em SãoSal·vador. Grande.�número ·de nadadore.s estão inscritos, esperando-se 'êxito completo na manhã' de hoje. I
.....� _ e 8�.�.�..�����!,,����•••••••�!�••••••••�•••'••Q"••'�.""' � .....
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Nova Formula de-Disputa dQCampeonato
'\arioca de, 'Futebol

RIO, 26 (V.A.)' - Com a ade-

. .

.

�

ro turno será 'ele,
.

com todos o s I coisas' poderão ser antecipadas. Ao

12 integrantes, e os dois turnos invés de um "turn o com 11 roda-

são dos clubes Vasco da Gama,
Botafogo, Fluminense.e F'lamengo,

'

ao movimento liderado _ pelo _pre
sidente Hilton Santos' do Fla-

,

mengo, está praticamente vitorio- form�la a ser adotada, represen-.
sa a nova formula de disputa do tará -um avanço no regime prófis

Campeonato- da cidade, para o siQnali.sta" mas por outro lado, um

certame de 59. E, desta maneira "golpe de, morte" nos, chamados

os chamados pequenos clubes' terão ...
pequeno s clubes. turnos finais, a razão de sete çlu

bes, com (; rod.adas, cada turno.

Ademais, com menor numero de

clubes, será possível distribuir,
pelo meio de semana, os jogos,
para deito de renda e maior in

ter-esse do próprio campeonato.
O fato é que, nos primeiros

que' pensar eni QuÚas· .atiNida,des,,,' Por est.a nova modalidade, o

na maior parte do ano. Po'de mes-I Camp'eDnato será 'dIsputado em

mo ser .díto, sem exagero, que a três turnos, sendo 'que, o primei-
,

Ó local. de encontro será o tra-

restantes,. com apenas os sete

primei rcs -classificados, no turno

inicial. Por sua vez, tambem, para
o 2.0 e 3.0 turnos, serão somados

os p;ntos perdidos no primeiro

giro do certame.

FORMULA QUE

das, teremos

turno com 11

apenas o primeiro
etapas e os dois

ANTECIPARÁ

O FINAL! SEIS RODADAS
E »EIO DE SEMANA! I

Não há dúvida porém, que as

CLASSIFICACÃO FINAL DO (AMPEO-
,t, '

NATO PAULISTA DE fUTEBOL D!E 1958
Após' o resultado de 3.a feira - Taubaté, 3 x Guara

ni" O (ultimo prelio do certame de 1958) - ficou sendo
a seguinte a classiffeação final dos vinte concorrentes ao
Campeonato Paulista de Futebol, por pontos perdidos : Prova 'v Travessia da Bnia

1.0 - Santos (CAMPE.ÃO) .. .. .. .. 12 de Todos ·os Santos. ,:
2.0- - São Paulo (VICE-CAMPEÃ) -16. A Entidade fixcu o percurso
3.0 - Corinthians,.. .. .. :. .. .. 20, Miramar - Ilha do Carvão - .1'4.i�
4.0 - Palmeiras ..

-

.. .. ., .. .. 24 ramal' (quatro vezes) para.« eU-

5.0 - XV de Novembro (Píracicaba). 30 !ninatória fnarcad.a �ara;�'di-à '28,
6.0'- Portuguesa de Desportos .. t. •• 31 "domingo, 'às 9 horas. O,(,'IÍ'tlé.ta�
7,0 - Noroeste .. .. ..' .. -

..

..: � •. ." 36� inscritos G:evJ;rao ,!-pt,esentqrem-se
Ko .:::_ Botafogo .. .. .. .• .. ",. �. 37 munidos dé ,.O'gôdo.' CPl11 numera-

s.o - Nacional e 'Ta:ubaté'.. .. 40 -çôes obedecida a seg�inte orde�:
10,0 - Ferroviaria e Portuguesa santista .'. 4I N.O '1 -,,:'�th�lllo� Starosta, do

11.0 - America .. .. .. .. .. .. 43 Clube Nâutíc'O "América; 11.° 2 -

12.0 - Juventus, Pont.e Preta e Guarani 45, Od'ilon Mliia. M.;rtins: do Bocaiu-

13.0 - Comercial.. .. .. .. .. .. 48 va Esporte Cluhej n.? 3 - Célio

llLo -:- XV de Novemb'ro (Jau) -53· '�
..� yutro atJéta�.d

__

o CaFaVa113 do

I
Pre"sidente

15.0 - Jabaquara _.: '. .
. �5;··. 'Ar ;'e assim sUê1;ls_sivamente, ,

A1tamiro F: da Cunha

lG.o - Ipiranga .. .. .. .. .. 58 Nunes,' do Caravana do Ar; n . .o.4 1.0 Secretário
____________�I , _

Federação Aquática de S. Calarina-
Res�luçÕes da Entid�de: Fo rum, designados as seguintes

auto ridades: Di reção Geral: Dr.

Ari Pereira Ohveí ra ; Jniz de

S::'ida e Chc:;:ada. Liborio Silva;

{uiz de' Pcr.""·so:· Altamiro F. da

Cujihaj Fisca: 3:, Ari �iIIen 'tla
Silv�ira; Rui Tiburc-io Lobo; Iran

Liv·r'amento,_. Osval,lo. Silveida e

Dahníro Mafr�.
.

- .

piche . .:..... .Miramar às 8,45 horas.

S'eéTetaJi'�. dar'Federaçao Aquática
de .S;lI1ta.;"Calut'iria. i4 de dezem-

bro -de-,J95�,'; .,

Dr. Ari Pe�''i.ira Ohveiru

----:-----' ----- ---1-
REVENDEDORES,

-,-

I
MAGAZINE, HOEPCKE t-
RUA FELIPE SCHMIDT f

SANTA CATARINA " I
A ,V 1ST A I

CR$ 6.800,00 .I
OU I

CR$ 623,�0 I
• ',.I '.

��-./�/{��·1· � -��:;<I�\;�
I
I -

dias de janeiro, os clubes estarão

reunidos, na sede. do Fluminense

F.C., para tratar deste assunto,
com a convicção de que' será pla-
no aprovado, todo este -esboço pre
viamente organizado, com a par

ticipação' dos nossos principais di

rigentes. Estão convIctos, os clu

b es, que .este novo critério, virá
beneficiar e em muito o futebol

carioca, na sua evolução, '

Pelo menos assim pensam, os

clubes V_aSCQ da Gania, Flamengo,
Fluminense e Botafogo. .(Sport
Press) .

Sanford e

Machado
", estão na ilha

Desde terça-feiro que se en.-

contra entre nós, procedente do
norte do Paraná, o experimenta
do playar catarinense Sanf'ord,
ex-defensor do Caravana do Ar,
seleçâo catarinense, Coritiba Se-'

leção paranaense, Fluminensl (do
Rio) e .Atlét.ico Paranaense, sen

do um dos poucos jogadores de
Santa'Catarina e .do Paraná que
foram contemplados com o Prê
mio "Belfort Duarte".

Sanford, q7,e veio aCQmPanh;do
.de esposa e filhos e mais seu

hmao João Ma�hado ex-defensor
,

do Paula Ramos e· .Atlético, e fa-

mília, acha-se radic.ado nó fute
bol rtort'e�paran�ense como' defen-·
sor do, Arapong�s, da cidade 'do
1l\eS\110, nome e onde exerce aS

fUnções de fiscal de re·ndas do
govêrno paranaense, tem sido alvo
de inequívocas pr(lvas de admi
ração e aprêço por parte de seu
inúmeros, amigos e admiradores.
Ao categorizado player e· s�u··

irmão

nossos

ilha.

e respectivas tamílias os

votos de feliz estada na

Magno e o· (ori,tibã r
�

,

Curitiba, 26 (V.A.) Ápesar
das n(ltici.as em contrário, o tl!ei

nador Felix Mâgno ainda não fir
mou compromi�so côm o Coritiba

F.C. O orientador do plantel do

bi-campeão seg,uiu para Montevi
déu, a fim de passar as festas de

fim de ano CO]}l' seus familiares. rSomente em seu regresso é que

a� duas 'partes firmarão contrato.:
Énquanto isso, fala-se num possí
vel ingresso de Elba de Padua

Lima (Tim) no Cor!tiba F. C.,
noticia essa, porém, sem

mação ofici.al. •

c(lnfir-

TERMINOU O CER
TAME' AMADOR 58
FinaÚzou, 'terça-feira, o Cam"

peonato Amadorista de Futebol de

1958: Os dois jogos efetuados

ag-radaram plenamente, destacan

do-se O jogo �ntre Ipirang_!I! e São

Paulo, decisivQ pe'lo titulo de vi

ce-campeão. Um empate coroou os'

esforços dos 22 litigantes, sendo

qu� com, tal resultado (OxO) Q; ti-

me ipiranguista sagl'ou-se vice"::

campeão, pois se encontrava um

polito à frente de· -

seu opositor.
Tamandaré e Treze de Maio com

pletaram ·0 certame, vencendo Q

primeiro· por 3 x Í. Destaque-se
áqui a atuação do Tamandar�,
conjunto orientado pelo nosso co

lega Roze'ndQ �LJl1a, que durante

·tod,o o returnó

"O ESTADO" o, MAIS ANTIGO DIARIO - DE SANTA

II CORI�TlA"S, Q fLUBE MAIS V-ElES
I

," CAMPEÃO PAULISTA
I São Paulo, 26' (V. A.) -, Eis o balanço do titulo
de campeão paulista nas suas 67 disputas, desde 1�02:

1902 - São Paulo Athletíc (L.P.)
1903 - São Paulo Athletic (L.P.)
1904 - São Paulo Athletic (L. P.)
1905 - Paulistano (L.P.)

,

1906 - Germanía (L.P.)
1907 Internacional (L.P.)
1908 Paulistano (L.P.)
1909 A, A", Palmeiras (L.P.)
1910 A. A. Palmeiras (L.P.)
1911 São Paulo Athletic (L. P.)
1912 Americano' (L.P.)

"

1913 Americano (L.P.)
1913 Paulista (APEA)
1914 São Bento (APEA)
1914 - Ccrínthians Paulíata (L.P.) -

UH5 :_ Germanía (L.P.)
1915 - A. A. Palmeiras (APEA)
1916 - Corinthíans Paulista (L.P.0
1916 � Paulistano (APEM
191,7 - Idem
1918,- Idem
1919 - Idem
1920 � Palestra (APEA)
1921 - Paulistano (APEA)
1922 - Corínthíans Paulista (APEA)
1923 - Idem
1924 - Idem
1925 - São Bento (APEA)
1926 - Paulistano (L. A. F.)
H'26 - Palestra (APEA)
1927 - Idem
1927 -' Paulistano (L.A.F.)

, i928 - Internacional
'

(L.A.F.)'
1928 - Corinthians Paulísta (APEA)

, 1929 - Paulistano (L.P.F.)
1929 - Corínthians Paulista (APEA)
1930 --Idem

" 1931 - São Paulo (APEA)
1932 Palestra (APEA)
Ul33 Idem
1934 Idem
1935 ..:..:.. Santos (L.P.)
1935 - Portuguesa, de i}ésportos (APEA)
1936 - Idem
1936 - Palestrá (L.P;)
1937 -;- Corinthians Paulista (L.F.)
1938 - Idem
-1939 -:- Id,em
1940 - Pa�estra (L.P.)
1941 - Corinthians Paulista (�.P.F.)
1942 - Palmeiras (F.P.F.)
1943 - São Paulo (F.P.F.)
1944 - 'Palmeiras (F.P.F.)
1945 - São Paulo (F.P.F.)
1946 - Idem
.1947 - Palmeiras (F.P.F.)
1948 - São Paulo (F.P.F.)
1949- - Idem
1950'- Palmeiras (F.P.F.)
19'51 __;, Corinthians Paulista (F.P.F.)
1952 - Idem
1953 - São �Pau10 ' (F.P.F-.)
1954 - Corinthfans p'aulista (F.P.F.)
/19,55 - Santos (F.P.F.)·
1956 -Idem'
1957 - São Paulo ,(F.P.F.)
1958 __:. Santos (F:P.F.) .

, RECAPITULAÇÃO'-
� ·_Corinthlans .

"
•• �. •. ':,.'

P.alestra - Palmeiras ,. .-.
Paulista-no •• •• •• ••.•• ....,... .-. ....

São Paulo F. C.· .. � .......
São Pauló .Athletic .. '.. .. .. .. .'.
Santos F. C. -. � .. .. ... ':. .. ..

A. A. Palmeiras .. .. .• .. •. .. .•

�
,1

.)

, "

_. '

15
12
11
8
4
4
2
2
2
.2
2
2

Americano ........•.
GermanitL .• •. ,�. . �_ ••

São Bento :. ..

'

';. ••.• • •• • .'

- Inte.rna:cional .: ;. �,.' .• .'.. •

Portu·guesa de Desportos,.. •• •• ••
- �;'.

. �

TOTAL ... '•• � ,,' •.-"...-. 67.
Clube' maIs vez;es'campeão - Corinthians 15 vezes •

. Clube qúe ganhou ni:a{à· -vezes, o tri-campeonato -
Corinthianll - 3 vezes. ,

.

Clube mais consecutivamente campeão (Unico te

tI"a-campeão) - Paulistano - 4 vezes (1916-1919).
Anos de desempate do campeonato - 1902, 1903,

-]904, 1909, 1920, 1928 )Laf.) 1935 (Apea) e 1956.
Clube mais vezes campeão profis'sional _: 'Palmei"

ras 33, 34, 36, 40, 42, 44, ,47 e 50 - 8 vezes.

Clube mftis vezes -campeão invicto - Corinthians -

1914, 1916, 192ge 1938.
.

Anos nos quais tivemos 2 call1JPeonatos - 1913, 1914,
1915. HH6, 1926, 1928, 1929, 1925 e 1936. .' �

Club.e mai's vezes campeão amador - Paulistªno �

11 vezes.

Anos nos quais o campeonato teve um só' turno
1925, 1926, 1929, i932 e 1938.

