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Cambil.t

I
1,- , .As fôrças do "Diretório Revolucionário", que ocupavam

o. palácio, anunciaram que só o cederam ao- Presidente provisó-
1'10 depois 4ue êste deu a conhecer os seus planos para a futuro e
prometE'U manter a unidade que existiu durante tôda a revolução
e?tre as organizações rebeldes que derrubaram o ditador Ba-
tista. '

'

ANO XLV O MAIS ..ANTI ao DIARÍD DE 'SANTA CA TARINA - N.o 1 3 I) o 2
•

I
,

LEI

Mercado
efetivo. .

Ao contrârío do que foi divul

gado, Ó Itamarati não reconhecerá
o novo govêrno revolucionário de
Cuba nas próximas vinte e quatro
horas, pois, segundo O JORNAL
foi informado, o govêrno braaileí
ro aguardará que o sr. Fidel Cas
tro ocupe militarmente a ea.pltal
do pais e sêde oficiai' do govêrno
cubano.

O presidente provisório Manuel Urrutia Lleo, ordenou a sus

pensão do decreto impondo a lei parcial na províneia de Havana,
minutos d spqis de haver tomado posse do !palácio preaidencial, O de
creto estabelecendo a lei marcial foi tornado sem efeito unia hora
antes de entrar em Vigor - 21 horas - e portanto nunca setornou

Por essa razão. sxmente dentro
de dois a três dias será feito ofi-

NOVA IORQU
.

I t h im nto es' DI""ETO"".· BUB,NS:D" A ""PUDA RAMOS - GERENTE: DOMINGOS, F. DE AQUINOE, 6 IlTP) -'A fa.mília do presidente provisório ela men e o recon eci e ,
-

.... a
"

III'" .,,�W

d '"
Y

tando o assunto entregue ao De- .
e 011ba, Manuel Urrutia, ainda não sabe quando embarcará para M é EDIÇÃO DE, H'O�É: 8 ''páglnas ,- Cr$ 2,00 - FLORIA,NO'POLIS 7 DE JA!I{EIRO DE 1959p.art'amneto Político do inist -

._

RIO, 6 (V. A.), - O'dQla�
subiu hoje cinquenta centa
,vos 110 câmbio livre. No fe
-ehamento do mercado, os
bancos compravam a. moe
da americana a 137 eruzeí
ros vendendo-a a 14-1,50.

'

<, ,A FAMILIA DE URRUTIA PERMANECE EM NOVA IORQUE

NQ'O� (-Embaixador'
'. , .....

BrasUwo� na

Allllria-
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\�

SÁBADO, ,DIA- 1 O � ,-GRilO
-

DE -CARNAVAL ORGANIIADA 'PELO DEPARTAM·ENJO. SOCIAL, '. 'FEM�NlNO'1
SABAUO,' DIA· 17

I

SOIRÉÊ �OS /
B�O'INIlOS' APRESENTAÇAo DO BROTINHO' 00 lrRA 1959!

R'es,erva de'mesa:s p'ara -a-s--·fe�s;la:s: d·e 10.e .1:"l',R"I. lo-alheria Mü·lte,r
,

. ..... .
�

-

• <

o Prefeito' Munici��r '�,ê.,PJori�t{p'9P.�, n)
use de ·:suas, atribuições' resorv�,: ";

N O M E A R! -
- _.' �

.'

de acôr(lo com o' Art: 1. 320 ' Uem I da
-

Lei N. 246, �e 15 de_noV'embr� de 1955.
. A NE'Lto LUIZ BATISTA, para e:lCercer o ca.rgo de

Fisca.} - Au�ili�r,.• com exercicio' no Departatpento de

Engenharia; ,Urbanismo e Serviço -Rural, Padrão I,' do
Quadro' Uni-co, do MuniciPio, de provimen.to efetivo.

.

Florianópolis, 15 d� jul�o de-1958.·
,

,

,As. OSMAR CUNHA
,O Prefeito Municipal de Florianópolis, no

,uso de suas 'atribuiçoes, resolve:
N_O M E-:A,R:

_____
de 2J,côrdo. 'Com 'o disposto no art. 1320,

item ,I, 'da, lei N. 246, de 15 de novembro de 1955
AMAZONAS LUIZ CORD;EIRO, para" exercer o car

go-de Fisc-a.} Geral- padrão-N, do Quadro Urtico do Mu

niéíltio, com exercício no Departamento ,de - Engenha-
ria, Urbani�o e Serviço :Rural.. �

,

.

-.

Prefeitura ,Municipal de 'Florianóp'oHs, .3 de_novem�
bro' de 1958

,
'

, .

OSMAR CUNHA - Prefeito Municipal
DECRETO'

. O ;'Pl'ef�ito Municipal de Flor�ópolis,
no ÍlsQ' de suas atribuições é��.con!tormi
di\de c;om o item I do art. 1320'�i 246,
'd�-'l5. de ..novembro de '1955, resol�
'

.. 'N O ,M E A R:,. .-

WAN'bA\)�ERNÀRDINI ,!)'ALASCIO" pa�a exercer'
Ó ,car.goc isp.l�: \ -d� Ch-ef� de' Secção de ·Gontabilidade
Padrão -y� A�:çru:-oyi-!!!el}to',efétivo, -com exercicio no De:
partamentó da.·Fazenda.. . '"

.

confirmam. D, VICENTE SCHERER, ARCE BISP'O DE PORT'O ALEGRE N (; MOMÉNTO EM QUE DESÉM- FI
'.

' ,"
I' :'_" "C/" "

,
' opaugpo 1�, �-I:�0 d_e"d�z�nrbro de 1958.

Recife, 24-12-1958 BARCAVA DE Uà'.� "CONVAIR" TAC--CRUZE1�0 D'O SUL, C,HE GANDO A FLORIANóPOLIS; oou·A.R Cl:JNUA'"
.

..____; � ;;.;...�-�----
I, : o-!'-!-q.., "\'J.' '-7,é,P�efei�'O l4J.úl.i'cipal,

,,'
r 4 v A N D o cttt· S . A; 8: Ã o ',' '

..
-,-hi'

.......

,; 'i--'.,_'�---t�J':�-h);: '.
,;, __.,..,.;--_

"*'. rgem ES,pe�iaJ:id.d.fct':"
,iiI.. lia. WETlfL 'INDUSTRIAL' - Jill1tille'- ("arcl Regblradà) < ��,.�<��\.-

'.

•

' J .' 01 _I

$SSSSSSSSSSSSSSSS'$SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSiSS
B' Para almoçar, e jantar' lle�, depois de sua -casa,

.

U
U QUERiNCfA PALACE H'OTEL· ,'.

, UssissisS"s';'SSSSSSSSSSSSSSSS'SiSSSS':SSSSSSjj�
--

ENLACE nnASIL LAGO

Conaorciapam-se - civil e Ireligiosamente, dia 3, na .�

Igreja 'Santo Antonio; o sr. Wilson Rosa Brasil do _qua
dro de Especiálist�s da Aéronautica, filho do sr, Valdí
virio Rosa Rr-asil ,e de sua exma, sra,' d. Jovelina Brasil,
com ia prendada' srta, 'Maria Iolanda Lago filha dileta
·do Sr. Éité]ides- Lago,' Coletor Estadual né�ta Capital e

,,�e� ,s�la: exrnà: sra. -d. Maria Salltos Lago.
.

, " N6, 'áto -cívi], por pa ..t;te tla noiva, foram testemunhas.
,Capitão Sidne:Y La.g.o e sra, Ema Livramento Lago, e

,p.or"pa\Í'te 'do noivo,' sr. Nilton Rosa Brasil e sra, Dínâ
, C}daae,J3l'asiL

'

;, ",O á=to religio�o: que teve. lugar na Igreja de Santo
"':::-�ntónío, aS,5, hora.s da Tarde, roi ofreíàdo pelo, Bevmo,

Arc.ebispo CQ.adjtÍtor Dom 'Felició) da "Cunha Vasconcelos,
...t.;_ •

. 'Ieye ft .norva corno testemunhas, dto Euclides Siqueira
'Cintra e exma. sh. AnÚ;a",CintI:a, dr. Sebastião Melim e

exma, sra. Diva Meli'm, -sr. Euclides Lago � exma, sra,
-

d .... :rfÚia 'Santos Lago, e o noivo, sr, Abelardo Abraão 'e
,
Bra. Zenaide Ahráão, 'sr. Valdivino Brasil e sra. Joveli-

11�� Brasil, sr. 'Waldir Espezim e exma_�rá. �

'\'. A noiva esta-vá p1a:ravilhosa,' em seu vestido, -con-

féçionado' ,todo. em renda guipure,' ,

')

.OR' convidados foram recepc'ionados na �residência
'dol? pais da noiva, e ,em seguida os- nubentes' viaja,ram
para :rorto Alegr�. 1 '

' ,
,

. A6. .:nohel casal e dignas familias:: os -cumprim�nto&
d.e '''O :ESTADO".' \.

'1\_-,N-t V int�iÁ: R:-; 'O S

: FAZEM Ã-NOS 1l0JE
;:.

�

\..ç ;..;

nosso pr-ezado
Tenente Laudelino Saraiva Caldas,'
do Exército Nacional

. servin'do
,

pl'esentemelj'te na 16." CRM:
As muitfJl' f.elicitações. e ho;ine.

nage'lls coin. l.que v.el'-se-á cerc,ado

-,
;.

_ := -í�l';! �"
-,

'1 '

·Pe... - M1V<),-PE-b-ll'O HÓESClf�L,

"':'{, �;1��t� ��: �:hoje,. t�anscó�·l·e.
'

.. t ma:� i�fn, ll"t.al�c:o do nosso' am.go,
., -e_ piré�aào'"conte'rrâne6 sr. Desem- o ,distinto. aniv�rsarià�te, os de

r j.,.,',.. ''':
.

ba;rgador ;Al!no 'Pedl'Q Hoe'schel, O 'ESTAPO se associam com sa·

x, do �TriblfPal d� Ju�tiça do Estado� tisfaçãof,' fornlu1ilndo
�uito relacionado em nossos

I
votos de saúde,

meios SOCLais, e elllturais, ,o aniver-I /

sanante, 'será 'lIéstá (lata alvo de �,menino Ruben Luz da, Costa.

ineqllívocas pi'ovas -de estima por 2.0 anista dó Ginásio "Dias

plÍl'te' de seu vasto éirculo de' 'Velho", filllo 'diléto do nosso

amizades. t.,. prezado ãíúigo, e coJa'boraldor,
Os de O ESTADO, 'cóng��tu- ..C�pit�9 -Andrélino Nat{v'idade

Iam-se, désejand�-lhe inúme1:as' 'da Costa e de sua "�'xma: espô- ' __

felicidades. '

'.
'sa· Sl'l!'. 'Ii-. Auta Luz da Costa.

SR, GUIDO BOTT
,�� jovem Arll1anôo Viana

-. sr,:1., Itamar Souza Varella.

Transcorre hoje, o aniversário- � sra, Professora Dna. Diná Ca-

natalício do· nosso pr�zaâo con- mís�o Freitas, espôsa do sr,

tc'rrâneo, sr. Guido Bott, Diretor-
.

Fernándo Freitas. I :
. Gerente do: Banco Nacional do I

.

Comércio nésta Capital. NAS C I M E N T"O "O .anivé'rsariallte que é pessôa, ,

grandemente re.lacionada em nos-_ ;Foi enriquecido -dia 30" do mê'l
sos meios sociais e bancário�. será de Dezembro ,próximo paSosad.o, o .

por certo alvo de· inúmeras ho-_ lar, �o no�so. prezad_? amigo, sr·lm'�n;\lte�,s p,or parte de se� larg.o, Helcio Barbosa e' de sua exma,

circulo de. anúzades,' as 'quais os sr�. 'd, Ely Silva Barbosa com o
I

de /'0 E'STAE!Ó';', s2':associ'am,' n�séifne:1lt9 djl_,um .r�busto garoto
I

com votos de '�eli,cirlatl��
.

que' recebeu -;;- nome 'de AY1,ton
'

Robe1·to, Ao Ayrtqn Roberto e'

.
major ELP�DIo. FRAGOSO

��' data' de �95e, transcõrre

mais ilm aniversário' do nosso cón�

tet:râ,neo, sr. Major Elpidio Fra
goso, pessôa lfmito relaci,on_ada em

nossos meiús sociais e culturais.

Á. muitas homénagens, tuntamos
as de O ESTADO.

seus' genitores 'as feIicitaçõe's de
.

Ó ESTADÓ, I
_____ t

LEÍA' tM NOSSA'NOVA
�MB�L,A.pE-M COMO,
SE PREPABA UM BOM

CAFÉZ�;O/ .. ,--�· I,Ten, LA,UDELINO CALDAS

Aniversaria-se na data de hoje o

E
SENH'ORA

E

SENHORA

participàm o contratp de Ca�!\-, participam o cont1'ato iI<; càsa

'1�e:nto de SQU filho Mário Alberto me'nto de sua filha Ivanise com

com a senhorita 'Ivani.e Soares o sr. 'Mário' AlbertJl de Arauj'o
RamoSo, Gomes.

_

, Mário Albertd e Ivanise'

F,polis., 24--12-1958

,Oal'ALDO MELO
À CATA DE ASSUNTO lVJinha mente está vazia de

assunto como uma cas-a comercial depois das festas de
Natal e ano novo.

de "Tênis" P.aulo Ferreira Li- Parada e' sem movimento.
ma está sendo um dos jovens

',,: *," mais -diseutido pela nova ge-'
A não ser êste vento sul com cara de Iestada forte

'O B d' Q
que varre a ilha dindo supapos e guaseaços na cara d:

ar o uerência Palace
'

ração, '

'"

-Hotet -conFinua sendo o ponto *
gente, surpreendendo-nos nas esquínas das ruas e pra-

_-=�"!":����������_.....��"",,!!,,,,,'..;..__---- ças, tudo mais é silêncio, espectatíva, caras amuadas,
BANÇO DO DISTRITO FEDERAL SIA. buscando ao menos um boato 'para da�r movimento. -

EM LIQUIDA:ÇÃO EXTRA JUDICIAL Ql\anto a mim, confesso, estou completamente ôco

E D I T A L" e dominado por uma preguiça mental que' me leva ao

O Liquidante do BANCO DO DISTRITO FEDE- pessimismo. .,

RÀL S.A., com seda na Capital-F'ederal, na rua da As-
Dizer que ha ausên-cia completa, absoluta de assun-

Confirmaâo a vinda ao Rio, semblêia, -Nios 72-74, em Liquidação Bxtrajudteíal
.

nos ,to, também não é verdade,
por ocasiã� do Garnaval, da têrmos do Decreto-Lei N.o 9.228, de 3 de maio .de '19.{6, Ele existe.

