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BUENOS Aº' _�a!����;"çc!l!Iunista "do Brasil,:seriao!centro do sistema
.

_ o Partido Comunista Brasfleí- T d"
�lI' La

I
c�ma�'adas argentinos". O Jornal

I
de

.

das classes

tr�,balhadoras
con-, a apoiá-lo e a tomar conbecimento

I
restantes partidos explicando a

I
se transformar .no centro da ati-

ro tende a se transformar no ce�-
ar e , diz ainda q�e "no últi�)o con�res- tra ,o ímperlalismo ian�u�, Mas o dêste, Então as autoridades do situação e suspendendo a publici- vidade no continente, crítíca 6'

tro de .um sistema em redor d
so do par-tido comunista ch ileno, par tído comunista brasl leiro achou f ccngressc de Santiago enviaram dade em conjunto, O Partido Co- denomina indignas "ordens que

, ,

'
o O jornal acrescenta que esta em Santiag d Chil f' lnad d t' di d

,_. ,.. ,

qual grrarrarn os restantes par-tidos '

,
'

o Q I e,' 01 assma o o ocumen o ln Igno, negan o-se comumcaçoes urgentes .para os munísta Braslleirc, que tende a vêm de longe".
forma de proceder é a causa e d 1

-

d
comunistas da América Latina '

p 1'- uma, ec araçao
_ .os par,tidos Co-

declarou o J'orn 1 ,.,' manente de fraccções e choques, munistas da América Latina con- C ti
. ,.,

d '

I' d di
__

a
_' OpOSICIOnIsta especialmente com "os fraternais vidando para união 'e solida;'ie'd'a-

on Inua, a aça,o van a Ica OS va lOS:

I A �estrui�ão das ca�eira3 chegou,
aos �ares

Além dos incalculáveis prejuizos causados à ��::�1tgo:�r�r�::�s��e diga

. Emprêsa Daux, a cidade novamente sofre as Dn�'gine-se que triste i�-
,

" . . "pressao levará de Floriano·
, cons:quencIas dos destruidores do' c�for�o polis o viajante. O turista"

coletivo _'_ O Bar "GATO PRETO" dias apos Justamente numa época em
, que se pensa no desenvolvi-

sua inauguração teve diversas cadeiras esto- mente da indústria turistl-
,

"

, , , " ca, colherá desta capital a

fadas completamente daníficadas e= PltOCO mais triste impressão, de ..

-

de.i duzi Ih' 'I" pondo contra os foros de
naopo e.intro uzir me ores Insta açoes por- civilização de Uma capital

na""O '�D'er �I·nga IOI�O
que nada escapa à sanha dos irresponsáveis - (�Jo,es!té :���dO d�ã�n�

,

Roubados todos os cinzeiros do Bar "CASCA- ma, para promover uma

_ '" " propaganda de grande en-
, TINHA - jDesestlmulo geral. vergadura em tôrno das be-

t?S��e�sÉs��!gS:;�fe\:�::� ��.de que habita os môr- ��Z��t�:t;�:i�s al��scÍigs ��
DISCURS? PR�GRA�ADO I curso programado para inaugurar I

sei ser apenas de quarenta minu- que a capital tem os seus conseguirao dest�ir." Rel-

o chefe in tegralista disse que a sua atuação na Câmara, disse o tos, conforme o regimento" rancorosos inimigos em ma- DESESTíMULO GERAL na cl?-tre os homens floria-

no 'exercício do mandato será par- I'sr, Plínio Salgado: SECRETARIO NO SUL téría de progresso, Tudo o Pitôco, ao reorganizar o nopolltanos que empregam
cimonioso na tribuna, Não se' ser- I -_ "Tenho, Como não aprovo O sr, Salgado ainda não sabe que se procura fazer com o seu popular Bar, defrontou- seus recurs�s em pról do de-

virá do "pinga-fogo", por exem- . êste regime vou mostrar os 1110- ao certo quantos deputados fêz o objetivo de equiparar a eí- se desde-Jogo com a· falta' de senvolvimento local, um jus
plo, po�s não ,é 40I�.em de miude-I ti'�os por que aceitei i para a SeU partido no pleito de Outubro dade aos centros mais adian- colaboração . por parte dos to desestímulo, anulando os

zns, VaI foca lizur o, grandes te- Câmara, Não sereí um eputado último, Tem como certo que já todos, êsse esfôrço, lamen- seus frequentadores. Não planos que, tem em mira.

mas pol íticos. de "pinga-fogo', Procurarei preen- conta com quatro definidos e um tavelmente é sabotado por adianta colocar sabonete" para o progresso da capital
Indagado se já tinha a lgum- dis- cher o grande expediente que já senador, o sr. Guido Mondim, do um grupo' de desocupados toalhas, ,e tudo mais, uma catarínense, De certo nada

Rio Grande do Sul. que nada tendo a fazer vez que tudo desaparece, ou adiantarão os nossos apê-
Está pensando em reter por pois desconhecem por cpm� fiea inutilizado, {) "Cascati- los,. mas, apesar disso mes-

aqui o sr. Luis Companogni, que' pleto O que seja senso de nha' desestíu de colocar ll!0' den.unclamos à popula-
\ não conseguiu reeleger-se. Talvêz responsabilidade, começam cínzeíros nas mêsas, pois ça? tloríanopolítana a. qua-

LOS ANGELES - 30 -

�'I
to de uma soma de 1,242,532 dóla- lhe arranje um emprêgo no plano a lançar mão dos mais di- todos êles desapareceram. drílha organízada que está

- Charlie Chaplin pagou uma di- res, um processo que devia come- ederal, Também não sabe se' versos meios para entravar Várias tentativas foram reí- mlnan,!o o seu surto de �e
vida de várias centenas 'de milha- çar, em Los Angeles a' 8 de janeiro, algum dos seu. coxrelígícnârlos O desenvelvímento em mar- tas nêsse sentido, mas, tu- senvolvímento, depondo am-

res de ,dólares para com o fisco CARLITOS PAGOU el-eitos no Rio Grande do Sul se-' cha acelerada. :Reclamava- do debalde. A turma deso- da lá fora contra, o bom no-

americano anunciou o recebe- Os advogalos de Chaplin, que rá chamado a cooperar com Ó goo- se 'antigamente que Floria" eupada nada deixa escapar me de, um povo que �ome-
dor conjunto, das Contribuições Fe- está res-idindo atualmente na Suí- vêrno do sr, Leonel Drizola, nópolís não possuia UJp eí- à sua sanha, Rasgam as toa-: ça, a. rícar cada vez mais co-

derais a Los Angele's, sr, Earl ça efetuaJ.'am um pagamento cujo _ "O sr. Brizola _ disse -I nema condizente com a sua lhas, quebram os jarrinhos nheCldo em t.odo o Pais, Es:
Crouter. l11�ntante não foi divulgadó, O sr, quer um ,secretário d,o PRP", condição de c�pital. O dina,- com flôres, ,enfim, é a guer- ta notoriedade, porem, e

O Sl', Croutcr anunciou que a CJl'outdr contentou·se com diz�r CONVENÇÃO EM JANEIRO r f!lismo da tradicional fami- ra total e impiedosa defla- bem triste. "

A,dministraçãQ das Cintribuiçõ'es que êste' se 'elevava a "várias cen- O h f d lIa Daux fez sur�r o moder
-

c e e ve'r e imun.cioli que, . _' _

-

PAPA APLA.UDIU!
S, PAULO - 30 _ VA _ Em instaurara, para obtel' o p,agamen- tenas de milhares de dólares", pomo todos os anos e seu partido I no Clne Sao Jos, Os etet'- ,�

. declarações à imprensa o sr, Mar- estará reunido dura,nte quatro dias· no� inconforma�os ",e der- MAS NA-'O . GOSIOU DO LEA-O
condes FilhQ confirmou ter-se F O I S O L I O OPA· D R E em convenção" a pal'tir de 15 de rotl�tas acharam, entao, que
desligado do PTB, Acrescentou o

.'
janeirQ próximo, ne$ta, capital, deViam destrui-lo. Desen- CIDADE DO VATICANO - 30 I dos capelães' dos homens de cir.co

ex-ministro da Justiça que nilo

I
JERUSALEM - 30 - UP _ deténção foi internado no' hQspital Desta vêz, porém, a converção cand�ra_m aquela vandâlica, - UP '- O papa João XXIII re� instituidos por decreto da Congre2

se filiará a outro partido e não Foi pô.to em liberdade das assuncionistas, por se- achar terá caráte'r mais significativo que ,tivemos oportunidade de cusou-se a toma,!' nós braços um Jgação do Concílio, em setembro

pleite'ará qualquer cargo políti-co, la� autoridades jord�nas, I'essentido das peripécias por que
diante de. novo panorama político: combdte�f.pordinúmeras v.ê- filhQte de leão, ao receber em au- últimQ. "�

passou,
Está o ·sr, Plínio Salgado igual- Z�S', anl lcan O as confol'- diência, na manhã de hoje um DUl'!lnte a audiência (.a pri-

PEREGRINO, mente muito satisfeito' co�) (lS pro-
tavelS- poltronas reclináveis, grupo de 'artista,s do Cir�o Orfeu, meira no gênero que se' realiza

O sacerdote tinha 'ido à Terra gressos do seo partido. E esper,a causandoEenOrples prejuizos juntament'e coiu suas famílias, - no Vaticano) um domador se

.' ", lt d .ii 1 d' I'
- a uma mpresa que vem D' d' 't '
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Pstlil'1l um 'si\lvlo���ttnt�; n:n, '. �_po, ( _' iUli.iS'l< -',
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,

's ,e m�J{W� 1'}#l.' uete• �ir�?, 3l!n;�0�.2.� 45 �ias� chamado "Dol-

,a ravessar a linha de' de1l1ar- ��, !tI a à.
'� �a •• ,

, .. , Al$<:.Jl\�hart ,i� & S6
".

�,
. a Qiido-�e � co:

, ..... ,. _", '" ' ,1 _''''ltlm
__1íi:w.' como tantbe)ri.,(),;pr5oi-'

, .� J, l""

Processo·· ,';·ma'rlo prto Estado. -: _.., .
l

r�c O N F··E S SA"... Agora, voltam em grande
iho - 3é -"- 'VA - No Ins- eslaca os desocupados, 'Logo

tituto dos Adv()gados Brasileiros, após a inauguraç� do Bar

que ![e reunirá, em sessão Exh'a- "Gato Preto", a t�rma.- in�

ordiIiária, às 21 horas de' hoje, vestiu furiosamente e dani
em sua sede social, o advogado ficou as cadeiras estofadas,
Evrindro Lins e Silva debaterá o ali colocadas pelo proprie
parecer e'mitido por Comissão' târio com o fim de propor

RIO, - 80 - VA- - Foram, forma monetária levada a cabo Especial, sôbre o anteprojeto de cionar aos seus freguêses
enviadas, a tôda pressa, pelo Mi- pela França, lei que "institui o Proeesso Sumá- um. maior confôrto. -Não
nistério da Fazenda, mens,agens AUTORIDADES AVISADAS rio Espe'cial para Contravenções, adianta recolocá-las, pois a

telegráficas à Dele'gacia do Tesou- Segundo apuramos, as Autori- Crime de Detenção Reclamações turma novamente entra em

rI) do/Brasil em Nova Iorque, 01'- dades Monetárias do p,aís tiveram de Indenização", Na hora dQ ex- ação, como foi o caso dos

d'enandõ,que e,-sa repartição i'ráns- conhecimento da medida algumas pediente, o 1.0 secretario fará a Cines Ritz e São José, Os

ferisse, para, outro 'país, os salaos horas antes da sua execução o qu'e leitura do Relatório das atividades seus proprietáriOS ficam na

em francos que
."

possuimos na permitiu ao sr, Lucas Lopes pro· do Instituto no ano de 1958. impOSSibilidade de mais uma

França, como decQrrência da des- mOVer uma rápida l'eunião com Q
-vez retomarem à batalha,

valorização da moeda promovida Diretor da SUMOC e' outros altos pois. esta é desigual, fazen-

pelo- Govêrno de" Paris, funcionários para h'atar do as-
do os destruidores um tra-

sunto, MADEIRAS PARA
balho de sapa, da mais per-

Essa' informação nos foi pres- A antecipação tornou pQsslvel feita sabotagem, Él verdade!-

tada pQr uma fonte altamente ca- igualmente o envio de Instruções CONSTRUCÀO ramente incompreensível que
tegorizad'a, que nos adiantôu ain- à Del'cgacia do Tesouro em Nova I R'M À O S -SI_TENCOURT um povo chegue ao ponto
da que, sem dúvida, 'algu-ma,. o Iorque, com quem aS ·autoridades C .... IS 8AO",�6 ' fONE lHe?

de destruir. aquilo que lhe

Brasil sofreu prejuizos-;-embora de se ente'nderam tanibém pelo tele- ANTIGO 0lP651TO OAMIA�II
serve de confôrto, de bem

vulto modesto, em virtude da re- fone internaciQnal.· estar indIstintamente, Nesta
'--------------"

_�------------_-------------� questão, existe- um ponto
���()�,�}�()�).-<,..�����)....o,� que deve ser destacado: o

vandalismo ocorre em pon
tos frequentados pela pró
pria elite, Não se pode argu
mentar que isso seja fruto
do anônimo das ruas do hu-
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DIRETOR: RUBENS DE .4 RBUDA RAMOS'
É inegável que Florianó

poIfs vem-5atravessando, 'Iil
tímaménte, uma fase de
revolucionário ,prÓgresso em
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RIO - 30 - VA - "Não apro

VQ êste regime e vou dizer na Câ-
mara por que cstareí lá, como de

putado" - disse ontem o sr,

Plínio Salgado Presidente nacio
nal do. PRP, b antigo chefe da
Ação Integra lis ta Brasileira co

mo é notório, foi efeito pelo Para
ná, 'l'ivalizan'do com o sr, Jân-io
Quadro, na tabela-máxima da vo

tação.
O sr, Plínio Salgado revelou

ainda que 'em janeiro próximo ha
verá na Rio um grande conclave
do PRP para a fixação de' seus
rumos ante o quadro político re

sultante' do peito de outubro.

"CARLlIOS" PAGOU A DíVIDA

Deixou ° PIB o Sr.
Marcondes'Filho"

Pequenos comet:1tários
• .

Um partido que, no ��r�!!�lm��·��r ��,,�r�� !Ó��!s��! poderia .dmi-
j� I situação· em Cuba

, mesmo assunto, use PESO para Os adversar,10€. .. ti.r um govêrno seu VIVE_R AS ESCU� �1"�I�ll� M�I�':lI: � T�IRI�MEDIDA 'parll os correligiol\ár.ios, é um parÍido 'Como a orientação partidária não -pode nnn" . J TOOIO:� PilO1110
, :�'exposto não somente a todas as criticas, comO. ain- Cà partir de'�baixo para cima, os que exercem man-

.

.. �.,.. UU U�bUUBl'U
'-�,'>�a à degconsideração e ,ao deSl'es,p�ito 'popular. datos menos· graduados, na gam'a administrativa, ......

.�' ,.
é que devem bitolar su'as ações pelos priÍlciblios �AVANA - 30 - UP -

AS,
dar 2,000 hQnlens para a provín- disse: "Homens das fÔrças- arma-

i fdI' r t'd" f'· d I em�ssoras
_
re�e'ldes asseg�raram cia central dé' Las ,Villas, a fim Idas! O fim da ditadura está 'pró-

A Se o partido" na es era e ,era, apOIa a po l- par I anos, lXa Os como norma po iUca e hierar-' hOJe, ql�e Santa Clar�, capItal d� de deter a contra ofensiva do che- "imo, Soldadosl Uni-vos à revo-

tica da, poupa,nça; s� �o s�tor estadual,condena o quicamente -impostos. Fugir a essa disciplina é pr?Vll1Cla ,d-e ,Las VIlIas, devera fe rebelde- Fidel Castro, Os refor- lução!" Em seguida, referindo-s'e'

empreguismo _ os qué O representam' no restr�to fugir ao dever' partidário. Qu�m deliberadamentfl cair a, qualquer momento em po- ços do govêrno foram levados para ao presidente Batista, a emissora

campn munic�)al não'pode� ser p!lrduiários nem o faz, há'de,' forçosamente, compreender que se de,r dos revoltosos, que pre'tendem ati por via aérea, pois tôdas as rebelde' disse: "Fulgêncio Batista

"l ah pr(}clamar seu' govêrno provi- estraaãs estãó desfruídas' (lU blQ� ficasté' ,sõz"inho 'com teus oànd08'

Podem dilatar os quadr,'os, d,e, f,uncionádos, €.em a eE,tá excluindo da confiança correligionária e re-
'

, , '

dsorlO, qúe,a as: _ As fôrças rebeldes que' de assâ'ssinos!".

mais :rigorosa obediêlfcia à necessHlade adminis- nuriciando, tácitamente, o direito de pleitear ou�' Os rebeldes afirmam ter toma- avançam na parte central de Cuba, -'------------

trativa, A ecorimn,ia, morm,ente' em fase de crise tros postos da agremiação que lhe não mereceu
do as. cidades de Sancti Spiritus tratando de cortar em duas partes Ane'l·s, em loArno

ag'uda, é medida salutar, que ningvem, ousar:i acatamento. Tais considerações são por demais
(125 mil habitantes) -e Caibarien, a ilha, fizeram hoje apêlo p�lo

_ wun1 dos maiores portos açucareirQS rádio às tropas do govêrno para

contrastar; o' caÍlcer ao émpregitismõ
.

desiléces- simples e lógicas para não serem, percebidas e pe- Ida ilha, Esperam tomar dentro de' que terminem a luta e adiram à d Isário, a enxugár' �s c_o�'r�s' pu�li_cos! Ileve ser 'com- netradaE, !pelos que não devem ignorar que a foI"" algumas horas a cidade de- Jati- causa re'belde. A 'emissork dos re-

.

a erra
batido sem tregn�s, AS!!ii�t cet:tos estão os. pf1rt,i'" ç.a dos p8irtidos, aglutinadora de m.sas eleito- X boÍlico, na província de Las Villas voltosos, que disse estar transmi-

WASHINGTON __: 30 - UP -'-

, � l't' d b te' d d t d'
�

d I d 'd' e a 90 quilômetros a sudoeste de tindo da re,gião, de Escambray,
dos ao adotarem a declsao po 1 Ica e se a er m rals, eeorre a ra Iça0 as egen �s. ergui as S t Cl Segundo da.dos fornecI'dos pel�

I an a ar.a. na 'província dé Las Villas numa
�

, contra ambos. Por' evide'ntê, não' poderão apoiar, e mantidas pelo sacpificio anônimo de "milhares de O govêrno cubano acaba de en- declaraçã� dirigida ao E�é})cito, foguete "Pioneei do e'Xército de

'e nos municipios., ,o�r prefe,ito_s, qye não' correspon- correlig,ionários.
terra lançado para a Lua a 6 do

, .t d
corrente, dois "anéis" de radi.ca-

derem a esse duplo illJper�tl:vo, CI � -

o -apenas por ][.][][ ,
,

VI., d D 6 II W hl lo
ções pareceu, cercar nosso plane-

I exem�)lo, Como cond�nar nos O"!l,tllos, sem conde· Emisaora loeal entendeu de ,agredir ""a direção ISI a e e au e a' as Ing n· t" d I J 'A V AI

b
' t', é a que �omeça por' regl'onal d d t'd t"

.

t h

'

'Lean,' ch�ecf·e�rdcou Deapmaretsa"""'m' ':".':-oande Fi--
� nar nos g.eus, s� ª oa .J"''' Iça _ ,,' '

... e um os par I os ca al'IDenses,' ac an- v.,�

,w casa? Com que ,autori_d�pe: n_toraL contarão para do-a de retrógrada, etc. Não "há discutir, O di .. ,

WASHINGTON - 30 - UP sr, Celler teria assim, ocaSlao Íl'e' sica, da Universidade de n:,+!,�.
'.