SALA: 4 L U G ,A -

ALUGA-SE õTIM;A SALA PARA ESCRITóRIO OU DEPóSITO I
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-IDEIAS
LUIZ PHELIPE

Luiz Phelípe às Iíteraturas do' mundo, como "O Ací-
Alcides Laffranchi dente", de Àgatha Chrístíe, " Pellcida-
"Nos sertões do' Rio Paraná" de". de Katherine Mansfield e "O Da'
Edições Melhoramentos Ião". de Selma Lagerlof, acha-se J;'e})re-

São Paulo' sentado o Brasil, c.ontl o conto "As Ro-
O livro de Laffranchi é uma narra- sas", de Julia Lopes de Almeida.

tíva de aventuras, por ele .e seus com- E' também esta uma antologia de
panheíro; praticadas 'sertões a dentro grande pôrte e bela ap,resentação.
do Rio Paraná, Os episodíoj, tomam . Jean Goudal
conta do leitor..pelo IPitoresco da nar- "Ninon- de LaneIos"
ratíva e pelos imprevistos dos sucessos. Edito.ra Vecchí
Nos molde, .deste livro, conhecemos a·s Rio.
saborosas- historias de Francisco Bra- Jean Goudal explora, neste livro,

. sileiro entre os índlos do Brasfl Cen- a hístôria da grande cortesã francesa
traf, '. -

'que, ao abandonar a vida leviana dos
. Ao lado da reportagem impressio- salões e ao sentir-se velha para Q amôr,
nanta, dentre Os acontecimentos cor- abriu, em Paris, um salão para os fi-
Irentcs e os acontecimentos de excepção lósofos ,e Ofl escritores e poêtas do tem-
como o salto de 'uma féra ou a surpre� - po. _

sa de uma quêda dagua, ficam as ano- Foi, quando adolescente, proteto-
tacões que os' naturalistas colhem e ra de Vo-ltaire. E amante de homens
registram para faturas pesquisas. ilustres como o Marquês de Villarceux.
Pitigrilli

=

Suas cartas de amêr figuram nas anto-
"A Dança dos Chimpanzés" logia., do genero. Na filosofia. come-
Editora Vecchí çou pelo epicurismo !para chegar á 'pre-

,
Rio ierencia de Séneca. Foi apaixonada di-

O romancista discutido que é 'Pi- vulgadora da doutrina' estôica do
tigrilli tambem é um cronista de raras

.

grande córdovês.
qualidades. Se o romancista conseguiu A tradução deste livro, que nos

êxitos fáceis, com Iivros, de começo, prende "desde as primeiras paginas,
também de temas faceis, sua maturida- coube a C. Lima. r
de foi, uma especie de reínvíndícação Francisco de Assis Iglésias
Iiterazla, pois Pitigrilli, nos ultdmos "Caatingas e Chapadões"
temp+,� tomou novas ��_st�has la:. . ..-, �15í'-.m<htli"c���
cetas �arJ.a%. 'P'antõ e admuaveI no

�
Cia, Editora Nacional.

<romance como no conto e consegue ser São Paulo
excepcional na cronica. Este livro é Este livro, segundo anotação ori-
uma seleção de paginas jornalísticas dó gínal, foi escrito de 1946 a ,194�. Dele
escritor sobre os mais variados assun- Monteiro Lobato teve conhecimento,
tos, desde o Radar aos Perfumes em mo- como amigo do autor. E interessava'
da. Dentre coisas' ipassageiras, do seu se p_or ele.'É uma segunda edição, o

encontro, ao mundo Pitígrtllí consegue que revela, antes de tudo, seu êxito. O
realísar coisas permanentes, sobretudo, autor coligiu, em dois volumes, notas,
com o cunho daquela originalidade 'lue' impressões e remíníscencías do Meio
o tornou famoso. "A Dança dos Chím- Norte Brasileiro. Varios géneros se

panzês" é um livro delicioso. encontram reunidos neste livro: memô-
Maravilhas do rias e cronica, ao lado d,e anotaçôes
Conto Fantástico" sociológicas e folcloricas. Um livro
Editora Cultrix eclético, quanto' ao temarío, mas cu-

São Paulo rioso sempre. Por vezes. o leito.r via-
O conto ·fantástico é o herdeiro do ja com o autor, terras a dentro do Par-

conhecido "romance terrorífico", ge- naiba ,entrando em contacto com 1\ ser-

nero vitorioso, pelo menos na Inglater� tão brasíleíro,
'

.

ra, durante o Seculo 18. Wàlpolo, Rad- É este um volume integrante da
cliffe, Bcchford e outros, exploraram o prestigiosa Biblioteca Pedagõgíca.: 01'-
estilo. fazendo o sucesso das historias ganizada pela Editora Nacional de São
de fantasmas, revivendo sobretudo,' Paulo

Iaquela tr�d�ção inglesa das narrativas, Umbe,rto Peregrino
dessa especle. .

"Nossas vidas nossas almas."
Cultríx desejou fazer uma coleta- . Biblioteca do Exercito-Editora. -

nea de contos fantásticos, dos mais no- Rio. �taveis da literatura mundia1. E reuniu, Umbert., Peregrino, que é ilustre
numa antologia, paginas de Hoffrnann, oficial superior do nosso Exercito, é J
de Koestler, d.e Poe, de Casembroet, de também um cronista agil e elegante. �
Miguel Unamuno e -de brasileiros como Reuniu, num volume,' as paginas que

I� Aluizio de Azevedo e Carlos Drumond escreveu aos
'

largos tempos de suas

.. de Andrade. '. andanças militares, Desde as ímpres-
� O Iívro é excelente e'bem feita a -sões de Recife, ao Carnaval do Rio.

� seleção. .

O escritor reuniu, ainda, algumas l'� "Maravilhas do Conto Feminino" paginas que intitulou de "Historias",
• Cultrix onde o cronista se irmana ao ficcio- l

� Rio nísta. E num � noutro generos Hum- 11'1. E' esta mais uma selecão.da Edito- berto Peregrino realisa magnificamen- !� ra Cultríx, organizada 'Por Diaulas Rie- te a sua literatura.

i�ª�����g���l
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'''Quando o dia clareou, jó fazia horas que eu

viajava, Porei um instante paro esticar as pernas

mos, 00 pretender dor nova partida, percebi
desolado que não tinha mais bateria I Isto me serviu

.

...."

de lição. Tenho agora uma Bateria Delco qúe me oferece

a mesma garantia � a tranquilidade que inspiram
oS peças genurnas do meu carro.,. e não custou

mais do que uma bot�riQ comum,"

/

"

'.
",' '·i;��::,;�,.:õ'

.
t,·

"

'����'�--;�-"�;�., '�� ,:3;::!i;:'_
,-;"
,d

..
"

"_"
...

�

Bateria'DIlED--,.

Contém BATRÓlIFE, elemento orgânico
que evita perdas por" autodescargas..

.'

Gorontido. pela GM I Em caso de
defeito de fabricação. V. recebere .em

troca uma bateria nova.

produto da

GENERAL MorORs DO BRASIL 5, A.

CARLOS HDfE eHE S. D.· Com. [lldúsiria
Rua Cons. Mafra, -30

FlO:<IANÓPOlíS

VoItá-p.lJ. noae
\

.ELSIE LESSA casa de modas em que. eu namo- meio-dia, eu indo para a escola, onde já morei, onde parou a vida

Dentro da noite, procuro marcos, rava vetidos, o sobrado onde mo- eu saindo de manhã, tudo .isso que que não para, que eu estou con

na' cidade que não 'para de mudar, rava, menina, aquela amiga que' não ficou perdido, que está ali, sumin.do, .sem nada que fique pa

desde que lhe voltei as costas, morreu. Nas esquinas, começo a vivo, e que Já não posso reter. ra mim. Me leve' .a um bairro on-.

ProcurQ .placas-- de ruas números reconhecer as placas de r\las que Então, vamos embora, vamos em- de nunc� estive, numa- rua em que

que já não dizem naaa, _

ba];es já não reconheço. E tenho um bora-, vamos embora depressa, sem nunca morei, sem saudade, sem

que fecharam, ár'Vores que foi'am surto nQ coração. Era aqui, ali olhar para trás, não me mOstre passado, sem a ang!Ístia meio vo

arrancada�; casas que derrubaram, adiante, o sobradinho cinzento, coisas velhas, rua. antigas, casa luptuosa de tôdas estas recordações.
Procuro as horas os .dias, os anos era esta a mesma e'scad,a; a mesma

vividos nela e' porque os procurQ porta, o mesmo mármore que os

nos. lugares ·onde os d(\ixei, eis meus pé� ansioso,s de adolecente

que aflitamente ressuscitam numa pisavam, todos os dias, E' verdade

v�ha cal�ada, numa esquina onde a velha história de que dá um nó

destruiram a casa em que morei. na ga.rganta. Paro, quieta, Ergo

P A R T I ( I P-A ( Ã O
. .

PERY BIIJ.'TENCOURT
E

SENHORA

JUVENAL FARIAS

.E \
SENHORA

participam aos parentes e pessôas participam aos parentes e pessôas
de suas relações o contrato de de suas relações o contrato de

casamento de seu filho GUIDO casamento de sua filha MARIA
com a srta. Maria Arlete Farias. ARLETE com o sr, Guido· Bit-

tencourt.
.

GUIJ)O e MARIA ARLETE

Velhas ruas e�treitas da' minha

meninice são hôje.. largas avenidas,
entupidas pelo trânsito, pontilha
das de sinais. O CÀlrl'ei o' é o m.es

mo, a praça cresceu,. o casarão

que eu achava imponente e deslum

brante', onde. ia passear. à saída

da escola, minguou; ,acinzentou
.

,

envelheceu, hun1ilhado diante dos' nunca mais passei ali, pare.'ce que

outros que subiral11 ao redor" ficaram esperando por mim, ali

os olhos para a sacada, -para as

venizianas fe�hadas,
.

de' que se de

bruça, me olhando éspantada, a

minha meninice, .Foi a única casa

que não mudo.u, os -vultos familia

res que Ja não encontrarei em

nenhum lugar dêste h1Undo" E por

que faz tanto, tempo e por que

NOIVOS

Florianópolis, 24 de De,zembro de 1968

P A R T_ 'I. ( I P A ç, Ã O
Os Viadutos, oh, os viadutos sãQ'

os mesmos, Mas em tôrno dêle. a

êidade mudou, parece tudo tão
'-

pel'to, com aS')"."-Qnidas que se' raS-

garam, os jal:dins'que ""l�()l\.lerahl,
perderam ·0 passado mistério e a

intimidade assim abertos 'sem gra:::

des, como um prol.ongamento das

ruas rumorosas.

guardadas, vivas e intactas, as re

cordaçõ(\s, Sou eu, na- sombra da

janela, os, cotovelos fincados,
olhando a rua, Sou eu, dormindo.
lutando com o sono l!,li naquele
1"'psmo quartQ até onde chegavam,
até onde" ",h.b'l.l;l1, pelas frinchas

das .ve'nezianas" � í�z 'aã' ruá, 0-",
,

vultos dos bondes que passam, ilu

minados, recortados, fantasmogó
Mas come é comêço 'de madru- ricos, em sombra e· luz, sôbre o

gada' e' há .a fria uíllidade das estuque' brancQ do teto. Sinto o'

noités antigas, fica mais fácil velho rangido nos trilhos, o bal'u

procuràr o passado, De'semboco na lho de um ou outro automóvel que

rua que não conheço. Bares novos, não me perturbava, só me em

nomes novos, era aqui a confeita- balalVa o sono.

ria em que eu comprava dôces. a Pare, .pare, -Quero matar sau-

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

P A R T '1 ( I P A. ç Ã ._0
ERNANI TOLENTINO DE Vva, BRAULIA NOVAES
..- SOUZA e ,_SENHORA GOULART

PARTICIPAM AOS SEUS PA- PARTICIPA AO SEUS PA

RENTES E PESSOAS DE SUAS RENTES E PESSOAS DE SUAS

RELAçõES; O CONTRATO DE RELAÇõES, O CONTRATO DE Jarticipa o noivado' de seu filho participam o noivado

CASAMENTO DE SUA FILHA� CASAMENTO DE SEU FILHO MURILO JOSÉ, cQm a senhorita WANY com o' sr.

A Wany Pacheco. "
Nune·s de Abreu,

·MURILO JOSÉ WANY

'.

Ao comprar móveis estofados, vertniiüe'�í;.-O
molejo é feito com as legítimas MOLAS NO-SAG

• muito ml.lior confôrto
• excepcional durabilidade
• nunca cedem - nunca soltam

'.

• móveis mais leves
• dispensam o uso de cordÍllha.s e percintas de pano
• conservam o estofamen'to absolutam-ente i"deformóvel

M?LAS� D9 BR�SIL S. A.

fóbr. e Escr.: Rua sao J�r9�,374 - Tel. 9--051' - ex. Postal 875 - End. ieL; "�O.SAG" - sao Paule

REVENDEOOREs.-MEYER & elA.

�ua Felipe Schmidt, 33, e Rua Conselheiro Mofià, 2 - Tel. 2576 - C:x. Postal 48 - FLORIANÓPOLIS

PA,RllCIPAÇÃ O
VVA, OLGA NUNES DE AB'REU' JOSÉ ANTONIQ PACHECO

E

SENHOR�

dade dessa gente, que já não es:;

p-3r,ava .encontrar assim viva, ves

tida com as roupas que vestiam, o

cheiro do pão, à tarde, na pada
ria d'a esquina, Os chapéus feios na

vitrine defronte',. a luz clara do

DE CR�AÇÃO ELY COM O SR. CARLOS ALBERTO

ClARLOS ALBERTO GOULART, SRTA, ELY OLIVEIRA,

E L Y E C A R L O S

COM

\ NO.IVOS

FlQrianópoh., 17 de dezembro d·e 1958
.. .....J

PEDRO PARISI

E

SENHORA

CARLOS TEIXEIRA

E

SENHORA

Cnntinua em pleno vigor a ia.se dos pr.esentes. Mal
estamos com a etapa do �atal,snper.ado já estamos dian
te do fim do ano. Os que d,eixaran{dê 'dar presentes para
o Natal (e são tantos) estão agora se habilitando para.
fazê-lo nas vesperà,s da an-o ano.