Crcnista Social Elsa Maxwell. faz saber _que, na fo:rma do art. 17 do Regulãriiento apro-
Topa-se com ele em, cada canto.

Fomos informados que a .mesma 'vado pelo Decreto-lei N.o 9.346, de 10 de junho de 1946, Porque não aproveita-lo ?

deverá chegar acompanhada de . foi publicado, por edital, no orgão - oficial da União, de Simplesmente ,porque há assuntos que trazidos pal'a '

trin ta _milionários americanos.
.

2' de janeiro de 1959, o quadro definitivo dos depositan-
esta- coluna: só' dão aborrecimentos

'

tes e demais credores da Massa, com a c,lassificaçi� e

.

Vemos "'coisas erradas ; apontamo-las, criticaino-Jas:
as importâncias finalmente reconhecidas. Dé ãcôl'do' pr<!cHr�:ril�s, m'ost�ar erros berrantes e _ist9 -basta para
cof o art. 18 (lo referido Regulamento, qualq-uer depo- que

: no- día- seguinte os responsaveis por esses 'erros

sítante, ctedor, ou acionista do Estabelecimento liqui-' am�P'i"em a caira, evitando cumprimentos, sem que antes

vo_ concuí,�o "Bangú". dando, d'u:rante .os· 20 (vinte) dias seguintes àquela pu-
tenhàm" verificado -a proceden'C;a_d,o que foi exposto :_>,

, * ,bl!,cação, poderá r:eçorl'er para a SUPERINTEND1:NCIA ctmC1:do,· quas,i sempre- com a 'melhor, 'intenção e com-o
Nú ,Próxima éolunn ,apontarei DA MOEPA E DO CRERITO, ,contra a 'inc'lusáo, ex-c1u-

nobre '-intuito' de ajudar o progress'o de noS'sa terra.
as Elegántes ,da Cidade de Brus- �ão ou c.l�ssifica�ão, parcial ou total, de qualquer -cré- .

Nfio ha mesmo .situação mel1jór 'e mais -comoda para
que, apresentadas em �';�c,onte- dito, fazendo a entr'ega do recurso ao Preposto d'a men-- o Jorrtálista do que ,seja o engr.óssamento, a bajulação,
cimentos Sociais" por "Lú & cio'nada SUPERINTE'NDÊNCIA junto. à indicada sede esc(}ndendo' a verdade, doirando' 'pHalas e gastando ad

do liquid\l:ndo, para-o devido encãminhamento àquele' je,tivos
em' bombasticos elogIOs. -

.

* ' O'rgáo.
.

Ai, sim.
..

"

Agi'adeço e retribuo os votos'
.

Rio de JaneirQ, � 3 de janeir0 de 1959

.

So�risos � cumpri�entos.
de Mas festas enviados-pela s1'ta.

. .Ba�co do Dis-tr:i!o Federal S;A _ Em Liquidação Convites .para o cafesinho..
. GloÚa Tere�inha Cunha, dª,: Ci- • ,Moac'yr de Al'�ujo Oliveira Sã'lama,leques e mesuras' com agradecimentos de to-
d d d S

- , da 'á' forma. .

'.

" , '""",
'

i:J: �" ,Liquidante E lambem: ••p�0p6slto do, que você, escreveu, tenho

".

_ ft1r�_1_rt••CQ': ::j€:::��='irf::.r;�� 4::1;�·.::::a:"
"

l">"". -

" ',r:'
. 'ser um mdeseJavel em todos os sentidos.

..
Que quer?'

,.-:-

Comige é assim mesmo.

Nf>m que passe como o fogqeté rússQ atém da lúa e

se transforme num satélite do sol., -,

Na minha· romagem não ha desvios ...
Vou,

.. �té ondê"aer.
...,.'

_José Rodclpho
'

Câmara apre-
. sentará .as "Debutantes" do

élube.... Doze de Agosto em re-
. .

,PQ�tagem iía'\l_'teviota "Jóia":

*,
'.

'O Carnaval- vem aí.., A boa-.

t�' "Plaza'';:' ji deu sua festa

.c!1"rn��;H�'s�" e foi bastante ani

��nl'ad'a-:v .�:.-=. 'i"' �

*
'O jovem Campeão Brasileiro

do "Society".
i. : t

• .l. ., *
Q,uanto á ser notícia, pergun

ta que me foi - firmulada días

atrás, é apenas ter quem site-

diariamente em Colunas -Sociais,
'Rádios ou Télevisão, dando a

certa pessoa c,a rtaà - Ev!den t�
mente esta pessoa deverá ter

predicados,
*

_.
-I'"

E!_ll P.br íl, terão início as es

colhas das novas representantes
dos Club s Carioca para �m no-

r,,,.1 ,
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RAPTO -$M .NEW,·, YORK

� n_':F,.'I -eOl- intensa taça ao
-

raptor �o�ebê
1)ireçã� de:

MILTOJN'uLEITrl;EsDpArCuOSdTAe"enRcUBl_EaNS
COSTA

I ��:;t�!1�i���;'::a: fi��: !ii!:i:�ii:���: 11
,...--.........-......- ...-.-.-.--.---.......-.•-.--•••-.....-.-.-'!"--.........----....-....,.y.

.

-& curam o recém-nascido que brincavam numa loja aban-
Hab�as-corpus n, 2.849. da do sem probabilidade

.

de ples suspeita de ter sido o I foi misteri�same�te raptado donada, no baírro do hospí- :
comarca de Brusque êrl:o. acusado o autor do rapto de seu berço Íio hospital de tal. Uma busca minuciosa

B Rtelator: nes. Ferreira Ora, até o momento. de da menor M�A.H. presu:�mn-I,BrOoklyn, algumas horas: em todos os edifícios

ViZi-1as os. �

I
referência ao crime de Sê- do-se, também.. qu� o mes- após seu nascimento, sexta- nhos não, deu resultado.

- Prisão preventiva. ducão, não se encontra nu mo s tivesseseduzido"., .

- Concede-se a ordeI,11' processo o auto �de exame À vista dessas círcuns- >. "
. - .'

para cassar-se o decreto de corpo de delito a que 'de- tâncías, não pode prevale- / 5A N G U E N O' '�porque, no caso :qão há veriar sujeitar-se, a menor cer po�' ilegal, � prisão !

'

.

é

p.rova da existência dos de-' .ofenifida e quanto ia ea- preventiva em causá," que,.. "

.
'.

.

htos atribuidos ao' acusadc., pitulado ': n� art. 220 do. C. _desse jeito, ',é .d� ser cassa- •.. .. TÔNICO DOS CÓNVALE.srF.:-J.TES ..t,
n::). sua materialidade, bem P., é ela' mesmo quem depõe da, sem prejuízo do proces- � 4 T�ôNl"

-

• "" l'
c?ml) da designação do pa- "não ter sido, raptada por $0 contra o pacíente- instau-�,! ',. \

CO DOS DESNUTRIDOS
c�e�te. como autor po:r in- Manoel Mari�.no.'·. V'aJ,'gas, raçlo.. '

.•

-:;'. 'Y contém excelentes elementos tônicos:dIC10S ba.stantes ·e senos.' e nem p'or outro,' fendo, de Sejam desapensados e de '. -

V t 1 t d '''.. "
-

\ � . .::..-' Fósforo .Cóldo ÁrsenÍ3to e Vanadafo
.1S os.. re � a os e livre e expontânea-vóntáde, volvidos ao JUIZO a quo. os '

'.

ii r-

'd'
,

dIscufIdos estes au- saído de' casa .de ,seus pais autos originais.

::.6-"'1-
e- se rc.

tos de habeas-co.rpus para a localidade de Cano- Florianópolis, 16 de julho ,.
_

OS PÁLIDOS, DEPAUPERADOS,
n, 2.849, da COIp.arca as, município de Lajes, on- de 1958 ' '\::: S G O T"Á DOS, MÃES QUE
de Brusque, rmpe- de foi trabalhar num hotel Osmundo .Nóbr.ega "

'.. CIUA�, MAGROS, CR1ANÇAStrante o Dr. Euc�iaes I
ali existente" (fls. 38). Pr.esIdente . -.

_I RAQUITICAS, receberão a toni-Cardeal e. paciente E acrescenta'. "que era Ferreira Basto _:.
M I M

R. =..' ficacão geral do organismo com o
ano.e ariano Var- noiva particular de José Relator �. .

gas: Antônio Vargas, coII1 quem Hercílio Medeiros
manteve relações sexuais e Alves Pedrosa
vive maritalmente, estando Arno Heesehl
grávida; que deseja casar Maurillo Coimbra
com José Antônio Vargas, 'Ivo Guílhon
tudo dependendo do consen- Belisário Co.sta
tímento dos pais da depo- José do. P. Gallo.tti
ente". Vito.r Lima

Onde, pois, a prova da Fui presente Hans Buend

existência dQS delitos na gsns, Foi voto .vencedor o

do Exmo. 'sr. Des, Adão
sua materialidade, e a de' Bernardes, Ferreira Bastos.signação do .paciente, como

autor, por indicios bastan
tes e sérios ?
Aliás a própria denúncia,

oferecida em data 'anterior
à do despacho índeferído • o

pedido de revogação do mal
sinado decreto, alude à sim-

mudei para Quink·
"

... e o�ro minha
.

caneta velhai. �

escreve como nova!

ACORDAM, em Tribuna1
de Justiça, sem divergên
cia de votos e consoante
o p i n o u, verbalmente' o
Exmo. Sr. Dr. Procurador'
Geral do Estado, conceder
a ordem impetrada, a fim
de c,assar o decreto de 'pri
são .preventiva contra Ma
nOel �ariano Vargas, que
devera ser posto em liber
dade, se por outro motivo
não estiver preso.

Sem. custas.
Cominá-se, a cada uma

das infrações atribuidas ao
paciente (arts. 217 e 220 do
Estatuto de 1940), pena de
reclusão no máximo' ínfa
reior a dez anos.

Trata-se, de conseguinte.
na espécie, de prisão pre
ventiva a critério do juiz
Que o Códig'o de Process�
Penal disciplina no seu art.
313.
Vale dizer: a mesma só

podel'á ter lugar "como ga
rantia da ordem públiea, interessada em c�nfiar sua cobrança a elemento
por conveniência da ins-
trução ,criminal ou pára as-

segurar a apljcação da lei Praça, sem prejuizo de suas atividades Particulares..
penal", isso, no .entanto,
condicionado à prova da Exige-se carta· de fiança. Dirig'il�se à Caixa postal N.

- existência de UlJl c!:'ime, e

da autoria, ap ada, por
indicíos sérios, ao acusa- 2805

JORNALISTAS ,BRASILEIROS DECLA
RAM-SE ADMIRADOS COM O PROGRES

SO E A LIBERDADE POLITICA DO
ESTADO LIVRE ASSOCIADO

, DE PORTO RICOUGA.SE,A
Xluga-se uma pequena

CASA Iocalizada à rua Pe
dro Ivo, n.? '5.
À tratar na mesma,

, SAN JUAN; (IPSj -

o 'rapidíssimo .
progr·esso

Os sete- jornalistas brasilei- industrial desta ilha e �s
ros que acabam de visitar principail'\

- o�ra� de rest
o J<�stado Livre- Assocíadc, dências tcOno�lCas cons

de Pôrto Rico; dépois
'

de truidas com a ajuda do go
uma excursão aos Estados vêrno, Ape�ar do breve
Unidos, levaram a, mais tempo que permane�er.am.
grata Impressão do • pro- os jornalistas braSlleIros
gresso economíco social e também partj�i�aram ·de
cultural do,t: povo portor- vádos . aconteclmentos so-
riquense, a 'Julgar pelo en- ciail'\- organizados em sua
tusiasmo cotn1t'lue d·eram a homenagem e também tI
conhecer suàs obserV!lções veram a o'portunidade de
pODe0 antes (dê empreender, connecer a cidadãos \ co

ontem, viag·em de regresso muns I para-. ·formar. uma

ao Brasil. " idéia de opiniã�o púbh?a.
Durante sua, estada, os Em declaraçao conJun�a,

-

jornalistas 'brasileiros vi-
os ü'ustres brasileiros du;

sita'l'am diversas dependên·
.

d
� . -

I seram :
� t t '0CIas o governo Insu ar, "Depois des es qu� �.

centros cul!f;urais, várias
dias, nó>: levamo� u!lla IdeIa�

,fábricas que representa'{ll completamente dlstIn� da

III que tinhamo� a re&peIto 1i�realidades dest� povo'.
_ ue 'nos lmpresslOnougo q ;', -,,' " que-muit'6 'é{" qmt:õgue_r.em{)..... ::

.

e���lro 4:erm�
.

_ !:lese vê1\mente de to
" .. (, J.� -to....'riq-uenses de
, do�' OS' 1)61'.'� •

,; superar-se.e a.lçançar trlUn-
.

fos. aInda malOres do ,que
"

:,<::'_ ->'
-

051 já" conseguidos no caf,Po I
- . d:ã. cuitu,ra geral e da ec�,

�:i:i" nica em· todos os seus as

pectGs..<·:�
'"

É es-tlmulante ver co�o
quase sem' exceç�o a gen �
dêste' .pltJ,,S não se conform�
em e�tad'Ó:n:ar e com o sr. �
já elevado 'pregl'esso, ma�

aSlnl'a' converter-se C{)m

esfôr�o continuado em �lp.
dos centro� de maior SIg

nificação c'ultural ?as 4mé-
ricas. E também e est�mu
lante ver ,como o gove:�n�corresponde- a essa atI u

de enaltecedora do povo es

forGa:qdo-se par.� �or a�
a1cance dos cldadl;\os os

meios para. conSeguIr suas

ambições de saber .