- 'O sr, Emmanuel Celer, repre- exprimir-lhe sua admiração por Estes anéis que poderiam COnil-<

�
atácar er�os adveríõ�rio�, 'S� ess�s ,erJ;os estão sen- nheiro aplicado nessa publicidade há-de ser o que sentante democrata de' NO'Va 101'- sua coragem, seu espírit() esclàre- tituir os p,ri�cipai,s obátácu1os à �

,w do cometidos também pelos compânheiros'r Onde está faltando para pagamento às contas e sub, que eXilrillliu ante' à imprensa' a cido e ,S!1� ,S�Qlldoria, e,pl\1'11 �'lÇp'1'i- I}a,v:eg�ç,ã,o i�terplanetária de en-

"\ fl
_

coerência de ex.pô.�. os .,d,ef.eit�} alheio.s e eSC,on- , . venções d·evidas 1't benemérita instituição hospita- esperança d'e que o general De mir-lhe boas vindas. Sua viagem I genhos pilotados por homens, se-

-
_ á

I --

d t d f t 1 d 'd h' I 'd á I
Gaulle aceitaria o convite do Pre- s;imbqJizaria a união sólida que riam respe-ctivamente situados a..

,w
. de-Ios nos corÍ'chglon n,os, qu�n ° a.IS e el 03 ar a Clda e - oJe eva a do orosa situQPÃo SI'dente dos Estados UnI'dQs e VI'- I' d' í f

'

5 k,,- Iga nQsos OIS pa se\S e rlsaria 2,2 O ms, e a 12,000 kms. da:

apa!l'ecem em função,de mandatoS' públ�e:c.s? , de não mais poder receber necessitados encami- sitaria em bre've os Estados Uni- o fato de que a paz sellipre reinQu 'Terra, A eSpera dQ pl'imeiro sariá:

l O partido que exigis� dos governos advel'- nhados pelo governo devedor. dos,. entre nós, desde que' conquistamos· de 3,200 kms, e a do. segundo, de

"(j'_'()'_'o",()�()'-'(""'(""'()��O'" "'1l'_()��()'_'Q"'()'_'()�()"'()'_'()�)�Q�()J "O povo amerieano, declarou o nossa independência". 6,400 kms ..

BERLIM - (IPS) - O "Prav- _'io reunia-se em meu gabinete e

da" e O "blvestia", órgãos oficiais alí organizou o seu trabalho di

soviéticos, publicaram ontem uma visionista contra o Partido".
confissão completà de Nikolai O· ex-PrÍln-eiro Ministro Sovié-
Bulganin, ex-Primeir� Ministro' ticQ disse que' agora .compreendia
da União Soviética. Eni sua con� "a podridão do pântano anti-p,ar
fi�são, Bulganin admite ter sido tidál'io em que me encontro".
o líder de um grupo anti-partidá- Atacou violentamente todos OS

do, que t(\ntou solapar oS pro- seus ex-colaboradores, que foram

gramâs' do PartidQ Comunista de afastados de s'eus postos oficiais,
Nikita Kruschev, ' qualificando-os de traidores da

Bulganin compareceu ontem politica de Kl'usche'v,
ante .uma reunião dó Comitê Cen- Disse que o ex-Ministro do Ex
tr,al do' Partilo Comunista, em terior V, M, MQlotov era "um

Moscou, a fim de ler sua abjeta.. homem afastado da vida e do

declarãção de auto-critica, que fêz povo",- •

lembrar as cQnfissões forçnda,B O ex-Primeiro Ministro Georgi
extaridas outrora por Stalin de Malenkov foi descrito pQr Bulga
seus adversários políticos, De'cla- nin, como "um intrigante capaz
rou Bulg,anin: de qualquer baiXez�",
'''Em 1957, quando as' atividades Bulganin, que', quando Primeiro

anti-partidárias' de Malenkov Ministro, foi companheiro de

Kaganoviclt, MolotQV e Shepilo� Kruschey em muitas viagens rea

se desenvolveram ativamente, aso. lizadas ao exteriQr, foi ex_pulso de
sociei-me a êles. apOIei-OS e' me seu alto carga' em marco do cor

convertí em partidário e cúmplice rente ano, Atualmente, ocupa' um
do grupo, Sendo então Presidente insignificante pô.to supeTvisor
do Con·s'elho de Ministro, não, só econonllCO de' Stavrópol Sovnar
me tornei um cúmplice', senijo

I
khez, urna área geográfica de al�

também nominahüerite o chefe gum modo semelhante a um con

dQ
-

grupo. {) g.rupo anti-partidá- dado, no norte do Cáucaso.

o BRASil TRANSFERE FRANCOS

TAC
CRUZEIRO, do SUL

agência:

R, Felipe Schmidt, 24
Fones '. 2Hl,e 37'·00'

, I
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ANIVERSÁRIOS - srta, Léa Carvalho
- sr. Euclides Perrone
- dr. Odilon Gallotti
- s ra, Zélia Sayão Ferreira Lima,

dignissima espõsa d9: sr. dr.'
Armando Ferreira Lima, alto

funcionário do Ministério d�.
Agricultura.

FAZEM ANOS HOJE

;��..... '
- srta. Carmem Ferreira de Melo

srta. Agnes Campos
srta. Noemi Cunha

srta. Léa Alves

A Eleg.âRcia Dellou De Ser Previlégio
Os .enfatuados não vão gostar do título desta nota. Paciência.

Nosso comentário n�o lhes é d-irigido. Pensamos ao escrever estas

linhas, nos homens de senso equi lihr'ado, nas pessoas que ponderam
e analisam os assuntos.

Antigamente só os ricos, só os que nasciam em be;:ço de ouro

poderiam bem vestir. Os homens da classe. média, os. rapazes que

trabalham, êsses jamais poderiam pretender apresentar-se com bom

gô sto e com distinção no vestir.

Agora não. Os ternos produzidos por fábricas famosas como

Sparta (Ducal), Wollens, La Salle e Saragossy, hoje em dia propor

cionam a todos '0 ensejo de, vestir com apurada elegância. Há ainda

o fator, altamente favorável, dos pagnmentos a prazo, introduzidos

aqui em Florianó.polis, pelos Estabelecimentos A Modelar,. ainda nos

tempos em que os outros impunham o pronto pagamento.
A elegãncia deixou de ser previlégio. E só procurar o 1.0 andar

dos Estabelecimentos A Modelar, a rua Trajano n.? 7, F,ue ali se

encontra o que de melhor existe no pais em confecções para pas

ido e esporte.

PREill'S DE. 0'0 NO'IO
Cllntinua el11 pleno vigur a fas� dos presentes. Mal e'stamos' com

a etapa do Natal 'superada já estamos diante do fim' do ano. Os

que deixaram de dllr presentes pará o r\btal le, são tantos) estão

agor.a se habilitando para fazê-lo nas vesperas do ano novll·

Ano Naya, Festa mágica para os sonhos e espe,ranças. Um len.ço
.
01'all,co' a aeenar com 11 melanclllia' do adeus da despedida mas com

o sor;1so fagueiro de felicidades sonhadas. Ano, Novo a., q�,em "i111plo-.
ram as .angústia,s e torturas do presente: realize, l'ealize as aspira
ções e sonhos de' venturas.

. 'A Caçulinhl1 d'e A Modelar está maravilhosamente suprida de

artigos .para presentes. Present«:s p.ara fim de ano. Presente:s, de alto

bom gôsto e que po�lem ser adquiridos para pagamento el)1 suav'es

'�prestaçõe's mensais.
, . ,

W&STPHAL
E

SENHORA

BALDICERO· FILOMENO
E

SENHORA

ALFREDO

Participam aos pare·ntes e pessoas de suas relaçõ'es. Il contra

to de casamento de .eus filhos

e 'l.EDAANTONIO CARLOS.
N O I V O S

Florianópolis, 24 de De'zembro de 1958
,

..

OIlVALDO MELO
UMA LEI PARA QUE SE CUMPRAM AS LEIS ...

.As leis ,existem. Até que são boas, não resta dúvida, po
rém; na sua grande maioria descumpridas..

O prazer de enganar, iludir, as chicanas, as sone

gações, os golpes' e todo o sistema de def.eza para que a

lei seja burlada, ,excedem a imaginação.
A inteligência a serviço do mal tem muita força.
Agora mesmo com o congelamento de preços as

novas tabelas e salária- mínimo sabe-se de coisas 'que
fazem arrepiar.

Um método que está sendo IpostO em voga, diz res'

peito ao salário mllllmo.
- Quer emprêgo? Pois temos um para o sr. Salá

rio mínimo atual não nos é possivel atender.
O empregado aceita, coitado, premido pelas

culdades. ; r._ ,Á 11l.:�,--' _.lL...,.
Mas, o golpe. não pa:ra ai.

-

O funcionário se obriga a as'sinar um documen.to.
Seu pedido de demissão, antecip�damente, por cau-

sa das dúvidas.
A qualquer hora pode ir embora e a firma não tem

,- eomIJromisso. Sua demi'ssão estava solicitada... ántes.,
Isto contou:"me ,um moço, que ao empregar's,e numa

casa do norte do Ji;stado que deu de "festas" a seus fun
cio�ários g.raduados. e direto:res, milhô,es 'de cr,\zeiros,
quíz usar desse estratagema indecente para com <} nove
empregado.

Compreendendo a "sujeira''-, o rapaz negou-se a as
.

sinal' o' "documento" vergonhos..o e fraudulento e foi pro'
curar emp,rêgo 'em outra ca'sa•.

Para que comentar?

em nossa Cidade, em visita

Layla Amin, .

.

���+}�;J�'f���
A noite de sábado na boate Plaza traüsébrreu

� CinemaScope -

- Cens.: até 5 anos -

,.n�.
Retribuimos e agradecemos o

-

•
•
•
••
•
.'
•
•
•
•
•
•
•
•
, Nelson Murilo Alves contratou casamento Na tarde de domingo a diretoria do Glube'

,

com a srta. Maria Delma Abreu, na noite de Doze de Agôsto recebeu a garotada com uma,I11III Armas e' Munições; Dr. Raulino,,' nata! - Felicitamos-aos noivos e dignas famílias. bonita e animada f'esta infarrtil, Tambem, houve

•
'

. I11III Horn Ferro; César Ouriques Ru-._: --- ;_OO: --- farta des trjbui çâo de bonbons e sorteios de" bens G. Cunha; Guilherme Madsm
I11III Bastante comentado foi

NO. cOUFjun:o d�' Sa.ita bonitos prêmios_._,_ .'00'. .� Taubaté Esporte Club-e; Arybaldo" c blusa usado pela 'elegante Ice arra na -,no. e

.. I11III Povoas; Diretoria. e Associados dado últjm o sábado. Agrádéço_ e retribuo os cumprimentos de"
,

•
União Estudantit Brusquense;

•
--- :00: ---'" Bôns Festas do Colunista da "Hight Society",

Associação Evangeli-ca Benefieen-O Dr. Acacio Arruda Ramos encontra-se Carmelo Dieli de' Joaçaba. I11III.�'__- "_�_'''_''' �'��_'IIIP
te de Asaistêneia . Social; Ruy
Moraes: Igrejã Presbiteriana do

Braailj- Eta Projeto 17. - Acaresc

Diretoria do Ipi ranga F. C., Cia.

na maior animação, não só pelos que lá estava�l
como também pela infra do pianista N.o 1. da

a sua noiva

--:J)O:�
Vera Lúcia Furtado d;' cidade de Laje's

Cidade Luiz Fernando Sab'ino, que só deixou o

"Vermelhiliho" quando clariava o dia.

seu "Debú" na noite do Reveillon,
Cluh.! 14 ile Julho.

--,:00:---.--:OO�--
Pelo Convair da TAC Transportes Aéreos O Cclunista cumprimenta o Sr. José Mussi

Srta. Leda Schmidt pelo seu contrato de casa-'
•

Cruze iro do Sul, viajou para a Bahia, o Dasembar

gadcr José Rocha Ferreira Bastos.

--:00:-- --:00:--

'�onselhos
U R T I C A R I A I atingidas, principalmente as da pele (arranhão, corte, etc.).

,

DR. P1RES bôca, laringe, E:C. e, nêsses casos, I QU'anto ao .tr.a�am�nto fund�- De acê rdo com a

A urticária e um estado da pele' provoca tumefaçoes bem dolorosas se na dessensibí lização por mero I pelo Decreto número
em que existe urna erupção com- e ainda graves como na hipótese dos pI'ocessos 'usuais (áutll-hemo-I SERVIÇO SOCIAL

posta de elementos sob a forma ela localização n" garganta. terápia, jeções endovenosas de SUPERIOR. '

de placas ou papul-ft.S e com muitll Sãll inúmeras as teorias que cálcio, estroncio, magnésio, etc.).
Cllceira. Tem-se ás vêzes a semsa": procuram explicar a, causas "da Um tratamento desintoxicante de-

ção de calor, ardor ou, então, aI': urticaria e a mais certa é a aler- Ve ser feito quer Pl1ra os intesti-

iineta<;]as.. gia, isto é, uma peculiaridade tô- nos Cllmo para o fígado .

f�io podendo até n�esrtlo ser segui� -a� unhas ou tinturas capilares
la de ol'isipela tanto no .rosto podem ser responsáveis por cho

COIlW ao ·COUl!o. cta1Í:llldo, o ,"e é ques urtic"ri.�;to.nd\os.' .

sempre sério.!.l' � .. M�1Ítas v�z�s\\ urti1::h�a te inicia>
A's 111.).l.cosas p�de1l1 também 6er após picadas de insetos ali QH:smo

em. qualquer lugar qnde houve
uma solução de continuidade da

· O e}emento Ul'ticariano é ro,sa

do, cil'cus.êi'ito,· e'm nú;)wro va�
rjável,: aparecendo subtáment6 com

d�mol'a mais QII m.enlls rápida, de

minutos a h()ras é classificada co:."

lT).O u111 sintóma e não como un'la'

d�ença própriamente dita.
'. A localízaçio da urticária é das

mais variadas .possíveis podendll
atingir certas regiões como a face,

00U1'O cabeludo, peito, costas, ou

mtão, ser geral, isto é, toma't· o

corPIl todo.

Quando sediada no rosto assu-

me :Um aspécto desagradável e

J OS,
às '3 - 70/., e ü'h horas

WALTER REED -

. M.ARGARET LINDSAY
- em

TRAG.ÉDIAS NA NOITE
- Cens.: até 18 an,os

às 5 e 8 horas

MARIO LANZA - MAIÜSA

usar u'}!a pasta de zinco e me'ntol

IlU pós inertes, t'alco mentolado.

Banhos quentes e dem<lrados' an"
tes de editar (m�io litro de vina

gre para uma hanhe!ra comum).
Ve'stimentas leves, e que evitem o

���::co�s �n:sesl:� leitores pode-- PI A R T, t (' I� P A ( Ã O
rão 60licitar qualquer cQn- . t

sêlho .ôbre o tratamento
Dr. Adherbal P. de Almeida e senhora- participam aos parentes
e amigos de. suas relações o. nascimento de seu primogênitoda pele e cabelos ao médi-

1
.CARLOS JOSE, Ilcorrido na 'Màternidade Dr. Carlos Corrêa",

co eSP!,cia.lista Dr. Pires, à
no dia 27,de, Dezembro .de 1958. �

Rua México, 31 - Rio de : ....._......-_------------='---------
Janeiro bastando enviar o
, ,

presente ãrtigo dêste_jornal
e o enderêçQ completo pa

ra a resposta.

dl!:..·especial do oi'g,anismo em face Para determinar.ll- substâncil:

que produz a sehsibllização recor

re-se ao alergo-diagnóstico ou tes

tes cutâneos •

a' "determinados agentes,
.

sejam
êles externos ou· i.nternos. Entr� os

mais comunns citam-se os alimÉm

tos, sobretudq' conservas, lagos
'tas, sírls, �al'angueij_os, �)Stras,
mariscos, \c�rne de porco. O iodo
é o arsênico são dos agentes far

macêuticos. que mais pnivocam a

urticária, medicamentosa.