Ano Novo. Fresta magica par,a ps sonhos e esperan
ças. Um. lenço branco a acenar nãO -.com-a melancolia do
ad,eus da despedida - mas com' o sorr.iso fagueiro 9
f,elicidade sonhadas. Ano novo a quem imploram as ....
g'ustias e torturas do presente: 'realize realize a çio

�
,

raçoes e sonhos ,d� venturas. • . cer-
A Caçulinha de A Modelar está �arav' �suprida de artigos para presentes. Prese '.'

do ano. Presentes - de alto bom gosto e qu,� po' "I

adqui,ridos para pagamento em Sl,laVeS prestações men'b
sais.

participam aos parentes e pessôas participam aos parente. e pessôal
de suas relações o contrato de de suas relações o contrato de
c.asamentô de- seu filho FERNAN- casamento de sua filha ELENI.
DO com a srta. Elenice Teixeira CE com o sr, Fernando Parisi.

-----� '<,,!_ERNANDO 'ê ELENICE
.

'�.N
__
O I V O S

Florianópolis. 24 de De'zembi·o'-de __ 1.968

PRESENTES DE" ANO NOVO

de Sua filha ,,�-----------

Mutilo José

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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ORGANIZAÇÃO -SANTA CATARI·NA' D•

.: A. S. P.-·
CURSOS DE /CORRESPONDÊNfIA

• -
� Q L ....Jt1.-0.3 -

� iQ ;, ( 1.'1,

.
.

, ',_.

-

i JE tt;-D��E - S f
,DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA BAR E RESTAURANTE "VERA

FARMÁCIAS' DE PLANTÃO ����\o::��o�u:, F�::
.

. . PLETM\lENTE IN STALAD (:)

PLANTõES DE FARMA'CIA COM VARIADO SORTIMENTO
SO NOS CON�ORT��IS MICRO-ONIBUS M 1l: S D E DEZ E M B R O DE BEBIDAS, TEM REFBlGE!-

- " 6 -,- Sábado (tarde) Far: Esperança R..C. Mafra RADOR E SORVETEIRA., DR 6UAtw.�t
.

S'U'II\'" r

R Á P 101) ".S. U t -,..B. R A. S I L E I R O rr 7·- Domingo Far. Esperança R. C. Ma,fra A Tratar ao mesmo.oa na
•

\
KA' Anl..u.l i

• '.
I i! = ������o(���� S��.r·A���n�ni�n�� :�h�i:tChmidt

,Grá�;�d,��:jS�lÍ�8raa1
-

.ci:turgiâa;,,· Oeritfs.ta.
.

�1i4ftÕpOtb •• t tJ�i_--� Joinvm- - Curltit..r. 20. -- Sábado (tarde) Far. Catarinense R. Trajano --

.'
- CLINIGk.- - PR(:}!J'EQ,.,.:<-- CIRURGIA

&u_r: -..."., -,
.

� _ '.'

- :rr 21 - Domingo Far. Catarfnensa R. Trajano
.

HORARIO; - Das ,8_ àjl 12 '110;:•• &xceto 40•.• 'b.adol.

A��ncla' :' Rua Deedoro esqÜlna Ó - 25. - 15.a feira (natal) Far. Noturna R. Trajano S A ,:L A ,. S : Atende exclusmamente· C!P.Jn. hilr& mareada, "

."1 Rua TenentA Silveira 27 - Sábado (tarde) Far. Vitória Pr. XV de Novembro
"

. ,Consultório:�Avlm'id.a H:�flIo Luz, 6U \

---R-I-.)T-.-O-RA-.-.-----�� "
28 .- Domingo Far. Vitória Pi. XVe.�'-'--'� "J;ú'GA��i!Ji){-pJt ---Eeq.u.i-�daJ�ítmU.c�ado.

no ESTADO LIDA. ,." <LfeR"�õtulliv �rC�(uado
-

pela�
-

f�rmácia::l -- - __

() .r11"F��'il1o Antônio, 'Noturna- e Vitória, situadas as ruas Fe- DI); r-PVD:At"DIlMTJ\S: - me'.u.o.

CJl
Jipe Schmídt, Praça 15 de Novembro e Trajano. 1rC.,J .• I&ViI IIYIRrv :un.-

O plantão diúrno compreendido entre 12 e 13,30 Ex-interno de Cliniea Pediatrica Médica e Higiene Infantil

horas gerá efetuado pela farmácia Vitória. da Faculdade de 'Medi'CiJÍa' do Paraná:

E S T R E I T O Curso de esp.eçjati�ação. do ·S.N.T. na Faculdade de Higiene da .

RUA ARCIPRESTE PAIVA 9 - FLORIANO'POLIS
com pessoal eepectaltzado está habilitada para!

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

LHISTA. D:EFEFAS FISCAIS. A'l'�'DER- E ACOMPA·
'NHAR'NO TRIBUNAL D,E JUSTI;Ç.A _DE SANTA CA·
TARINA RECURSOS 0J:tIUNDOS DO INTERIOR DO

ESTADO. D.EFESAS DE ATLETAS E ENTIDADES
DESPORTIVAS PERANTE OTRIBUJ.1!AL DE JUSTI·

ÇA DESPORTIVA.:
b) - CONTABILÍDADE: ACEITA ESCRITAS. PERIClAS

PROCESSAMENTO DE BALANÇOS. REGISTRO DE
FIRMAS E DEMAIS SERVIÇOS.

c) - PROCURADORIA' Tk'ATAR DE INTERESSES DA:

PREFEYruRAS MUNICÍPÃIS JUNTO AOS ORGA.O�

PUBLICOP. NATURALIZAÇOES, REGISTRO MAR�M

REGIS'IR, DE DIPLOMAS. ' "

YIAG�M COM SEGUR.ANÇA
E RAPIDEZ

-

»>
�...-. Rua eo.....tn lI&fn 1./

. Telefone 3022 - � P,..'-l lU
Endereço Telegráfleó .'fADO

DIR.TOB
Rubens de Arruda 8&••

GBR.MT.
,J)..,minlo.a F�ag.des ele Aquin.
.".'..--c"R.:rlÂ T'O R .• B

Osváldct M�lo -_;"'FiaViô,A;.orlm - Brn SlIva:

AnÚé
•

Nilo Tadasco - Pedro Paulo Machado. -- Zurl

Ma"hado -

.�

C f) L A B O R'A: D O R Il S

C»rof. Barreiros Filho -- Dr. Oswaldo Ro.drigueS Cabra!
_ Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira

_ Prof. Otno.n d'Eça ...:..,. Major 'ldef�!ls� JuvenaJ

Prof. Manoelito. de Ornélas - Dr.,Milton Leite da Coei'"
_ Dr, Ruben (,:osb - Prof. A. Seixas Neto -- WalteJ.

,

Lange -:Dr. Acyr Pinto. da Luz - Ac!, Ca.bral"t�Jy.�, r:
Naldy Silveira - Doralécio. SOaJ:e8 ...... Dr.· F-ontõur.

Rey - Nic�lau Apostolo - Pa�choal Apo.stolo. 7""' Ihnar
Carvalho e Paulo Ferna.ndo de Aru}\) LaIO. "

PUBLICIDAD.
Maria Celina Silva - Aldo Fe.nandea

Dias -.Walter LÍnhare.
.

PAGIMAÇA� _

Ulegario Ortigt, Amilton Schmidt
,

IMPRENSORES
DU�CENIR CARDOSO WANDERLEY LEMOS

R'E'P R E S E N T A N T·.

Representações A. a. �a Ltda.

RIO:- . Rua Senador Danta� 4'-' - 6.• Anda, -
. . Tel. 225924

S. pauiô Rum Vitória 657 - eonj. II �

-

Tel.· 34-8949'
Serviço. Telegráfico da UMITED PRESS (U.:p)
Historietas e Curio.sidades da AGENCIA �ERIO
DISTICA LA'l'INO AURIC.AN.A (APLA)
Acy.JNTES E CORRESPOilÍ)ENTE�

Itm To.dos os municipiol de SANTA CATARINA
_

.

ASSINATURA

l-
_"

Virlmo.

ANUAL Cri 400,10
.. I,�

••••••• o .-. 0-. '" ., " " ".".') " � • " " " ..

·N.o .Y1llH �"""" ••. " ....;" "li ...... ;-••
-

••

AMUNCI08
'lIttlJanÜl contrato, de aeol!do eGm. tabel� ,em ngoJ:

A direção não
.

se respol1sabilit.-a pelos
conceitos emitidos nos artigos assinados.

.

�
V. S. "desejã,'!
V.ENDER OU COMPRAR

uma caaa,. um terreno. um el�"ledme�� ..
•erclal oa um .utomóvel7

Encarregue a ORGANIZAOAO' ATLAS LTDA. COl'r.ta,en.,
Procurações, Rep·resentaçõee, que Ih .. proporclon'ar' OI 1J1&

lhoi'es negócio.. ··e 88 melbor�" ';9rtunidadel. _j;--�) � \cb ....

.

comissão.
.

Escritório Provisório: - R. Sald Mari� .. ", n.o 20 - tone NJI7

Temos à venda:
_

a '1'intu?ria Paulilta a rua 24 d�--..;.1to
1 Terreno na praia 'l!!.>m--�,o'-. Coqueiro.

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

-

'1. \__--�Jto no loteamento da Praia da Saudade - ClWJlborl•.
�

..
'

1 casa-à rua Silva· Jardim, 217, Fpoli•.
1 terreno em Sr••Uia

1 estabelecimen,to de sêcos e m.olh.ados, lJluito bem afreguêsaâo,
em ,ótimo ponto comercial da Av. Mauro Ramos. - Informa

ções em n/escritório
.

' I
Uma bõa casa de material localisada à rua São Vicente de Pa1,lla
(Pedra Grande) nesta. Capital

Um� casa corri frente' e um lado de material, e õ :estante de

madeira 7x3e, 3 quarto.s sala cozinha e instalação sanitária
., . "

� • _

-
. t

à rua 3 de Maio . E.stl1eito.
�

. ,

lo� SO� .�� x �6 mtra, à Rua José Malcot - Barreir.. ·

, �om 12 ,x 45 mtrs� à Bua Jos6. Mãicot - BarreirOl
"

'iX�. 16 x 28 Dlt...I., iaa' Trindade, 'próxl!l'o • .raca,
"·�e p!,ra,."l'... allal;o. ..> .• (;�,!,r'�:< i

-'
- ;�.,,,:y ,"'- l' -'''-:'':',&,:�;�';o����.?it

"1•.

- ;��7 ! A L tI G A. S E, -;>j���,-J).-4\.. �..�.;'��

Ala8a-l. na rua D. Jaime

b...__.

Da. JULIO DOLIN VIJ:lIí.t.
• I,D I C,O

Ba.,eet.UI&a •• OIllOl, 0..,1.01,
,Narla • G.rl.a&a - Tratam••• ·

.0..ratieII
Infra-T.rm.Dao - N.b.Uaatf,tl

Vende-se um dormitório comple- - Ultr.-Som -

t� p!c�8al, com colchão de mola, (Tr.tam.ato d. Iha.lte um

sala tipo mexicano, escrivaninha. •.....>
bibliQteca, radiola americana, to- Ânllo-retiDollOpla -:' a.e.tta III
ca disco com trê. velocidades e pelllea - nao 'Q1Ilp.m'JÍto
6utros obje'tos. .

_. O JUaolariqoIoC"
:�ratar ,na Estracla Velha, -28, -(taIM 8••atado) Da 1,. LOBATO

Barreiros. ,- HorArJo t.1 • ta II lIoras
. I'ILIIO

�.

.

.

- dai 111 li 18 )lora••

DI".;·i...&.U81 GOMES I Cón'1IIUrlct: -·"B1I. Ttctoa Uoollça. do a,arelllo r...,lrat6rl.

.hO lIeirelle. III - I'onl 111'71 I TUS.RCULOD
. '"

·�E:.c··'RDORÇA
. Bllldlne'a - .11. 810 lar... IilADIOGBAFIA. RADIOSCOPIA

>:1'11 n. 10 - I'OD' 14 11 DOS. PULm:OH
..

'

\ Clr.r... do Ton�
, ��DICO D.. lDN&lqn p.lldo i'0rlJlAdo pela Faculdade .Naclo!;.1

Pre-Natal" - Partos P.&UIIJO de MedlclDa. 'l'lsI0108iata e TI.lo-

Opera�õ!s :-'Clinica Geral ÍI I D I o O clturllio do Hospital Nerla .

.
.

' Resldenc�ac:.. O..rall.. _ Doeacu d_ 8e�a.,.: _

BamOl

,R1.l2. Gal. Blttencourt n. 117. ru _ CUalca .1 AlI..... ' Curlto d_ ••peclalizaçio pila
Tenefone: 3839. C.,-- ...._:.Jap.el�llnclo.. S. N•.T.' .x-int.rno ••:x-a'I"-

Co.nsul.tório:. . 'ífo.pleal do. S.mdor•••� .... tente d. �irur8�a do Prof. Ueo
Rua Feltpe... Sehmldt' n. -87. tat.. GUlma_rl.e. (Bio) •

ii Esq. Álvaro de Carvalho. (Benlco d. Prof. "'''111 de Conl., Felip. SChmidt, .SI

<-,-,� Horário.: Aadrad.).
' For.. 1801

I Das 16,00 às 18,00. Co•••ltá. - P.la ma.lil •• Atend.

eDl.
Ilora .ar�d..

Sábado: . Hú.pit.l d. O�41_ a••. : - Rua ••.t.ve. Junior, 80

Das 11,00 às 12,60.
'

À tarde d.1 11,10 Ilor•• reDl
- FONa: 11111 i

Atende' à Do.mictlló diante no' eon.ulUrlo t. Rua N'e-
______�.....--,...;;o',-'__'...) - .• nG••achado 1'1 ••qai.. d. T:ra·

D Eb B Barro'S' ,dent•• - T.l.f; 1'161,

ra. e tt :. R••idOllcia � Ru. Pr.. idllnte
Coatlnho l4 - T.l•. , 1110.