"Outro aspecto fUI).da
mental e_m _nossas ?�'serva
ções é o. 'da magnlfIça� ta

refa Que ,realiza o governo
para dota!!" ós cidadãos de

poucos r.ecursos de um?
residência deco.rosa e

. hr
giênica, eliminando defIOl
tivametlte os arrabaldes e a.

promiscuidade. humana que
é ··a bas·e '<:le tantos males
sociais- ' e fisiológicos. As
enormes·

.

secções de apaI�,
támetltos recem-constrm-
dos: é 'Uma emprêsa que po-

Id-e.ria encher. de orgulho
qualquer' gpvêrno, Os por-.
-torriQuenses desfrutam de

. liberdâdes' civis c()mpará�
.

-veis',�,c(j}Ú Ó's'mais comu'ns.
Ch.eg�m.ós à conclusão. de
(lue ninguelJl "carece de JUs
tiça' nem • «;l�e_ igualda.de e

que aS,.OpI,moes maIS va

riadas se expressam ver-

, balmente
-

e por escrito sem

;"i�; '�;�l,J;�ma classe de ,fimita-

.� '.l' Por
-

últimQ, os jornalis-
tas frasil,.ei�os �

'declar�m
Que 'a assQcIaçao Po.litIca
da -i'!.ha ,aos: 'Estados Unido.,;
não a impede de guardar
ze!osame')lte os valores d'e
sua pe,:rso.naUdade. hjspâni
ca, que estão aqUI tao ',pre
sentes como em Quá1quer
pl:\rte da Améric'a Latina".
Integravam o grupo de

brasileil'os os srs. Ney
Octaviani nernis, do "Diá-

€' '.� rio rlu. Tarde" de Belo Ho-
"., rizon te' Heitor' de Almeida

. ; Castro,' do "Diário de No-
-

','

'
, tícias" de Salv�dor Bahia;

C�RlOS . �U�f CIE ,)
S., 11. �,�com•.. Indqslria. �::;��_'�1:�i�?�1:�de ��fi

" R C f 3 Cava:I:C-a:a,ti MltÍlo. dós;..:"Diá--

. -, .."" ,v�-. on5. Ma ro, O rios Asso.giadcqs" .. a� Natal

FLORIANÓPOLIS
Junot Jose dre Sr.fveIra, '-de
"A Tarde" de Rio. Verme'
lho, Bahia; JJ.JJio Maria de
Souza, dO' -"Diário de Noti
cias" d'o Rio. de Janei.ro: e

'kl�
.

Cobrador
,

.

Editora, com vendas a Prestações, estáEmprêsa

Parker Quink é a úni�a
tin�a que contém solv-x,
o ingrediente exclusivo

, 'L,ql.l.� -limpa .e proteae a.

'- 'càiretà' à mêdida qúe
,

escreve. Mude V, também

para Parker Quink,. seja
'quaJ fôr a idode ou a

marca do IUCI �an.to.
/'

.

DF.

"'�. .....-
-

;,.. / .' ....

< ••

-

'_/

-.' - \ :.'

", • "Q�and� o dia clareou, j.Ó foziã- horas que e�
__

v)�tav.a,�Parei 'um' Instonté para,eSli�ar as pernas
.. mos; ao pretender dar nova. parlida, percebi .>(

\,
de�olado que �ão tinha ma is bateria I Isto me serviu

, �"
.

d� lifãO. Tenho agora uma, .BÇltérid D�lco- 'que me oferece

a mesmo garantia e ii írànquiJidaqe que inspiram, ,

:
-

.
,

as peças genLfrnàs do meu carr,o ','. e� não custou

mais do que úma bateria comum." ,

%' , -.' �.

.PREÇOS I

S9 cm3· Cr$ 25,00
473 cm3. Cr$ 100.00'
946 cm3. Cr$ 170,00

"
,

-:� .�

)
, , -------------------------

Distribuidores exclusivos para todo o Brasil:
- -

COSTA PORTELA INDOSTRIA E COMo s. Ao
Av, Preso Vargas� 435 . 8.° andar • Rio

&ib-Agenl. em SIa, Calarino • MACHADO' & CIA. S/A.
Rua Saldanha Marinhl), 2 ' Florian6po.lis

.

:- ;.: .:; ...

- -
- ------� �., .�

STB, ,''';1

Serviço Social e
alegria- �de servir

Parte' do discurs"1 sombreando no cansaço na
. ,pronunciado p e 1 a decepção e no negativismo.
prof. Lúcia Castillos, E é ao homem assim mal'

:!;,la solenidade come- cado pelo espí,rito da der
mOl'ativa ao 100 ani- rota e dli' desilusão, êste
versário da Escola homem frustado e manie
de Serviço Social da tado nO<t fios' por êle pró
PUC. .prio tecidos, é a êste ho-

O nos'so século tení sido mem triste que o Assisten
chamado "crepúsculo de te Social vai procurar para
civilização", "período de lembrar-lhe a grandeza de
transição"', "anúncio de seu destino, a dignidade da
uma nova éra" e de outras Pessôa Humana e nêle des
maneiras mais. Como quer pertar. as possibilidades
que o de:3ignemos, o fato é adormecid·as de ,luta por

q,ue, f.ruto dêste tempo e uma vida sadiamente mais·

respos.ta às suas' necessida- feliz já na peregrinação
des o Serviço Social, tal co- terrena.
mo hoje é conhecido, re- Esta tomada de posição
quer que seus técnicos re- face a dignidade ·e o desti
'cebam formação. condizen- no da Pessôa Humana já é
te e adequad'a ao mal que uma definição que se pres
deseja vencer e ao Bem que supõe antescedente a qual,..
deseja servir. quer tentativa de' Serviço
Aquele tr_emendo .pes- Sociàl. Sem ela a mais per

simismo de uma 25a hora fe.ita técnica e a melhor
em que - "tôda a tentati.. administração soaril:\m co

va de socO:l'ros a ;Náufragos mo uma caixa ôca que além
é vã" - hota em gue se- do vel'niz encantador guar
gundo o autor do célebre, daria apenas o vasio ou de

l'emanee" - nem o advento silusão. Já o afirmou ma

de �Im ·Messia.s .
resolv�:ríá'" giStralmente Amoroso Li

- e �Im pesslmISmo cal.ac
teristico e revelador. L�i
·c� ·cous·equência de' um -�------_......-

mundo vasio de autentici
dade, saturado de técnicas
sem objetivos transcede'n
!es, êste ssimismo tem

-

, ..

• ol..t�, •

� :�.

Bateria
Contém BATROLlFf, -elemento orgânico
que evita perdas por outodescargas.
Garantido pela GM') 'Em coso de
defeito ele, fabrlcação. V. receberá em

tróca üma bateria novo.
'

�

:��:
::i';':-
,7"'� ...

,produto do

".' ,

G E N E R A L. M O r O R 5 D o à R Ao 5 I L s� A.
)

.'

.

(Cont. na 6.a página)
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ESCOLA 'HORMAL��. E.' , ,COLÉGIO
n(ORA�ÃO _/Q�� JESOS"

EDlIAL PARA,O ANO,lEllVO,DEJ959
':, E��m_es de 2.a época '

-, >
.. L ;" ,

Inscrição: dia ,29 de janeiro'� das ,8�hs àá 11,30 hs
Exames: dia ,3' de fevereiro - àá '7,� ns � às 13 hs

Resultados l dia 11-2, às 16 hs
. ,

Exames de 'Admissão ao Gínásío (para 22: vagas) ,

Inscrição: dia 30 de jan�ito das 8 hs às 11,30 'hs
.

Documentos: Atestado de saúde e de' .vacina, ce.rt.i-'
dão de idade e de con�lusão de C'u,rso.
Todos os documentos isentos de sêlo,
mas com firma - reconhecida.

Exames:' dias 2- a 7 de fevereiro
Resultados i. dia 11-2, àS,9 hs.

,

Exames de Admissão à Escola Normal

'Inscrição: �171-59 - das 8.b's· àS,l1,30 hs' ,

Documentos: Atestados de .saAde e de vacina do De-

.;.4 partamento de -Saúde, cef.tidão de ida-

,:.
, '� .

C O L A B o R A D O R B S de' e de conclusão de Curso. Todos os

}��
,.

: .'

' -;, d_oc.imientos ise?tos de sê]o, mas cpm

ffli.... �tétro� �iiho - DrhOswaldo a�dri�\\eJl. ,Ca_br�l. �}-
{ ..fIrma reconheCIda, '

,'�
" .

'-:.',Or: �lcide$ ,�tJ,reu - Prof. Cario! da Go.!fta, Jle!'eir� � ;,E;xames,t'20 e 21,..de. te�el'-eim d� 19'59' {. _ ."

_i,f:t·t�i. OtitoD cÍ'Éça - Major '(ldefoD8& JlIve�..J -: "#Rematncula: .
'

,

Ptb.f. Mànoel,lo�de O,_l88 - Dr. Milten Leite ii. ,60&, ,
.

IHa: 12-2, às 8 hs e às D.t horar.,- Cu:ito�8eeandáriO\

� Dr. Rubén CostA - Prof. A. Seixas Neto ....... W-al�' ":\:Ujâ: 13'':;2; as�'8 e às '14, bot,a��""_ CU�() primâr'io

Laule ...... Dr. Acyr Pinto"'-;íIa:Luz - Ad Cabral Teive ......
- 'Ma'tricu.la: 1arq,im' da In�ância, 'nas salas do Jardim

'Naldy Silveira:- D01'al'cio Soares - Dr. Fontuur. «'_ _}.' 'Dia: 12-'2, àl'l 8 e às"14 horas

Rey _ �icolau Apo.sto19 - Paschoal Apostolo - limar Início do Ano Letivo

C.rvalho :,.'Paalo FerDandD ';je Ara.S., La...
Dra 2 de Mar�o- de 1959....

_ P U B L'l C I D A IIÍ1-:", .,
N,o primeiro dia de aula as alunas {tpresentam-se

M�àil. C�lina Silva ,""" Aldo FemandeIÍ. - 'Virltllo" de ;uúiforme de gala comp,let�: blusa de manga compri-
..

'

'Dias _ '\\rálter Línha'ld , "'l dâ, boina, luvas, sapato p.reto fechado. E queiram trazer

P, A G i N A ç A Q. ",.'
. 2 fptografias 3x4, de uniforme. As novatas, 4 fotografias.

ulégario (lttiga. Amilton Sêhrilldt N,o túm�1 do Colégio, indicação do material escolar:

IMPRENSORES
7 às 11,30 h�f,

DULCENlR CAUDOSO WANDERLEY LEMOS
Dia 24·2·59: 1.a série 'do C. Primário.
Dia 25,,2-59: 3.a série do C. P,riJUârio-

R 'E P R E S EN T A N T • Dia 26-2,59: 1.a série do C. Ginásio

Representações A. S. Lua Ltda. Dia 27,2-59: 4.a série do C. Ginasio'

RIO:- Rua Senador Danta. 4b· - 5.41 Andar 13�30 às 17,30 hs

TeL 225924 Dia 24�2·5.g: 2.a !Iérie' do C. Primário

8. PaulI) Rue Vit6rla 657 � CflÚJ. IJ' -- " 25-2-59: 4.a série do C, 'primário

Tel. 34-8949
" 26"2-59: 2.a série e 3.a do Ginásio

Q-rviço Tele.....áfico da UNITED PRESS (U-P) " 27 2 �9' Curso C'ent' 'f' En I 'N I
� ••

-

'U • I I ICO e "co a ,orma·

AGENTES E CORRESPOilDENTEF.:

'm Todos 08 JIlunicipio8 de 'SA'NTA CATARINA

M O' Y E , SEM G E R A L
Mtlitant.,.conf�t.. � a_eordo com � ta�l� em �ilGr

.'-. '." S S M· A R KA direçao nao se res-pollsabllu.\i pelm - ft'· V' .

colireitos emitidos nos artigos assinados
V JS I J E A' fi O S S A L 'o· j !
Rua Deodoro� n. o d5 - Tel. 3820 Ora. Ebe B. Barros
J'Ulaj "A Soberana" Dütr'flo dco J:.tren. _ r••t.,

CLINICA DE CRIANÇAS

"A Soberana" Praça ],5 d. novembro _ .squiD.
!\tenclerá, a partir de 1.- ...e-

rua Felipe ChrnJdt .

tembrOo 1 Av. Herclllo La., 155,
__��_"'_'--__

Apto.. ,.

DEPARTAMENTO DE SAODE POBUCA ::::I:� ���:I�:t�:,:::::.
,

P L À N T Õ E S D E· F À R MA'C I A
Mês De Janeiro (1.959,)

10 - QUinta-feira (feriado) Fartnácia Esperança

DE JUSTI,

PERICIAS

REGISTRO DE

.',

VIA_ COM SEGURANÇA
E RAPIDEZ'

80 NOS CONFORTAVElS MICRO-ONlBUS.
DO \

R A P I O o. "s IJ L.- B R A S I L E I R O II

,;
•

J'
!.

r-I _

T!;:-.--tat&6poIÍI -. "tia' Joinvm -
- Co.rllibir

, ......�?"J. ��_:�ri"'il
:---��=i·-· . _,,'1!f��������t �.!�

AgeAnela a Rua Deodoro, eSquinA i

_

• Rua Tenentfl Silveira

EDITORA "O ESTADO" L"fDA" .

·0 tJtatÚJ.
\"

...,.

Rua CoueUaêlr. Mafra 1._
Telefone 3022 - Cu. P..tai 111

-

Endereço Telegr6f1eo �ADO
iH II BT_O R

Ru�nl de Arruda a...... -

GERIlNT.
Doming� Pernall.dea ele Aqutne

"

R I!: D A T O R .'S
,

Osvaldo Melo - Flavio ,Alllorlm ....:. T

AJt1I'r� Nilo Tadasco - Pedro Panlo Machado

..Ma"'uldo .:....
. "

, ,�> ,"

" ,
.... lo

Zud

ANUNCIOS

v.
/

S. deseja
VEN'DER (OMPRAR-ou

ama cá..
, am, terreno,' um e.tabeleelmeR&o ..

merdal 08 am aatomóvel r

Encárregue a ORGANJZAÇAO ATLAS LTDA. Corr.eta,ent,

Procuraçõea, Representaçõel, que Ihll proplrrclon.r' OI m.