Os fatores psicos ou nervosos

têm, também, illfh,ência.
A aspiração de perfumes ou,

ainda, o usa local de produtos de

beleza Cllmo cremes para o rosto,
batons para QS lábios, verniz para

Externamente, corno paliativo,

Par_óquia de Nossa Senhora de
lourdes-e de São Luiz
NATAL D"S CRIAN(AS

. N Il dia de Natal horiv_e distrib'lição de brinquedos e doce's a

mais de seiscentas (600) crianças. Em nome delas agradecemos a

toaos que contribuiram para êste Natal e lhes desejamos Feliz
Ano Novo.

Pe.. Justino Corstjens. ss. cc.

PARTICIPAÇÃO
Nilson Mello e Santa Mello participam aos seus parentes e

.

pessoas de suas relações, o nascimento de Seu primogênito, ocor-

o l'ido no dia 2.9 do corr'ente, na Maternidade Dr. Ca'rlos Cllrrêa,
que na pia batismal receberá o nome de Rogé�'i?

difi- ALLASIO - em

A� SETE. COLINAj3 DE ROMA AGRAD'ECIMENTO

.. ' _ .

Não ha quem. eneontre 1ml grão de feijão na, praça
para comprar.

O produto desapareceu como 'por encanto..
I .

Armazenado. !'Estocado". A fonte iretem, o artigo,
mesm9 que o gorgulho dê cabo d,ele.

Outr.os artigos estão deSlllParecendo para obrigar 3

alta. ,",'� l!!<i.� I
Caso de policia. Que providencia toma o governo?
Bastaria que em beneficio do

. povo, auxiliado por
uma investigação séria, visitasse os depositos dos ge
lleros alimentícios .••

-

Pong.o-se de lado a politicagem que em casos como

.0 que ,,,-� "'éstá citando, se torna o inimigo número UM do
YO', dava resultado. Os tuba,rões quasi s,empre são ca-

• Os eleitorais.
.

o' ••••
"

� t"': '" • • • • • • • • • • • •• �

Ha, poi's, necessidade urgente de uma ,lei para fazer
cump_rir a própria lei.'

�

Até agora, nenhum "iluminado amigo do 1P0vo",
putados federais, le.gisladoreS' ou o próprio
lembrou disso ...

E assim, até

às 8 horas

3 Aventuras do "Marechal do

Universo"

DESTRUliÇÃO DO SOL

.
Comando Cody

AUTôMATO MONSTRUOSO
Comando· Cody

NOVA ID�DE GLACIAL
Coman.!lo Clldy

Cens.: até 14 anos

Sessão Popular
-

às 8 horas

TIN - TAN � em

A fumília- de Jayme Pereira do Nascimento,' vem de p,úblicCl
agradecer penhoradament'8 a pronta açãll no de�empenho de sua!

funções, do CeI. Trojilo ;Melo, Dele'gado da Capital, no doloroso
atentado de que foi vitima, Pllr parte dd motorista do carro 33-0�-10.
João Costa (vulgo João Toró), ,sua filha Léa Pereira do Nascimento,
Professora Normalista ·dll. Grupo Es<:olar Wand'erley Junior.

Outrossim, deseja hipotecar imorre'dora gratidão ao. bom povo
da l�caljdade de Serra!'ia que, prontamente, .Ilcorreu aos gritos e pe-
didos de ;ocorro de su� inocente filha, hoje no le'ito do Hospital de

Caridade,. em estado grave, quando fllra jogada do carro pelo mons

tro João Toró que Se ,prevaleceu da sua profissão para atentar con

tra uma jovem inocc'nte.
'-.. "

Agrad'eae também o grande trabalho de investigação dll Te-
nente Alinor José Ruthes.

O KOlUEM INQUIETO
- Cens,: até 14 anos -

- Sessão Popular
às 8% .

horas

TIN - TA,N em

O HOMEM INQUIETQ

·.AIJoio oritz
��!�-«-...--f.....--.-"O;-..,�-,..,·-------'--

J

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

_------:---._,...... .!>--_ •••�.

FILIAL ,"A SABERANA" DIST�ITO· DO ESTREITO - CANTO
"A SOBERANA" PRA!ÇA 15 DE NOVEMBRO ESQUINA

A "0 ESTADO"
T. Janer: Comércio e Industria

Padre Antonio Loebmann S. J.

Di;eto1' Colégio Catartnense: ta-.

vrarf a Agir Editôra; Nereu Cor

rêa, Presidente do Liam Club;
Pasdhoat e' Nicolau Apóstolo; Z.
L. Steiner & Cia.; Diógenes Go

mes;
.
Delegado R.egional do C. C.

envio de votos. de feliz Natal e

Anil, Novo das seguintes pessoas,
casas e firmas comerciais;
Cesar 'Seára, Executor do Acôr

'do Florestal Cel, Antonio de La-
,

ra Ribas Diretor da Divisão de

, 'Administração do DN-SESI; Grê
Srta •

I11III mio Nova Esperança; Diretoria A. em Santa Catarina ; Osvaldo
" do Veleiros da Ilha; Milton Leite Machado, Industria e Comercío

da Costa, 1.0 sub-Procurador Ge- Senegaglia S.A.; Monsenhor Pas-

ral do Estado; Esperidíão Amím ; coai Gomes Liberotta - Secretá

rio da Educação e Cultura; Di

retor Estrada de' Ferro Santa _(la
ta-t:ina; Irmandade Senhor Jesús
dos Passos e do Hospital 'de Ca

rfdad'e ; Antonio Paschoal Após
toloj Lenoir Vargas Ferreira -

Deputado; Avaí Futebol Clube;
Banco Nacional do Gomércio S.A.;
Gasparino C. Blttencom-tr A

Équitativa; Celso Ramos; Os-

valdo Cruz Futebol Clube; A Mo:
de'lar; Imprensa Oficial. do Esta

do; Samdú ; Emprêsa Florianó

polis S.A.; Salão Flórida; Prof.

João Batista Luft; Escola Re

mlngton Rand de -F'Ior-ianópolisj
Philippi & Cia.; Olegário Ortiga;
D.ahil Amin Helilu; Flavill Alber
to (l'e Amorim; Texaco; Empresa
Gráfica Grajaú.

Mário Olinger, Secretário da As

sembléia Legislativa Diretor de'

Agmini.:;;tração da Secretaria da

Viação e Obras Públicas, Chefe

e' funcionários da Agencia do Ser

viço dé Econoni"ia Rural; Linoty
po do Brasil S.A.; Alcide� Bastos
de Araujo, Diretor do Serviço- de

------�--��--------------------------��-, ------

UMA NoYA PR-OfISSÃO LIBERAL .

Lei n,? 1889, de 13 - 6 - 53, r�gulamentada
35.311 de' 2 de abril de 1954, o ensino de

, .,
....

foi expressamenlle reconhecido de NíVEL

Excelentes perspectivas desta NÇ>VA CARREIRA, para ambos
Os se'xos, nos q\ladl'os superiores, da Indústria, Previdência e Assis
tência Social, Organiz.a�es Governamentais 'e Inte;;;acionai.s, Fôr

ças Armll.das, etc. Já estando os "Assistentes Sociais" (té<:nicos do

Serviço Soclal) enqu'aarados no plano da COnfederação Naci�nal
da. Profissõe.s Liberais .. por at.o do Ministro do Trabalho.

FACUbDADE DE SERVIÇO SOCIAL DE SANTA CATARINA
Autorizada a funcillnar pelo Decreto n.o 45063 de 19-12-1958
Sede própria, Rua .Vitor Konder, 53

Inscrições para vestibulares de 2 a' 20 de ja,neil,'o de 1959

lnformaç'ões e inscrições, no seguinte local e' horário�:
Rua Vitor Konder, 53 - das 8.30 à,. 11, 'horas das 14,às 17,30 hs.

Secre.taria da FaCilIdade d'9 Serviço Social - Tel. 3276.

. \

a' le'nha

,

-

c'k

·,�:l
��>�'"

DURA MAIS
E, .ASrA_M·iNOS,.'
- 'o. konomia ,,,,,'

J DurabiÚdO.. .�� ''''''',.
• '_

'AcobOmento·peúeito
'( � VÁRIOS' �T'IPOS E .. TAMANHOS,
CONFGRME: A�S SUAS NECESSIÓADES

.,.

�, v�_." alndQ eSCOlhe;
., Gom ou sem -(olde-rra """
• SQ'ldo,de ehominê em cima, "

ltIt 00- Iqdo ou ·otr6s.. .�

.• Com oU sem tampO El$molll!ldo
�

.

#. !o. �0tI lem lerpentlno,
'(djuo quente em tódo. o coso,

�',; .0_melhor fbgpQ.

<desde t904! .-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



"O ESTADO" O MAIS ANTIGO nIARIO DE SANTA CATARINA FLO

O F. M.1. QUER A REFORMA
MONET.ÁRIA DA 'EUROPA'

As recentes medidas fi-' 'Submeteu a exa�e. q Con

nãnceiras adotadas pelos selho de Ad�imstraçao do

grandes países europeus' ,ti- Fundo, re1.lmdo, em W,a
veram acolhida favorável shington,. reconheceu que

por parte do Fundo Monet�- tais medI��s representa�
rio Internacional que as um passo, rmportante visan,

----------------- -----�-----------------------'-_"..-- do ao estabelecimento de um

sistema verdadeiramente
multilateral dos pagamen- A Inspetoria Regional do Serviço de Expansão dc,
tos, em pleno 'acôrdo com os Trigo ,em Santa Catarina, de acôrdo- com as determina
objetivos da organização, in: ",ões do- 'senhor, Diretor, dêste serviço, solicita aos se�
ternacional. Um dos paIses ,.

. . A •

participantes do novo siste- nh.or�s . TrÜlcu1.torjs, deste ,esta�o, qu� co:nunIque� a

ma de conversIt1flidade é a eXIstencIa de trigo sem colocaçao, a f�m' ae'---qllEl" este
.França, cujo goyêrno con- serviço tome as'nec�ssárias providência's, dentro da'tatualcordou na fixaçao de nova .

.

-

_'
�paridade_ do franco numaJ' LegIslaçao. '

,

taxa de 493.706' francos p6r- .4.s comunicações em aprêço, deverão ser enc�mi
um dólar norte-a�éricano, o nhadas à, Inspétoria Regional do. S.E.T., à -rua Tenente
que, com a. a�9çI!oO- de ou- Silveira N.o 57 em Floria'nópolis até o dia quinze (15)tras providencIas no terreno,

• '. '

fiscal e comercial, contr.l- <te Janeiro do ano vIndouro.'
buirá para que os produtos Florianópolis, 18 de dez,embro d,e 1958
fran,!leses enfrentem a con-

.

Wilson Augusto da Costa Schiefler
correncia e seja alcançada Chefe da Inspetoria Regiona1 do Serviço de Expan-.ma balança de pagamen- _ .

tos sadia. sao do TrIgo em se.

a O�- �Ô re O� a é i e� �r @. meri[ano�
WASHINGTON - (IPS)

Os cinco .satélites artificiais ex

perimentais Idos Estados Unidos e

os três Sputniks soviéticos têm
as seguintes características:

NORTE-AMERICANOS
EXPLORADOR I - Lançado

a 31 de janeiro de 1958. Pêso,
13,86 kg; f'qrma, cilíndrica; com

primento, 2032 centímetros ; tem
po de 'órbita, '113,35 minutos; ve

locidade, 30.400 km. por hora; al
tura máx\ma, 2.415,84 km; altu
ra mínima, 349,12 km; duração
provável, 5 anos.

,

VANGUARDA I - Lançado a

17 de março de' 1958. Pêso, 1,46
kg; forma, esférica; diâmetro,
16,1 cm.; tempo de órbita, 134,25
minutos; velocidade, 29.384 km.

por .hora; altura máxima, 3.932,&
km.; duração provável pelo me-

nos 200 anos.
"

,

km.; \altuI1a ll1ínima. 224 km.;
duração provável, extinguiu-se a

14 de abril de 1958.
SPUTNIK III - Lançado a 15

dé"maio de 1958. Pêso, 1.316,48
kg.; forma cônica; comprimento,
3,49 metrosj , tempo de órbita,
105,21 minutos; velocidade', .: ..

21.593,6 km. por hora; altura mâ-.

xima, 1.792 km.; altura mínima,
204,8 km.; duração provável, ainda
em órbita.

27.200 km por hora; altura má

xima 1.000 km.; altura mínima,
188,8' k'm.; duração provável,
cêrca de 20 dias.

SOVIE'TICOS
SPUTNIK I - Lançado a 4

de outubro de' 1957. Pêso,' 82,80
kg.; forma, esférica; diâmetro,
57,9 cm.; tempo de órbita, 96 mi

nutos; velocidade, 28.800 km. por'

hora; altura máxima, 896 km.:
altura mínlma, 200 km.; duração
provável, extinguiu-se a 4 de ja:
neiro de 1958. .-

SPUTNIK II - Lançado a 3
de novembro de 1957. Pêso,
503:10 kg.; forma, cornca ; com

primento, 4,5 metros; tempo de

órbita, 103,7 minutos; velocidade,
,28.480 km.; altura máxima, 1.632

ALUGA-S'E

EXPLQRADOR III - Lançado
a 26 de março de' 1958. Pêso,
12,95 kg.; forma, cilíndrica; com

primento, 201,56 cm.; tempo de
órbita, 115,7 minutos; velocidade,
28.000 km. por hora; .altura má
xima, 3.200 km.; 'altura mínima
160 km.; tempo de duração, ex�
tinguiu-se em junho, ao que se

presume.
EXPLORADOR IV - Lançado

a 26 de julho de 1958. Pêso, 16,1'0
kg.; forma, ogival; comprimento,
203,2, cm; tempo de órbita, 110
minutos; altura máxima, 2.188,8
km.; altura mínima, 283,2 km. por
hora; duração provável, "alguns
anos".
ATLAS - Lançado a 18_de de

zembro de 1958. Pêso, 3.915 'a

3.960 kg.; tempo de órbita, 100
inutos ; velocldade, acima de

Aluga-se uma pequena CASA

localizada à, rua Pedro Ivo, n.o 5,

'A, tratar na mesma.

31-12-58.

0000$ 4a Sabia
Curiosidade: todo o país produz êste ti po decoce - 836 milhões de cruzeiros

rendeua colheita - llsado nas indústrias-de doces e de sabões

Será lançado o

"FELlX I"
;rUO. 29 ·(V.A.) - Está marca

'da definitivamente a data do lan

çamento do foguete "Felix I", o

qual subirá na segunda quinzena

de janeiro de 'uma plataforma em

Cabo Frio. O foguete, continua

guardado pelo Exército para ser

lançado à, ionoesfera. O gatinho,

'Flamengo" que subirá na ogiva
do foguete, está passando bem e

esteve várias Vezes na sua cabine

de vidro.

RIO, (Agência Nacional) - O maior produtor isolado do

I
tal anotado em 1957 foi de 64.507 d c ral do Amapá, com 9.500 e o

côco e O Esatdo que lhe', fornece hacates dos quais 21.018 situa- Maranhão, com 9.089. Â procura
o n.ome. No ano passado, a Bahia dos em' território bahíano, ou sflja, do produto tem sido muito grande,
regist'rou 76.277 frutos, sendo se� mais de 30%. Já' do ponto de vis:'" razão pela qual estão sendo agora
guido dos seguintes: Alagô.s, com ta da produtividade, os' números as íncentbvadas plantações nos Esta-
64 milhões; Sergipe, éom 43,3 mi- sinalam que o Disrito Federal é dos do Leste e do Sul. Assim, o.

lhões. Pernambuco, com 39,9 mi- Q,A'ecordista, com 15.667 frutos coqueirais estão aumentando muito
lhões; e da Paraíba, com 30,5 mi- por hectares; seguido de Goiás, nos Estados do Rio de Janeiro,
lhões. Quanto ao exame 'da área com 13.1'43; Território Federal do

/'
São Paulo, Espirito Santo e no

cultiva�" é de ressaltar' que o to- I Acre, com 12.622; Ter�itório Fe- 'próprio Distrito F�der.l.

Com sua produção 'aválfada n.a ca

sa dos 307.151 frutos o côco da
, ,

Bahia experimentou, no ano pas-

sado, um novo réc�rde da, colhei
ta, apresentando o valor de ....

\
8J6.830 mil, cruzeiros, o que, equi-
valeu dizer que a unidadj, teve por

preço médio a aproximação de

dois cruzeiros e setenta centavos,
O uso do cõco desta espécie sendo

mult ip licndo em diversas finali

dades indust.riais, sendo as suas

maiores consumidoras as fábricas
de sabões e de dôces, prfncipalmen
te nos Estados do Sul do país. Uma

Agência
Espacial

WASHINGTON, 29 - UP -

O presidente Eisenhower anunciou

hoje a criação de uma agência Fe
deral para as nações que queiram
contribuir- para os progressos eS

paciais,
O Conselho dessa agência con

siste em manter .representações
de vários países e despanderâ

milhões de dólares em experren
cias e desenvolvimento das con

quista. siderais, James Millian -

cientista acessor presidencial -

será o dirigente da novel orga

nização.

curiosidade interessante cerca o

eôco denominado de "B.ahiá", Iíeclaracões do
7 Presidente do Clube Militafpois êle é produzido, segundo os

registros feitos pelo Serviço de RIO,' 29 (V.A.) - Tendo em 'funcionários civis e militares da

União, estando a' maioria, contra,
por se considerar futuramente

prejudicada em direitos adquiri
dos, a reportagem ouviu o general
Justino Alves Bastos, presidente da

entidade. que disse o seguinte:
'

litar, nem pró nem contra. Admi

ro, entretanto, que .os associados

do Clube mantêm-se em expecta
tiva, certos de que o, assunto ain

-da em gestão. no Legislativo pas

sará. à alçada do Executivo, onde

o presidente da Republica e os

ministros militares poderão estu

- "Não, não tenho conheci- dar e resolver conforme prescre

manto de movimento algum a res- se a lei. Nada mais posso adían

peito da emenda, .44, no Clube Mi- tar".