Da. êt'ONIO IlUNIJI .•
.l.Lt.8AO .

CIBDRGU TUUlIATOLOGIA
O..........

Horblo: das. 15 II 17 horu
- \. C_oJl.al�Í1o: 1011{ Pinto, li _

Todos OB iUas e:xceto. libaclOl:' Cóniillta!' ... d••.·'5 .. 17 ·CTU

______.____ •. F· :'j(ikiaJlilate. ..no.....'b.�..
. 'JU.�cI'ÍlÇi,a,-: Sowua, lli.

-

.

�••IIi••••
·_-7 �o.'t·�. '/IU .

- .

(� ,,�. ��.�LAU&8 DAU"
OLlNICA- ü.-u,

•

Quarlos para (asaI
TRATAR PELO TELEFONE 8297.

ALUGA-SE BONS QUARTOS
PARA CASAL. FO�NEÇE-SE
liAR�ITA.

(.nnforme informações, as provas finais em· 2.a
época d0S Cursos por correspondência do DASP, a sa

ber: Portüguês e Redação Oficial; Matêmática e Ele
mentes de Estatíaticaj i Noçõej, Gerais de Direito e ..'\d
miní strnçãe e Legislação de Pessoal, serão -realizadae no

dia 7 de dezembro (domingo), às 9 horas, na Escola In
dustrial de Florianópolis, à rua Almirante Alvim N. 19.

CASA 'eom- A R E, A �,

construida de 816 m2 à. Rua:

Felipe Sch.m.id* U8.
Tratu C�lI! dr. _ Gue-rrelrc Jla

FQnlleoca. pelo. ,. telefonu,-
2866 - 8660 e 2680;

.
Grande

facilidade no pagamento.

óM v E I S
Vende-se diversos, preços baratíssimos.

Avenida 'Rio Branco, 80.

G E'R E

7, 21 e 28 'Domingos Far. do Canto R. 24 de Maio, 89�
14 (Domingo) 25 (Natal) Far. Indiana R. P. Demoro

'

"'0 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'Acampo.ra
Inspetor de Farrnácià

-

TÉRREO E CENTRAL.

INFORMAÇõES NO TELEFONE ..

N. 8512.
-

CONFECCIONA-SE QUAL-
QUER TIFO DE. CHAVES
NA'- RUA ·FRANCISCO- TOo-

LENTINO N. 20
. ,-

_, .

LEIA 'EM NOSSA NOYA
EM.BAL�GE;·M eOMQ�.
SE PREPARA UM-BOM ,

CAFÉZITO
- .,,1

Casa no "nlro-
.

V E N D E - S E I.

SITO À RUA TIRADENTES,. 14

esquina com a R�.a Saldanha

Marinho.

Tratar pelo Telefone 3756

-

,
.

- Ai�UNCIOS r

�----------------_,

Motores
DIESEL
Ir ,:rc.. ",IAlNBACB" I "GANZô

8 BP •
- 15 HP - 110 HP' - 16' BP

MEDIDORES DE ENERGIA ELÍ!lTRICA MARCA "GANZ"
Monofa·sicos para 120 ou 220 volts. Ampere,8en•• opção -

4000/0 de Cl!rlt8 - Tri:fisicos, com ou sém neu1;ro - Volta.
. gena e am�eragéDl i 8pll.ão I ,

• -

INSTRUMENTOS ]ilL'l!:TRICOS DE <MEDIÇ4,O
Amperim�tro.s - Voltimetros - .Alicates para bateria.

__Estoques permanentes - Vendas diretas' - Pronta entrega
Podemos estudar prQpostas de firmas especializadas no ramo,
que pretendam a representação, desde que indiquem f(lnt.i
de referências comerciais li bancarias na praça de São Paulo.
Consultas, pedidos e propostas para:

. . .

-INTERSTATE S/A. - IMPORTACAO, EXPORTAÇAO
- E REPRESENTAÇÃO

Caixa Postal 6573 - São PRulo.

..
, [ fMK>PNAIS

"

,tV..STAS
..

f ftMISSORAS
, COLO(f",í"(!lSr� QJlAJo.

<;tUEI ODADt 1l() NA.

REP. Á3•.LAIlA.
lUA SENADO. DANTAS co· 5.-_,

.

RIO DE JANEIRO· D. p. '0.

VENDE-SE< MÓVEIS
·por motivo de

vjag1em
?Vp.líde-se um Acordeon, marc� TQodeschipi, 96 bai

xos, em Estado de novo preço ,de ocasião.
Tratar neste jornal das 17,00 horas em diante.

-�.----_....---'_------""""---,,,,--

-'

� ..

COM REAL CAPACIDADE: " <,;-

J ... i
- .. -1' -: ,:�

�_ .

,

DE
.

(Q"FECÇÕES
.... ;,r--('"'

"'tenderá a partir de 1.- de I"

tembro i Av: Reicllio L1Iz;' 155.
Apto. 4.

CASA
'"--.,;;;

...._,��........----
�-----

�----
NECESSITA-SE - Informações �esta Redaç'ão

CLINICA DE CRIANÇAS

---------,,-

MAQUINAR,IA ,SUL- CATARINIENSE SIA.
.

"
...

Comércio :eH,p�ústrLa
Asse.mbléia Geial'�.xtraordinária

São convidados os senhores acionistas da Maquiná
ria Sul Catarinense S.A., .Comércio e Indústria, ,para a

assembléia geral extraordinária que faremos r,ealiún
na nossa séde social sita à Rua Marcos Rovaris 171-
nesta cidade de Criciuma, às '14 horas do dia 18 de de�
z·embro do correl1t� ano, para discutir e deliberar sobre
a seguinte ordem do dia.:-

1.0) - Transformação da forma jurídica da
dade; de S.A., em solidária.

2.0) - Outros assuntos de interesse social.
Criciuma, 3-' dezembro ,de 1958.

João Soratto.
',ael;'l'�é ,\ '"

óiAtuo DE SANTA CATARINA

NARIZ E, GAlGARIA,
C1I1C& DE OLHOS - OUVIDOS

�
Dr•.6UERREI.RO DA FONSECA

, Chefe do Serviçó de-Otoríno do Hospital
de Florianópolis;�.,._ Modema Apanlha�
gem:Suiça e Norte-ADelicQJla-.para Exa
me " .. dos

.
O'lli�;.éeita· ·de-OcnldS' poc.t

Refrator -Baaseh � Lomb, Operação _ de
.

Amígdalas, :j)OJ'esproce&SQ modetnt;
� ,CONSULTOlRU> . llESIDENCIA,
. ·1tu� dos Ilhe_� 1,.•. casa., Felipe Behmidt 99

FONE aS60 FONE 8.560

DR� P{iY.O '5ÃG\',IHlA60-
. Doenças �do'>C?01'a;çã'o ,_.�Eletrocaràiografia
noras maréadas-s-. 15 às.19 horas '

Vitor Mekl!Hi:ís� 12 -,..... Fone 27Ó2

-Unlversidade de .São. Paulo.

Curso, de aperfd�ttamento de radiodiagnóstico.

-:- CLINICA MEDICA - 'APARELHO RESPIRATORIO
- DOENÇAS PULMÚNÁRES �

Consultório: .rua Trajano, 41

Horário. das �4 às. 16 horas. '

Residência: lia .Pedro 'Ivo,.. 1,9. 'Fone -2329.

DiagnQ�ticcJ, e T:ratamento'.'tlas moléstias dos olhos �

NeuPO-Oftaimólógiaf:e:. Ôrt9p1ti'Ca� c
�

.' .

: .', ,

.'
.:

Cirurgia do gl�p,o. o.Cq1itr e "Operações: pJá�ticâs nos \

anexos d(iS,.· -olhe"!.·
Tl'aumatologia ocular e Eletroimã Gia:ante.

FJoria'nÕpo.lis._ TeJ.: 3153 _

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

Da. ,CLADO ti
GALLI'{'l1

- ÀDVOGADO� -

••• Vltor- ••irel.&l.,� _

rOMa=- I. 'III

Da. .NJ:WTON'- 'O'AVWk
CIRURGIA G.IUL '

Doe.C"· de lIeDllor.. "'I" pren..
108i. _c Illetrlcl...... MédlC'il'

'I�
Conlult6r1Q: Raa Vict� .Ii.

'relle. n. 28 - Telefon. 830'1:-'
. COll8ultaJ � Da. 11 ·lIor.. ••
chant.:;;.

.

R••idancia': ron.; • )." di:
Rua�' Slum.nau a'. 71._

."orlaIl6polh

DR. AYR.TON DE OLlVElllA
DOUeAS. DO PtILI(.lO_ -

.

TUSaRCUOOS. •

Coaiult6r10 - Ru. r.lip.
Sc�midt, 18 - T.l. 1801.
Horblo da. 14 li 111 liIora•.
.Re.ldhela - I'.UpI Sc)lmld'.

11.-117.

DR.. WAbMOR ZOMEII
GAICCIk

Diplomado pela (i'aeald.d� Na·

donal de MedlclDa da Unl"u
lldade. do Br.."

Ex-Interdo por eODeRreo ..

M.ter_da", - Eac:ol.
(Serviço do Prof. Octivl,>

Bodri8ue. Ltma)
Ilx-Interno do 8erY1ço do Urlu"

lIa do a..pltal U......T.l.;.
do Rio de .lanelro

.'6dico ·do Bo.pltal' de Carid.d.
,

• d.. lJ.aternidade Dr ..Catl.ol
Oorra.

DO.NOAS D:8-, BUHOBAS -

PARTOS - OP.RAVO.S
PARTO SD Da. p.lo m6Wo

pllcQ-profll'tlco.
Con•• : R�, I_io Pinto II. 10,

.

da. 16.00 à. 18,00 bora.
Atende éom hora. marcada. -

Teleton. 1015 - Re.idaaei.;
ífui .General Ititt.ncourt 4. 101.

'Aparlamenlo
!:.:.,_�

no Cenlro-·

ALUGA-SE
VER E TRATAR À RUA

TiRADENTES ,12
,

por preço de ocasião
1 .sala -.d.e: jantar'rustica

. 'l'copa -lâqqeada 'seia ca
. .

deiras
1 colchão mola Djvino
p/solteiro. .'

1 liquidificador Walita
4 camas e' div. miudezas
1 bicicleta Philips
1 ap. de 'radio onda cur

ta-Ion a
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ESTADO"

.y., ."ílI

A Srta .. Catarina Apostolo em .uma pôse especial
para essa coluna.

ORDEM Do' ME�RITO'NAVAL Na ocasião o Presidente J.K. /

tâmb'ém fê� entrega da' 0rdem: �

dó lV(él'ito Na,<al, no gráu- de

�omel1âiídor "a(pExmo. Sr. 11;.i·:
neu Bor-nh ausen 'ex-governador
'do Estado. A COLUNA SOo,

ClAL felicita' a êstes ilustres

catarinenses.

.A data de 13 do ,corre'nte
festejou mais um aniversário
do Marquês de Tnmandaré.

Na enseada de Botafogo, em

cerimon in integrante das co

memorações da Semana da Ma

rinha", recebeu o Deputado
- Wanderley Junior do Presl
dente da República sr: -Jusc'e

lino Kubit.schek de Oliveira a

"Cruz de Gmnde Oficial"

Teremos hoje uma bonita Tes

ta infantil nos -salõe s do Clube

Doze.

L I R A T'Ê N I S ( L U',B E
P,rograma de Janeiro

(

Dia 3 - Sãbado - "SOIRE'E DOS BROTINHOS",
.

/á; 23 hs. Apresentação 40 "Brotinho' do Lira - 1959".
Reserva fie Mesas: JoalherJa Mul'ler.

Dia 4 - Domingo - BAILE INFAN',J.'O-JUVENIL.
ás 17 hs. Distribuição de bombons à garotad,a.

.

Dia' 10 - Sábado - GR)TO DE CARNAVAL, ás
23 hs., '

José Rodolfo Camara o mais

novo repor-ter social do Rio,
deverá chegar em nossa cida

de no próximo dia 31 pelo,

Convair TAC - 'I'ransportes

familias Os .cumpr'ímentos d"e-sta,
coluna.

A "SUL CINE PRODUÇõ_ES"
estará' filmando os aconteci-

'mando. Faria estão circulando

pela Capital.

o sr. Paulu Brait representan
te dos produtos ROYAL em

nossa cidade é acíduo frequen
tador do restaurante "Rancho
da Ilha'.

O Clube Doze de Agôsto,
apresentará na noite' do Re

veillon, uma bonita 'decoração
.que terá a responsabilidade. do'
sr. Eduardo Rosa.

He'iío K. da Silva diretor da

Ruc;!io- Anita Garibuldi coín�n
dou �MS um' show "i'Mili.Õná-:"
cio" no dia de Natal. Entre

'outras atrações _ apresentadas,
destacou-se Lui,z Fel'll,ando Sa_:
bin9, e seu ..conjunto de boate.

Com as, festividades Sacra-s
do II oCngresso Eucartstíco,
a Direção do Acõrdo Fioi'�S
tal, na pessoa do Dr. .Ce'sar
Seara; fo�am emprestadas be

líssimas ,plantas para. a deco

ração da ci.dade. Mais uma vêz,
o ACÔl'do Flor,estal presta seus

serviços ..

Viajantes, ilustres'
Desembarga�or

JC1SÉ ROCHA FERREIRA

BASTOS

;. Terca·Feira
"

, '

-",SURGE . UM NOVO' (DOtO DA JUVENTUDE!

'T O M M Y 's A N D S' . L I 1 I G ,E N" L E

CUte Cilória-

em

"

(

JARDIM D:E INFÂNCIA r�s. CATARINArr

Edital de' Matricula

às 2 - 4 - 1 - 9 horas .