Ihores negócio_ e as melhoAl '-ortunidadel ,tI'-��, ;;:.. '\dICill
.

- ,

comiuão.
F:scritório Provisório: - R. Sald. Marin" ... , n.o 20 _ "o ne lo! 117

Temos à venda:
'

./

• 'l'inturaria Paulista a rua 24 d'ê .aio _ S.tulto

\ Tel'rilUlO na 'praia Bom Abri,o - Coqueiro.

1 terreno no lotelimento da Praia da Sandade ._ Camborll

1 casa à rua Silva Jardim, 217, 'Fpoli •.
I terreno em Bra.mà

1 e'stabelecimento de sêcos e molhados, muito hem "freKuêsa�o,

-em ótimo 'ponto comercial d.\ Av, Ma�ro Ramos, _ l"f"rma

ç',es em n/c'scritório I

lJma hôa casa de' materiál Iocalisadn à rUH São \'icenlf n .. I'"ul",

(Pedra Grande) nesta Capital
Uma casa ('om frente e um lado ãe, _material, e ° :'eslante de,

madeira, 7xaO,' 3 quartos, sala, cozinha e instalação sanitária,
à rua 3 de Maio Estreito. ""

_ 1 IDt. c'om 11. I a& mtr•.�l flua JOI' MalcDt' - Barre.r..

- 1 lote com 12 li: '5 mtn. 1 Dua JOlé Malcot - 'Barrelroa.

- l-tote com 16 x 28 mtr.. Da Trindade,
frente para o a.falto.

pr6x1mo !l

Dlt, HUBI GOMES
MEIDORÇA

Mi!:D1CO'
Pré-Natal Part08
Operaçõ�s -,CJfnica Geral
Residência:

Rua Gal. Bittencourt ri. 117.
Tenefone: 3889 .

Consultório:
Rua Felipe Schmidt n. 87.
Esq. Álvaro' de Carvalhó. Da. NEWTON D'AVILA
Horário: CIBU�GIA G.JtAL

Das 16,00 às 18,00. - Uoençu de Sellllor.. - Proes.

Sábado:' ! '�'�.� IDcla - Eletrlddaele IIMI...

Das 11,00 às ,12,GO.
' ,

Conialt6riQ: Raa Victor .ai·

Atende A Domicilio reUe. n. U -, Telefon. 880',

__--......---_--......-- Con.ult•• : Da. 'II hor.. •..

, diant•.
Re.idlncla: I'on., •.u.

Rua: Blumenaa 'O. 71.

.

,

FLORIANóPOLIS, QUARTA FEIRA, 7 DE' JANEIRO DE 1959

Para conhecimento dos interessados, ..acha-se _�herta a inscrição

para o CURSO DE ORIENTAÇÃÓ' .:àpj.CO)j,eu;aSQ DE POSTALIS

TA, a inieiar=se dia 5 de j�neí�� �P��l�?,�'c�m turmas diurnas e

noturnas ,

..I

r�
•... �:�'� �'

,

A inscrição poderá ser fe'ita, à. rUR lFELiÍPE SOHMIDT 106,

com o professor "HENRIQUE F!fRRAR; iUNrOR.
'

Associação Helénica de Sla. Calarina
.

'"ÀSSEMBLÉ{A GI(IlAL ,;-
, De conformidadé cgm o Art. l�dos -Estatutos, são

convidados os 'sôcios dl!-: ASSOCIAÇÃO HEL1!:NICA DJ<}
SANTA CA:TA:aIN� Rara a A�sembléia Geral a ser rea

lizada .no- dia 4:de �an�i-ro d,e.l�J�9,:,âs'10' hO�l!s, em sua

sede provisérta; sita à�_Rua 'I'enerite 'SiWe:ir.a junto à

Igreja Ol�t�oxa de São N'icola<U;�Qfn a: s�gui;te Ordem

rio dia: . :�
"

• ':-' ,

'

1) Prestaçit-6 d� Goilt4$ .......,

3), Elejç�o da ��'l1Yil:Diretól:ia.
Ftorianôpolts," �O de Dezembro de f958

Joã'o Córfu
�

- Sec.rét�io "
."

3 - Sábado (tarde)
4 � Domingo .

10 - Sábado (tarde)
11 - Domingo

17 - Sábado (tarde)
18 �,- Domingo

• '1'"'>-.�,-...

Farmácia Moderna
Farnilicia Moderna

Farrn,ácia sto. Antônio
FarmácIa $to.· Antônio

Da. JULIO DOLIN VI••_.
•• DICO "

.�;;;IIIIIIII
bJIIKlaU.ta 'e. o.... 08\'1••
Narla e G.ra••ta - ·Iratame.té
,

.O"racl..
Infra·Tum.Uao - N.baU.....

------,..;..--

'

_ Ulua-Bom _.

(Tr.tam4lnto d. .iua.ita 1ft')

opuaclo)
ADaJ.o-.r.UDOAeoaia - ta ..

Puloa _ .M.1'II0 .q_ipam.Du
.. Oto-&1Dolariqolo.ú

(tal.. .0 ••ta.o I
Hor'riD da. • l. 11, Iaorllt •

da. 111 U 18 hDra•.
Con.alt6rict: _ ", Raa "ldol

Melrelle. 22 - I'on. 2871
'

R••idlnl!\a _ RDa 8141 J.,r...
a. 10 - 1'0R. 14 11

'Uma casa a Rua São Jorge,
andar térreo pafa Fiambrería ou

armazém, com duas salas "é um

.bálção frigorífico' COIll 6 mts e,

p-rát€leiras.
T..rIlta1; n." Rua Conselhe i ro Ma

f,r�. '4:

Aluga-se varias em Prédio

térreo e rentral, Informa

ções no Telefone' 3512.

YENDE·SE
.' ...

-

:(-" ,A: 'S A
NA PRi\IA DOS INGLESES

_
Vende-se uma casa de material

-

bem próximo a praia. Informa-

ções mi gerencia deste jornal.
Sala -de visita; .sala ge'j�ntar,

2 quartos, dfsIleri,sa e casinha.

SOAL'HO
,

.

IRMÃOS BH,ENCOURT
(�IS,�A,QA,R,é1' �9N.! lia'
A"r,l,"o.,CEPOSIIO OAMIANI

ALUGA-SE
-Um quarto ,Il!0bill,ado e com todo

'�onfôrtQ_"'d�sejado; completamente
independen te. Informações telefo

ne 2583.

24-12-58

-
,

'.'

Aí�U.NCIOS I

··,l EM

Xl�NAJ�

!'
'EVlSTAS

"
"

"

�Ml$SÓRAS(
ÇOlOCA,..OS!M QUAl,.

'\
<;lUE. OOADJ no �.

REP .. A.S.LARA.
lUA UNAQOI DANTÀS 40. S...... ,

110 pe JANElR? • D. �. '":

Rua Conselheiro Mafra

Rua João Pinto
Rua João Pinto

Rua Felipe Schmidt
Rua Felipe Schmidt

Farmácia Catarinense ..Rua "Tr;janO
Farmácia Catarinense""- Rua Trajano

24 - Sábado (tarde) Far' oturna 'Rua Trajano
2'5 - Domingo Farm

' oturna Rua Trajano
. ,

.
"

.,.'''i'-..·....,�\
•

'o serviço noturno será, efetuldo peras farmácias Santo Antônio Noturna'e'
Vitória, situadas às ruas Ifelipe Sc1$midt, Traj-ano e Praça 15 de Novembro.

O plantão diúrno compreendido entre,12 e 13,30 horas será efetuado pela
Farmácia Vitória.

,
.l;"

'

ESTREITO

4 e 18, Domingos Farmácia do Canto Rua Pedro Demoro, 1627

1� 11, e.25 Domingos e fero Farmácia Indiana Rua 24 de Maio, 895'

O Serviço' Noturno será efetuado pelas Farmácias do Canto�e Indialit-�i
. ente ta ii pode.rá sjll' _lter��ª, sem urévia autorização dês e

� --:" ;'��>-..;,;;,\.- 1.;';

"O ESTA'VO" o �AIS ANTIGO DIÁRJO Da S�TA CATARINA

·IIIDIC4001 PlOfWIOlll
(LlNICA DE OLHOS • OUVIDOS

NARIZ E GARGANTA
dr

D,. 6 U.i II R E I R O DA F GNSE ( 6
Chef€ do Serviço de Otoríne do Hospita�
de Plorianôpolís - Moderna Aparelha.
gem Suíça e Norte-Ameríeana para Ex'a·

me dos O'lhos. ,Recei� de OêUldS po!T
Befrator' Bausch Lomb. Operação.. de
Amigdalas por processo medeme

CONStTLTORIO RESlDENCIA

'tua dos Ilhéus V' c�ãa Felipe Sehmidt 9t
. FONE. 2366 FONE- 85'60

DII. POI.YDORO, SIO THIAGO
Doenças do Coração - Eletrocardiografhr

Horas marcadas - 15 às 19 horas
Vitor Meirelles 12 - Fone 2702 '

•

DR. GUARACI SAlTOS
.

Cirurgião Dentista\.
CLINICA - PROn:SE

.

� CIRlJRGIA

'HORARIO: _ Dal 8 àa 12 horal. exc.to ao•• 'bldo.,

Ate'ndé exelusívamente com hora ,mareada

Oensultõríe« Avenida HereflidrLul, 6i

Esquina da J:1la-Flernando Machado.

DR. S'YIOS DIMAIOS- - médico'
Ex-interno de Cltnica Pediatria. Médica e Higiene Infantil

da Faculdàde de Medicina do Paraná.

Curso de especialização do S.N.T. ne Faculdade de Higiene dr

Universidade de São Paulo.

Curso de aperfeiçoamento de radiodiagnôatico.

- CLINICA MEDlcA - APARELIlO RESPIRATORIO .;...

- DOENÇAS PULMONARES-

Consultório: rua Trajano, 41 �

Horãrio: das 14 às 16 heras,

Residência: ua Pedro Ivo, 19. Fone 2329.

o r ro FREUSBERGDr.

Diagnóstico e Tratamento das nioléstias dos elhes

Neuro-Oftalmologia e Ort6ptica.
Cirurgia do globo ocuTã� e Operações pl.sticas noa

anexos dos olh�.
Tl'aumatologia ocular e Eletroímã Gílante.

Florianópolis, Tel.: 3153

DRA. EVA '�. SCHWEIDSON BICHLÉR .

\

ClíNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS
Especialista em moléstias de anus e recto�
Tratamento de hemorroidas, fistulas, etê.

'

Cirurgia anal

COl1SultÓl'io:"'::" Rua CeI. Pedro Demoro, 1603 - sala 2

Estreito

Da LAVRO' DAva.
CLINICA üDAL

DR. WALMOR ZOMBa
GAaaA

DlplomãdD pela Facaldade Na·
clonai de lIec11c1.... URlvu

.Idade do Brull
Ez-Interno por 'eo.cano 'a

lllatenldad. - I:IIeela
(Serviço ·do Prof. Oct"',., -

,
Rodri,a.. Lim.) "-

ax-Jntuao ciD .senteo ele (..11r....

ala do HOIIpltal U "".T.e.
.

., lUo cI. .laReiro
.'dlco do Bo.pita! d. O.riciad.
• da ".atal'llldad. Dr, CarIo.
• Corra.
DO.NCAS D. SDflORAS -

PARTOS --OP.RAÇO.S
PARTO S:I" Da. p.lo mModo

p.lcQ-ptoftl6tloo.
Con.,: R\L' leio PInto D. 10,'

.

da. 16.00 1. 18,00 hora.
Atende com hora.' marcada. -

TelefDn. lel5 - Re.idlnct.:
Raa Gener�1 Bittencoart 4. 101.

..p.elali.ta .m moI6.tla. •• �.

1III0ra. I Yia. annAria..
'

Cara odlcal da. laf.ctlie. IIC.'
da. • .:'ronica., do .p.relho ce·
Dito·1irin'rio' em amb". o•••xo•.

90en.:.. do .parelho Dlcutivo
• do liltema ne"o.o.

Hor'rfo: 10� U 12 • I� �e I
bora. - Con.ultório: Ru. Tira·

dente., 11 ._, 1.° Andar - rODe:
"«.

I

- Re.fdlncia: Ra. Lacerd.
Coutinho" 11 (CIII'cara do ".pa.
oha _ Pon.l. 11'8.

Da. CLAUO -II.
GALLftTl

- ADVOGADO -

a.. Vitor ••ir.I••, ao.
I'ON.: •• 418

norian6p9U.

D_. lUN.KlQn paisco
P�O
•• D I C O

O.,.raça.. - .DoeDcaa' el. ti.........
i.. ·- CUalca d• .&418.'"

Cano d. "peelau..cIo'Da
-IIo.p1_1 40. S.nidor.. Ib .�
ta•••
(Servieo do Prol. ..,....... d.

Andrad.),
Co••alta. - P.la ma.U ..

HII.pita1,d. O�d••
.1 tarde d.. Ü,aO

. Iaora. .Dl

dianta no con.alt6rio 1 Rua N',j·
O'Íl .achado 17 "qui.. d. 1':1'&'

d.nta. - T.I.f. 17M
•••Idh,ela - Rua' Pr.. tdllllte

Coatlllllo " - T.l.. 1110.

0_. 1,. WIIATO }--

1'ILIlQ..
Doe.C" 11141 a""1II0 rMJIIlrac.rI•

TtlBnCULOS.
IIlADIOGBAI'I.\ ••ADIOSCOPIA

DOS PULlIOII8
ara..... do Tw.u

�.ríDa4. ti,•• Facaldade Naclor.o••

de MeRDa, TI.lolo,l.ta e TI.lo

drarlllo elD Ho.pltal Nerl.
a..OII

Cano d. ..peciall.açll! p.la
S. N. T.•x·interDo e .z·•••i.·
tanta d. Cirur,\a do Prof. U,oo

Galmarl•• (Rio),
,.....,.�=,,-'�o'"I1··I!.'c J,

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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k_

ANIO ,AS DIFICUlDADES eIE_S
(fM,E TUDO SO'BE DE.,PREÇO ...