Economia Rural, do Ministério da' vista ai insistentes informações
Militar haviaAgricultura, em tôdas as, unidades

da Federação, não escapando nles

mo em o atual Disrito Federal
,

cuja área rural já ,Jnclui grandes
coqueirais.

de que no Clube

divisão de opiniões em torno da

emenda do deputado Fernando

Ferrari, ao Projeto de abone aos

Regime colegiadoJÂNIO ganhou seguro de, vida
S: PAULO, 29 - VA - O Go- imaginei Que minha existência va- RIO - 29 - VA - O depu-

vernador Jâniõ Quadros foi, pre- lesse dois milh<le.� Por outro Indo tado Castilhos Cabral afirma que

senteado, "l:l!f ãI-iligos'> rcsidêntes ,c tendo, em vista o pl'õcesso infla� não desistirá do seu objeti,vo de

em Campo Grande, com uma apó- cionário. quase convinha ante_cipar lutar pela instituição d", regime
lice de seguro de' vid_a �o valor d,e d, morte de sorte a nâo defratldur colegiado no Brasil. Adiantou �es
dois milh§es de dr.uzeiros, Agra- Eloá co;n a desvalorização do di-j

mo que log� terl�ine' o seu ma�--:
de·cendo, o g<)vernador enviou ao Ilheirq ... Aí está. Vocês me per- dato, que na" fOI renovado, pms

primeiro signatário, sr.' Roque turbam o sono à consideração, disputou a eleição de senador e

Pachine a seguinte missiva: que será doravante permanente" não conseguiu ser eleito, percor-
"Re(;�bi a apólice de seguro de de'ssa hipótese ... D� qualquer for- rerá o país inte'iro numa campa

vida que o amigo e outros com-I ma obrigado a .todos, pelo gesto 'nha doutrinária, demonstrando a

panheiTos de Campo Grtnde me qu� vem �e l�nge', comQ longe
f

conveni�ncia da implantação da-
e'nviam como presente., Nunca parece o berço . I quele sIstema.

t"
Nossa :reportagem es'portiva tom?u 'conhecimento através de um

dos Diretores do Jóquei Clube Santa Catarina, que a nova Direto-

18 d d b dev- ra' assuml'r o· destinos doria, eleita em e e·zem 1'0 p.p. e o

Clube no dia 2 de .Taneiro próximo.
A Diretoria está assim' con.stituida: '

Presidente, - Dr. Aldo SeverianQ de

1.0 Vice - Sr. Lu'iz Battistotti

2.0 ViCe' - Dr. Nil;on Paulo

1.0 Secretário - Antônio Carlos Britto

2.0 Secretá1'io - Dr. Jua:rez Phillipe
1.0 'Tesoul'eiro _:._ Sr. Murilo Rodrigues

2.° Tesoureiro - Izid de SQuza Dutra

Oliveira

,.

PROGRAMA DO MES Diretor Social - Elias Mansur Elias

Diretor do Stud-Book - Dr. Moacyr Thomé de Oliveira

I
Diretor de' Hipódromo - Manoel, da Paixão TQurinho

•

Orador - Dr. Telmo Vieira Riheiro.
_

Associação Heleniea de Sta.' Catarina
ASSEMBLÉIA' GERAL .

De conformidade com o Art. 15 dos Estatutos, são

convidados os sócios da ASSOCIAÇÃO� HEL1l:NICA DE

SANTA CATARINA para a Assembléia Geral, a ser rea

lizada no dia 4 de Janeiro de 1959, às 10 horas, em sua

sede provisória, sita à Rua Tenente Si�vetra, junto à

Igreja Ortodoxa
I
de São Nicolau, com à seguinte Ordem,

do dia:
1) Prestação de Contas
3) Eleição da Nova Diretoria.

Florianópolis, 30 de Dezembro de 1958

João Corfu
See:retário

de Dezembro

Dia 31 - QUARTA

Tradicional e grandioso Baile de Gala Come,

morativo a pa'ssagem do Ano.

Reservas de Mesas na Secreta,ria. Inscrições

das debutantes na Secretaria do Club.

Aventuras d'o Zé-Mutretil

IlflportaçãO mistariD
sa �e carros para
religiosos· .QUADROS ou a

revoluçãoFORTALEZA,29 (v. A.) -
Dom AntôJiio Lustosa, arce
bispo de FQl'taleza, está 'in
teressado no caso dos 38
carros que se encontram no

cais do pôrto de Mucuripe,
importados por- congrega
ções religiosas do, sul do
País. Informeu à reporta
gem que já se comunicou
com a Congregação dos Pa
lotinos e que o Provincial de

:N. S. da Conquista enviou
lhe telegrama, no qual de
clara, 'que recebeu com sur

prêsa a notícia da Importa
ção e que ígnera, completa
mente, o assunto. Dom An
tônio Lustosa tentou, por te
o Superior dos Salesianos,
lefone, comunicar-se com,

no Rio, mas não o conse

guiu. Contudo, um membro
da Congregação do Rio in
formou-o de que também na

Capital Federal não se tem
conhecimento de doação dos
veículos. "

,INTERCEPTADO
CIUDAD TRÚJILLO, 29 - VA

- Um avião militar dominicano

interceptouum avião comercial de
matricula brasileira, por suspeita
de que não dispusesse da neces

sária licença para voar sôb re terri
tório do pais.

'

I •

-

•

O aparê lho brasiléiro foi obri

gado a descer. Todavia, depois de
devidamente esclarecida a situa

ção, foi, permitido ao avião brasi
leiro continuar no vôo.

RIO, 29 (VA) - O Dep. Cas
tilhos Cabral, em, larga entrevista.
fêz uma �érie de declarações pes

simistas, dentre as quais de'staca
mos as seguintes: "Estamos em

situação pré-revolucionária. Só
com, um govêrno demccràticaman
te duro, inflexível e lixa grossa,
como o senhnr Jânlo Quadros de
São Paulo, poderá o país realizar
as reformas que necessita, e fora
dai só a revolução".

Dom A.ntônio Lustosa de
clarou, mais, que não pode P

-

d f
'

afirmar se. o ca�o é de con- reços O ca etraoando ou nao, mas que I,P,Ode ser que alguém esteja NOVA IOIR�UE - 29 - UP
.

aproveitando-se do nome da - A Companhia Standard Brands

entidade..rrelig1osa _para fins, Incorporated anunciou hoje a re-

menos' decentes, Resumindo, dução de seus preços de' café, a

O ilustre sacerdote disse que 'partir de amanhã.
em tôrno do caso há muito I O café Chase -and Sandborn, em

mistério. Enquanto isso; o latas e em pacotes e ?s torrados

inspetor da Alfândega já to-I serão .

reduzidos e� dOI!., c�nta.vos
mou providências :gara re- por. Iíbra. O� cafes SO!UVClS InS

mover os veículos para os tantaneos baixaram Igualmente'
armazéns da sua repartição, ,dOiS centavos por vidro de .duas
nesta cidade.

'. onças, ,e seios centavos por Vidros

DRA. EVA 8. SCHWEIDSON BICHLER
'ClíNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS, "

Especíalistâ em moléstias de anus e recto.
Tratamento de-hemorroidas, fístulas, etc.

Cirurgia anal
Ccnsultérlo c-« Rua CeI. Pedre _Pemol"oj 1603 ,- sala 2

Estreito
"

'p A R II C I P A ç A O
,

Vva. Zéda Sevale
Gazaniga

Danie,l João Marcelino
e

Adnide Pereira
Ma-rcelino

Pa,rticipam aos Iparentes e pe'ssôas de suas relações
o contrato de casamento de seus filhos.

Elusa e Nilo
Florianópolis 25-12-58

PARTICIPAÇAO
!to Schmidt e senhora, Gustavo Lehmkuhl e senho

ra; participam aos parentes e pessôa& de suas relações
o contrato de casamento d,e seus filhos.

José eRosal\-1yrian
Fpolis., 24-12-58

•

PARTICIP4ÇAO
João Gomes de }\feIo

e

Senhora
Participam aos parentes

e ,pessôas de suas relações
o contrato de easarnento de
seu filho Dério Luiz com a

srta.. Ma'ria fD'Anunciacão
Bonatel:li

.

Alci<!es Bonatelli
e

Senhora
Participam aos paren,tes

e pessôa!'l de suas, relações
o contrato de casamento da
sua filha Maria de D,'Anun
ciação com o sr. Dério Luiz
de Melo. .

Maria D'Anunciação
' ,

vos
24-12-58

Dério Luiz e

noi
1!lor!ianópolis,

JARDI'M D'E-INFÂNCIA "S. CATARINArr

Edital de Matricula
Acha-se aberta à matrícula para crianças de ambos

os sexos, de 3 a 7 anos incompletos, para o ano p. vin
douro.

"

:.,.��....
Os intéressados poderão dirigir-se a secreta,ria da·

quele estabelecimento, nos dias uteis, no horário das 14 às
18 horas.

' .....

,::"_";'>3'!;;C��m��""'--�-�--' .--_� T�L.i'
'.... , " A DIRETORIA

.SERVIÇO DE EXPANSÃO DO TRIGO
A V I s- O

. -- .....

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



RUA ARCIPRESTE P,A.IVA 9 _ FLORIANO'POLIS

I:GlJl 'pessoal eepeeiallaado está. habilitada par�!
a) - 'ADVOCACIA: CIVIL, 'CRIME, COMERCIAL, TR�BAc

. 'LHlSTA. D:EFEElAS FISCAJS., ATE�;DER E ACOMPA,

NIIAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CA

TARINA RECURSOS ORIUNDOS DO INTERIOR DO

ESTADO. DEFESAS DE ATLETAS E

DESPORTIVAS PERANTE OTRIBUNAL

ENTIDADES
DE --:JUSTl-

ÇA DES�OR'rIVA:
b) - C0r-:TABILIDADE:

' ,ACEITA� ESCRITAS. PERTCIAS

PROCESSAMENTO DE BALANÇOS. REGISTRO DE

FIRMAS E DEMAIS SERVIÇOS.
c) - P'ROCURADORIA' TR'ATAR DE IMT·ERESSES, DA,

PREFEITURAS MUNICIPAIS JUNTO AOS ORGÃOS

PUBLlCOr-'. NATURAÚZA:ÇÔES: REGIST�O �L\Rr;A�'
REGISTR, DE DIPLOMAS.
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-André Nilo Tadasco ....... Pedro ,P'a-qlu Maéhado - Zur·1

MSf'ltado -

' <

,

-

C () L A B O R � D:O R E S , "

r-rof. Barreiros Filho -'Dr:OswÃidCf,ltoêlrrgu'é8"Cati�al
'_ Dr, Aleides Abreu - Prof. Ca!lo,!' da Costa Pe.r�lI:a

�. Prof. OtÍ\on d'Eça - MajQr '14efo!l8O �l'UYenaJ T
,PÍ"of. Manoelitõ de Orn�'1as � DI. Milton Leite ,da CO& ,

_ Dr, Ruben Costll - Pr.o'f.- A� Seix.lls
.'

Neto - Waltelt

J...anle:=-. Dr. Acyr PinCo da' Luz'- Aci Cabral,Teive'__

Naldy Sill'eira - -Dórillécio Soares -' Dr" Fontuur.

Rey -- Nicolau Apostolo - Pasehoal Apostolo lImar

C.rv.lho e Paulo l"ern.ndo de Aralit� �e� ,
"

,

'
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VEN'D'ER OU COMPRAR

Encarregue a

um. ,C8.. um terreno, uiu . eatabeleclinell&' __
,

..

IIH!rcl.1 ou am alltomóvell'

ORGANIZAÇAO ATLAS, LTDA. Corretar'n�,

Procurações, RepreBentaçõe., qUe Ih" proporclon.r' o.' m�
,lhores n-egócio," e as melh'oHt� ....9-rtu·nidade' _,_"u•• �,� nc,)4lea

.

.
.

. -.. .

comi-uão.
F.scritório Provisório: - R. Sald Marin .. ", n.o 20 - tone 1m

Temos,à venda:
• 'l'inturaria Pauli.ta • rua 2' d. '.aio _ ••tr.lto

1 Terreuo na. pr"ia Bom Abrieo - Coquairoi '

1 terreno no IQteamento da Praia da Saudad_" - ClHIlbori'.-

1 'casa à rua Silva Jardim, 217, -Fpoli•.
1 terreno em Br.aUl. i

,

1 e'stabélecimento d.e sêcos .. e molhados, muito bem aÜeguêsado,
e\n' ótimo ponto comercial da Av. Mauro Ramos, - Informa

ções em n/l)'scritório
"

Uma bôa. casa de material localisadn ,à Tuá São Vícenté de Paula'

�Pedra 'Gf3ll,de) nesta Capital
U.na casa com ire.nte e um lado de material, e o �estante de

- 1 lote 'com n: :r, 15 "'mtt.. 1
- 1 lote éom 16 x 2S míJ:�' aa

frente, Páft o' ..�l�lto.
'

c._ ..--.

FJ,.ORIANÓPOLIS, QUARTA FEIRA, 31 DE Í)�ZEMBRO DE 1958

Da. N.IlWTCi)N UAV'lLA
CIBURGLl, G.aAi..

UoeDçaa d.� 8e"or... - Pl'eec..
loel. -- ,'EletrlddAde '1I6i1i"a

I
"Con.ultõrlo: RlIa Victor ae!'

------------ rene. n. IS - Tel.fon., 880'1-
Con.ulta.: D.. 11 Iaõ�.. ..,;. ,

� ESCOLA NORMAt ",E :,:,COtÉGIO ,.......�-S-O-A,-LH-O-'-�I 1�1':::�I:��:;.D::lI:: :1�1"
,

',_ ·"(ORACÃO,: ,D'E,,:�:JE�sil5�r . ����A��R�ITE��?��� IDR• AYRTON DE OLIVEIIIA
'f," -

,.
" "

·AI.iTle,o CfPÓSlfO OAM'A�I DOaNçAS DO PULIII.lO -

,EDITAL PARA O 'ANO lETIVO ,�Df� .1,959 '
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• Schmldt, IS _. T.I. 1S01.
-Exames de 2.a. ép.o,c,a ",�,'

"

,; . IfOIl'Ulo, 41.. 14 la 111 ,"ora•.

Inscrição: dia 29 dl:i"jan�ü:() -:- dás :8-';\1s;1l:s, 1l;3G hs Re.idbelli - ".Up., Séhlllld&
Exames: dia:i{de fevereiro - às 7,30:hs"e às 13 'lis ,,5- A ,L A S II. 117. "

Resultàd�s:, dia 1�-2" às 16 hs
'

D'&. JULIO DOLIN"VIEUiÀ
Exames de Admi�são ào Ginásio (piu�;a 22 vagas) Aluga-se varias em Prédio .' • D I C O

IiJscricão:' dia 30, ele jarieiro das 8 hs' 'às 11,30 hs térreo e rentraI. II}forma- .Jed.U.Ca •• Ufa_. Qa....lI_

Docu�etÍtos: Atestado d� s�úde e de evaciila, certi- ções no_T,eiefone 3512. Narl. , GareaDta - nata..eat'
• OJlraçl.. i,

dã.o de idade e d,e conclu.sã,o, de Cu.rso.

ALUGA' SE IlI_tra-T.rm.llaó - N.buUa."
T,OdOS .os .documentos -.1,�entos de sêlo,.

"

',-
-

- Ultra-So.. -
'

f· h 'd' (Trata...nto d. .inu.lt....mas com Irma recon eCi a. Um quarto mobill.ado e COm todo '''I'.CIo) ,

Kxàmes: dia's' 2 a 7 de fevereirQ f' d' I An.lo-r....DO.oop·- _ ----lu ...con orto e'seJado; comp etamente - .. .. __ ...

Resultados: dia 1l-2,� às .9 hs. d Oelllo. -.....1'8." .""ipamlntllindepen ente. Informações teJ.efo- ....

Exames de Admissão à Escola Normal rie 25&3.
•• O............lo&Ü

,Inscrição: 31-1-59 - -das 8 hs às 11,30 hs 24-12-58 1I0r'�:-�':. �o l!·�d�or.. _ va. I,., �BATO
Documentos: Ateªtados, de saúde e de vacina do De- da. III, la 18 bora•.

"\
I'ILIIO,

partamento de Saúde) certidão de ida';' DR,. RUBI GOMES 'Conaultórict: -·"Ru. Tle\ói Ooeaca. do apareQao reaplr....rt.

de e de conclusão de Curso. TO,dos os
- lJi[eir.n•• 22 - Fon. 2G'l1 , .' TUB_RCULOS_

MEUDONÇA
R••idI4c\. - aua- 810.lor...

'lADIOGRAFIA _RADIOSCOPIA
documentos isentos de sêlo, mas com 11

'

D. 110 _ rOIl. 14 11
- DOS PULIIOas

fi'rma reconhecida. ClrUlla do Tun

Exames: 20 e 21 d'e fevereiro de 1959 MÉDICO Da;' atINalClUII· ....ISCO �or"ldo pel. Facnldade N.elollal
Pré-Natal � Partos �

PML&IIO 'de Mediclna, TI.loloel.ta e-l'.alo.
Rematrícula:

_ Operações - ,CHnica Geral
, ., • 'D I Cr o drarelio-do Bupltal Ner'.

Dia: 12-2, às 8 hs e às 14 horas _ Curso secundário Residência: 'o, açle. _ DoeDÇ•• dit Selll.,.,. aam_-
Dia: 13-2, às 8 e às 14 'h0ras - Curso primáriQ Rua Gal. Bittencourt'n. 117. .. CUalea. Miai'.. Cuno d•••pecialiuçlo p.la
11: t' I J d' d I r' I d J d' Tenefone: 8889. Car.o ii. _'Il.-claO-..olo III

S. N: T. :Ix-interno • _x-...i.·
,]: a ncu a: ar im' a n ancla, nas sa as . o ar 1m

Consult6rio: 1I0.pltál do. S.mdor.. ._, .,. t.n� d. Cirare,a do Prof. UIODia: 12-2, às 8 é às 14 horás' Rua Felipe Schmidt n. 87. ta.
.' Guimari.. (RiO).