JOSÉ FE-RRER - VIVECA

LINDFORS - em

O JULGAMENTO DO CAPITÃO

DREYFUS
. - Cinemaâcope -

_ Cens.: até 10 ano. _

FINALMENTE I !

CINE SÃO
DIA 1.0 DO ANO

ABRINDO 1969 COM

"CHAVE DE OURO"

, '__ -\

..
(...�. ;.P i,

.

'.
." '.

{

bSSS[i·RI·�
..

fÊRi·s·
..

·ê[·ÚBÊ'"":·
..

õiAm·jl···is ···23u•MHQRAS:
Fabuloso B,�A I L E D 'E S A 'O S, I L V E S T R E - Apresenlação das Debutante} do. C�ube � da Colinl I
Dia 3 de Janeiro - Sábado: rr S O IIR É E DOS B R O , I N H O S r� ,'Eleição do rr8ROIINHorr do LIRA -1_9 5 9,1 .

"

_, RESERVA ,O'E/
I

M'ESAS PARA(AMBAS AS 'FESTAS NA JOALHERIA MÜLLER
.

..

..
/-

,

.,
·SSSSSi"S\SSSSSSS'ssssssssssssssssssssss's*ss,ssssssSSSSS$·.SSSSSSS$S\SSSSSSssssssssssssss,ss,sss,*ss,ss"sssssss+ssssssssssssss�sssssssssssssssSSSSSSS%SSS»>b

,

.

Acha-se .aberta à matrícula para crianças de ambos,
�����os, de 3 a 7 anos incomp�tos, para o ano p. vín-

S A O'" J O. SE' �;�SO ��:�I�A: M�;�INOS
-

. Os interessados poderão dirigir-se a Secretaria da- às 10 hs. _ l'4ATINADA _
'0 SEGREDO DA ILHA DO

quele estabelecimento, nos dias uteis, no horário das 14 às
Shorts, 'Jornais, Desenhos, _ e _ 'l1ESOllT,RO � 2.0 e,--i3.o Episódios

8'h
.

\.. AD S
- Oens.: até_ 10 anos _.1 oras. REPORTERES ,IMP ...OVIS O _

.

I" com Os 3 Pateta.s

NOVA IDADE GLACIAL às 71tí. horas

Outra aventura de Comando Cody ALEGRIA DE VJiV·ER

I - Cens.: até 6' anos -
Eliana - John Herbert

, à. 1% - 3%, - 7 - 9 horas
MARIO LANZA _ MARISA O LEÃO AFRICANO TeclÍnicQlor

. ALLASIO' .

_ em' _ I última maravilha de' WALT

AS SETE COLINAS DE ROMA' DISNEY.,
�. 'I

_ Cefis.: até 14 anos _
.#

_ OinemaScope -

Cens.: até 6 anos -

A DIRETORIA

P A R, T I ( f P A ç Ã O

noivos"
Fpolis 24-12-58

- Um dos filmes mais hum,�nos
'de todos os tempos!
- Um� menaâgem de amor a tô

das as famiJias!
- A história de' 6 .crianças, '..'
'Unidas pêla vída, separadas pela
Adversídade!
-' Ul.11· fi!.mj:.. que ficará para

sempre; deíxande .•.
EM CADA CORAÇÃO UMA

SAUDADE'

próximo' passado, o contrato' de
casamento do Dr. Josê Schmidt
e senhor ita Rosa Myrian Lehm':
kull.

DO

�éreos Cruzeiro do Sul. O mo.

ço em questão, fará li entrega VVa. SOFIA

.

B.OAB.AID
MUSSI

I
--;- SANTINO

E�,
CHMlDT

dos prêmios às "Debutantes"
do Clube Doze. ERNA SCHMIDT

participa aos parentes e pessôas participam aos parentes e pessêas
Contrataram cas'amento' na de Sua relações o contrato de

'

amigas _o eontrato de casamento

noite de 24 do corrente o sr. casamento de seu filho JOSÉ de sua filha LEDA com o sr. Jcsê
loão Salum com a srta. ·l..éa com a senhorita Leda Schmidt. Mussi.

Norma Muller.. Aos_ noivos e José e Leda

PA�TI(IPAÇAO
mentos do Reveillon do Clube

::",::t.A:Ô.:::. farn i lia.res ::::: ��Z :: :::: I :::=�LD�ARI,:
encontra-se em nossa cidade' , ......f;.•. =. .'.-'
-o· sr. e sra. Dr. Alcione José pàrticpam aos parentes e pessoas de suas relações,
Osta. Também o sr. e sra. Ar»

.

o 'cottráto de casamento .de seus filhos

P _ A R , I ( I P .� cç ,Ã O -

Cine��s:pe -, Technicolor � com � �:::� :t: ���:os �

João Gomes de Melo e Alcides �onatelli' é I.' .•"IUSenhora· .{ Senhora t�· _.l às 5� e 8 !horas
pal'ticipaftl aos 'parentes. de- suas rel-a�qes -e- eentrato de- ... -,

,�-, ,�R-ANDE O,THELO, r : FRED
casamento' de seus fLlhos, sr. :Dério Luiz de M-elo, com a às 2 horas E' CAREQUINHA em ,

srta. Maria 'D'Anunciação Bonatellí, J;'
.

REPORTE�ES IMPROVISADOS
. l: Dérío Luiz e�Maria_D'..Anunciaç'ão

.

com Os 3 Pátetas 'c O M J E I T O V A I

'Florianópolis, 24 de dezembrõ de 1958
w Cens.: áté- 6/nos -

P a Ir I i c i p a ç ã o
Transcorreu no dia 24-12-68

PIRES

PIRES

e tVONIR

- às
- »

lO' horas _ MATINADA _

A última m.aravilha de

WALT DISNEY:-

O LEÃO AFRICANO
- Cens.: até 6 anos -

Florianópolis, 24 - 12 - 68

<
.

...

P A R T I ( I P A .ç A 0-.
Gustavo Zimmer e Elsa Ribas Pessoa Zímmer, co

municam aos parentes e pessoas de suas relações, o nas
cimento de sua filhinha 'LETICIA, ocorrido díâ 26:_dd
corrente, na Maternidade Carmela Dutra.

Florianópolis, 27 de dezembro de 1958.

às 2' - 4 - 1 - 9 horas

GRANDE OTHELO - FRED

E c;AREQUINHA em

,C O M J E I T.O VAI

PARTICIPAÇAO
Max 'Miliano Muller e senhora: Alexandre Salum E:

senhora" !partiCipam aos parentes e pessôas de suas re

lações o contrato de casamento de seus filhos,
Lea e João

FpoHs. 24-l2-58

- é�ns.: até 6 anos _

,

/'

.

as 2' horas
REPOR'])ERES IMPROVISADOS
com Os 3 Patetas

O SEGREDO DA ILHA' DO
TESOURO _ ll.o e 3.0 Episódios -

DOIS CAIPIRAS LADINOS-

I· FORRO
IRMAos BITENCOURT

) - .

'CAI5 8ADARO ' fONE lIl)!
ANTIGO DEPÓSITO O....MIANI

ESCOLA' NORMAL E COLÉGIO
"(ORAÇAO DE JEsosrr

IEDITAL PARA O ANO lETIVO DE 1959

BANCO
Carteira de Comércio

,
'

Comunicado n.o

B RA S'I L Si.A�
,

Exterior
.

.

1-24
A- CARTEIRA DE COMli:RCIO EXTERlqR comunicá

Exames de 2.a época
Inscriçã,o.: �dia 29, ��' janéiro - das 8,hs às 11,30 hs
Exames: dia 3. de f.evereirO' ..,-- às 7,30 hs e às 13 h's
Resultados: dia 11-2, às 16 hs

.

Exames de Admissão. ao. Ginásio. (para 22 vagas)
Inscrição.: dia 30 de janeiro .das '8 hs às 11,30 hs
Do.cumento.s: Atesta60 de saúde -e de vacina, c�rti�

dão d,e idade e de conclusã-o de Cu,rso.
Todos os documentos i,sentos de sêlo,..

mas ,com firma. reconhecida.
Exames: dia's 2 a 7 de fevereiro "

/ Resultado.s: dia Í1�2) às 9 hs.
Exames de Admissão. à Esco.la No.rmal
Inscrição.: 31-1-59 - das 8 hs às 11,80 bos

� Documentos: Atestados de saúde e de vacina do De-
.

,pa_rtamento de Saúde, certidão de: ida-.
de e de conclusão de Cur,so. Todos os

-documentos i'sentos de sêlo, mas com

ifkma recO'nhecida.
Exames: 20 e 21 de fevereiro de 1959
Rematrícula:

_

Dia: 12-2, às 8 bos e às 14_ horas - Cu�rso secundário
",Dia: 13-2, às 8 e às 14" horas ..;;_ Curso primário
Matricula: Jardim da Infância na's salas do Jardim

. ,

Dia: 12-2, às 8 e às 14 horas
Início .do Ano. �etivo
Dia 2 de Mal'ço 'de 1959
No p'rimeiro dia de aula ag alunas apresentam-se,

-de uniforme de gala comp,leto: blusa de manga compI'l�,
da, boina luvas, sapato p,reto fechádo. E queiram traz,er
2 fotograÍia,s 3�4,

7
de uniforme. As novatas, 4 fotogràfiãs.

No túnel do Colégio, indicação do material ,-escolar:
7

.

às 11,30 hs
c Dia 24-2-59:' 1.a série do C, Primário
Dia 25�2-59: 3.a série do. C. P'rimário
Dia 26-�-59: 1.a ,série do C. Ginásio

.

DIa 27-2-59" 4.a série-do C. Gi'násie
13, O às 17,30 hs

. 2.a série do . Prim,ário
4.a série do . Primário Pré:"ginasial
2.11, e 3.a séri do Ginásio
'Curso Científ o e Escola Normal

�os interessados que, em conformidade com entendimen
tos havidos éom a Carteira ele Câmbio, . decidiu alterar
parcialmente as instruções baixadas pelo Comunicado
nO- 6fr, de 26-11-55} que fica substituido pelo presente, con
tinu�ndo em 'vigor as do Comunicado nO 40,A, de 16-5-55,
sôbre pr.orrogação de licenças, assim' como aquelas sôbre

.

cancelamento de contratos de câmbio, normas que SP.
aplicarão também à prorrogação de certificados -de co

bertura cambial, a saber:
Í) - Os interessados e� obter pJ:errogaçio de 11-

cenças de importação' ou de cer,tUicados de co-

'bertura cambial, quando amparado,s em con- . _

tratos de câmbio, devel'ãe apr-esentár seus Pe
didos à CACEX' ou_'à Carteira de Câmbio, con- _

forme Q caso, acompanhados dõs ,$égulntes do';
cumentos:
a) - declatá-çã,o firmada pelo banco iI!terve

nient� sôbre a ocorrência daquele ampa
ro à transação; e

b) - 5.a via da licença ou do éertificado de
cobertura Canibial;

2) :-'- A declaração deverá trazer, QbrigatÔriamente,
o "visto" de Fiscal credenciado pela Fiscaliza-
ção Bancária;

,

3) - Inexistindo contrª't9 de câmbio, dispensar-se-á
.

qualquer 'declaração, que será suprida pela jun- _

tada,
.

ao pe,dido de prorrogação, da res_pectiva í"J.
�promessa de venda de cârrtbio '(PVC) ; ._�J '

4) - O eventual cancelamente de.. contrato de' -elm-
. bio' s�",poderá ter lugar medfante,- 1>rova

.

do
cancelamento da correspóndente licença de
importação ou, certificado de cobertura cambial,
vencidos ou/não os seus prazos;

5) - Os cancelamentos de pequenos saídos de con':'
trato, ,até US$ 15.00, ou seu equlv'àlente em ou- Itras moedas, e os que não ultrapassarem 5% do
valor da importação realizáda, lndepender
das 'formalidades actina prescritas, contudo
'devol1ição do âgio f4carâ su;ildtà t ""compro

.

I
,

do çancelamento do saldo da .licençà
.

tlficado de' cobertu,ra 'cambial .
Rio de JliUlelro, 22 de dezelnbro de 1958
a) Ignació Tosta. Filho - Diretor
a) Arnaldo Walter-Blank OereJ).te.

--'

" em
"

"

C·I N· ,E M' A S ( O P: E
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D,eterm inação
Brasília 'Será séde do govêrno belecimento de um novo fulcro de da qual Brasília, exatamente, ê:

na data prevista. Esta a determi- progresso no próprio coração do a sua 'maior expressão, ill[ que ela

nação do Presidente Juscelino -território brasileiro. tenl de pcsítivo," de afirmação de

Kubitschek e, também, o desejo De quando em quando aparece fé e de vontade, de disposição ao

sacrifício para -a construção dei. de quantos, patrtõtieamente, aspí- uma ou outra voz discordante, �na-
� ram ver acelerada a integração do Ifrônica, superficial, alheia à rea- um Brasil maior.

'-_ Brasil em si mesmo com o esta- lidade nacional dos nossos .días, A verdade, porém, é que, desde
:

'

as const.ruções de edifício. de vul-
I

to. como o Palácio da Alvorada,
/

Joio Moritz SOlA já concluído, até as mais diversas

obras, inclusive as que se preces

Sam no ,�entido de preparar' o
"cinturão verde" da nova capital,
tudo prossegue em ritmo acelera

do. E' uma ordem expressa do

Pre'side'nte da República; que ali

se cumpre rigorosamente, sem es

morecimento, ergam-se ou não as

VOZES do derrotismo ou da simples
.in triga política.
A meta Bl'asilia, vale acentuar,

tem p rior
í

dade sôbre tôdas as de

mais - e para ela se volta a

permanente' atenção do Presidente

da República, que, em contínuas

visitas às suas obras toma cunhe-
, .

cimento de tudo, ordena novas

providências e encoraja com .Q seu

dinamismo, a quantos respondem'
pelo andamento dos trabalhos., -

t
Contra tal _determinação, pois,

nada representa essa ou .aquela
opinião negativista, não apenas

contrária à vontade' dos brasilei

ros, mas ao próprio testemunho
r
insuspeito' de quantos estrangeiros
ilustres têm visitado as obras da
futura .capi tal, delas recolhendo

as mais lisonjeiras impressões e

a certeza de que em 1960 o Go-

vêrno brasileiro estará, efetiva

mente, funcionando em sua nova

séde.