Nada- expressa melhor a .reaUrláde nacional do. que
a �a simplicidade, do título destas línhas.,
:: Fala-se em congelamento de preços, PQr determina

çll'Q< peremptória do Presidente da República e QS preços,

,s�bem que nem 'o. foguete lunar russo ... Falou-se' em

O]lel1tção Pan-americana Iíderada pelo Brasil e a, nossa

eCQnom.ia recebe outro impacte CQm a baíxa de preço do,
café, enquanto a A'rg,entina recebe o maior auxilio fi
nanceiro, em doIares, ''Jamais. concedido a um país sul
americano ....... Constroe-se uma magnifica estrada' .pelos
invius sertõeS;" sem nenhuma -compensação eeonomíca
próxima e ficam abandonadas as estradas vitais que ser-
vem ao. escoamento da nossa. produção.. .

. ,

Mas. .. nem tudo. deve ser encarado com pessímis
mo.. Exi,stem ainda alguns setores onde não prepondera
o espírito ganancioso de .luero -imediatista.
.

Vamos citar um dêles. Úm setor que embora não.

apresE'nte produtos "de vital necessidade, como são os

comestíveis, é, contudo, de maximo interêsse pois se

trata do vestuário... . , "

A título de cooperação A....Modela�vai conceder uma
magnifica vantagem. aos seas freguezes do crediário.
Vai passar a vender vestidos, tailleurs e também os I
ternos de verão, para pagamento em 10 mensalidades, I
pelo. mesmo, mesmo pelo mesmíssimos preços das vendas
normais a vista. E, nas vendas para pagamento na, ho

ra, será concedido o 'abatimento de:12%,/
E' uma ótima iniciativa. E' uma tentativa de por

um dique a geral desenfreada alta de preços. Oxala ou

tros tomem iniciativas Identicas. '" -

Por' agora, um "bravos" á valiosa cooperação de A
Modelar.'

.

, .

P A R T I C I' P A ç Ã O
\ MANOEL A.�rQNIO ,MEDEIROS ANTONIO CEZA�IO DA SILVA

�
SENHORA

parficipam aos pa,r:ntes
..
SENHORÁ

E '-

e pes- particip.am aos parentes e pes-

sôas de suas relações o contrato. sõas de suas' relações o contrato.

de casamento. de seu filho. WAL- de casamento de sua 1mia REGI

NEI com a, srta. Regina Câmara NA com o sr », Walnei Medeiros. '

da Silva.'

Walnei e R�gina:
noivos.

Fpolis. - 27-12-58

/

PARTICIPAÇÃOJ
Ernesto Lourenço Soares e Candida Araujo Soares, particlpam i

aOS seus parentes e pes sô as amigas o nascimento de �u filho Pedro

Paulo, ocorrido a 12 de "Dezembi-o último, na Maternidade Doutor

Carlos' Corrêa, nesta Capital.

p, A R' , I: C I "p ,A ç Ã O
JOÃO EVARÚITO NUNES JOÃO A'!tCENO AL�E,S

E: ',i

� �
.

. ..r-),;., MAU�.A MEIRA NU.NJ;S _. NOíllMIA> ARCENO ALyES

�
•.. A.� ;. :;'-tP�ci}lÍlm, aos 'S�lIs•• parin:.t�'t'e�'pe'ssõoa; f�;' �-;'I' ';.;J;ç-õe.s,'':'-"-.. "f. .J '

.

.%;'" -

� ..
_ ... ..-s- r.,.;·_ , '-s,"l: .-�...

':
o. e'ontrato de casal1lel!ltõ' de seus filhüs .;" ,.' ".'

L O U R'D E S e J O É L

E

.

Florianópolis! 31 de Dezembro de 19'58.

PARTICIPAÇÃO'
WALTER H: L. HOESCHL

E

JOÃO JOSÉ MENDONÇA
E

_

SENHORA SENHORA

PARTICIPAM AOS" PARENTES E AMIGOS O CQNTRATO DE

CASAMENTO DE SEUS FiLHOfl

M A R I A H 'E L E N A e J O Ã O J O S É.

L A J ÉS, 25/12/68,

CONCURSO POSTAU'STAS' E NO I.A.P.J.
P/POST-AUSTA - Apostila "ORMES", iQdos os

pontes, a mais completa do País _:.�Cr$ 450,0.0 �. I.A.P.1.

(Esc-íturârfoa) .:_ Cr$ 350,00. Peça por telegrama, car
ta registrada, ou .Expressa. Remessa pe,lo' reembclso

postal. E'DYF'ORA ORMES � Rua Barão de Paranapía
caba 25 - 5.0 - sala 8. (Caixa Postal 3.336. São Paulo

Para Serventes D.c:i. - Cl;$ 300,00.

E -D I
'o Comandante do 14.0 B. C. e Gu. M. Fp.ülis., ,avisa aos interessados

que os exames, d,€) admissão. às Escolas PREPARATÓRIAS e ACADE"

MIA MILITAR DE -AGUI:;HAS NEGRAS. que se .rea l izariam entre 5

a 10 de janeiro foram transferidos de ol:dem do Exmo, Sr. Gen.
, "

Dlretor do Ensino, para â 2.a quinzena do corr-ente mês, corn datas a'

serem fixadas oportunamente.
.

...'

Florianópolis, SC., em 2. de. janeiro' de 1959.

VIRGINIO CORDEIRO DE �ELLO
Coro�ei Comandante do. 14'.Q B'C e' áu� M Rpülis.

E D LI T A
_ CONVOCADOS DA CLASSE DE 1940 DESTINADOS AO,

BATALHÃO DA GUARDA -

'.

Deve.m ,e-oinparecer ·ao 14.0 Batalhão. de Caçadores, cüm • máxima

,Agência, todos os co.nvücados ,:d. ,Classe de 1940 \ q\le foram desig

nados para o Bat",lhãü de Guardas, pertence'nte� ·.ao· Mupicípiü de

:F�ürianópodis.
VIRGINIO CQRDEIRO DE MELLO
Coron!'l Cüma:ndante do 14.Q �C e ({u M Fllülis.

l' .Jogo de Moveis' de q-uarto.·p'ara' easal
1 Cama e colchão de Móla pata casal-

2 Guarda Rou,pas
1 Penteadeira
1 Comoda
2 Bidés -�-

1 ,Togo d(moveis para sala de jantar
1 mesà e seis cadeiras

1 cristaleira
1 Comoda
Tudo de raadeira de imbuia e "em estado d·e novo,

vei� e tratar na Rua Santos Sal�aiva, 46 _;_ ESTREITO

'.

1;,\.,

............_....... VOLKSWAGEN DO BRASIL-----. sua' classe,'
.

mais' vendido
toelo o mundo!

,)

.dt�1
em

I
..._,

o carro

emC.- RftMOS S.' A.
,.

Com. e Agêllcias
Coronel Pedro Demoro, '1466
.. FLORIANÓPOLIS'

'

._

Rua

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

t·. "1' I

JAiRDIM:DE INFÂNCIA "S. CATARINA�f;
..

.

' Editar::de Matricula
.,,' ,Co,nselhos de Beleza

QUEDAS DO' CABEL9( pelada podendo-se' notar, 'Em' ,relá�io ao \ tratamen
,CAUSADAS' . PELO

.

PEN- .apó , algum tempo do uso to a primeira coisa a fazer
TEADO Dr. PIres -

desse penteado_ uma 'zona é 'a supressão d�" causa, mo··
O .couro cabeludo, pode nítida e cada -vez com me- dificacão ao tjpo de' pen

ap:l'esenta,r em -algumas. re- nos cabelos que se vai for- teado enfim. evjj;a:i' todo e

giões placas a;lopeclcay mando na u-egião -Iimibrofe qualquer traumatismo que
(sem' cab�l'�) e que

I sa.� do couro cabeludo com. a .possa se fazer sentir nos

causada� Unlca . e� exc USI testa.... .. . lugares das placas.
vamente pela traC<lito exer- Quànto á pelada traumâ-.... �comiss Impediremos a

cidà sobre os cabelos pelo tíca lateral QU. margina! .ha extensã 'ilafl lesões desde
,penteado. . f" t d � 'a a':lsinalat dQIS. tIPOS prlD- u vez que a volta dos ca

. As zonas mais a e a!l" cipais. Um de'les é o cau+ belos é impossivel.
são-a fron�al e a:s lat�r.als. sad_o pelo hábito diH�ncres:.' l'TgTA: - Ç>s...nOS.'l?S, lei- ,

�ssas peladas traumatw.a_.� pár "os .ca,bel?s com o uso
.

tor(ls-'pCldera? solicitar í
tem geralmente a forma, ff- de "blgoudl.s" (pequena,s. q,ualquer ,coni:).efhb��sobre o

regular"- bordosd l�el:!frd s. hastes metallcas para .frl- tratamen'�o .da pele e':-e.a;bp-:
cOS"e �ao ·bem

e l�� a. a _ sal' os cabelos) e locah��- 10fl aI:! med,lCo ,esP!lc.lahstn..
As lesoeg pode� ��r ,emw do sobretudo na r,eglap Dr. PIres, a rua MexlCo, 31
Tá!rias . ,ou defllll�lVas. t'�' temporal'por causa das eXl- - Rio de Janeiro, bastando
prímei_ro caso o: raf:n:�a lre l5ências da mod,!1. . }J:}viar. o presente artigo
mo fOI leve. e lDS� IClen

,O outr tipo é malS no- deste Jornal
'

e o. ende:reço
para destrtllr o ft0h�UI°tan� tado na �aça negra e se completo para a resposta.
cabeI? �ae e vo

d
a, hl?��tese observa com u�a freQuell- .-

to. Ja n� :s�g!-m a, �iolen- cia cada vez malO�' pelo _de" -Agradecimento
.a agressaC? oldmals .. d lzin- s:ejo de alisar os cabelp�, A

.
família de ,Adülfü Quadros

ta p contmua a dePI0c�be1o 'Af', peladas traumatlCas
do uma perda

a forma- laterais das mulheres de vem de público agradecer aüs

p�rmane:nte, tO�d' cicatri- côr preta chegam as vezes parentes e pe,ssôas amigas que- os'

G!'t0 de um eCI o
,
a ter dimensões ,enormes, eQnfortarall! quando. do faleci-

clal.
e 1 a d a traumática circundando quase todo o mento deste, üeorrH�.�pl,. �2 do

f' ,�ta1 é 'determinada pe�Q cOl�ro ,�abeludo e. a,p'l"eseI}- míh de déZembl'i: próximo. )I;;: .

.

.I O
d do 'óenteado ser fer- tando clDco ou maIS centl-

iado. ""
, toO �U)c.ando-se OS cabelos, metros de largura.

para. trás (le modo a f.or- -'.-T-----------------·
mar - o mo.delo conhecldo � E I

· .

como cfl_uda de cavalo e em � 'I· r·avlo·u�.se.,que os fios são presos }�O 1.
_

meio da cabeça por me10 l
de uma fita ou argola. l}. Uma caderneta da Caiça Eéonomica Fed�ral de
tração diária; forte. contl-

Santa Canarina N. 6.956 de 1.a série
nnaàa, origina .êsse tipo de

A:�DIRF;TORJA.

, Acha-se aberfa à mátríçula para crianças de ambos
-os s.�os, de 3 a 7 anos Incompletos, para o ano p. vín
,dOUTO.

,

. ,,,�'�l�.J�c
Os interessados poderão dirigir-se a Secretaria da

qu-ele 'estabelecimento, nos dias uteis, no horário das 14 às
18 horas.

'

,Moritz S.A.
.

".. '.

FILIAL '''A SABERANA" D�S�RITO DO ESTREITO - CANTO

�
"A S?BERANA" PRAÇ-\. 15 DE NOVEMBRO E�QUlNA

RUA FELIPE SCHMIDT

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.,

8
r
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,
.

R. éOf!selh�tro Mafra}
(Ef�TRO

de
.

Maío, 122.

·,ESTREITO .,

r

«o ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARJO
- "

TECHAS: l'lJOLOS �,'
,

.

CAL .Ei AREIA
I.RM:ÁOS ÊUr'ENCOURT
CAI� BAOARÓ • FO�( )80'

'ANTIGO DEPÓSITO OAMIAN'

Se.,viftSocial ; 8--- *Ii�,"'�fe-
_ ,,(C_I!nt, d��. pâgina )

"I E, aqui, nos. p,ar,ece res- rança que, m1sj;uiPan�O-se à
ma, ao; d'i�er:' "Mais �o que s�lfa, a 'impor�âncla -exeep/ ��.tra t'es_s�fI1;lld.a, _a�� �esa-'
um. movq;m;ento,� )'l1alS do clo��l de uI!l1l

. Eseola • da ·J'Usta�_o.s : df)'S '" d!slludJ,dos,
'I <q'!l�.,Ii;ma. lns;tí.tu'l:çao o Se1'- �r�lç.o SOClà:}.! \, .Ó> :',' des. m,feh�e61,,>·oog. pobres, .

,

.vIÇO SO.clà,l e UM "ESTADO FIX!l�do ob.Jet�vos cela�o� i�zem_brotar,,_. .aq-Ui e .aco-
DE ESPíRITO é uma FI- e definidos, eninnando tec- la, na família, no grupo
LOSOFIA '.bÊ 'VIDA". '

nicas sem, despersonalisas na comurrídade e�bs eo��.
'Porque.é uma 'corajosa a. aeao ·:I)(;)'rnecel'ldo conhe- ções.,o gr�o das po,je{l:Ciáli

afirmação em meiu descrê- clme!ltDs ;b,��ko� prura fír- dad�s humanas" fazendo re-
" ;d,i'tQ' geral, porque 'se fun- m�rc cOnVlcÇoeS profundas, florir os 'Bor,risos da ale

.d'amehta numa vigorosa desenvolvendo as capacída- gria.
certeza, o Assistente Social des humanas de. amar e de Catarínenss! Queres sen-
tem uma missão de Espe- s�rv}r den.tro de u�a au- til' a alegria de servir?
rança e poeísso mesmo de têntíca hierarquização d.e Faze o curso de Serviço'
alflgl'ia.. _ valores. a -Escola de Servi- Social na Faculdade de
.. Pela força da mensagem Ç.,o Social se. f.az uma fonte Serviço Social de Santa Ca-
que deve transmitfn- é um de luz a emitir; anualmen- tarína, sediada em Ploría
arauto da a.legria, v-endo t�, em cada noya turma de nôpolís à rua Vito» Kon
além das mísêrías uma pro- dwlomados, raios de espe- der, n? 53.
messa de recuperação, -alêm
da dor, uma posslbílldade,
de superação.