Início do Ano Letivo
'

Esq. Álvaro de Carvalho. (�nteo .0 Prof.••ar'.. �••" Con'.1 F.Up. Schmld'. �I-

Dia 2 de Março de 1959 Horário: Andrad.). Fot.W 1801

N
. .

1 Das 16,00 ,às .18,00. eo••1I1ta. - P.la malllal a. AteDde ea aora llÍarca4l"
o primeirO dia de aula, � a unas apresentam-se

S'b d III1.pltaI4. Carl"••,
'

.. R,.:: - Ru.....v•• ,Junior -80
de u'.'liforme de ga1a comp,leto: blusa de manga compri- D�sa ltOO às 12,00." A tard' da•. 11,10 1I0ra••1D

- FON.: alU
'

da, boina, luvas, sarmto preto fechado. E queiram trazer· Atende' à Domicilio 4iante no eon.altõrio 1 Bua N'oI-
2 fotografias 3x4, de uniforme. As novatas, 4.fotografias. DGÓI .achado 17 a.quia. d. 1':1'11'

N�O túnel do
7C;�éf!0,30i��i�ação do material escolar: Dra'. Ebe B .. Barros d·�::idhe�:l-': �::- Prutdllllt.

Ccatinho 44 - T.I., 1110.
,Dia 24-2-59: 1.a série' do ,C. 'Primário
Di'a '25'-2-59: 3.a série d-ü C. P'rimári'o ..

, Dia 26-2-59: i.a série do C .. Ginásio'-
Dia 27-2-59: 4.a série do C. Ginásio

13,30 às 17,30 h�
2.a série-do C. Primário
4.a série d� C. Primário Pré-gina,siál

, 2.a e 3.a série do Ginásiõ'
Curso Científico e Escola 'Normal 4,

Trajano, "29 :

(Prédio da'Caçulink " A Modelar)

.oqUORO$ Aauáolo*
ORGANIZAÇÃO SA�TA �ATARINA 'S A L A rS ALU6A�SE

PARA ESCRITÓRIOS E· CONSULTÓRIOS

DEPARTAMENTO DE' SAÚDE PÚBLICA
FARMÁ(IAS, DE PLÂNlAO

PL4-NTõES DE FARMA'eIA
M � S' 'D E DEZ E M, B R O

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

7 ,_ Domingo Far. Esperança R. C. Mafra
'

13 - Sábado (tarde Far. Sto. Antônio R. F. Schmidt
14 - Domingo Far. Sto, Antônio R. F . .Sçhmjdt
20 Sábado' (tarde) Fa!r. Catarlnense no' Traj,ano'

"21 Domingo Far. Catarínense R. Traja-ftõ
' ,

25 õ.a feira (natal) Par. Noturna R. 'l'rajano
27 Sábado (tarde) Fár. Vitoria'Pr. XV de Novembro
28 Domingo Far. Vitória Pr, XV de Novembro

O serviço noturno s�râ efetu�do pelas farmácial!'
.Santo Antônio, Noturna e Vitória, situadas as ruas Fe
lipe schmídt, Praça 15 de Novembro e Trajano.'

.

O .plantão diúrno compreendido entre 12 e 13,30
horas será efetuado pela farmácia Vitóría,

ESTREITO
7, 2! e 2� Domingos F�r. do Canto R. 24 de Máio, 895

14 (Domingo) 25 (Natal) Far. Indiana R. P. Demoro

\
O serviço noturno .serâ efetuado pelas ' farmácias

[do Canto e Indiana.

A,presente tabela não poderá ser alterada sem pré,
, via autorização dêste Departamento.

D. S. P. em novembro de 1958 ,

Luiz Osvaldo D'Acampora
Inspetor de Farmácia

Motores
'DIE� L
r'tea. "oI.1lNBACB". "GA.NZ"�

8 fiP' - 111 HP - 20 BP � 2:8 HP .

MEDIDORES DE ENERGIA ELI'!:TRICA MARCA "GAN�'
Monofasicos para 120 ou 220 volts. Amperagen. -.. ,opção -

4000/0 de carga _ Trifásicos, com ou Bem n,eutro ':.... Yolta_
'

,
gens e amperagelll 1 opção

, INSTRUMENTOS
.

ELI'!:TRICOS DE MEDIÇÃO
.Ampertmetros _ Voltfinetros' - Alicates para bateria. '",
E8�oques permanentes. - Vendas diretas _ Proníá entre,a
Podemos estudar propostas dl{firmas especiàlizádascno ramo,
que pretendam a represen,ação. desde que Indiqu.m tQDte.
de relerências eomeeelaís e,bancarias na praça'de Sio Paulo.

_
Consultae pedido-s e propostas para:

-

lN'Í'ERSTATE ..S/A. - IMPORTAÇl\o, EXPORTACAO
E REPUSENTAÇAO '

C.aixa Pos�l ,6'6.i1á� -Sio Paulo;.

. �.' .f:-.

M"O�V'fIS EM GERA.l

S-,M A 'R" K,
r�l S tI E '-1 NOS 'f'A ' L O J A

"
-. -

Rua;De8d(Jro.��n.O �'S - lei. 3820

Vende-se uma Casa' com Terreno
Tratar na Rua Oswaldo.,Cruz n.?

481 no Estreito, com o propr ie- -_::-::--::::-�=--=--:--:- _

DR •.SPYIOS, DIMATOS -

Ex-interno de Clinica Pediatrica Médi�a
da Faculdade de Medicina do Paraná.

Uma casa de madeira, pintada a

Óko, situada' na rua José' Cãndi-
do Silva, Estreito, com todo con

fôrto. Informações telefone 2583.'
24-12-,58

,

_ Aí�UNCIO�
,

.

)QIfNAIS�
'�V1S:rAS
��MSSOAAS

COlOC�OS eM OUAL·
-;'UER OD,ADJ eo IItAS

REP. A.S.. LARA,.
IIlA ae.AOOI DAHlAS 40, 5,.�.

RIO DE JANEIRO· D. f, ,�

tário.

PÉ,LA

, Aluga-se
Aparls'menlo'

Recém - construido, térreo,
dependencia de empregada, no

centro . "Vêr, e tratar no Edifício

-"Eduardo" apto., n:o '201,
,

,"Edu:rrdo", apto. n,? 201,
'Visconde' de Ouro Preto 9,3.

,

.
,

na rua

-

Casa- Residencial,
VENDE-SE ou ALlJGA-SE
'TELEFONE _ 3 6 3 °

\,
CLINICA DE' CRIANÇAS

t\tenderá a partir de 1.- de se-

tembro à Av. HerclÚo Laz 155
, ,

Apto. I.

Horário: da. -li l. 17 .or..
, Todo. OI di•• excetOll .•ábad..

"O ESTADO" O MAIS ANTlqO OtARIO DI!J SANTA

INDICADOR PROFWIONAl,
-

�

,�

NAR�IZ' E �GA�RG�AN�JA�
(lINI[A DE OLHOS '. OUVIDOS

110
Dr. GUfllRElRO DA; fO'NSE'CA

Chefe do Serviço de Otorina do Hospital'
de Florian�polis -. M'odema Aparelha"
gem Súíça e N9�e-Americana paraExa
me .dos O'lhos, Receita de OCuldS pOO'

I� I" .Refrator Bausch Lomb. --

Operação' de
�igda1as por proeesso modem€l

eONSITl.;TORIO, RESIDENGIA
Rua dos Ilheus VI casa' Felipe Behmídt 99

F'ONE 2366 FÓNE. 8560

I'

DR. POLYDORO -SÃO' THIAGO'
,-Doenças 90 Coração _.; EletrocaI'diografill
Horas, marcadas - '15 às 19 horas
Vitor Meirelles 12 - Fone 2702

'

DR. GUARACI SANTOS
Cirúrgiáo, Dentista

CLINICA - PROTES. - CIRUaGIA
fi ORÁRIO : '- Das 8 às 12 hora.: exceto .0. .'badoa.
Atend� exclusivamente cQm hora mareada

.

Consultório: -Avenida Heremo Laz. 68
Esquina da' rua Flernando �.chado.

médico
e Higiene Infantil

Cur�� de -especiu lizaçâr, do S.N.T. na Faculdad$' de Higiene dI'
Universidade de São 6u!0.

Curso de aperfeiçoamento de radiodiagnóstico.

_: CLINICA MEDICA --:- APÀRELHO �ESPIRATORIO
-'

_ DOENÇAS, PULMONARES-
Consultório: rua Trajano, 41

Horário: das 14 às 16 horas.
Residência: ua Pedro Ivo, 19. Fone 2329.

Dr. OTTO FREUSBERG
Díagnõstleo e Tratamento .das moléstias dos oth�1f
N.!luro-Oftalmofogia e ,Ort6ptica. '

Cirurgía d6 glQbo oc_u'1'àr e Operações pJásticas nOI
anexos d(.'s. olhes, ,

Trau�atologin -ocular e Eletroimã GiJtante.
,�

Florianópó]is. Tel.: 3153

D" C44&N0 . Q,
GALLIiTl'J .

- ADVOO.4D0
••a Vitor ••irel�. �
I'ON.: 1.4118

l'lorlan6poU.

DR. WALMOR ZOMEIl
,GAM.:U '

Olplo�.do pela Faeuldad .. , ,Na.
elonal de lledldDa d. Ualvu-'

. "dade .a 8r...II
Ex-IDtUBO por eGa"(.arto 'a

llaterDld.d. ,- &Hola
(Servie'! do Pl'.ot. OCtivl9

Rodrieú.. Lima)
II:x-InteJ'llo ,do den1ço de C";tr,,r
el. do 8_PI&&I. l.A .I"..B.T,t;..

do RIG, de JaB.iro
••dieo do Ho.pltai de Cariíbd.
• da ».tenldad. Dr. Cado.

'

Corra.
DO_NCAS D_ -saNIIORAS ,.....

PARTOS - OP.RACOaS
'

PARTO SIIII Doa :,el0 1í16Wc1o
-

paleq-profIUtleo.
Con•• : R\!., Jelo PiDtO D. 10,

,da. 16,00 la 18,00 hor••
AteDde eom hora. 'marcad.. _
Telefon. 1015 - Rllidênda:

Rua 9,eneral Bittencourt' II. 101,

VER E TRATAR A RUA

� TIRADENTES 12
,

,

Aparlamenlo
,L�._�"

no·Cenlro

A L U G A,·· S E

Da. êf'OmÓ _UNO' •
AIlA&,AO

CIRU1l01.A T._U.ATOLOGU
OrteJMla

COII.ult6ri�: Jó� Pinto, 11 _

COII.ulta: d..,6 l. 1'l •Ot'U

dilri....nt.. ..DO' a•• , .,....090. .

R••blllleiaf Bocah.., 111.
1'011.. - 1.714.

D. LAVa0 DAlI&A·
CLINICA' a.üL

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



too ESTADO" O MAIS FLORIANõPO�IS, QlJARTA
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sis.�2§ HORAS:
-'

JI' �I -,-

Fabuloso B A I L E D· E' S' A O S I L V E S T R E - Apresentação,' das Debutantes do Clube da Colina.·! \

Dia 3 de Janeiro - Sábado: " S O I R É E DOS B R O T I N H OS" Eleição do "BROTINHO"_ do LIRA ·1tJ5'9 !
. RÊSERVA 'DE MESAS PARA AMBAS AS 'FESTAS NA 'JOALHERIA MÜLLER

�.c,<<<<*'ssss�sssssssssssssssssssssssssssssssss, 'sr?»»?a?'????aS?SSSSS%SSSSSSSSSSSSSSS%SSS�S$S'SSSSSSSSSS>SSSSSSSSSSSSSS%SSb»b»»?»>??>b.bb»>b.b>b>a�_------- G.

"Quando o dia clareou, jó fazia. horas que gu
,

. .

SEDANT'OL MOLÉSTIAS nAS.

- re��lador sedativo
.1

.sENHORAS Calmante

tia (�i(l(!de 'H,ais

p,,·�J�l:inl,tl 1·:'

"

/"

llireção de: MILTON LEITE DA COSTA e RUBENS COSTA

J U R· I S·' P R U
\

D' E" N C, I A I pacidade de determinar-se
de acôrdo com o caráter

.' criminoso do fato?"Apelação .crfmínãt n. 9.021
.

mente mental; retaedado, Fl�J:ian6polis, 27 de ju-da comarca de Blumena.u não possuía . .ao tempo ria nho Oe -19� ,Relator: Des. Ferreira ação, a plena capacidade de Ferreira Bastos, Presi-Bastos. entender o caráter crlmino- dente e Relator.
- Converte-se o julga- so do fato? 40 - O réu por Belisário Costa•.mento em dHfgência para desenvolvimento mental re- Alves' Pedrosa.

que, na comarca de origem, tardado, não possuia, ao Fui presente Milton, da
. se providencie sôbre o exa- tempo da ação, a plena ca- Costa.

.

.

me médico pslquiâtrico rio --------. -_.-,,_

apelante. TONlCO DO CORAÇÃO - Cardiotô-,
Vistos relatados e

discutidos êstes au
tos de apelação cri
minal ti. 9.021, da co-
marca de Blumenau,

STENOLINOapelante João Ferrei- RECONSTITUINTE - FORTIFICANTE

ra Paclker e apelada
: fosfatado o iodado combate, anemias debili-

a Justíça, por seu
Promotér ;

ACORDAM, em Câmara
Criminal, por unanimidade
de votos e consoante apre"
liminar suscitada II e I o
Exmo, Sr. Dr. 1° Sub-Pro'
curador Geral do Estado,

,converter o julgamento em P A R T I C I P A ( A- Odiligência para que, na co-

.

.
'

�

.

marca de origem. se provi- VVa. SOFIA BOABAID MUSSI SANTINO SCHMIDT
®ncie sôbreo exame de sa-
nídade mental do amelante,

, medida que se impõe a um·

julgamento Seguro e justo.
Custas ã final.

.

de sua relações o contrato de amigas o contrato de casamento
Na verdade, segundo o

f,'lho JOS-.!' de sua filha LEDA COI!! o SI'. Jo'sêpaeecer de fls. 49, o exame casamento de seu 'i'. �

médico-psiquiátrico .se ím- com a senhorita Leda Schmidt. Mússi.
põe - embora em tempo
algum sugerido pela dete-
sa cue, no entanto. recon-
hecê que João Fe:rreira Pa- Fpolis ,.- �4-12-58
cker é um· retardado men- ,

_

�lh:��:traodi��!E�d:�;1 P �. R· TI, ( I p, A
.

ç ,A O
à equitativa

. aplicação da Max MIhano Muller e senhora; Alexandre Salum f:

justiça". ,'. senhora 'participam aos parentes e 'pessôas de. suas. re-
Recomendam, ao Dr. JUIZ lações o contrato de casamento de seus filhos.

a quo. atendendo aos, .a�to. .

Lea 'e João Fpolis, 24-12'-.58
�! Cód��O �:��ra��g:�i�� .. �_."

-. '. ,-' . --�

os quesitos _:_ ínçluíndo ou

tros que entender neces
sários - do mod., seguin
te:' "la. série: 10 - O réu,
por doença mental, era, ao

tempo da ação, inteíramen- CARLOS ALBERTO GOMES

te incapaz de entender o

_ caráter criminoso do fato? MARIETA PIRES GOMES
20 - O réu, por doença
mental. era, ao tempo da
ação inteiramente incapaz
de determinar-se de acõrdo
com o entendimento do ca,.-
ráter criminoso do fato?
2.a série: 19 - O eéu, por.
desenvolvimento 'mental in
completo, era, ao tempo da
ação, íntelramente incapaz
de entender o caráter cri
minoso do .ato? 2-0 - O il'éu,
por desenvolvimento mental
incompleto era" ao tempo
da ação inteiramente inca-

. paz
.

de determinar-se de '\WA
acôrdo com o entendimento .

do caráter críminoso do
.

AZ'EVEDQ,
fato? 3<l _, O réu, por de;'
senvolviménto mental. re- partlclpa aos parentes e pes -

tardado, era, ao tempo da sôas amigas o contrato de
ação, inteíramen te. incapaz. '

de entender 'o caeâter cri- casamento de seu filho Pedro

mínoso do fato? - 4° -' O
réu, por desenvolvimento
mental retardado era, ao

'
... tempo da ação. ínteíramen
te incapaz de determinar-se
de acôrdo com o entendi-
mento do caráter 'criminoso'
do fato? 3.� série: 1<l - O
réu, em virtude de pertur
bação mental, não possuia,
ao tempo da ação, a plena
capacidade de entender o

caráter criminoso do fato?
20 ---' O réu em virtude de
perturbação" da saúde men-

, tal, não possuía, ao tempo
da ação, a .plena capacída
de âe determinar-se de
acôrdo com o entendimento
do caráter criminoso do
fato? 4.a série: 1<l - O réu,
por desenvolvimento mental
incompleto, não possuía, ao

tempo da ação, a IPlená ca

pacIdade dEi entender o ca-

ráter criminoso do fato? 2°
-'- O réu, por desenvolvi
mento mental incompleto,
não possuia, ao tempo da
ação, a plena capacidade
de determinar-se de acôrrio
com o entendimento do ca

ráter criminoso do fato? 3°
- O réu, por' desenvolvi-

------------------------�--------

•.» ...

" ."/
/ '_

,

JONICARDIUM;p S�!q.19�S!P ,;) :;aQ5ut!({jed 'asOJaps
I tlP\l�lU trp 0luamulu.q 'OOHíl.lnlP a OJ!U
pressão arterial,

viajava. Parei um instante para esticar as pernas. '

mas, ao pretender. dar nova partida, percebi "
desolado que não tinha mais bateria! Isto me serviu

de lição. Tenho ágarà uma Bateria Delco que me oferece

a mesma .garantia e a tranquilidade que insp.iram

\

as peças genulnas do meu carro ... e não custou

mais do que uma- bateria comum;"

dade, dando vida e sa úde.

combate CÓlicas e reg ras

dolorosas.

noivos f

E

ERNA SCHMIDT'

participa aOS parentes e pessôas participam aos paren tes e pessôns

José e Leda

Contém BATROLlFE, eJemento orgâni.co
que evita perdas por autodescargas.
Gararttido pela GM! Em caso de
defeito' de .. fabricação. V. receberá em

trceo umal bater,ia . AOVQ)�:_,"
�

ADELINO RODRIGUES produto da

p.A R T I ( I P�A ç A O

e

MARIA T. RODRIGU�S GENER�L MorOIS DO IRASIL s. A.