.�

3.6 3 O

rUfa1 "A Soberana" Dbtrn. do ••tr••te - ('..ate
"A 5o_ana" Praça 15 de novembro - e.squiDa

rua Felipe Chroidt

Federação das Associações,Rurais do
Estado de, Sanla 'Calarina

E D I T A L

de

La e 2.a Convocações
t,b·

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

são convocados os senhores membros da Assembléia Ge
ral ria Federação das Assocj�ões Rurais do A>�-de
Santa Catarina, a se, reunirem BestA capital ,·p�a 'II se'
guinte ordem d-o dia:

- >

1.0) - Discutir e votar o relatório do . Presidente,
bem como o parecer da Comissão Píscal re
lativo as contas do último exercício ;

2.0) - Eleger o terço dos membros do Conselho ué·
liberatívo ; I

B.o) - Eleger cargos vagos na Diretoria e Conse-
lho Técnico;

,

4.0) - Discutir e deliberar sôbre qualquer assun

to de ínterêsse da Federação e da classe,
dentro da Lei e dos Estatutos. '

_

Fica marcado o dia 28 de janeiro àé<1959, à� 9 ho�
raa, na sede da Federação, Av. Irineu B0t;iha��<s!ll.;.nesta capital, entendendo-se caso não haja "nlÍ1méfo,- a
Assembléia se realizará em 2.:1 convocação com qual
quer número de delegados presentes, no' dia 5' de fe-
vereiro, as mesmas horas e no mesmo local:

.

I Florianôpolís 27 de novembro de 1958.
'",," <J[:<;j�""ili�

João Demaria Cavallazzi
Presidente ,em exercício

.

SOALHO
IRMÃOS BITENCOURT
(AIS SAOARá F O."" E ) 902

ANTIGO DEPOSITO OAMIA,.."

"O ESTADO" O MAIS ANTIG.O DIARIO DE SANTA CATARINA

EC
R_L _

t, -Cata
•

Ina

(asa Residencial

- ,.

R. Conseiheiro' Mafra! (;0

� CENTRO -

Rua 24 de Mai@, 1221

'. ESTREITO ..

Rifa, VIagem: Fpolis - Buen�s Aires
VENDE-SE Ou ALqGA-SE

: TELEFONE

...

, ,

COMUNICAMOS AOS SBNHORES PORTADORES DE BILHETES
DA RIFA PRÓ-FUNÚQ!>' FORMATURA BACHARELANDOS EM

DIREITO DE 1959, CUJ9 SORTEIO ESTÁ 'MARCADO. PARA A

DATA DE 31 DE DE�EMBRO - LOTERIA ESTADUAL, QUE O

M�SMO FOI ADIADO PA� A PRóXIMA EXTRAÇÁO DA RE

FERIDA LOTERIA, EM A«RIL VINDOURO.

_A/' COMISSÃO

f4-0' V E , S. E M 6,fR A L

ROS·S M·A R K
�y I SI T E A . ti O SSAL O J A
Rua Deodoro; D.o � 5 - Tel. 3820

DE (A R N; A, V A L D O E S , A D O
------ ----------.,--_,_------------�--------"--�-------,-- � ._-_.- .- - - ,� .--- - ---- --" ---

CINE SÃO J OlÉ - - DIA tODO ANO!
Abri do 1959 com "(HAV'E DE OURO"

GlYNIS JEHINS CJ\MERAN· MICH II ' REX
THOMPSON PACHY: MacCORMACK

Um dos filmes mais humanos de todos os tempos!
Uma mensagem de amor a tôdas es lamBias!

.

A história de 6 crianças ... llnidas pela vida.Separades pela
.

_ .Adversidade' ! .
. ,

Um lilm,e que ficará pata- sempre; � dmindo, .... ,

"Em �ai �oranu-lma�S8D�a�e"

.f18 - H�JE-

"0 ;PROCESSO·

JOSE FERREIR-

OUE ABALOU, o MUNDO INTEIRO!

lEO GENN DAVID - FARRARVIVfCA UNDFORS
em

.

, .

"�o

em

C I N E· M·A l C O p, E
------------���-,------------------_ ... ,-- .. -.-

Cine -São José
'0 MAIS BRO- ROMANCE VIVIDO NA

�rMARIO
, , ""-'

..
"

-.
\'

I .....

r���--, ��
z; ( -s" laNZA ..- MARIZA

PLAZA

Cinema,Sçop_' �__ . Technicolo! ,_ ..�
.

L· _ .•
'

HOJE··
CIDADE !ETERNA!

/

I
A l L A Z l O -- elli

I.

_t .' •

I .' - .. -Ó, �
C � i n e UI 'a -SooC' o 'P'�, ,e

.

-

.. f \_. .

I

!'

M e Ir o c o lo r
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16.a Região' '- Santa Ca
tarina: l.'a subregíão -

MunicípiO's de Ploríànõpo
lis, Blumenau, Brusque,
Criciuma, Gaspar, Itajaí,
JO'inville, Orleans, Tubarão
e Urussanga, Cr$ 4.500,00,
2.a subregiãO' - MunicípiO's
de Braço do Norte, Caça
der, CanO'inhas, Herval
d'Oeste Indaial Jeaesba,
Laguna: Lajes, Mafra, Pôr'
to União, ,Rio< Negrinho,
RiO' dO' Sul, SãO' BentO' do
Sul, SãO' Francisco de Sul,
Timbó e Videira, Cr$ ....

4.200,00 a.a su_bregiã(lt --

DirefulriadoServiç fiscaÍização deArmas,
iiQtções, l)Iat&ias ExplPsivas Inflamáveis e,

:qdutos Químicos Agressi:vps ou CQrrosiv:os
PQ&TARIA N.o 20/58.

, ALCIDES B 1í''2UlíAU.Jr>, p}têtor do Servigo;

.d_Fis�allmç�ElWlJ\ltnas,�õe� etc.,."no uso de s

atribuições e �n�ida� �. b :art. 8, letra M, do

Reg�en�6cado com o ®8'iê'lo 'no 1, de 18 de janei..,
ro de 1939,' '- _.._

RESOLVE:
' .. -:-;;.��••�.'lIII-.

Recomen�r aos senhareS" fisca'is regIonal e" anpa
e munições sediados no j,nterior do E�tado -que prdc,eàam
a rigorosa 'fisealização, principalmente �te.,� festl-

vid�aes públíeas do fim do Jh� sôg,e o e e uso de

armas de 'q,llalquCi espécie, m�itQ!m _&_
de meretrício, em, clubett, "darÍctiigS'!., "�re sol,""ugares
onde �aja ajuntamento, ou r�tinião, ollf'previsivel aglo
meração p®lica. Os infratores da pl'�nte pôrtaru.. ,e
rão encaminhados a delegacia de portcia para á de-,da
puniçãó, na forma da lei, e as armas apreendidas, reco

lhidas imediatamente à esta
_
Diretoria, acoE�cms dO'-

competente relatório a respeito.
Dê-se conhecimento desta instruçiitf, aos sen

legaÇtos. de po:lícia e lici�e�.se a devida".."lt:1.,.
l'açãê nos têrmos d... art. O.:ao R�gU!l!P.leh�J ftlhdo,

, Díretosía -do Serviço d'ê Fisoiizaç�o dá A11llas, 'Mur
níções, Matérias ExploSivas, 41flamáveis .Q �roq,u.toS' Quí-
micos Agres�iyos ou Corrosivos. ..'

Florianópolis, em 23/12/58.
PUBLIQUE-Si: E CUMPRA",SE

Alcides Bastos de Araujo
Direto.l' do Serviço de �iscalização de Al'ma� Munições, etc

Demais municípios
4.000,00.

(Seguem-se outras
giões)

-

EXPOSIIÇÃO DE MOTIVOS
Na eXlPosição de motivos

com que o decreto) foi en
caminhado ao Chefe do Go
vêrno, o ministro do Tra
balho sir, Fernando Nobre
ga. esclltieceu ter sido for
'coso em certos casos, va

ler-se do dísposto nos arts. I

115, parágrafo único, e 111),
parágrafo IOda Consolida
ção das Leis do Trabalho.
Em outros casos, per ex

tensão, deu-se o salário que

O P·
'

'A" 1"bci
se reputou mais razoável.

,. Íl ,'r-a] ,,�t'l'O
e

ao .n 0,no �:��f!;�eno�{�c:ir}t:�t�
""I< to das providências, foram

l
mantidos os zoneamentos

(Cont. da 1.a pág.) príos d�' entidades para Gerais. y:erba 3.0.00 :- De- I}'OS, as contafl de responsa- existentes, deixando sua

parado, aos extranumerâ- os ativps, e das instituições ,se�volvlmento .Econ�mlCo bilidades direta do 'I'esou- revisão para posteriores es

rios mensalístas, na forma de pr�idência para os ·ina- SOCIal e C?nSlgnac<ªo ---

1'0 .serão balanceadas a tudos. "Tivemos ainda -

do art. 264, da Lei n., 1.711. tívos, uplementada, quan- !:l.LOO -:- obrais, nf;t base da partIr do segundo semestre disse - o cuidado. ,d.e esta
de 28 de outubro de 1952 do fo, 'O caso pelo crédito respectíva retribuição, ,. de 1958, com a conta "Fun- beleeer um mesmo salário
Art. 3.0 _ O abono de previsto no art. 8.0. '. b). aos servidores CIVIS do para Eventuais Dife· para as regiões- de condi-

,que trata �sta lei poderá plI'l'ágrafo único _ 9 matIvos, e �\htares ,da :e= rença� de Câmbi.o" que fi- çõefl-econômioos semelhan-

se� co�ced�do ao pessoal disp,b-Ilto neste artigo aph·· serva da ,1, • classe_ ou Ie gurara na. escrIta do 'fe- tes".
atIvo e ll1atlvo das autar- cat ao pessoa.} das estra- formados,

.,
souro NacIOnal, competm- Finalmente, assinala o

quias Federais e entidades da de ferro da Uniâo in' C)
.•
aos pensIOmsta,"I CIVIS do ao ministro da Faz.enda minifltro Fernando' Nobre:

para e,statais mediante de- co poradas à Rêde Fer- e mlhtare� pagos, pelo Te- fixar a Comis-são a ser paga ga que,. uma vez a'ssinado,
�reto do _Po�er Executivo. r iá'ria Federal S.A .. de "s,?uro Nacl0na� C?U velo Jns ao Banco. do 'Brasil S.A., o decreto deveria, data-ve-
a) Te\'a dlJ!eite ao abono tratam os artigOis' ·15 e t�tu!o �e Prevlden�la e As- Ipelos servIços, relacionados nia. entrar em vigor a par-

de que trata presente lei 9 da Lei 3.115 de 16 de SIstenCIa dos SerV1dores do com a arrecadação das SO· til' de 1° de janeiro de'1959,
o pes�oal ativ .

inativo daR arço de 1957.
' Estado;,.. ,bretaxas cambi�is. r • "em virtude do caráter ex-

el?presas ma. Imas dimi- 'Art. 4,0' _ E' também d) a,�'! ,Ina�lyos da extm- -

.árt. 11 - FICa elevado, cepcional em que 'foi revis-
nls�radas pe . União, em co�cedido um �bono provi -' t� 'p�hcla �bht.al· - do Ter- para Cr$ 490,00 (quatt:0• to o nível' salarial.. de'!'-

,

regIme autar UICO ou 'ou fsório corresponaente a 30% rltO'l'lO do Acre. centos cJ,'uz�(ros) mensaIS, ['ogando Os prazos estabele-

tro, de natu Zd ,especia ' (trinta por cento): .1\,r�. 5.� - O abono Pl'O� pQr ,d.ep�nd�nt�, ° salá;riQ- cidos para as revisões nor

aSSIm como d

autarqu�'
a) ao pessoal tabelado pa- vI�or�o de 9-ue tra,ta est� famIlIR deVIdO' aos servldo- mais" em-obediência a rei

de tran.sp.orte marítimos e go à conta de dotacões glo- leI nao sera, em caso at: res.� civis e mil.it!l�e, da teradas e eXlP,ress�s reco-Ide admInIstra de Dort s, bais constan,tes da Consig- gUl!l, J?em para qualquer Unl3;o e deE:. TerrItorlOs Fe- mendações do Pr,esidente
1P0r conta dos cursos pró- nação 1.6.00 _ Encargos e�elto, IllcoqlOrado as> ven·d

__er_a_!S_.'_".,.. ....;_d_a.;F.....ePública. •

CImento, remuneraçao, sa·· -

de"�dos· AII·rado'.as;:de' -:
lário ou retribuição dO's be-

IV 1;' ': ,nef4ciados, nem ao proven"
, "to dos inativos 'pen�iol)is-

flÔÍianópoHs' 'j-' t�Àrt. >6.0 _,__: Terão 'direito
, , ,

<

,
.. "aos benefícios de que trata

eCl ,llt� dos presa�os SOClOS que' o' Papar No,el' a ,presente lei os servidores
'indes aos filhos dos -sócios na tarde, do diã públicos atingidos p e ,I a

25 do corr�nte" �Q�.i ,�jç ils 16 hora�, .' Lei n-p 3.205. de 15 de jll-

Outrossim, con os ,os senhore's sócios e exmas, famílias pa-
lho de 1957.

-

ra o BAILE DE R
f

que a Sociedade fará realizar na séde da
Paragráfo' único - Te-

, rão, igualmente direito a

mesma no dia a. de ineiro (sábado) com início às 22 horas, Mesas êsse benefícios OiS 'servido-
,a Cr$ 100,00 com ° cônol11o da Sociedade, res de que trata a Lei ....