.

.
É a posse desta certeza

. que o move em-sua' ação
f técnica ·e porisl'lo .esta ação
deve ser profundamente

I marcada po,r' uma serena
.alegrIa. .

f Vivendo em meio a reali-
dade sem fugir a seu con-

.táto rude, .amadurecido pe
la compreensâo'Ide tôda a

espécie de chagas e cérto
de possuir remédio eficaz
para .tanto's males. o Assis
tente' Social detentor de
'uma soberana alegria, úni
ca fadada a permanecer,
mesmo Quando hôuver mor
rido a última tristeza, pois
só i-!: adegría permanecerá,
Somente a ,perda.' desta

certeza inquebrantável, a

fuga dêstes princípios nor

teadores, gera .aquela carl
catura do profissional que
age como

.

autômato peça
mecânica de uma

-

engrena
gem cêga, vítima, 'também

, \: .ela, vflilcida e
. desfigurada

/' -.; . por "'1m pe&,simisIllO estéril
--'--<-" .e >e,sm1l-gador. .

.,'

:::<� .-_
; "

··�C-aneta� Parker' �51;: .cÔr cinza

com meti' nome Heítor- Ílittencourt
Objeto de valor estimativo, rogo

.devolve-Ia à rua'Anita' Garibaldi,
82 ou avisar pelos telefones: 2753"
- 3802. Gratificarei,

----------------�------------------------------��-------------------------------------------------
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II I '-Programa pára o mês de Janeiro
I

) Dja 10 I
" "SOIRE'E CHIC?' comemorativa a ,! passagem do 27.0 a�iversario do Clube.

'

ESTREITO,

./

Dia24
GRITO DE CARNAVAL

- .' . ". '
" . j

'J NOT1\. - -':Rfilsei'vas de mesas para o. gl:ito
-; '-;

.'': de-Carnaval nà'sMe dó Cluõe.
-, . E' ,-'iitdj'sp,ensavel a apnesenta-

... � t -: _.�
ção dá Carteira Social ou o ta�
IãO do mês corrente,r

I
j.,

. f
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-RI8: (_(4"',1 OS MflHÓRES DE 1958 - fLEITAS SOLICH, O MElHo R JíCNlCOi O -itRAK-H!1)O ANO -;- TIO MACAU, •ARE·
'"'

VELAÇÃO DO' 4NO COUBE 'A, HENRlOUE' A'::AuttJRtAJm�' MRIIOR·�(lt: ',.'

'

.

",,!

RIO, (V.A.). _ A equipe de es- 00T\1 .dignídade, \recnicamente· é � mclhur juiz dicos do clube, instalÓll.Ílln-á1en:- 'da, 'Ti.ão �aca.lé. ,l1J,a':,rev<ila'çãp'-do vai'/mór; vài,'l1ue depois eu vouf." Jordan no último jôgo (estêve
}t,rtes' do DIÁRIO GARIOCA, após JAIME seARES ALVES carioca da atualidade. Os clubes I fermaria de, emergência nos ves- ano.

.

' I '\1" Foi uma partida emocionante, perfeito) poder-se-ia escrever que

�êtidos estudos de todos os acon- Muito jovem, Jaime Alves pas- sabem disso e, para evitar sua tiários, recuperou Santos" Didi, .

GOL DO ARNO. __

de tudo e merece as só teve um marcadcr-: a -carne de

fecimento'- futebolísticos' de 1958, .sou com distinção na sua .primelra
. energia, .classificam-no de tempe- . Pampol ini e Caeâ, em tempo re- For marcado por enrrque, Jl� ano. porco.

n� Rio, compôs e ap-reserrta , hoje, grande .prova de fogo Co111o diri- ramental. "Conhece
_
perfeitamente' corde, e çontinua sendo o ltder último jêgo do' campeonato, quan- CRAQUE DO ANO. "BLUFF" DO ANO

a relação dos "Melhores do Ano. gente. Houve um momentô em .... s regras do, jôgo, acompanha de da profissão, por direito de 'coÍl- dõ s Vasco atacava mais c' pare- Aqui ninguél!! hes.ita, ninguém
•

O "bluff" é 'l'eotônio, Apareceu
no Futebol". que- se perturbou (ou fêz jÔ'go de perto todos os lances e �uas inter- quista. 'cia que ia engulir. o Flamengo. discute e todos se curvam:' 'Gar- assim como quem cai do céu,
N�ssa eseo lha, só' se registrou' cena) chegando mesmo à pedir pretações, no geral, são perfeitas. ESCRETE De -repeute Dequinha lançou aque- rincha. O grande ponteiro alvine- quando o Vasco havia acabado de

lI'nânimidade uma vez ; na eleição demissão., '. É homem que expulsa muito Ficou assim formado o escrete la bola pe'lo centro da área, Hen- gro da. pernas -tortas realizou, no v�'nde'r Wilso'n Moreira e sonha-

�e Garrineha para o lugar de o Retornou a direção geral mais caiu na antipatia dos "grarides", do ano DG: Castilho, Paulinho, rique apareceu como um raio, Maracan�, exibições inesquecíveis.. va CQJU Indio. Esperava-se muito

i'Craque do Ano"..Os 0'lotros: ven- fbrtalecililo, abalou com o J;l.lantel mas revelou-se árbitro por voca- Belini, Jadir e, Nílton. Santos; livre' de marcação Miguel saiu do Está para o futebol carioca como dêle e mostrou tão pouco ,que me

e�am por maioria, mas sempre para Bom Clima e viu o time ba- ção e m�rece. nossa preferência. ÉcÍo e Déció' 'Esteves; Garrincha,' arco- em desespêro e, como quem Pelé está para o paulista e, não 'Irece' o galardão de "bluff" do

expressiva. tel: o F.lamengo· e reabl li tar+se, PAULO AMARAL Almir, Henr-ique e Pinga. calcula na ponta do lápie, Henri- fôra -o rendimento "magnÍfico de ano.

'- PAULO AZEREDO. no Maracanã; É ó. melhor preparador físico que atirou a bola nas redes, co-

i r Paulo Azeredo é:o Presidente Ao. ,. .F.LEITAS SOLlCH / de 58. Formando pela Escola Na- TUÓ MACALÉ �rindo o a�queiro. Gol .líndo e de

l!lno,- por haver sen�ido, em pri- .
'1!:ste ano de. 1958 viu Fleitas cional de Educação Física, Paulo Lua Passou como um meteoro. Duplo valor. Ali o Flamengo .se

�eiTo .,Iugar,· a .neccssidade de re- Solich fortalecer sua posição entre ·Amaral .continua estudando e' foi Foi-se ver, '-vcou ·,M;acalé, sem reanimou e partiu paraca vitória
lJIlodelar a estrutura 'do profissio- os maiores técnicos do Brasil. Pre- um dos primeiros a temperar as companheiro de ataque. Durante que ia dar no_ Supef..�· .-�

.

'nalismo, dando ao Botafogo uma', judicado pelas <saídas de.
Joel e durezas da ginástica clássica com todo o pNmeir6�no Tião Macalé CLASSICO DO A�O

orientação dinâniica e' atual.
'

.

Zagàlo, de'p,Qjs de ter perdido .um exercícios recreativos, jogou. atr,is, preparando gols para Últi!uo jôgo do campeonato, em
"

Escolhendo colaborador-es capa-. punhado de grandes atacantes, JIILTON GOSLING Sabará e Lua, 'mais tarde, uma qüe as equipes do Flamengo e do

zes, o Presidente do Botafogo nun
.

Solich chegou ao final, dando J!: o melhor médico. Sua atua- contusão daquele, obrigou Lori- Vasco aparecem como protagenls-
ca interfe;iu públrcameiite no De- aquele tombe. histórico no Vasco, ção à frente do escre te brasüei- val Ldrenzi a lançá-lo como ho- t�s. Prlmeiro tempo brilhante da

partamento de - Futebol, prêsti- que deu -origem ao Supercampeo- ro .tem seu prolonga'mento natu-' mem de área e o torced�r, h,go

l.vasco;.
reação irresistível·-.d,o· lla

'giando ,os diretore's Estelita e Sal- nato. Seus m�todos são simples, tal no trabalho realizado 'em Ge-I viu tudo. De todos os nOYQs .q'lle mengo; gols lindos.; batalhij< d-e

danha em tôda a_ linha e supQr- práticos e objetivos. nei�al Severiano. Em poucos 'm'e- d;spontaram para i :a-h}.(i:;',n�ste: ,t{l�cidas e o estribilho do samba-
tando o ônus das horas amargas Al\HLCÀR FERREIRA ses, reorganizou os serviçQs nié-' 58, o mais complet�f é sem' d1Í<vi- famoso, no côro do d'eboche: "vai

; '"' ;ti ,

rliptamente' em c.ircuito traçado
SuJ-;.�.mericanos de ,na cmelandia. Tambem em SãQ

box .estarão.. �m jogo êste mês. no, Paulo o ciclis_.ta Lookan tentou
ginási'O do I�il'apuera, 6m São supem;,.a::_!ijltiga marca de Montes
Paulo. Tratase da: corôas dos pe- Zuluaga '(·120 hora.s);·
sos meiQ-pe.ad�.s, entre o brasi-.- *

/"o- leiro Luiz Inácio e' ,o campeií·o NELSON GUARDA, O ME-
uruguaio e detentor do título. Do- LHOR DO REMO BRASILEIRO
gom'ar Martinez, com data mar- DE 58 _ Escreve "Jornal dos
cada pal'a o dia 16, e dos pes().s Sports", citançto os melh.o:es do
galos entre o arg.epttno E:r�"sto rem� brasi)e-irQ de 1958, entre

. �!ralldi,' �etentor' dQ ,título cCOJ_l- outrRs coisas, o seguinte sôbre
'tiuEntill da c.ãtegllria·, e" O' nacio� Nelson 'Guarda, gaucho pertencen
'nal EderriJofre, a -24. Dogmllar já te ao Vasco, d� Rio:

'Organizou a F.�.FI nOla ta�ela �e taxIs:ft--pemoutagens' i�§i���:�1i� ª;f��i����)i�:��;:�As t�xas e pe_!centagens a que ·estão sujeitas as Li- I' d) Rev.isão ou r.econsideraçao de ato "'�iIY'_""""'�J"."'''''''''''''''''''
,sl·lel·.ra e chl"lena 'de bola ao cesto'

'- como campeão sul-americano, «;!m�as e Associações obedecerão a, segujnte tabela, a pM·tir

I
do T. J. D. ..

,

•• :: -1.000,00
'V E N D E S E rC'alizarão dois. amistosos,. antes Buc'nos Aires, no conjunto coni(-de 1.0 de Janeiro de-,19'59. e) Recurso ao S. T. J. D. •. 3.000,00 -

d
.

t
.

C t d de lU ervlTe'm .no ampeona o. era o como·o mais técnico doI -: FILIA'ÇÃO: f) Taxa que deve se!'- juntada pa�ra_ re- Mundial _qu.� será··I ef;tuado em continente como t�mJ)ém ter re-Liga � a'mad�E .. • • Cr$ 3: 009,00, '

"
gistro ,de contrato de Técnico 'com. �

No Bom Ab'r�o (Coqu�iros) Santiago do Chile�' O primeiro -forçado_ (j "oito 'gigante" nessaidem - Profissional •.ié ,o"_"
..

;'. ••

" 70. OQO,oo. "},:� qualquer associação .miada .'.
'"

••

.�...�;:'." 1.500;00;. �,s.a. em construçaQ bem adlanta-'
. ,

.

d
'.' , -,;'_ 't'-" oi

�
••11:', �.,,'

• , • 'JOg'Q esta., 'lllarC� o. p�xa_ seA.a- VI Ona s,uu.re os argentinos qUe...O�e_-J.a:_Oa.te.,gor.ht. ·(.R.r.:.,oLttll5.'.li,If?n.aJ_s7 "�;'�;llQ,(),Mi"'��'"g) Oartejra ge atlet�Vra-f:.i<' ,_ .: ••,<. a50�':"'" Iire dOIS Iot<l!!T ....pr-o�!1�D--3- �\. �,,-.._ -t---/i<-":'_-"7""'"'" "'1'
- - .'� ..� ", ....• , _.""",._-".�....��--

'::-2
' = .. , .� ". '. .

- �1elra. " . ", ." a ongos 15 anos conservavam oClnbe - 1.a._GategofIa (alll!'tdor) •.. :: JAlÓO,ol) ':"'. ,� � :;:.:â Via;.:c:-�,:��� ... ""60Q�Qõ� 'com bela Vis-ta p-a·rat'-_oo·h1ar;·'H" __ '

-.--"i:-":":·,-:.':'.."':,-":��:--ãtt:àG· nliss�- tipo' de barco en!....CI ube - 2.a Categoria (amadô1') •. 500,00;.. h) Certidão: de qua'}<;J.uer· -.,!.:r;;�#!óJ:Üçã:(},'f" ·>'i:c�t ..,
Inf...rmaçõe's com Heitor' 13ittenS-. .'

,

. ..'
<" -

.'

.
"

, ;{ F-LUM-!NENSE, O MAIOR Campe'!_naws Súl - Americanos.II --MENSALIDADES! .. de qualquer poder ou dócumento
' cou:r't - T�J. 3802. . , ""'" �

C L "� GAM'I!E.Ãto. "CARIOCA, _:_. !i(0';
.