. participam aos parentes e pessoas de

.

suas relações, o contrato de

/ CIRLOS HOEFCKf S. I.· COUl [U1dúsfria
- casamento de' seus filho.

MARI.L'ENE e GER,ALDO Rua Cons. Mafra, 30

FlOR!A!'!ÓFOllSBonfim - 340 - São Crtstõvão

Rio -de Janeiro, 8 de dezembro de 1958

PA�'TI(IPAÇAO
ISAURA nA SiLVA JOSE' SIQUEIRA NETTO

E' SENHORA

. '�.
•

SENHORA

E

SENHORA

"

------�------------------------------------_.� �-�

participam aos parentes e pes- P A R\' I C I p., ç A O

L'EONILDA PIRES

ED1TAt DE CO�YOCAÇÃO
com a. srta. Màrlene Siqueira

::W��;
PEDRO

sôas de suas relações o con

truta de casamento de· sua

filha Marlene com o. sr. Pe- ALTAMIRO LOBO DA SILVA

dro José de Azevedo. e"
DO-NATILA RIOS DA SILVA

AVELINO MARIS PIRES·

e De ordem do. senhor Preaidente, convido Os senho
res associados desta LIGA OPERARIA BENEFICEN-.
TE para uma Assembléia Geral' Ordínãeía, a realizar-se.
em llrimeira convocação, no dia 4 de janeiro p. vindou
ró, domingo, ás 9 horas, em sua séde social á rua Tira
dntt:lg N.o 22, 2.0 andar, nesta Capital, com a seguinte
ORDEM DO DIA:

Eleição da Diretoria-
De acêrdo com o § 1.0 do àrtigo 21 dos Estatutos

aocíaís, não se constatando, á hora marcada presença
de 1/3 dos associados, no mínimo, deverá realizar-se a

Assemblêia, em 2.a convocação, com qualquer numero

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

.

Francisco Agaipo Ferreira
1.0 Secretário

e MARLENE
particpam aos parente. " pessoas de sua. relações,

o contrato de casamento de seus' fiJb,o,
INOIVOS

Big'uaçú 24 - 12 - 58

P A R T I ( I P A ( A�_Q'
. ,

PERY B-ITTENCOURT JUVENAL. FARIAS

ISOLETE e IVONIR

Florianópolis, 24 - 12 - 58
...--

participam aOS parentes e pessôas pm-ticipam aOS parentes e. pessôae
de suaa relações o coutrato ide de suas relações o ''lcontrato de

casamento' de seu filho GUIDO ca�nmento de sua filha MARIA

com a srta, Maria Arlete Farias. ARLETE com o sr. Guida Bit-

SERViÇO F 1:0 R E S T A L
tencourt.

COMUNICAÇÃO
O ACORDO ,FLORESTAL COM O ESTADO D'E

SANTA CATARINA, comunica que O corte e venda de
"Araucaría angustífolla" (Pinheir.o do Paraná),' COIDU
meni;e chamado A'rvore d,e Na,tal ou Pinheirinho, foram
devidamente autorizados por esta R,epartiçãõ, havendo
requerido a necessária lic,ença os senhores ,Nicolau Pe
dro Schmitz, Augu.sto Jacob Eger, Maria Cla,ra Ramos,
�odolfo Carlos Schlichting e Francisco Mayer. As pes
soas acima mencionadas plantaram as árvores com qu,�
comerciam especialmente para (/s festejos natalinos (o,

que é permitido por lei).

GUIDO ,e MARIA ARLET.E
NOIVOS li R A ( L U B E_Florianópolis,' 24 de De'zembro de 19&8

P A. R , -I ( I P A ç A O
P,rograma de Janeiro

Dia 3 - Sábado - "SOIRE'E DOS BROTINHOS",'
ás 23 hs. Apresentação do "Brotinho do Lira - 1959".
Reserva de Mesa's: Joalheria Muller.

.

Dia 4 - Domingo � BAILE JNFANTO-JUVENIL.
ás 1-'1 hs. Distribuição de bombons à garotada.

.

Dia 10 - Sábado - GRITO DE CARN:A.VAL, ás
23 hs.

Gustavo Zimmer e E,lsa Ribas Pessoa Zimmer, co

municam a�s p�entes e 'pessoas de suas relações, o nas"

cimento de sua filhinha LETICIA, ocorrido dia 26 do
corrente, na Mat�rnidade Carmela Dutra.

Florianópolis, 27 de dez,embro de 1958.

l A VI A N D O C' ,O M S A B A O

Virgem Especialidade
�a -1�av WETZEL" INDUSTRIAL .

- JoinYille � (Marca ·Reglstrada)
economiza-se te mpo e dinheiro

..

i·
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pagamentos
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suaves

E ',N T c, R ,E G, A

fill'ln,a da lei etc.

.'

JUIZO DE DIREITO DA

COMARCA ,DE TIJUCAS

Edital de citação, com o prazo 'de

trinta dias, de interessados au

sentes, incertos e -desconbeetdos
O Doutor Wladimir D'Iva

nenko, Juiz de Direito Su

bstituto da 3.a Circunscri

ção, no exercíeio do cargo

de Juiz de Direito da Co

marca de Tijuca., do Es

tado de, Santa Catarina na
,

NHOQUIS COM ,CREME
Os nhoquís são uma das

especialidades que vieram
d'a velha Itália e que todos
Os gulosos apreciam. A re
ceita de hoje satisfará aos

mais .exigentes.
INGREDIENTES:

1 Iitro de leite
112 quilo de farinha de

trigo
200 gramas de manteiga
1 pitada d� sal

'

6 ovos
,

1 pires de queijo parme
zão, ralado

FAZ SÀBER a todos quantos
o presente edital de citação', com

o prazo de trinta dias, virem ou

dele conhecimento tiverem, que

por parte de José Adolfo Mafra,
e s/mulher lhe foi dirigida a pe

tição do, teor seguinte: "Exmo.

Sr. Dr. Juiz de Direito da Comar

ca. José Ad�lfo Mafra e sua mu

lher Maria Ámaral Mafra naturais

'dêste Estado lavradores residen-
-,

52 metr-os -de fren'tes e 880 ditos

de fundos, - ou' sejam 45.760

metros quadrados, - 'fazendo

frentes em terras ocupadas por

Manoel Cirilo Marcos e fundos

em ditas do espólio de Antônio

José PeTeira, representado pela
víuva Maria Pereira; extremando

ao norte em terras do mesmo es

pólio e ao sul em ditas do re

querente. '2.0 ,- ,Qu� o referido
imóve-l foi, -adquirido 'pelos su

plicantes, J'or- compra feita 'há
vinte ,e sete anos de Jacinto de

,

Azevedo e tanto ii. posse dos su-

plicantes como a de seu referido

antecessor, sempre foram pacif�-,
cas, continuas, ininterruptas e

exercida com "animus-domini". 3.0

tes e domiciliados no lugar "Cen

tro do Moura", desta Comarca,
querem mover a presente ação
de usucapião e se propõem pro

var: - 1.0 - Que os suplican
tes são po�seiros, há mais de 25
- Que, em vista do exposto, que

rem os suplicantes regularrsar a

sua posse sobre o referído imôvel,
de conformidade com o art. 550

do Código Civil" modificado pela
Lei Federal 2.437, de 7 de março'

de 1fJ55.' E, para o dito fim, re

querem a des-ignação do dia e

hOra par.a a justificação re'spee

,tiva, - na qual deverão ser' ouvi

das as testemunhas Alberto Orsi

e 'João- Guilherme Mafra, residen

tes e domlciliados no local do

imóvel, as quais comparêcerão in

depende'ntemcnte de citação. Re

querem mais que, depois da jus-

MANEIR.A DE FAZER:

1 _ Em primeiro lugar
divida os ingredientes

ne'jcessãríos aos nhoquis pro-

priamente, ditos,
e ao creme

que 'acompanha. Para o

môlho separe 2 colheres de
manteiga 1 colher de- SQIPa,
rasa de farinhll de :trigo. 2
xícaras de :lei.te.e o parme
zão, o restante pertencerá
aos nhoquis,

2 _ Leve ao fogo numa

caçarola os 3/4 de litro de
leite restantes juntemente
com uma xícara de chá de
agua, tempere com o sal e

a manteiga restante. dei
xando ferver durante al
guns minutos. Despeje a

farinha de trigo aos pou
cos, fora do fogo, mexendo
sempre para não encarocar,
mexa bastante, leve nova

mente ao fogo para cozi
nhar. Continue. mexendo
enquanto estiver no fogo,
quando f' creme estiver co'

zido, retire e deixe esfriar
um pouco, E! acrescente 03

ovos um a um mexendo ,rá
pídamente para desman
char bem. Forme uma mas
sa bem consistente.

3 _ Numa panela- com 1
litro e meio de agua e uma
pitadinha de, sal, a ferver,
vá cozinhando o!! bocadi
nhos da massa que se re
tiram do tamanho' do con
teudo de uma coífierínha
de chá e se enrolam na mão
antes de levar a'O fogo.

4 '_ Assim que os nho
quis 'subam á superficie,
retire-o; com -uma escuma
deira 'e arrume-os num

prato pírex, Numa fr'igideí-
,1'a leve ao fogo a manteiga
reservada para o creme,
junte a fa·rinha d,e trigo, e

mexa ,logo, deixe tostar um

pouco, adicione então o lei
te e misture, . deixando co

zinhar 'tim pouco.
5 _ Cubra os nhoquis

com o creme ,e espalhe por
cima o parmezão ralado,
leve ao forno só para dou
,raro Sirva quente. APLA.

"CANAN"
r.F L O R I A N Ó' P O L I S
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

Olive"i Lexikon
Tr-ata-se duma máquina para escrl
torio veloz pois o ,sistema de trana
missão das impulsões é em modo
particular ela'stlco e simplificado:
tr-ata-se duma máquina resistênte,
pois as estructueas integrais são ao

mesmo tempo ligeiras e 'solidas,
como as duma arquitectura modero
na: trata-se duma máquina que tem
uma escritura clara e bem alinha.
da, pois cada letra de per si bate
o r610 sobre com mais energia de
qualquer outro tipo de máquina, seno
do que um tubo de aço temperado
está estribado sobre rolamentos
fazendo escorregar o carrinho, O
regulador de tocamenlo, o eacolu
nador ou labulador decimal, os

emarginadores automaticos, a caro

roceria facilmente desmontavel, e o

seu profil elegante fazem com' que
a Lexikon seja umamáquina cheia
de eficienles prestacêes, de seguro
rendimento e -digna, de vossa con

fiança.

olivetti

\,

..... ':J"<:,."

�r
tTDA.F E R'N A N D_ O

Rua, Saldanha Marinho;" 2
Caixa Postal, 4�7

fone:, 3 8 7 8 e

.
"

334 3
TELE:

tificação, seja feita a citação dos do C.P.C., os interessa.dos incer

atuais confrontantes, Manoel Ci- tos; pessoalmente, o Dr. R"pre
rl10 Marco, e, a viuva Maria Pe- sentante do M: Público, neste

reira, residentes no local do ímõ- Comarca, Dispenso a citação, por'

vel, bem como dos Intereseadoe precartório, do Representante
in'certos' e desconhecidos, por do Domínio da União, por enten

édital �e' trinta dias, - do Sr. dê-la desnecessária em face da ju
Diretor do Patrimônio da União, risprudência não só do Supremo
por precatória, em Florianópolis, 'I'rfbunal F(lderal como tam'bém
e do Sr. Representante do Minis- do Tribunal de Justiça dêste Eí-

tério Público, nesta Cidade; to

dOI para' conteetarem i

a referida

ação dentro do prazo de dez dias,
de comformidade com o disposto
no artigo 455, do ('!ódigo de Pro

cesso Civil, - sendc afinal, reco

nhecido o demíníc � os suplican
tes sobre o referl4 ... imóvel, cuja
sentença lhes s ...:rrirá de titulo
habil para a insce. ção no Regis
tro de Imóveis. P,,'!testa provar o

tado. 'I'rata-se de terras interiores
e a cautela recomendada diz res

peito. aos terrenos alodiais de ma

rinha o que não � o easo dá es

pécie. Sem custas P.R.I. Tijucas,
11 de dezembro de 1958. (ass.)'
W. D'Tvanenko - Juiz Substitu
to, em exercício". ,E pata que

chegue ao conhecimento de todos.

e nilfguem possa alegar ignorân-

cia, mandou . expedir o presente
editar que será afixado na sede,
dêste Juizo, no lugar do costume,

e, pO,r cópia, puhlicade UMA VEZ
no Diário da JustIça e TR�.s

VE.ZES no [ornal "O ESTADO".
de Flodanópo!is. Dado e -iI1tf!ado

alegado com �A�temunha. - e

vistoria, Se nec ...sãria. Dá-se a

presente o valor .te' Cr$" 6.000,00
para os efeitos 1.gais, O solicita
dor que esta .at'�j na tem SUa resi
dência nesta C\11ade, o�de recebe

citação. Nestec termos ... ' defe- nesta- cidade de Tijucas. aos doze

r'imento. Tij:'''.s, 3 de novembro' dias. do mês de dezembro do ano

de 1958,' (a:-I) Claudio Caramu- de mi] noveeentos e cincóe�ta e

rú de Cam�(\� - Assi.stente Ju- oito. Eu (as.) Gercy dOI Anjol.
diciário". F.n., dita petição fo\ Escrivão, o datill>grafei,. conferi
exarado o �elj'uinte de'.pacho:: "A., e subscrevi. -: Isento de' selos por
como requ-c em, Designo o dia se tratar de Assistência Judiciá
de' amanhi:. às dez, horas, no Fo- nia,' (ass.) Wlademir D'Ivanenko
rum, para .. justificação requert-' - Juiz Subatituto -em ei(�rcício.

, _

da, feitas � intimações devidas. Está ,conforme o original afixado

I'Ijucae, t-11-1958. (ass.) W. na sede dêste Juizo, no lugar do

D'Ivanenkc - Juiz Substit"to, costume.. sobre o qual me reporto
em exercí�i,.,,,. Feita a justifica- .e dou fé.

Data supra. O Escrivão:
GERCY DOS ANJOS

. ção foi pr;:>hrida a seguinte sen

tença. - "V'istos, etc. Julgo por

sentença, t'll �a que' produza seus

legais e j.'''.dicos efeitos, a jus
tificação F,j ro, procedida nestes

autos de A,"o de Usucapião re

querida por José Adolfo Mafra e

sua mulher, M'lria Am.aral Mafra.
FORRO

IRMAos BITENCOURT-Ci tern-se, por mandado, os con-

I' (AI� 8AO"'_0 . "ONE 111)'f'rontantes conhecidos do imóvel; ANltGÓ 'DfP':>SITO O"'MIAN'
por edital, com o prazo de trinta

dias" na forma do art. 455, .§ 1.0,

PARTICIPAÇAO
PEDRO PARISI

E

SENHORA

CARLOS, TEIXEIRA

E,
SENHORA

participam aoS parentel_e pessôa( ,participam .aos parente. e peasô,a.
de suas relações o contrato de de suas relações o contrato de
c.asamento de' ..eu filho FERNAN'- caaamento de sua, filha EL�NI.
DO com a arta. Elenice Teixeira CE com o M'. Fernando Parisi.'

,FERNANDO � ELENICE
NOIVOS

Florianópolis, '24 de Dezembro de H).58

PLAZA
DIA -3 O,'E: v�ANiEIR·O· O, PRI'M,�fIRóO �'- GRITO DE CAQN;A VAL DO ESTADO

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

(ine São· José - dia l·.�(BHRA': : o
D �1 905: R :,,0 �>J! l"��

UM DOS FILMES MAIS HUMANOS DE TODOS OS, TEMPOS!
UMA MENSAGEM DE AMOR· A TÔDAS AS FAMíLIAS -!�-

� _.

.'

� C ,R I - � N ç�,A
UNIDAS PELA VIDA" SEPARADAS PELA ADVERSIDADE!

Um filme que ficará para sempre; deixando ...

"�m Ca�a ��ora,ãO Uma �aulla�e"
_ RKOSCOP'E" - TECHNICOLOR ._

;",�/;;"S �.�;{ i:�--:7:fi?:':��� "�r--'
,-�

C A M E R o N M I T C 'H E-L L G L Y N I! J o H N S
----------------�-�,�------------------, .._------�-- -- --",--- ----------�--------------------------

..Cine Ritz HOJE
o' MAIS BELO ROMANCE VIVIDO NA, CIDADE ,'ETERNA!
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Illob OS auspídos. dltmaior jornal e1po rtitO di lmérica do Sul- nA GAZETA ESPORIIVA", de São 'Paulo' .; elet�-se, hoje, à meia-noite;
lnài(apilal'bandeuaDte, aLlamosa (or.�ida Internacional de $ão Silveslre,- que re·unirá qUiSi dois mil atlelas de lo �o o país e mais os·
kampeóes da Iqg_lBferra., Espanha, lug.slávia,.llíIia, Portugal, Bélgica.Alemanha, FranÇi, Argenlilli; Uruguai. 'hUe .

Estados Unidos,
(finlândii,. (aRadá e, PerÍk (} rePresentante de 18"'. Catarina, SiI,io Juv.ên·cio dos Sanlos, que viajou, segundrfe ira, enconlra-se

-

bem
Idisposto e" esperallfosoie um,a� coloca,- homm lIàmaior' provI de fundo do mundo. Síhi,o correrá com ° número 1 y 1 2- 5�
.���••••��••�••�.�•••�.�••�•••••••••�.ft•••••••••• I •••••••H••••••••••••••••••••••••�••lr ••••••••••••••���••••••��•••�.�•••••••••••�

"

O Figueirense, já. campeão de correr do certame. Na preliminar
juvenis,

- disputou dofningo seu deffon taram-sc 'Bocâiuva e' Taman

último •

comp romisso . no certame :daré, vencendo o ,primeiro pelo
da categoria, debrotando o Avaí escore -de 3 x' O. -Bába:do não houve

Gl!�RANI, 7.
.