Aproveitamos jl almejar a todos os sócios e amigos da So�
n.O 3.414, de 20 de' junho de
1958. "

cie'dade Bôas

Fes�'s
e Natal e um próspero ,e Feliz Ano Novo, Art. 7.0 - Fica n Podel'

Florianópolis, de Dezembro de 1958, Executivo autorizado --- a

� I
A D I R E T O R I A abrir, _pelo Ministério di?

!
"

- , Fazneda, o 'c'rédito especial

VIAJA,;T PROp'I r..I'UDI
_.

de Cr$ 16.000.000.000,00 (de-
"_ '. AUA-R ST.AS zeseis bilhões de cruzeiros)

Eli Li1I�c,a' �c���'�nY' of Brazi'l, necessná admitir a:��rr:�t�"IdeJest�S I�Lsp,esas
um parà o Est I Art. 8.° - As v, tagens

f • _ financeiras desta serão
, Os Câlldi a _ ilêvem- ier curso Gll1aslal-"'êõmpleto pâgas a p-mrr-de "f-ii,....,-:"'-'

idada 25 a 32 i ii, prátic'a no ramo farmacêutico apre- neiro de 1959.

"sentaxem bôas r erências. ,'I Art. 9.° - Nenhum ser,-

Candi,tlatos ali::f!icado devem escrever pa C' _
I viaor civil� inc,lusive pes-

� ,

s
,

ra aI soaI pago a conta de dota-
xa Postal, 2094' Porto Alegre, fornecendo ll1formações Cão globais poderá perce
e �ndereço.·'" bel' vencim�ntos, remu�ra

cões, saláxio de retribuição
de qualquer natureza in
ferior ao salário mínimo
previsto para a região em

que -estiver lotado.
Pal'ág>rafo único - Na

hipótese de ser o salário
mínimo da região superior

M A R I A T. RODRIGUES à retribuicão atual acres
cida dQ abono provisório,
proceder�se-á ao ajustamen
to dos níveis nas- regiões
em que se verificar dife-
1'ença, mediante gratifica
ção comp:lementar.
Art. 10 - Fica o Tesou

ro Nacional autorizado a

encampar até a quantia de,
Cr$ 63.500.000.000,00 (ses
se;Q.ta e três._Qilhões e qui
nhentos milhões de cruzei
ros) das emiS'sões de papel
moeda feitas por solicita
ção da Carteira de Redeg-

JOSE' SIQUEIRA NETTO conto do Banco do Brasil
E SENHORA S.A., mediante eompensa-

participam aos parentes e pes-
ção de débitos: ,e clréditos,
com a referida Carteira e

com o Banco do Bra'sil S.A .•

indicando o ministro da
Fazenda os-totai(l pardais
d9S débi,tos -do Tesouro a
serem liquidados e ap.}ican-,
do-'se, no que couberem as
normas da lei n.o 2426, de
16 de feve-reiro de 1955. '

12 _ 58 Parágrafo único _: Para
________----------���----�----��----�----�e=fe�i�t�o.:'de conta�em de ju-

,

"

(Cont. da 1.& pág.)

Imo
de -que tenha sitfo"ídeg-, be1a anexa, multiRlicauo

Art. 20 - Para os meno- membrado. ..;, por oito
-

e ,diyídido / por
res aprendize,s de <l,de tr�- P�rágRfo único ... �JJ, .h}-, 'aqu.e má-ximo Iegal. _'
tam o !lr�. 80 e sêu. para> lPótese '�-e, o novo �nlcl-1 Airt. 5° -.0 presente De

grafo UnlCO da mencionada I pio resultar do !mem-
c,reto entrará em Vigor a

c�n�olidação, .

'o salário- bramento de dois', . ma�s, 11° de jan�iro. de,1.9�9 ,rev<o�
mIOl'�O, �espeltada a pro - M;unicípios de ss pO-n1I� gadas

" a�, dísposícões em

porciona.lidade com o que nrmos diferentes �vIgora'ra contrarIO.
vigora para o trabalhador nêle o maior 'sruáJl'io-mí- I '

adulto local, será pago na nimo vigente no& Municí- NOVOS NíVEIS DO

base uniforme de 50% (cjn- pios dos quais,lesulte. I SALA�Ip MtNIl\:(O
hlsf 00 ílúú Art. 40 - Para 051 ,tra,-I E' a segujnte a nova,t�··
qüenta. por cento).

."
balhadores que, por. )e,i, te-I b�la. referente ao sal�r!o

Art. 30 - No municipro nham o máximo dtárío de m111lmO em .todo o tereitó-

que vier á ser criado na trabalho fixado em menos rio nacional:

vigência do presente Decre- de oito horas o sa.lário-mí-I (Seguem-se a discrimina

to, vigorará o salário-míni- nimo horário'será o da ta- ção l}elas várias Regiões)

A L U G 'A .M '

s A' L ; ,

PARA ESCRITóRIOS 'E CON�ULTÓRIOS

Trajan.o, 29

(Pré4io da Caçulinha de,A Modelar)

� CARLOS ALBERTO ADELINO RODRIGUES

SURGE UM CONFÕRTO
NOVO EM RÉFIÜGERAÇÃO

.

"COHSUL,. JUNIOB'I

Levamos

�ZEVEDO ':

e '

MARIETA

parentes e pessoas de

relaçôes,
.

o contrato de

amento de seus filhos

e G E R '" L 'D O
'

340 _" São Cristó�ão
ei i'o, 8 de dezembro de 1958

I(IPAÇÃ,O
VVA. ISAURA DA

partrcipa 'aos varentes e s-

sôas amigas o con o

casamento de s�u filho °

com a srta. Ma'l'lene Siq 'fi

de

sôas de suas re.Jaç3es o con

trato de casamentq de sua

'i;iha 'M'arle'ne' com o sr, Pe-

dl'O ,José de Azevedo,'
."- .

"

SUA ASPJ�:AÇÃO DEIXOU
DE SER UM SONHO ...

"COHSUL JUNIOR" ��,

PARA SER USADO EM ESCRITORIOS - OFICINAS- PEQUENAS FAMILIAS BARES DOME'STICOS
SEMPRE QUE HOUVER PROBLEMA DE ESPAÇO - PRAIA E SERRA -
CARACTERISTJCAS TE'.CNICAS I' • .

RUBRICADAS PELA FAMOSA
\

'

M,A.RCA CONSUL

.,.-;1 :

, \ < '

ceifamos vendedores' e, viajantes
tlvos, para a venda de :folhinhas.
SS'IBILlDIOES' DE IUM�flR SUIS REliDaS.
"bico". Boa comissão e adiantamentos.

Oferta a INHAS SCHE'LIGA S.A.
POSTAL 3372 • SÃO PAULO 22031

REVERDEDO'RES AUTO-RlIADOS
COME'RCio E INDU'STRIA
GERMANO STEIN S. A.
CONSELHEIRO MAFRA, 47

.'-'_ .I

,_ "L)� ,V'l�.;N II O (' O �M·�, S 'A r.1 A O

\1.irgtim'·Es,,: id
,

,

Ia rta�·-mza I�DUSIRr�L- � Joll,llIe (Mirei R
economiza-se 'emPo e dinheiro

="'==,=

'�-'
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de óleo bem corno fotografias e O

mapa dó município. . ,

Trata-se de um óleo mineral na-
tur.a.J tendo a fluorescência afas-.
todo �'possibilidade de ser um

óle·o de xisto, qUe tem fluorescên
cia azulada.

ara os ier ijdOles
.

( 1-V'I S e
•

i;.'-_

f fad no orçamento .c�o Estailo, emo' S O cons�uênqia da concessão
"

'

"

alo'
"

'do pretendIdo aumento.
......DIa 26 do cOJ!lll"enlilf à"'tar- Na', oporti.tnida.d� o sr, Prometeu, aiftda, S..Exll.� 'o sr. G_rna� m.1+'

'

Governador munires,tou o designar uma comissão paberto ilulse'W'c�eu em Pa- seu de�e.io· de atender as ra efetuar, dentro de poucoslácio membros di'rét.flres d'a • justas reivindicações dos dias, o estudo das tabelas,Associação dos ,Sef\iidores "barnabés" estaduais escla- solicitando, na ocasião. a.f' s, q.fi:ê JJlõram entre- recendo, contudo que, para .indicaeão de um represen-ga . Exa. as tabelas de ll, concretização dessa medi- ,tante da ASPSC a fim de
a to de ve�imellfk>:s e � da,' necessitaria de um pré- integrar a aludida comis-
sa dos do funcionalismo vio estudo das referidas ta- são:'

,

civil e mi.Jitslcr.., aprovadas belas, bem como, os meios
em recente 'flSsemijIéia gera)' 'que lhe possibüitassam co
da ,classe.' , brir o aumento .de, despesas

page" muito entusiasma e reco

me,l}da tentativas positivas para o'
desêob rhnento de petró Ieo na re

gião".
Esse pat'ece'r .1Qi dado"a 14 de

.outub ro de 1955. 'Dep6is dessa da

ta, mais 4 geôlogçs da' Petrobrás
estiveram em 'I'ngará, colhendo
novas' amostras.
Em maio do corrente ano, che-

r�I�'bL UM 'IMrlOIll
_..,; �

(Continuação da J.�JI 'página) ,

sáve l' para qUe ,átinjam, em sua

que deve nortea-r 'sdlipré- um tra- : avicultura uma produção cujas
, O� membros Diretores dà b lho dessa natureza".-� ! posibilidarles estão entravadas pe
Associação. retiraram-se de- Natural de Mi(�oul!i, -1\1:1:. Frank, la precariedade de meios técrrícoe.
Palácio, vivamenta ímpres- ,E. Moore está há .. dOI; anos' no ! E', pois, mais uma participaçãoPrefe1lt O ("lI.dO"filO síonados pela maneira ca- Brasil descnvolyendô

:

Ulfl traba- ativa da .ACARESC em prol . doCU I valhéirescà. eom que ·foram lho de real intel'êsse -para a nos- melhoramento das condições do

do ,crime �e�;�i&g��������H�;ib�:t� ��, e,���;t'i;,;'e,�c�:��ei:�b�,�:��:� homem do campo.

Hulse' a ífuj;ires'são certa do das possibilidades "existentes, con-e F'acuidade de Ser.. INCOformado com a notícia publícada em. �'o. 1;.' atendimento das reivindica- t.inua entravado pela ausência de'. -

" 'Ai.., ESTADO" de 19 de 'dezembro, recorro 'INCOtiiall�.IiIIw'''llIIIlCõeS1 apresentadas. um P,$r,lno que racionalize seu de,
�'t� ao mesmo órgão, para discordar do .seguínte:

-

.� .F'lorfanopolés, '27 de senvolvim en to. Durante tôda a sua YIIÇ"O' (A·c'.I-al, de' S.'n..." -:- INcOntestáyel é a presença 'do �x<:elentís-, ••<$ zernbr., de 19Ií8.. vida, MI'. Moore vem trabalhando ....
«,+sJ.mo �p1fur Prefeito MUnICIpal de Brusque, -na � "A DIRET,ORIA " constantemente como técnico em: '

ante-sa'lã dácâmar" quando os seus capangas, orí- �.. avicultura, tendo pa'ssado cinco Ia 'Calarinaentados por elementos extremistas, proporctónaram .:. I���l r�'� anos nas Filipinas, realizando p
.� a balbúrdia na Câmara de Vereadores. .... •

mesmo trabalho para o qual foi Í)ECRETO�N0 45.063 _ DE: - INCOf616sá._ é=o abuso desses personagens: -enviad o ao nosso País d�vendo 19 DE DEZEMBRO"DE 1958�/'da "eterna vígilâncía" que, no encerramento
-

& ••+ após cumprir sua' missão, seguir. Concede autorização,•;. mesma reunião apagaram as luzes do recinto, quan, .+. O dr. Eurípides Cardo" para outra Reg íão. -Quando dei- 'para o funcionamento...... do utorid. Máxima. do MiunicípiO, refugiou-se t so de Menezes, ilustre de- xou Washington rumo à' Filipinas, do curso de serviço'I n la, -<pnde funcionava 0 Cartório do Crime. ".. putado federal e provecto MI', FranJ" ,Moore, ouviu as .8le-
, Social da Faeuldade de".� ÇOmp,leta a citação do articulista de "O ... advogado nos auditórios guintes pa l.rv ras : "Vá, conte' tu- Ser,viço Social de San-....�TADO" que' tirei foguetes na Prefeitura: se ;� ,

do Distrito Federal, em, âo o que sabe sô hve avicultura, e ta Catarma.%. �fi fo (Lconsentimento do meu parente que : conferência aqui realiza- volte", o mesmo. tendo ouvido O Presidente da Repúbli-4i••
,

de P.ia e cujas despesas correram por �r- da, 1)10r 'ocasião do II Con- quando fQi enviado ao Brasil, pois ca,' usando da atribuição.