6' ':N'e'IsQn Gu�rda entrou na vésperaAPITA arquivado •.•• ., •• •• •• •• •• 10000 (V A) C d _. d
Ilo) 1.a Divisão de' pl'ofissionais .• .�

" 250,00 Por folha. a mais •• •• ". •• •• .."
. 10:00

@ s':
_

,omo .as ou�ra·s vezes a regata na guarnição e os resul-
, . :., I .

�
e mantendo llma' vel'hl1' .tradição, o todes apontados f·oram a catego-b) .l.a -Divisão -de ttmadores ••.

,'
•• ,
" 80,oQ IX"_ TAXA DE' JOGOS:

.

'M'
. .

-

, '.

I I I'HE'
_ Fluminense! voltóu a ser o maior rica vitória. em águas do Rioc) 2.a Divisão de amadores " 5000" Na Capita1, de profissional Oll. ml·sto

I.
. '. ".

'

, .
-

pampeão cHioca de 195&. No. di� Lujan".INTERIOR. .

.

i sôbre a renda bruta nos 'J'ogoS de
. I VC!lbQS campeonatos disputados'no *a) 1.a Divisão de p:1�ofissionais " 150,00 , ca'mpeonato, amistoso, interliga, in- �

I Distrito Federal, coube' a? Flumi� PAULINHO, O ARTILHEIROb) .2.a Divisão de pl'ofisslOnll;_is " 100,00 , teresta,drralS 'e internaeionais •. .10%., -

S
-

O J OS·'
nens-e Vencer Q _maior numero de DO "SUPER" _. Com o tento. c) .,1.a Categoria de amadores .,

" 80,00 l'l'f! C3lpita1, quan'do se. tratar de jogos' A'. E-'.

I . disputas. E'\o que é. mais expres-:- .
que marcou 'contra, o VascQ, aliá.

o; • d) 2.a.,Categ.0l:ia. ·d-e amoadores
" 60,.00' interestaduais e internacionais... 5% '

.
� .

I • 3!. h sivo, o. Fluminellse, sozinho, con- o' unic'o da peleja efetuada sábadod)' 3.a 'Categoria doe amadores " 4,0,00" .No Inte.rior,. amistoso, sô.'bre .. a renda as 3 - 7,,. - 9'h oras
\,

. ..'
..

r
.

B seguiu- màis campéonatos' do que' 'o . avante botafog'uellse Paulinho.

lJ� -:'. ·INSCRIçõES DE ATLE,'fAS: . _. bnlta;.;qu�ndo se ,trata.r, de jpgoS in- GENE KELLY _ ARBARA
.todQs ·os outros clubes juntos. Mais assumiu a liderança dos artilhei-.�)\ Amadores, La' 'Categorla,.-� válida tedigas, .com �á taxÇL . tmniIl}a de L:AOG� o S �11 P A R I S
uma façanha, sem dú\'ida, d� 'J'im- ros' do "Sl!P�'r;' Cari()cll.'.-por 'duas temporadas •• "100,00 Cr$ 200,00,., " 5%

_ MetroScope _
pático e· tradiciO-!1'aJ.eJl!be'.eaviôcao,.,�. "�'>:""*_"'.''o) Amadores, ,,'Categoria secundária, j I No Interior, quando se trata.r de jºgos d'as Laranjei�as. f

•

':-" ....�, RENDA:RECo.RDE ;_ "A'c.....:nda'd
.

"50
.

.

d' t
_ Cens.: até 5 anos .. '.�

1 .em ••. • • ,Of) mteresta UalS
.

ou
• in,ernacionais, �k·

.
. , " .

'dO' in;itçh- .�Qtaf�go' "i' 'vist; d'ãc) Não amadores ••••• , ••••••'
"Ã

. 500,09' com a taxa minima de Cr$ 350,cro. . ,. .

, ·ZULÜAG:A - SUPEROU. SEU Gl'ma, Cr�. 4.270.53(00', repTe-IV - TAXAS DE REGISTROS: I
- s/;ren{lá brut_a ••

" 5%o RECORDE MUNDIiAL _ De Ara- senta o novo recorde de arrecada-
a) ReO'_istr.�s de .profi.ssionai's, por ira- /�

..À C.B.D. s/renda bru·ta .,
". 5%c' çatuba informam 'que. Celinó Moll- ção' em Jogos entre 'clubes braJr-

ção, um bu mais anos r "1.000,00 X - MULTAS: tes Zuluaga; campeão mundial�de leiró's,
b) Registros . de'-amadores' •• •• 50;00 For f�tlta de Pl"évio pedido oe licença para a rea-li-

às 5 e 8 horas
'resistê�cia na êspeciaÚd�de "d�' *V - REVERSÃO de Profissional ou I zação de jogos amistosos, po:r parte .do clube visitante, .E'LZA MJARTINELLI '- ALDO

•.

b b" 1 <CB H
FAB�IZI em

pel'lllanenCla 80 1'e' IC',C e1;a; . i!on-, , .. ,

.

I.C O'� PEllA, -VITÕRIk"-
- Não amador •• •• •• •• • •.-" 200,00 através da, Liga respectiva, ou pela não remessa. de' seguiu 'superar .ó :seu próprio l'e- PIl'la vitória obtida sábado contra:VI ..:...,. ANOTArçõES EM �,ERAt.:

'

...�' ..�. quin8e (15) dias - do Boletim ]financeiro Cr$ 1.000,õo. D . O ':N' A T E L L A.
éQrde n�' "durí��iql"é 'próv� qué� o Vàsl!o, cada jo�ador do Botafd-à)'

.

Lieenf'as para inélusã(dle'ám;(f6�-éi;:' CBS.- As taxas d·evl·das a C.B'.D., J·a' esta-o l·ncllll'-
� CfnemaScop'e'-

.

'. . .

26.1i 'd'
'.

,_;,..
.

" . . llllCIOU em e. ezemhr.o, ultimo,'. ,g:<J. :'P'l .c.ont1!mplado com o exce'''--.

em," .qu,adl�os profissionais', .-:. "." 200,00 da. s. i1esta ·tab"'la. '\.
...._

_ Cens.: até 10 anos '. ,.-

A ""
_ às 15 horns, con'cluindo-a ,às 21 êiOllál· "h1-cho" de 30 mil cru-

b) Li-cença "para inclusão' de átletai�, .t ,'Florianópolis, 29 de Dezembro de 1958.
sem inscrição ou iJl$criuQs por ou_- _

L

tra associação, neste caso devjda�
menté. autorizado .,

.

"

c) Des.ejo .dê !r'enov.ação .de· contrató
. ,com atleta "'Prêfissional •• •• • •.

'!

d) Anofa_çã�"'de q�a.Jq;t� espécie, �QJj�'1
�citadas por oficio"-:--·. . .... i";.

"

VlI "TRÀNSFERjljNCIAS DE"
- 'ATLETAS:'

.-

a) No Estado:
1 - Amador para am,ador .• ••

"

2 - Amador pal�a não amador "

3 . Ama'dor'para Pr.ofissional .• .."
4 .: Profissional para amador •• •• ••

"

I) - Profissional' pa!ra não ámador... "

6 - p'rofissianal para Pi'of1ssional"
7 '_ Não amador para Não amador "

8 .--Não" àmaâor para Am3.!lor _- •• :
•• '

"

9 - Não amador para Profissional' "

t). INT'ERESTAtlUAL:
1 - Amador 'para' ama,qor
2 � Amado:!' para Nao "amador
3 - Amador /l!ara ,Profissional .•

·1 "/.Profiss�l para Amador" •.
I) "Pr·ofissional para Não amador

""'6 • Pr9fis'siollal para profi�sio�al
1',- ��o- ,.aJrl_�491:, "pa,rà n-ãQ, amad()r,
8 -: Nã6"'á:ma;dor pa!lla Amàdoi .•• ::". U

-

.9. - Não ,amadór pará Proff�sional ••

".

" .'. ,,-,xII '1=.. ;'��XAS DIVEItSAS:
� a:) "Rec.ui'sÕ :d,êi 'q,úfolquer' :\'��'cilu$lão de<. ,.' �. .,J L" F' I' lI' a":aa"""'" ,'-' ". " :;)", 'I "00.

_ 19a· ,.' ";' __oi:. to ••

, ....�

... '->: .. �... ".. ..... � -.
.

'.
-t ti ;9o.�":·t· b5'Rêc�rso ao.T: J:" D.o::�':; •. :�i;c.!' .\",_.l".OOO;uo

: .' o) P:rót'esto: . Fora de súmula, .... qual-
'I

.

"
,

1rue seja a ilatureza ••

'

•• ';. " 400,00

FLo.RIANóPOLIS, QUARTA FEIRA, 7 DE JANEIRO. DE 1959

Dois títul-;'�

J,UIZÃO i -D0:60MAR E ao

F�E x liIIRANDA, PEl!,-OS TI,

rULOS S"UJi.·Al\1ERICANOS DOS

MEió-pÉSADOS ,E GAIlOS

mero --iI.=. concorrentes. Recorda-
se que ainda recentemente, um [o
v�m al�goan'o pedalan,do ininter-

-j

(

1
..
..

'50,00

ho'ras e 16 minutos ,dé
.

ontem" '0'
colombiano permant;l�e.u 150 horas

sob!'e a sua maquiná�'
Mo.ntes,:Zulüaga· .. decidiu Q s:u

.

/

fêíto à�cidade de Araçatuba que,
no ano· findo, comemo!:pu' o seu

quinquagésimo ano-aniversár.io .de

.

AS'
. ';�PERfORMAN(E5r, '_DOS PRIN(I�

,PAIs-�:(tUBES DA C'�ITAL�EM 1958
. C�llsaS, Df MaOHft'a

fi
IRMÃOS .9I1ENCOURT

às 8 horas

RAF VALLONE _ SIMONE.500,00 CAIS 8AOARe:) • rO'H H02
!<NJ.I�Ç> ô:E P Q S'I (o O A M' A �',

SIGNORET ,
_ em

TERE.Z\A RAQUIN'50,,00 '

II -' AVAl
Dõ.s _sete' clube'S da Capital,. n_o 'setor profissionail, o

Avaí foi '"o' ·mais vitorioso em' 58; in'lbóra sem conseguir
0., tíbIo. Sagrou;se' o alvi-·celeste pampeão do Torneie
«Miranda Ramos", Torneio "Initium" e os Vice-Campeo
'natos de pro.fissionais e as.piran·tes 'e Taça "Eficiência".
Eis as peI'formances do" "Glorioso" em 19'58:

Avaí 2 x Cruzeiro, de Presidente Getúlio 2
° x Se.leção da Capital 2

" 2 x Figueilrense 1
" 6 x Bocaiuva 1

fundaç&.o. A cb�npetição fQi
-

assis':'

tida. por mais de: 30. O()() pessoas

_ Céus.: a.té 18 ano� -

(asa Residencial
VENDE-se ou ALUGA-SE

TELEFONE .3 6 3 °

que sup'erlotaranr '(1 'ginásio Mu-;
nieipal, local escolhido pelo -c--;m-

120,00
200,00
200,00
120,00
400,0(l

- 400,0.0
400,00
120,oQ
400,00

peão. para a conclusão da' s,la ar

rojada f.açanha.·'
Montes Zuluaga regi�trou nada

, Aluga�se
. Apar�amenlo

.

às 8 ,horas
_ Sessão PQpular menos de 7 .!l0 ,voltas, num total

WAYNEr M0RRIS _ YVONNE de 3..750, kms. A prova teve. O S€oU

FURNE:AUX ':__ em ldes�nvolvime:nto,� 'e·i11.' ch;cul�
.

tra�.I'
CINTURÃO' DA MORTE "' \lado em ��rn� "a .. pl'lfça RUI Bar

;:.:_ , cfe'iIs.:., até -14 ltnos :,._ bosa..1l�.stJl.� cidade. O ,perelil'OO' elll;'
torno, da �';feridà pr:açá' ÍIl'edíã 600,

mim�_:_,�_:;_:_:'_._:�_�_:n_'l_:_:...ê".n_t:_�_m_:_;a_t�...ç;_-:_v,....ne,:�
'Ve,nle�s,e

"

" 5 x Bocaiuva O
" 2 x .Operário, de Crieiúma. 2,

a x Tamandaré °
"

.

1 x' Figueirense 2
" 4 x J>aula Ramos 1
" 3 x Gua:rani ()

2. x Atlético l'
'! 1 x Guaraní O

:';-"�" "5 x.Bocaiuva O
" 2 x Tamandaré O

: "".": -().,x'FIgueirena8. �',�'fI"�--, .."

"�E;ih res:�.mo, o Avàí disputou; em 1958, 19 jogos,
veIj,c.endo 13; perdendo. 4 e ,empatando 2. Tentos a favor:
48,é contra: 24 .. Saldo: 24 tentos.

.

às' l_2,00 horas':' e das 114,00 às

17 ,00 horas.
,

PELA

Recém. -, cl.nS'truido;. térreo,
d,ependencia' , . de . em.Ptligad·a, no
centro. 'Vêi e- tratar nu Edifício

" U X· Fluminense, do
" 3 x Paula Ra:mos 1
"

. 3 x Gua·raní 2'
" 4 x" Atlético 2

Rio 4�·

"Edu'ardo", apto., n.o 201.

"�du"rdo", apto. n,o 201,
Visconde· de Ouro Preto

,

"

1.000,0.)
1.800,00
1.800,QO
1.000,00
3.000,01)
3.000,00
3.000,00
J"OOO,"oo

.

3._000,po � -Cens.: até 14 anos _

na rua

93.

VE'N DE - SEàs �'h horas
_ Sessão l'Qpular

WAVNE' MORRIS -- YVONNE

lbll tel'l'eno com 372m2 a Rua
.' ,

Duí'Val . Melqu�ades de Sou�a _

"

f,
FRIGl'DAIRE SUPER...LUJÇO Prolung'am.ento. Vêr e tratar. a.i FUl1�EAUX em

.