3.0 lug.ar -

AVAl E BOCAIUVA, 9

4.0 lugar - i,

PAULA RAMOS 14
,

22.

antagonista.
Assim -ficou sendo a seguinte a

classificação final do Campeona
to:

5.0 lugar
ATLE'TICO, 18

6.0 lugar -

TAMANDARE',

dores foram: Alfard (Argentina-
1947). Fjord III (Argêntina-1950),

CURSO DE ORIElTA(AD AO
_

t .

CONCURSO, Di POSTALfSIA

por 3 x .1, mantendo, assim, a sua'

invencibilidade em todo o trans-

Farallon (Hec-

o sncontro Atlético x Paul.a Ra- Campeão invicto' -

mos, ,visto ter o clube paula ino I FIGUEIR��SE,_ '3 :P.p:
feito a ,en!re.ga dos po_ntos ao Vice-Campeão _--;:-

,

�.
I.' . §J_j

Regatir
BUENQS

'

AIRES - R-lO' DE' JANEIRO,

J
I

PRATIOU!' j,ILfTISMO
Os desportos atléticos. são ° orgülbe

das nações (
TORQUATO ARioSTO MÃRTIRE ção e no desenvollVimento físico

A prática do at letismo, baseada d� nossa juventude. c-

em um programa de' educação fí- Uma das conclusões a que che-

�TrSMO; ,C'Om o intúito de propor- parte discreta nas competiçõe.s
,c{':uar a todos conhecimentos' prá- atléticas,

tícos e úteis prepõe-se a incentivar O futuro atleta deverá antes
,

e propagar o VALOR do espor- do mais, fixar qual ou quais se-

siea, encerra pr incípios sãos e

benéficos desde que ministrada

por um técni�Q competente, con

censioso e honesto. Não basta en

sinar . a correr a saltar, ou fazer
.-�. , .

um "lnnçam-ento. O atleta, desde

-o', início de seu treinamento, está

.>s'j'eit-o a fatores diversos,. e (I

mais perigoso é a 'surmenage"/
,

�A campanha PRATIQUE ATLE-

te base.

Lawson Robertson, famoso trei

nador americano de atletismo, diz

guei é que em nenhum outro es

porte é possível encontrar tan

tas oportunidades de recreação
sadia e de desenvolvlmento do

corpo como nas diversas provas

que formam o programa -das ati-
vidades atlêtíeas.

'
.

Jamais vi o caso de um [ovem
que, dotado de .Jísico comum, se
tivesse prejudicado por tomar

rão- as especialidades que mais se

adaptam ao seu físico e ao seu
)

temperamento,
'Para obter o melhor resultado

o que. segue: - "duranje um pe.- deverá solicitar e obedecer aOI
ríodo de trinta, 'anos, em que de-
r r > ". - . ,-:-; .. � -

_ .conselhos do seu treinador".
"diqueí ao Atletismo; primeira-" O· d

-

fun amento para' uma boa
TA, a inic'iar-se dia 5 de janeiro próximo, com. turmas diurnas 'e. mente como competidor e, depois,

form.a atlética é a ginâsttca, Es-noturnas.

I
na qualidade de professor, ,con- -

A inscrição .poderá ser feita à rua FELIPE SCHMID1', 106, segui formar algumas idéias de-

com o professor HENRIQUE FERRAR.I JUNIOR. finidas a respeito do ,pape'l que ês

te esporte representa na educa-

BUENOS AIRES, ..._, 30 --U
-

P � -Fíêoil"l'éduziilo:'!1í 3ÔO -6 -to
tal de embarcações qu�' rep resen
'tarãQ os cinco países que intá
vi rão na Quinta Regata Interna
cional, desta capital ao Rio de Ja-

aviões dos três países. Para conhecimento dos interessados, acha-se ab-erta a inscrição
A prová fói 4isiiutài!a·'iÍ�a� pr.f.. ::

-

.. pàrn o CURSO DE ÓRIENTAÇAO AO CONCURSO DE POSTALIS
meira vêz em J.947 e seus vence-Em 1929" em São Paulo, joga

-ram pela primeira vêz b rasi leí ros

x húngaros, estes representado pe

lo Ferencvaros e- aqueles pelos
Paulistas. Venceu o quadro magiar
pelo escore de 2 x 1. O clube vi-

'sitante prosseguiu Sua excursão

pelo Rio e São' Paulo, tendo ,co:
lhido os seguintes resultados: 1 xl

co
..

ntra o América e 3 x 3 contra

Cayrü (Brasil�1953) e

(Argentina-1956) .

Fortuna

neíro,
A prova se i niciará a 18 dr j a->

neiro próximo e terá um pe rcur

'so de 1:200, 'milhas. Os competi
dures incluem 15 iates da Argen
tina, 9 do Brasil, 3 dos" Estados

._------�----�--,_.

"Locomotiva Humana".

ceIo 'Blasotti); Kalue

Holoomb); Don Quijote
(Fránklin

(David

Jt,

,
' �. -

I
_ • ;",

,....

I
.. ' tA'

-

I I'
..Obo ...�e

�.,�\\\\\\�"
. .. ., .

os cadocas, perdendo para o Ünidos, 2 da Alemanha Ocidental
-

Combinado Rio-São páulo p.QF 2 x e 1 do Uruguai.
O, para O Palestrai por 5 x 2 e pa- Os participantes, com a indica

ção do timoneiro, são os seguintes:

A�GENTIN�: Amalandro

II (Alejandro de Nicola); Dorado

ra os paulistas na revanche por
2 x 1. O mesmo clube retornou ao

�Brasil dois anos depois, tendo

�erdic;Jo para.os Gariocas por
3 x 1, 'para o Palestra por 5 x 2

e para o Rio .. São Paulo por 6 xl;
.por cio de La Fare); 'Trudema,n 1Ro

. por gelio Molughltn ) ; Fortuna (Atilio
pelo S. Porrett); Juana (Raul Kolli

ker ,Frers); Tango (Raul G. Du-

(Jurg Ferini);
.tor Ezoura) ; Cangrejo (Enri
que Salzmanj ; Trucha II '(Maru-

empatou Cariocas

�
�

�

.

._�
Sigâl)- e Levante (Pedro Soto). '\\�\\" '

BRASiL: - Singoala (Ragnar Ja �_
-

nes); ,Aldebaran (Joaquim Pádua ! �\ft(1 �

Suüres); Ondina (JoàquilU Be-
I "t'.:

_,.

lem); Angica III (Marcos Merhy); ;

pz:oceiaria (Fernando Pimentel
Duarte); Sindbad (Alcides Lo-

com os

2 x 2 e venceu o Palestra.

3 x 2 e',para o, Fluminense
uiesmo escore'.

x X X cker);.,Circe (Carlos Sieburge'r);
Emil Zatopeck, o 'grande fundis- Aantares (Felix Matllf); Sol (Mar-

ta tchecoslovaco, foi o herói dQs
Jogos Olímp.icos de Helsinki, pois
venceu três provas: 5.000' e -10.000

.
,e a Maratona. Foi cognominado li-

Nêsses

jogo's participaram 69 nações, com

5.294 homens e 573; 'moças, d.ando

o total de· 5.867 atletas.

X X X

Spray (GuntherFoi em 1922 que se defronta- I>es); Schaef-

feri Ventania (Leon�rdo Otero);
e Don Juan II (José M. Lopez).
ESTADOS UNIDOS: - Ondi

ne

-

(S.A. Long); Argyll (William
MOQre'), e Eventide II (Stephen
Newmark)'.
ALEMANHA OCIDENTAL

TIDE (Hobst Schipk) e Inschal

lai (Wolfang Andr,ea).
URUGUAI: ,- Rocket (Jorge

Ferres Terra).
Os competid.ores serão escolta

dos por navios da Marinha de

Guerra Argentina, 2 do Brasil e

um do Urtlgllai, juntall'\e'nte com

ram pela primeira vêz no Campeo
nato Brasileiro de 'Futebol as se

leções de SãQ Paulo e Rio Grande

do Sul, vence'ndo os bandeirantes
por 4 a 2. De 1922 a 1956 .ape

nas duas vêzes os paljlistas foram

superados pelos, seus maiores ri
.

vais do sul do país, sendo
..

que em

1929 houve uma goleada comQ

poucas 9 x O, favorável aºs pau-'

listas, _é claro;

k;jt�'
r:;..
,

ta, praticada díári.amente, contrí-:

bui }lQde'rosamente para que o

a+leta ganhe em vigQr e saúde.

garantindo-lhe .a conquista dos

louros d� vitória, com maior base

fundamental.
Os 'esportes atléticos são um

J
grande incentíwo para a mocida
de;' ,A juventude de hoje, preco

,.
ce e utili tária, não deve deixar
de praticar .� atletismo.

•

Na luta pela existência, o ho
mem forte e resistente - que pe-
los esportes atléticos plasmou o

-g�11 físico'� está de .,osse de uma
base sólida. ,Fàcilméllte conquista
um lugar que lhe garanta o futu

ro.

.'-,'0. atlê}lsIl1o,' .por ser 'u·mfi.. esCQ

,l.a cde .luta constante, aprimora o
-

..._ ".
" � I

caráter. O atleta, por lutar lem··

pre, adquire uma têmpera espe
cial, porquanto o atletismo é uma

escola de virtudes físicas e moraia.
O atletismo é um dos Despor

tQs mais ingratos, entretanto é o

que dá plais satisfação, tanto na

vitória como 'na. derrota, porque
o atleta _sabe que

- luta por uH1-------.....
ideal - o ideal dlls fortes, Q ideal
do Barão Pierre �C'õnbertin. Os

DesPQrtos atléticos são o orgulho
das Naçõe's.
Mens sana in corpore sano.

Pratique atletismo.

J
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ViNDE-SE
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MENSAIS, ;V,v:{dos para homens"
L;'.. 'iteres fi crianças.

-

--� ...... .--...-,---�-

ALUGA-SE
Unla casa a Rua São Jorge,

,andar térreo p.ara Fiambreria ou

armazém, com duas salas e um

balcão frig;;rifico com 6 mte e

prateleiras.
,Tratar na Rua Conselh'siro Ma
fra. 44.

CAFEZITO
AGORA COJ4;tHtvA

EMBALAGal _-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



PIIM�ml HXPIITI�il. IH flNHI· BIISI�II
Foi assinado no dia 21 de

PIII II ��Tllfll �NI�'IInovembro, na séde do Es-
.

critório de Propaganda e
.

Expansão Comercial do Bra-
sil em,New York, o primei
ro contrato para o forneci
mento de vinhos brasileiros
ao mercado norte-america
no.

:Esse contrato, efetuado
A M�sa Administrativa da 11'- entre a firma Dreher S.A.,

mandade e demais Irmãos, reprc-- l de Bento Gonçalves, Rio
sentada por seu Provedor, des. ,Grande �o Sul,.e a impor
Medeiros Filho endereçamos nos- tant� flr�a Importadora.
sos votos de congratulações pela Forelgn VIntages Inc., de
passagem da significativa data. i Dr. Ivo de Aquino

A Irmandade do Senhor dos Passos
194 anoscomemora

Em regosijo à passagem do seu

194 i anos de existência; que ocor

re' amanhã, 1.0 de Janeiro de

1959, a Mesa Administrativa da
venerável Irmandade do Senhor
Jesus dos Passos, superiormente
dirigida pelo sr, des, Comendador
J oãp da Silva Medeiros Filho, co

memorará condignamente esta

magna data.

FLORIJ\NÓPOEIS, QUARTA FEIRA, .31 DE DEZEMBRO DE 1958

F I M

O n.o 88, menciona destacadamen-, SS. em 4 de dezembro
te as seguintes noticías : Ass.) Dib Cherem".
VISITAS AO DISTRITO INSTALAÇõES
Estiveram em' visita ao 16.0 Serão concluídos ainda êste mês

Distrito Rodoviário Federal OS os prédios integrantes das novas
engenheiros Edemir Gomes, Luiz instalações do Escritório de' Fis
Carlos Cavalcanti 'e o sr. Geral- calização de Joinville, em sua La
do 'Tâmega Pereira. etapa.
VIAGEM DE INSPEÇÃO DESAPROPRIAÇÕES· E

O Chefe. do Distrito viajou para INDENIZAÇõES
J oaçabu, Lajes Araranguá e Tu- Foram efetuados pagamentos
barão em ins'peção aos serviços diversos processos de desapropr+a-
em execução nas BR'S 36 e 59. çõe s e indenizações de imóveis e

CAMARA MUNICIPAL D'E benfeitorias atingidos pela cons-
FLORIANóPOLIS trução das BR's 36 e 59 em Lajes, "Bncontra-se nesta Capi-

* o engenheiro Anthero d'Almei- Araranguá. Tubarão e Biguaçú, - pital em visita a pessoas de
* * da Mattos, Chefe do 16.0 Distrito sob jurisdição dêste Distrito. sua família, o sr. dr. Ivo de

Não somos profetas! Nem Rodoviário Federal, recebeu o se- PONTE SôBRE O RIO CANOAS -Aquino, ilustrado Procura-
adivinhas! guinte Ofício: "Ofício n.? 259.. Encontram-se em fase de con- dor Geral da Justiça M.ili-
Apenas sab em o s com quem Florianópolis, 11 de dezembro de clusâo a construção da ponte sô- tar da República..

estamos lidando.·. 1958 . .Sr, Diretor: Tenho a hon- b re o rio Canôas, no trêcho La-I O preclaro catari�ense_'-"-."" ---- ._ ra de levar ao seu conhecimento jes-Joaçaba da BR-36, cuja

aber-,
tem sido muito cumprzmen-

O d
-

S" d te i que esta Câmara aprovou, por tura ao -tráf'ego 'está prevista para tado e· visitado, nesta suar e n a c 'o e s a c e r o a I s I
unâ nim idade, o requerimento de Fevereiro vindouro. . estada em Florianópolis.•

.. . . auto r ia do vereador Dib Cher-em,Transcorre hoje o 19.0 aniver- I da Arquidiocese de· Plorianôpo lis !
• •. .

�

t
'

,
. cuja copra vai anexa ao presen e.

VERBAS FEDERAIS PARAsário de ordenação sacerdota.l, ! e Cura da Catedra_1;. •
: Sirvo-me do ensejo para apresen-realizada �a Catedral M'etropol�- 3) O ReverendISSIl1Io. .C?nego
I
tar-Ihe protestos de alta es tima

tana, de em co sacerdotes catart- AUGUSTO ZUCCO, Vlgárto de
dl 't' t n id' raçã As) SANTA CATARINAnenses. São ê les ; Tijucas;

e
_

IS III a co SI e. o. s:
4) O'R dí C'

Joao Navegantes PIres - Presi-
evercn issimo onego 'd t"

1) O excelentíssimo e reveren- GREGóRIO DOCKS, Vigário dej' enO e. .

t.

, ', requerrmen O a que se referedíssimo senhor DOM WILSON Braço do Norte (Diocese de Tu-
Of í o 259' d

.

tSCHMIDT, Digrrissimo Bispo Au- barão);' . I
o .I�:O n.. e � segum e

xí liar da Arquidocese do Rio de Ja 5) O Reverendíssimo Padre
I
teor: Requerll1�nt� n. 227. Sn;.

neiro e que ora se. encontra em JOAO. PHILIPPI Vigário de Pe- . P�e'sIdente. No ov�rn? da Rep�-
. " '. I bhca o saudoso e Illslgne catal'l-

nossa c.aI;Htal, aonde vela a fIm d�as Grandes (DIocese de Tuba- nens� Dr. Nereu Ramos, crioude ,pa�·ttclpal· do II Congresso

EU-,
rao) .

. em Florianópolis a.' séde 'do 16,0cal'lsttco Estadu,al;. . N,!! �atedral �etropolltann, ha-
Distrito Rodoviário Federal, vi-2) O excelentlsslmo e reveren- "'era MIssa Festiva pe'lo transcur- d" t r

.

b ddíssimo MONSENHOR FREDE- so dêsse aniversário, às 7 horas
san o cen ra Izar as oras 1'0 0-

viárias federais 'em nosso Estado,RICO HOB.OLD, Vigário Geral da manhã. '

. até então tuteladas ·pela jurisdição Ide' outra Unidade federativa. Co-

Em Defesa Dos Servidor.es· ,Públicos. mo não póderia deixar de a-conte-
j

. cer, Q mencionado ato adminis- !

trativ() concorreu int.ellsall1'ente ..
para que as obras do Departamen
to Nacional de Estrad.a.,de Roda
gem em Santa Catarina, sofre's
sem' um impulso' verdadeiramente
extraordinário. Destacamos, como

lJieças importantes do trabalho do
16.0 D. R. F., as obr.as da BR-59.
BR-36, BR-2, a magnifica Ponte
das_Laranjeiras no S'II e tantos
outros empreendime'ntos de vul
tos. Em Florianópolis, o 16.0 DRF,
está levando a efeito a pavimen-'
tação asfaltica da estrada que vai
até Biguaçú, o que representará,
sem dúvida alguma, 'Um passo
adiantado nas ligações rodoviárias
com ra Capital Catarinense'. Á
·frente do Distrito estão vários en

genheiros dignos e capazes en

tre os quais O Dl'. Anthero' d'Al
meida Mattos, Wilmar José Elias,
Ayezo Campos, e Walmy Miranda
Doyle. É do nosso intere'sse nêste
breve registro pedir a Câmara
Municipal após a audiência do ple
nário,. seja informado o 16.0 D.
R. F. da homenagem que nêste

momento, se 'lhe presta, �nvian
do-se' transcrição dêste Requeri
mento· àquela Repartição Federal.

unânime para o e.nvio de um

despacho telegr�fico ao Cheie do Govêmo, a fim de que sejam
tomadas providências para a inclusão no Quad·ro P>ermanente do

Giovanni P. Faraco
Mais

.

uma vez' O nosso astro,
opaco e iluminado, atinge o pon
to final da elipse (embora a or

bita descri ta nesses 365 dias não.

seja perfeitamente el iptica e sim

helicoidal) e apresta-se a um no

vo vagar pelos espaços imensurá
veis, grão de poeira 1. 300.000 vê
ces menor do que' o sol, outro grão
de poeira no universo.