,� c . INCOrtet'os cofres públic2s.', , ..�. gresso Eucarístico. fez' aqui se ellcontl'll apenas para dar que lhe' confere o artigo 87,_
�

- COrpqrados ao movimento para que fosse � afirmaç'ões meláncólicas sug'estões e "ssistiíncia técnica item I, da
.
Constituição, evotada 'a Lei dê;;Atimento do Imposto de Iiü;histrias "'14 e-tt.':Ílebrosas sôbre a Câ- fundamentada nas expe'l'lencias p.OS têrmos do artigo 23 do�... e ProfJl;sões; estavambos mais destacados "Sonega- ».... mara e a Justiça. Ratifi- de seus longos anos de infatigá, Decreto-lJei nO 421, de 11 de

,

fS: d'd.rzese de I.•st?s ':de todo ?, Vale d,o, Itajlj.,í, aqui ,,� cou e aditou a: denúncia- vel trabalho, experiências que são

'I
maio de 1953, decrata:i� �4 nMl3 T de D. Jaime, Cardeal Ca- também fllndamenta�as \lm r�- Art!go lÍIl:ico:' -É c,on:ced�dlô.�'t" ....!'INCOntroláveis estavam os animos dos meus �:. mara, alargandu-a e atu- sultados obtidos nos :§stados Un,-

autorl" para .0 funclO-

f.��correl!iWnários, tia' U.D.N.,. e dos extremistas que se (+ '�alizando-a: O�; seus libe- dos, name o .curso de, servi-''�' ,
ett'aram da ,oportuni<�;'l.de para ludibriarem� (> ..... los foram impressionan- -' -

(lo�SõCl da FaCUldade de'

povo"na sua boa fé. "- �t tes e arrazadores. Nq Brasil, MJ':Fl'ank E, Moore Serviço Social de Santa Ca-'
�t ' Gerente INCOmodado $',l x x

'

deverá demorar de Z a -4 - anos, tarina, mantida pela Fun-
'P �.,::i. � � +. 'V: � ..�� x tudo dc'pendenélo do seu trabalho dação Vidal Ramos e com.,:, !"9+. ,. <!> "" � ,. + ,. • • .. � � � � � '. , '6: l\fas. .. seria aquela entre 'nós, Quanto à batalha aví- séde em Florianópolis eapi-tribuna a apropriad� pa- cola em Sruta Catarina oS moder- tal do Estado de Santa Ca-

ra essas increpaçóes yio- nos e;sinarnentõs aví�olas serão tarina.
'

,

lentisgimas, e gravissimas. - caneados pal'a o interior do Es- Rio de Janeiro, 19 de de
Se a corrupção. 9ue,0 tado pelos Extensianistas do ETA- zembro .de 1958; 1370 da �nconferencista afirmou, Projéto 17 - ACARESC que, des'- dependencia e 700 da Repú";desbragada e atual, anda ta forma, formarão uma caheça blica.

,
'

mesmo solta, o seu devet· de p�nte pela qual os avicultores
.

Jusc!;lino, Kubitschekde denúncia. caberia nu
c"t;_lTinenses receberão o ,indispen- 'Clovis Salgado. #Congresso Eucarístico ou

no Congresso Nacional? '

Parece-nos que o elo
quente orador cometeu'
erro de deEovio. As suas,

adjuraçõés, se' feitas da
tribuna da Câmara a que
pertence, seriam ato de
coragem e de proveito. E
teriam a virtude de diri-
gidas ao Juizo certo e

competente. La r g a d a

aqui, em assembléia espe
cificamente religiosa' dei-

.

xaram,' na sUa. análise, as
dúvidas de uma agre�.são
menos leal e meno.l3 pa
triótica, porque, afinal, o

Congresso EucaríE:,tico na
da tem com a roupa por
ventura suja do poder a

que O dr. Cardoso, de Me-
. ,nez e lO: pertence' como
membro proeminente .....

SRI NICOLAU GRILLO
,

Após prolongada- enfermidade faleceu' dia 25 �o cor

rente às 9,30 horas, em quarto reserva�o .do' HospItal .de
Caridade desta Capital, para onqe havla Ido poucos dlas
antes, o nosso prezadO concidadão Sr. NICOLl\-U GRILLO,
que eXl:'fcia com prObidade as elevadas funçoes de Chefe
dà Contabilidade do Banco Catarinense Socie4ade Coopec
.rativa, cargo qúe desempenhava com crité�ió e hanradez
desde 29 de março de 1946. -. '_

Natural de Bragança, no Estado de Sao Paulo,. ondt'
nasceu em 10 de junhO de 1899, o extinto transferIra-�e
para e§.ta Capital acompanhando seus geni.tores os Sr .

Francisco Grillo e sua esposa dna. AnunClata 'Longo
Grillo de saudosas memórias, jun,ta,mente com seus ir
mãos' Antonio, já falecido, NeugeI?-io, atual proprietário'
da Relojoaria Grillo e 'Maria,Catarma (Rlna) Cuneo, es-

posa do, Dr. Arnolda Cuneo. .'
O extinto deixou viuv:a a Exma. Snra. Nadlr Bs,,$ado

na Grillo e uni filho,' o nosso conterrânee Dn. Antonio
Niccoló Grillo, recentemente formado pela nossa. Facul-
dadê de Direito. , _

O passamerito do Sr.. Nicolau' Grillo causou conster
nação a sociedade e ao· gra"nde número de amigos e ad,
inirauores, pois que gozava de elevado conceito, por suas

primorosas quaUdades de coraçao e de carater, _ao lado
de iliua vida integra que destacava a �ua personali�ade,
não ,só de funcionário zeloso e exe!Uplar, como de otiil.1o
Chefe dê Família. .

O seu sepultamento teve lugar no mesmo ·dia, saindo
o féretro daquela Casa Hospitalar para o Cemiterio M�
nicipal de Itacorobí, com grande 'acompal!hamento, as
17 -horas. .

,,:�I

Sua desolada viúva, e seu àileto filho, têem sido
, muito visitados em sua residência à Rua'

,
Fernando Ma

chado nO 22 aptO 1.
O ESTADO, que tinha no ext.into um grande amigo e

a quem prezava pelas qualidades, de cidadão, honrado,
consternado apxesenta ,a exma. Família enlutada as ex

pressões de seu sentido pezar.

A �DIVISÃO DÊ '_'N&'PORTÉ COLETIVO DE 'PASSAGEI
ROS D� DER!S�� .SE;U E EM N0M-E, DO EGRÉGIO -CONSELHO
RODOVI.K'I\I�O ESTA.!,!O, deseja a tôc!as as; Organizações d(

tl',ans.te' '*ivo;, em linbas inte�1tll1icipajs, do Estado,' MUITO
'BôAS FESTAS, com Os mais sinceros votos jlfira que o ANO NOVO,
'ora pl'est,. inicial;_-se, se�is um ."no de p�z, de harmonia e d�

ver.ra soliliariedade no seio d. classe" .a _fim 'de. que seja sen:
pre uma realidade. a leaf e sincera coJaboraçao de todas as Empre,_
r.:lS do ramo para com o Poder Público e em be.nefício coletivo.

'

,

o presjdente Joscelino cumprimenta
parlamenJar

Ao. dr. Lenoir Vargas' Ferreira, deputado eleito à Câmára Fede,"

ral, !! Presidente Juscelino Kubitschek, enviou a

de bôas-festas. '

RIO - Palácio Cate te

seguinte' mensagen;

I
.. """, ,APRAZ-ME MANIFESTAR�LII1i:, MEUS CUMPRIMENTOS !'

DE BôAS FESTAS, DESEJANDO-LHE FELIZ ANO NO

VO, CORDIAL1\1:EN',I'E, JUSCELINO KUBITSCIl'EK,

PRESIDENTE DA REPÚ,BLICA.
:,.'{"

'

DR.
�,

--'�----

VlIOR 'PELUZO .lúNIOR .
-o, �'

Mensagem do, presidente' JUSCfL1NO
a'o PAPA JOIO XXIII ..

RIO, 27 (V. Aü - O pre� obra civilizadora da Igreja,
sidente Juscelino Kubitschek e §eus esforços pela preva�
enviou à Sua Santidade o lência entre ós homens dos
Papa João XXIII o seguin- sentimentos de c,oncórdis. e

te' telegrama: "Apraz-me de compreensão-�fundados
aprasentar a Vossa Santida- nos princípios eternos do
de, �o transcurso. do Natal, cristianismo. Rendendo gra-'
respeitosos, cumprimentos ças ao' Senhor pelos benefí
em nome do gov.erno' e 00 lios alcançados, erguemos
povo b.rasUeiro. A grande preces pela sagrada mis.
_data ,cl'is�,ã apresen�a por

I
apostólica de vossa_ Santida�certo o melhor < enseJo para de e pela preservaçao da paz

que se exalte
-

a adID:iravel do,..w.undo�. , ,

FLORIANóPQLIS,' DOMIN?O,

{
(

j
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,VERBAS FEDE�IS PARA
, : SANTA -CAXARIN4
MiNISTÉRIO DA AGRl.,CULTl!RA

Santa Catarina KAprendízado Agríc<Ha Salesiano -'�urra�. �
(7

Assocíaçâo dos Avicultores do val�do ItaJaI
Associação Rural de Abelardo Luz .� .....•.•

-

Associação Rural de Araquari __
' J .

Asaocíação Rural de', Araranguà _
.

Assocíacão Rura� de Blumen�u
'

.

Associação Rural de Bom Retiro, _.\ .

Assõciação Rural de Brusque , , .. ,,,1 ••••••
Associação Rural de Caçado�, ,..

; .

Associação Rural de oamboríú " .. ..

Associação Rural de Campo Ale�re ,

Associação Rurál de Campo Ere .

Associação Rural de Campos Novos .. r

Associação &Ul:al de Can.oinhas .

ASsociação Rural de Capmzal, r: , , , .

Associação Rural de' Chal?ec? .. .,

Associação Rural de
..Concordl�, .. , . . .. . ...

Associação Rural de Cunhapora l .

'!'
'.. .'

Associação Rural- de Curitibanos ; ','
Associação,Rural de De�ca!l�o .... � . ;'., ,.

Associação Rural de DIomSlO CerqueIra _

Associação Rural de Erval d'Oeste .....

[
.,'"

Associaç�ó RUl'al de Faxina� d<;'$ �uedes ' ...

Associaçao �Rur"al de Flonanopol:_í.'s.' . . . ..
,

Assodação Rural de Gaspar .. :.; .. :.".
-

.

Associação Rural de Guarammm . .

Associação Rural de Ibirama ;. . .

Assoeiação Rural de Indaial , .

Associação Rural de Itajaí , .. '. . .

Associáção Rural, de Itapir.anga .. ;... . .

Associação ,Rural de Itupor.anga, ..... , .

Associação Rural de Jaragua do Sul .. '
..•..

Associação Rural de Joaçaba '

.-

Associação Rural de Joinville .

Associação Rural de Lajes .

Associação' R·uraI. de Mafr� ;......... ,

.

Associação Rural de MOl'l.�al '{'
.

Associação Rural de PalmItos '
.

AssQciação. ,Rural de P!ratuba _ 'j'
. � ,

Associação Rural de Porto Uniao . .

Assocj'lção Rural de Rio do Sul '..... . .

Associação Rural de Rio NegrinhO .

Associação Rural de São B.ento do SI .

,Associação Rural de S_ão Carlo� '
..

,

.

Associação Rural de SI!:0 FrancI:;CO do Sul ..

Associação Rural de S�o JoaqUIm . ." .

Associação Rural de S!l0 �ouren�5> .

� .. '

..
Associação .Rural de Sao MIguel d O til ....
.Associação 'Rural de Seara , .

AssQciação Rural de Taió .

Associação Rural de Tangara-;- ;

Associação Rural 'de Tijuc,a� , .

Assoeiaç-ão' Rural de Tubarao .

Associtl,ção Rural de Turvo . . . .. . .

Associação Rural de Videira
A

••••• , ••••••••

Associação Rural de Xanxere ,

Assodação Rural de Xa:làm , ',' .

Associação Ruràl de Xaxirú \ ,.

Clube Agricola de Caçador .. ·:.· ..6 .. ' .

Colônia. de Pescadores Z-2 - Sao �'ranCISCO
do Sul '

'1" •.•• : •••

Colênia de>Pescadores Z-3 - Salpb,aqul" ..

OolÔjf:da�� ����.������. �-�:.� . ����:�� ..��
Colônfa --de Pescadores Z-6 _:_ Pínhfira· .... '

..

Colôniã�dé Pescadores Z-7 - Saco dos Li-
-mões " .

Colônià de Pescadores Z-9 --, Canasviéras ..

Colônia de Pescadores Z-10 - M!Jgalh�es ..

Colônia de Pescadores Z-13 _' Bjguaçu ....

Colôniá de Pescadores Z-14 - .Ca,pgicas ,
. ',' .

Colônia de Pescadores Z-15 Aririú .

Colônia de Pascadores Z-16 - GatPpaba ., ..

Colônia de 1'escadores Z-19 Pântino do Sul.
Colônia de Pescadores Z-20 - -/praia ,dos

Ingleses -

�" .

Colônia de Pescadores Z-22 ...,- 1'�jucas do Sul
Colônia de Pescadores Z-24 _- Barra do Cam-

boriú , ,
:

,

, .. : .

Colônia de Pescadores Z-26 - Lagoa .

Colônia de Pescadores, Z-29 - Coqueiros
Colônia de :Pescadores -,Z-ª1 - Canto dos

Ganchos , , , .. ' .

Colônia çl.e Pescadore� Z-36 J Serraria .

Colônia de Pescadores Z-40 � Imbituba .

Federação das Associações R]lr,ais do Esll�do
de Santa Catarina .... ! •• ; ••••••..••••

Patronato Salesiano - Asc�rra .

250.000
50.000
100.000
100.000
50,000
50.000
58.000
100.000
72.500
50.000..-
50.000
20.00'0
'50.000
50.000
200.000

'

70.000
425.440
20.000
90,OQO
20.000
70.000

214.500
,

40.000
205'íi.l20' ,

50.000
50.000 '

1100.000

't �g:ggg
70.000

-80.000 -

50.000
: 50.000
224.720
383.000
50.000
70.000
70.000

300.000
':l25,220
50.720 ,5Õ.OOO
50.000
120.000, "
50.000
53.720

'

20.000
70.000
154.500
50.000
50.000
80.000
405.220
50.000
45.000
124.500,
140.720
20.000
50.000

20.000
20.000

20.000
<,.20.000

20.000
20.000
20.000
20,.000
20.000
20.000
20.000
20.000

20.000'
20.000

20.000
20.000
20.000

20.000
20.000
20.000

370.i24
500.000

.'

7.383.104
N. R - Ás verb,as consignadas no orçamemó da Re

,pública, para aplicação no Est..ado, represen
tam, em grande parte, o plieduto do trab�lho
da bancada catarinense no 'EJóngresso. Manda
da a justiça �des,tacar, todavia, 'ii. atu,ação in�
f�tigáve'l, na resp�ctiva Comis!l�o, do ilustrr1
deputado Joaquim Rámos, que, por várias se

manas, trabalhou até altas�'hbras da madru
gada. De louvor, na mesma fôrma. e pelo D].es-:
mo motivo, a atuação do, deputado Kondel?
Reis.

•

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