>

Na realidade, os céus nos di
sem da glória de Deus.

O Criador dos sêres e astros,
cuj a grandeza ressalta tanto do.
estudo do espaço infinito, quanto
do exame dos nricrocosmos, 'dos

pequenos universlls, c' bem merece ..

neste dia nossa adoração humilde
e 'devota, nossas ações de graças
por tantos e tão inestimáveis be
nefícios: o conservar-nos a vida,
o haver 'chamado OS homens à

participação da vida eterna,' re
velando-nos a sua doutrina e re

dimindo-nos do pecado.
São Paulo diz-nos que é neces

sário "comprar o tempo", pois é
iesta breve passagem pela te·rra

que entesouramos para a vida
eterna, pela fé e pelas boas obras.
Somos colonos na Jerusalém ter

restre; nossa pátria é a Santa
Sião e é assim que a Igreja par
ticipa também da eternidade.
Estamos no tempo e devemos

viver minuto por minuto o tempo
que Deus nos dá, a nós que não
sabemos o dia nem a hora de
nossa morte 'e que por .isso deve-,
mos vigiar e orar, segundo o con

selho explícito do Cristo.

o Deputado José Bahia

Ílitten'court - destacado in-

t�grante da bancada do Par-

tido Social Democrático, na

Assembléia Legislativa do

Estado, apresentou, da tribu-
na <laqueIa Casa,' importante
proposição que visa ao enca

minhanlento dos al!tos inte-

rêsses de uma classe de ser-

vidor público à consideração
do sr. Pr'2sidente da Repú
blica.

o brilhante parlamentar
pessedista obteve aprovação

D E ANO
Como o sol, .a terra, os plane-.

tas do sistema solar marcham
para a estrêla Vega, da constela
ção de Hércules (uma das 120
constelações conhecidas), trace
mos nesta vida terrestre a nossa

órbita (já que somos senhores de
nosso destino, podendo escolher
entre Deus ou O pecado l ) buscando
uma estrêla, como os Magos bue
earam (e seguiram) a estrêla que
apareceu 'no Oriente, e tendo a

coragem de fazer um sério exame

de consciência ,sôbre corno pas
samos o ano que se finda!

*
, * *

Afirmamos, há dias, que
um govêrno que não pode ex

plicar, Justificar oU defender
seus atos, é um govêrno em

dívida com a moralidade ad-
ministrativa.
E sustentamos mais, que o

.atual govêrno catarinense, de
safiado a explicar. justificar
ou defender a lei discrimina
tória e imoral dos cartórios
não o faria!

De fato não o fez! Nem o

fará!

Instituto do Pinho os atuais .servidores que se encontram lota

dos no Quadro A.uxiliar da mesma autarquia.
Convém ressaltar ser esta mais uma das inúmerás proposi

ções de' autoria do referido parlamentar, cujo mandato, outra

vez renovado com 'e�pressiva votação, tem se imposto à estim.a

e ao aprêço dos seu; 'pares e de todos aqueles que o prestigia
·ram e;n recente pleito eleitoral.

Ás 7 horas serâ distribuida a

santa comunhão pelo' Exmo. e

Revdmo. Dom Joaquim Domingues
de Oliveira, dignissimo arcebispo
metropolitano, a�s membros da
Mesa, Irmãos e Irmãs e bem assim
às pessoas presentes.

Depois desta cerimônia, S. Excia.
Dom Joaquim dirigirá algumas
palavras de congratulação e em

seguida sará servido café caiu mis
tura aos comungantes no recinto
do hospital.

Feslas e

FelizAno·Novo/

lU

�.
o

Õ
:;
III
:>
..

A radecendo a !'o.nrosa
..

.9
ue lhe foi dlspen-

preferencla q. deste ano, de-
d . ° decorrer. •sa a n.

., Catannense ar
. à famll18.sela. de

.' felicidades
dentes votos

qued no ano
prospel'ida es

aproxima.

Ás 8 horas com a assistência do
ilustre antistite e de Dom F'elici o
Cesar da Cunha Vasconcellos, emi
nente arcebispo coadjutor, será
cantada missa solene por 3 sa

cerdotes, devendo estar presente
o cô ro Santa Cecilia sob a regên
cia do R. Pe·. Agostinho Staehlon.
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J 200.000

30.000

130.000

60.000

30.QOO

30.000-

30.000

30.000 .

30.000

50.000

1.950.001)

N. R. - As verbas consignadas no orçamento da Re
pública, para aplicação no Estado, rep�esen�
tam, em grande parte, o produto do t�aba�no
da bancada catarinense no Congresso. J,(anda.
da a justiça destacar, todavia, . a atuação in
fatigável, na respecti� .JJDnrlssão, do ilustre
deputado Joaquim namO's: que, por várias se
manas, trabalhou até altas horas da madru
gada. De louvor, na. mesma forma e pelo mes
mo motivo, a atuação do deputado Konder

LEIA EM NOSSA NOVA
EMBALAGEM COMO
SE PREPARA UM' BOM

CAFÉZITC

HOSPITAIS REGIONAIS
Santa Catarina

Hospital de Caridade da Irmandade do
.

Senhor Jesus dos Pal>sos - Florianópolis
HOilpital N. S. da Conceição - Tubarão ..

Hospital São José - Criciuma .

Hospital São José - Joinville •...........

Hospital São José - Tijucas .

New York, cobre um forne- primento às leis e regula
cimento inicial de 50.000' mentos federais e estaduais
caixas de vinho branco, tu- norte-americanos aplicávêis
do levando a crer que ve- à importação de vinhos e
nha a ser seguído de, outros bebidas alcoólicas. Tais re
contratos, entre outros ex- guIamentos são extrema-e.

portadores e importadores. mente rigorosos: indo ao
O estudo da� possibllida- p,9nto de proibir a dístrtbuí

des de e�portaçao dos vinhos çao grátis de amostras de
brasileiros para os Estados vinhos e bedidas alcoólicas
'Unidos vem merecendo há As amostras enviadas dó
"algum tempo o interêsse do Brasil foram apresentadas
Escritório Comercial do Bra- aos importadores inter.es
sil em New York, o qual sados no próprio Escritório
mantém contato permanen- Comercial do Brasil, sendo
te com os exportadores bra- , tambem ali que tiveram íní
sileiros e as principais fir- cio os primeiros contatos
mas .norte-amerícanas, entre exportadores brasilei.. ·

O contrato agora assina- ros e firmas dos Estados
do .para as 50.000 caixas de

.

Unidos.
vinho do Rio Grande do Sul No caso do contrato ora
vem coroar de pleno êxito assínado, o chefe da firma
o esf�rço desenvolvido pelo riograndense, sr. C a r los
Escritorio Comercial do Bra- Dreher Neto considerou tão
s�l nêsse setor, devendo s�- importantes' as negociaçõesIíentar-se ser esta a prímeí- encaminhadas pelo Escrftó:'
ra vez em que um produtor rio Comercial que foi pesbrasileiro coloca os seus vi- soalmente aos Estados Uni
nhos no mercado norte- dos, a fim de cuidar dos de

.
americano. talhes rínaís' com as auto-
A primeira atividade de- ridades nor'te-americanas

senvolvida
. pelo Escritório inclusive do registro de ró'

nest� assunto foi _a relacio- tulos e etíquetas e outras
nada coI}l a redução dos fr�- providências exigidas pelastes marítímos para os vi- leis rio País.

'

nhos e bebidas alcoólicas de
procedência brasileira. Con
forme foi noticiado nos bo
letins do Escritório e pela
imprensa do nosso País;
constatou-se logo de início
que as tarifas marítimas em.
Vigor colocavam- os vinhos
brasileiros em posição des
vantajosa perante os dos
outros países. Todavia, ante
a documentada exposição
que lhe foi submetida pelo
Escritório, a Conferência de
Fretes aprovou novas tari
fas, muito mais baixas do
que as anteriores.
Seguiu-se então a parte

mais difícil das negocia
ções, constituída pelo estu
do e preparação das medi
das destinadas a dar cum-

Á assinatura do contrato
estiveram presentes, além
do sr. Dreher, os srs. Mar
vin casseí, Presidente da.
firma importadora, Foreign
Vintages, Inc.,. o Chefe do'
Escritório Comercial do Bra
sil em New York, sr,.' Fran
cisco Medaglia,

.

cinegrafis
tas e representantes da im
prensa bra:sll�ira e norte
americana.
A primeira. remessa de vi

nhos Dreher para New York
será efetuada em fins de
janeiro do próximo, ano,
sendo importante assinalar
que o produto será entregue
ao consumidor norte-ameri
cano em garrafas com rótu
los originais brasileiros.

FUNDO SINDICAL
,sànta Catarina

Àss')cição Profissional dOI> Empregados em

nonstrução Civil de Joaçaba e Herv�l
do Oeste - Joaçaba .............•...

Centro OperáriO de Lajes - Lajes .......•
Sindicato dos Armadores' - Laguna .

Sindicato dos Arrumadores de Itajai
It.ajaí " .....................•

Sindicato dos BancárIOS - Joaçaba .

Sindicato dos Empregados em Indústrias ,de
Carnes e Derivados de Joaçaba e Rer-
vaI do Oeste - Joaçaba .

Sindicato, dos Empregados do Comércio de
Joaçaba - Joaçaba ..............•..•

Sindicato aos Empregados do Comércio -

Laj-es : .

'SimUcato dos Empregados no Comércio de
Blumenau - Blumenau .

Sindicato dos Empregados Rurais - Tubarão
Sindicato dos Estivadores - Araquari .....
Sindica.to, dos Estivadores ele Itajai -

ItaJal .

Sindicato dos Estivadores - Laguna .

Sindicato dos Metalúrgicos, Mecânicos e

Eletricista de Joaçaba e Herval do Oeste
- Joaçaba ...............•...........•

Sindicato dos Oficiais Marceneiros e Traba
balhadores nas Indústrias de Móveis e

Madeiras - Caçador ................•.
Sindicato dos Oficiais Marceneiros e Tra

balhadores nas Indústrias de Serrarias e

Móveis de Madeiras.- Italai .

Sindicato dos OperáriOS e Carpinteiros Na.,..
'vais de Santa Catarina - Florianópolis

Sindicato dos Operários e Carpinteiros Na-
vais - Florianópolis .

Sindicato dos Trabalhadores de Beneficia
mento de Carvão - Capivari - Tu.;.
barão .

Sindicato dos Trabalhadores do Comércio
Armazenador - Laguna '

..

Sindicato dos Trabalhadores na Indústria
da Construção 'Civil - Florianópolis' .:

Sindicato dos Trabalhadores na Indústria
de Extracão do Carvão - Criciuma ....

Sindicato dós Trabalhadores na Ilridústria
. de Extração do Carvão - Lauro Müller

Sindicato dos Trabalhadores na Indústria
de Extração do Carvão - Orleães .

Sindicato dos Trabalhadores na Indús�ria
de Extração do Carvão - Urusflanga '

..

Sindicato dos Trabalhadores na Ind(l.stria
de Fiação e Tecelagem de Blumenau -

Blumenau
Sindicato dos T��báihád"o"r'es'" na 'indÓst�i�

de Fiação e Tecelagem de Brusque -

Brusque .

Sin"icato dos Trabalhadores nas Indústrias
de Material mecânico e Material Elétri-
co de Blumenau - Blumenau .

Sindicato dos Trabalhadores nas Indú.strtas
da Construção e do MObiliário de Blu-
menau : .

Sindicãto dos Trabalhadores nas Indústrias
de Vidros e Porcelanas de Blumenau -

Blumenau .:., ....................•.•••
Sinclicato dos Trabalhadores nas Indústrias

Metalúrgicas e Material Elétrico de
Blumenau - Blumenau .........•.....

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas e Materiais
Elétricos Itajaí / .

FIRMAS CLASSIFICADAS PELO
/ B.N.D.E. PArRA

-

A BOUVIA
o Banco Nacional do DeseílVol

vimento Econômico aprovou, a

classifcação de três firmas brasi
Joeiras, que irão explorar o petró-,
leo da Bolívia; segundo os têrmos
do Acôrdo de Roboré, em reunião
re'afiz;da sábado.
As firmas classificadas são'

União Br�i1-Bolivia (Refinari�'
União), Brabol (grupo Lunardi
Monteiro 4ra!lha e Klabin), Pe�
trolanza (���.po .Celso Rocha Mi-t A. decisão do BNDE serlÍ sub
randa e Mano SImonsen). metida ao p,residente da Repúbli-
A diretoria do BNDE estabele- ca, a fim de que as eredencie jun

('eu o crit�rio que habilita mais � to ao govêruo da Bolívia. "

duas firmas. Segundo êsse crité
rio, recomenda-se' a associação
dessas duas firma� às classificadas
ou a indicação -à Bolívia delas
duas; depois de decidido pelo go

vêrno, daquele país a aceitação das
,Credenciai.s das três primeiras.
As duas firmas habilitadas são a

Petrobol (grupo Galdeano) e' He'r
mínio Fel'l'eil'a Filho •

TRATADO DE AMIZA'DE' E CONSULTA
ENTR'E O BRASIL· E PORTUGAL

RIO - 30 - VA - "A res

p{\ito de notícias surgidas na im
prensa. sôbre o andam'ento dos
tr"balhos de' regulamentação do
Tratado de --Amizade e Consulta
entre Portugal e o Brasil, o Ita
Olarati esclarece o seguinte:'
1) O Tratado em aprêço 'encon

tra-se em pleno vigor, desde, 1955,
data da troca dos respectivos ins
trumentos de ratificação, restan
do apenas ser regulamentado o

exercício dos direit08 'conferido,s a

nacionais de· um em outro pais;
2) A menção, contida na res

posta do Itamarati a um requeri
mento de informações do se'nador
Lima Teixeira, no que tange ,a um

reexame da maté-ria' pelo govêrno
portuguê.s, reve·ndo o embaixador
de Portugal no Rio de Janeiro, se-

Ilhor Manuel Rocheta, entregue ao

ttamarati as ,bases, já aprovadas
pelo govêrnq português, para os

entendim'entos t.endente'. à plen�
execução do Tratado;

3) As duas Chancelarias encon

tram-se em permanete contato
com vistas à reativação dos tra�
balhos de Regulamentação do Tra
tado de Amizade '€ Consulta. O
govêrno brr.sileiro, que já haovia
oportunamente apresentado as suas

ronclusões ao govêrno português,
está procedendo à reconstituição
da Comissão Brasileira do Trata
do de Amizade '€ Consulta a fim
de examinar as propostas portu
guêsas e possibilitar, 110 mais b1'e
'fe prazo possível, a reunião da
Comissão Mista Luso-Brasileira;'.

ACÔRDO BRAS'ILEIRO - ARGENTINO
:aUENOS AIRES - 30 - UP

- A Argentina e o Brasil chega
ram a um total acôrdo sôbre
transportes marítimos e fretes
entre' ambos, os p,aíre,s, dentro d�
margem do autal convênio comer

ci'al segunilo Se informou em es

fera's chegadas ao Ministério da
Economia.
As negociações se realizaram

recentemente no Ritt de aJneiro,
e o, texto do 'convênio será dado à
publicidade proximamente.
Segundo 08 informantes, 0.8

pontos principais do tratado as

se'guram um ll1'elh_Qr aproveita
mento dos efetiovos marítimos de
ambos os países e recomenda aos

armadores da Argentina·e Brasil
.

que atuem em forma coordenada
entre si, a fim de racionalizar o

transporte e estabelecer um nível
de frete razoável.

'

Dcidiu-se também o melhora-
menta das instalações portuárja�
e o ordenamento das operações de
carga 'e de'scarga, para evitar o

encarecimento do transporte.

Pápa aplaudiu! ...
(Continu.ação dã La página)

braços de João XXIII. Entretanto,
o animal mostrou-s'e indócil e

inquieto e o Papa, visivelmente

nel'voso, ,se' recusou a segurá-lo.,
Uma jovem artista do circo,

Graziela Venture, . exibiu-se num

espetáculo 'em que dirigia os 'mo

vimentos' de duas pombas brancas.
O Papa 'aplaudiu o número e de
pois abenço-ou os artistas, que o

aclamaram entusiàsticamente quan
do êle deixou a sala.

FLUMINENS'E FUlEBOL CLUBE
:de da 'Prainha .par,a, um grandioso
:baile, em regosijo pela passagem
'do ano. O ESTADO envia seus

:mais sinceros parabé·ns e votos de
felictações, pedindo ao Criador
suas bênçãos para que o Flumi
nense tenh'a seu caminho sempre
coberto de ghírias e constantes vi
tórias.

Recentemente inaugurado, após
inúmeros anos de ingentes lutas
.e muito ,sacrifício, congregando
os esforços gerais, o Fluminense
Futebol Clube, localizado na Prai

nha, ·entra em 'nova fase, com um

bem organizado setôt social e

desportivo, cuja organização nada
deixa a desejar.
De pá e picareta, os seus valo

rosos dirigentes e demais asso

ciados não med1i'am eifôl'ços no

se.ntid.o de l_ega'r aos moradore'!!
da Prainha 'um Clube onde pos
sam frequentar j�ntamente com
sU.as . famílias, dentro do mais ri

goroso critério.
Hoje, às 21:30 horae, o. salõe.

do moderno Fluminellle Futebol
Clube e'stará l'ecebendo

VIAJANtE
SR. FRANCISCO
MASCARENH,AS

Seguiu ontem pelo Convair
TAC-CRUZEIRO DO SUL para
Curitiba· Q Sr. Francisco Masca
re nhas, Diretor da Biblioteca. Pú-
blica Estadual.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