ÇINTURÃO DA MORTE Por' mQtivo de ,viagem vende-.se

uma geladeira FRIGIDA1RE SU-
•

PER�LUXO, nove pés e meio,
poi' 01'$ 45.000,00-. Os interessa

do§ poder�o telefonar. para 2438
_ Tenente --Sobrirrho. 'Das 09,llO

Rua_. Nereu Ram�s, 57.

VENDE-SE
Deis .aparelhos cinematl)

grái'lItos sirnp1ex - MOdelo
B e�m,perfeitO· e�tado. 1l5min.
Vêr e tratar no cinema Ti-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



!

RecepcioRad."a:-Mla � ·ofte'

o Alto
_

da- 5- ,·OiStrito Naval
.a M�IS B�A ítilA QÚE CClNlf.EÇo, J>ECLAftQ.Vlt SR.�ItANTE RÁJA GABA GLIA

LÁz,AR9 MRTOLOuif da Praia do..Forte. ,�e '0,8 con- d F
.•

Ad b 1
f:J'

&-...ê
.

. . .

", . d
• 1"..... o orte, 'e º que nOI lmpre�sIO-, er a Kamoll', que C...U', sse pas- admirar as luminosas parsagena

Há �cos dias, o
. D:J.:- Aderb'al. Vtl Rdoshenco�trsavamA-sle �s segu,:.,n- nou foi a penetração de raizes pe- Jct"-Ija à .Ilha de San6t...Catarina, deita incomparável Ilha, a vida

R 1)' t P. id t d es sen oras ra. mirante ....a- I dõ b
. d

.

e1h I b I
i!:<-,,'�. . .

""

amos, Ire or- �I en e a. G .' .08 pare oes e à pn o as v �S a ma s e 1t"'qye eonneçõ, um ex- se- tr-anscorrerá de maneira muito
Imobiliária Ju:re:fê Ltda., ofereceu Ja asbaghca, sra'dDr. AMder�al Ra- muralhas, constítulndo uma, atr-!l- plendor especial, digna de ser agradável; os fenômenos da na-

I
• B 1 á

< d 'P ,..v mo ; ra, oman ante árlo Car- - --'t L •

d '. ,j • •
.

um 1\ moço nQ a ne 1'10' a ra� .

d C EIS D çao para o. seus VISI aneea, apreera a e aprovea,a.,.a. tu reza que a aperfeiço-ou não há
d F rt Ex S AI' t nerro e ampos spose ra, r. . A

•

d
.

f' • t .. �.,

I'
,

o o e, ao mo. r. mrran e
C 1

' surpresa o panelO, OI quan- �spec os .p..noramicos mcom- pa avras que a descrevam e .nem.

Antonio, Carfos R!!ja Ga01l:glia, Jar oSdKrcebs, ssm. CQsmandEante do eu em atitude ruriosa fu�lhar paráveis, o c1ill!1I.e a beleza típi- lhá olhos que se cansem de adrni-
C d t d 5 .,... tr"t N 1 orge. a ruz oares ra. ng "t d -'.

-

h- d I· I
-

1 toman an e o .0 uliI I Q ava.
A' Z P li; C

. ara uen ro e um uv' can oes ea. o oca, sao os e emen os em rar- uma perfeiçio desconhecida

Acompanhou sua E:X:1f". o seu Es-
d nntlto M el�oll BetrtY' Mra•. om!_n- vovô e enecntreí Inesperadamente que posso assim .diser, Não faço por multes. Confesso que viajei

t d M· t d . ",' a e. urr o as os artms .:>.... bonit L t dormi ló'
-

'l't d
' •

.

li 0- alOr, compos o os segum- E F' B li lIII.. 11' Jd' um om o agar o, que ormia e gIOS, mil ar a ativa que sou, pelos- quatros grandes continentes'
tes Oficiais: Comandante Mário ?g.

S ra�lsco .

er �A"11: I - tranquilamente sem que ninguém. busco apenas, tão eõmente dizer Amerícaao .A.fricàno, Éuropeu �
Carneiro de Oampos Bsposel, Coo' �,o�"é ras oma;da_!1t� os �1?�0 o "vigia" do velho Forte. Feliz.! a veldade. que' hora f�o com As iáti,co, f�zerido um' total de v'inl.
mandante - Jorge da Cruz Soa- a.r I. . r_a._ ranclsco.. rI

�' estavam pei:'to de mim e mostreí real desvanecimento. te oito (28) países, não vi uma

res, Cornandânte � �ur1110 Bas- S.Iac· CaPII.tao TsenenDte E�lh? SAo
-

o "vigia" do velho oF.rte'. Feliz- A praia do Forte tllP\ três mil Ilha iguá1 à esta Deus caprichou
t M t· C nd t J' CI ame ler, ra r. Gastão 1iI- t

.

I" f
.

t t� , ,

os ar ms, orna .an e - ose , S" C. "d t F d
men e o anima e mo enervo e e' qua rocen os metros, e a area de' No.rte a Sul e de Leste a Oeste,

AI' S ·tié e Cap"lnã T nent SIS era .• oman an e ernan O f'
.

t t d' d '1 b'I'" J
• •

.

. -. .

onso ai 0- e e
n.' .' ICOU quie o ·para que ,o OI 1111- a mo J raria urere . e supe- Os estrangeiros que aqur che-

E 'I' S c
. .,., lie _rreIra Alvares. d' I' d'''·' 1 E t·

.

'Ih- d t
.

"

d::-_- mI 10 o CI "'ame I T. easem ve- o e a m).)'a- O.
.

s e. rlól' a seIS mI oes e me r08 gam em caráter comercial 0\1 e
'.

Após o almôço em prossegui- bichQ é muito inteligente, esco- quadrados. Vem' dirigindo QO tra- visit�, ficam surpreendidos com a

A comitiva' do 5.o·1:>istrito Na- mento ao prog'tam'a estabelecido Iheu um canhão para seT a sua balhos o Eng. Dr. Anito Zeno Ilha e dizem logo: Florianóp�li8,
vaI, flli' re"Cebid� pe'là"l>r. Ad�r- pelo Diretor-Pesidente da Jrre- residência, nu_ma fortalez.a. Petcy. deveria fazer propaganda desta
bal R;nno., Eng, �nito Zeno Pé- rê, Dr. Aderbal Ramos, todos Ie- Depoil dos agradãveis minuto. maravilha. qUe nós não conhecía-

try Dr. CaNOS Krebs, Eng. Fran- guiram para o Forte, onde' tiveram que passamo. no F-orte, voltamo. O florestamento '1em t'endo a mo!!'; é isto que os turistAS procu-

élsdo Bertagnol1i .Juni�, ·Dr. Fran- a oportunidade de observar uma p,ara o Balnêário, a fim de reg{'es- valiosa colaboração dQ Eng. Fran- ram por todo o mundo, p,ara o

cisco GrillQ' e- Dr. Gastão Assis. beleza Incompqr4vel. O Almiran- samlbO para a cidade. O Almiran- cisco BertagnOlli. Podemos notar descanço 'ou para prazer.
Antes d9-. almô,�, fQi servid9 um

I
te Raja Gabaglia. contemplou Ca- te Raja Gabag1:i�, depois de lIa- um grande núme·ro de árvores C d

.-

d'�.
. onco; o com a opimao estes,

coquetel nem pre_para.do.. pe-lo I m.am.ente 08 arredQres .do FOl't.e e bQre&r o be'lo dia que a. Direção frutiferas, .possue uma granja já .

f I' t
-

tá
.

-', ' mas, m e Izmen e, nao es vamos

mestre Oscar. Nesta 9cgSlao h'o - aSSlll).. se e'xpressou: "Igual a IstO do Balneário od!l Praia do ,Forte em condições de abastecer Q Ho-
•

"" I . em condições de recebê-lo, porque,
ve uma longa palestrlt entre .aa não' há; é ,uma realidade, só ven- lne proporcionou, disse o seguin- te.1. Desta forma, teremos breve- não possuiamós nenhum Hotel
autoridade" navais 'e a Direpão da do para crel' esta nI1lravilhosa te: Ambiente magnífico para o mente concluídas as obras do Bal-

y ,. Y Bale'nário. e agora graças aos

ImnhililÍTia Tüterê" rl'i'e ,v"'m co-' pai.agem". turismo, lamentó que no turísmQ fle'ário da Praia ,do �orte, que d I b á'" " ,." Y esforços a mo iii rIa ·Jurerê
l·l1ana.ndo as õbrall- do .B.alneário' Percorremos todos os recantos e"Ul'opeu não hÍí. ,um lugar igual' a.tualmente' funcíona com as ina- •

� Ltda., tel'emos o primeiro e dal
para ser visitado pelos turistas. talações provisóriu, pQdendo' no

pQr diante os próprios visitantes
Constitm um trabalhó de' grande entanto, receber .9ualquer visitan-

se encarregarão de fazer a propa
en.vergadura, que

-

demomtra a ,te. ganda da mais . bela I'ha do

raude capacidade de àção do Dr. Não resta a m�nor dúvida, que M�nd�.
Felicito desde' o Diretor-Presi-

Campanha Nacional De Merenda Es-

I
colar Do Minisíério oe Educação

.

' Concurso Para a Escolha do E�blema
FL�RIANÓPOLlgt QUARTA FEIRA, 7 DE JANEIRO DE 1959

Criada pelo Ministério de Edu-, de- um envdope fechado 'com
------.....---_;.-�-------:-'-------. ração e Cultura do Rio a 31 de" identidade do autor.

Y' E.R B A ..S F E 1\ E' R A I S março de 1955, par!!'attnder á
-

Serão também cQ_llferidoa três
-II

-

JWulação escoJ..l' de nivel primá- prêmios de Cr$ 15.000,00, Cr$
'� MATERNI'DAD--E' E A jl'iO,

a Campanha NacÍ'lmal de Me- 10.000,00 e �r$ ,-5.000,00, l'espec-
ASSISTENCIA A renda Esc�lar é a mais extensa tivamente, aos trab.alhos classi-

INFÂNCIA rêde de asi'stência e educação ficadQs em primeiro, segundo e

, .limentar do continente súl ame- terceiros lugare's, por um 'juri
Atnbulat6rio e Maternidade N. S. Aparecida

d 50000 ,ricano. Sustentanda pOl' um fun- composto d.. Superintendente da
- Rio das Antas - Caça or ,...... .

do especial Em Ilue entram

dota-,
C.N.M.E. e um critico de arte

Assistência à Infância e à Maternidade - Ro-
50.000 hõ�s feder�is estaduais, munici- plásti�a. , .deio ... :'. : ..... , ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pais e particulares, a CNME atra- Os :mtel'essados podem sohaltar
�sistêncla -e",Cultura à, Infância Tubaronense

100.000 vés .de um co.rpo de. 9.0 sCJ'�idore8 outros d�tillhe�, e '
..
instruções á

- Tubarao
e cerca de cmco-mll colllborado- Companhia Naé10n.lll de' Merenda

Associação dé Amparo à Maternidade e à In-
100000 ! res voluntários, espa�ha seus be- Escolar, se.tôr de,l.(ELAÇOES li'U-Iância de Xaxim - Xanxerê .

fi
.

d d 'Ih d ..BLICAS d d u d'd
Associação de Proteção à Mate'rnldade e Infân- I ne CIOS. a ezenaa e lUI ares e ,

man an l! se s pe I os

d J FI
.

ó I' 100.000 localidade's' de �ôdas ás 2� unid.a-·" para Q aPI�cio. de Educa.ção, 11.0
eia - Lar e esus _' orlan po IS Ides da Federação. Em -1957, dli- andar - DutrltO'..::_)J'ederal,

Associação de Proteção à Maternidade e à In- _

f"· TOO 50.000 tribuiu 234 milhões de merendas.
anCla:-- lJucas - ,... . . . . .

1
' .

Associacão de Proteção e Assistência à Matérni- número que subira neste ano

.

dad'e e à InfânCia _ Jaraguá do Sul ..... 100.000 corrente a mais de 360 milhões,

'AssoCiacão .de Proteção e Assistêacia à Mater- I totalizandQ I;Issim em três anos,

nidáde e à Infância _ Tubarão 100.000

I
cêrca de' 970.200.000 de merendas.

Associação Evangélica Beneficente de Assistên-, lAgora acaba- de ser lançada pe-

cia Social (organizadora da Mat�midade e Ia CÃMFANHÀ NACIONAL DE

H08pital Evangélico) - Florianópolis .... 100.000

I
MERENDA. ESCOLAR, um Con-

Bairro da Juv��t.ude (para assistência 'à crian- curso para a escôlha do EMBLE-

ça) _ CnCIUma ,. 200.000
I
MÁ DE MERENDA ESCOLAR, A Associação ,f''iltarinenss de

Hospital _Diyino Salvador (para a mate�nidade) no Rio. a iniciar-se em fevereiro 'Estatística,oferece.llln!l '�lfta-feira.
_ VIdeIra ',' . . 150:000 prqximo com e.ncerraltlentó em 80 'última, às 4,0·hora. no Lux Ho-

Hospital Dr. José Atanásio (para a maternida" I do COl'rente mês.'" tel um coil'ii�,tel aos �Srs. Ne-wtõn

de) _ Campos Novos 50.000' Todos ,QS' artistas brasifeiros e' Cruz e Dr. David Ferreira Lima, ',.,""

����n:� : ���������e rf.°S.RJ� gfóJ:sto �iô 'cio
100.000' I ::r��1.��:do;ô nr:re�;:�il�ert�;��m ���::�:� ::1;C��s�:i��ã�,A�:�:�,� (�;::.:.',;:'.:.•.;.:.:.:,:..:.,�.,.,,:..�,:..:,.:.,,:_,;:;(,::..;,.;,.,"":;.".�,::','..;.!...::',.'Testo _ Blumenau 100.000 Os trabalhos deverão medir 70 TiÍm" presentes ainda. "0' Prefeito',

" _...
__ ..

_.

Hospital e Maternidade Presidente Getúlio - li: 50 de formato, a duas côpes, Muni�i,pàl' de Florianopoli'. Dr. '

Presidente Getúlio 100.000 constndo dos dizeres f<C.N.M_�. Osmar Cunha e sua e'spôs,a. e ou- Fla{/rdnte .dC!._·Chégada e._m' nóisa =Capital,
<.

pelo- <tConVâ-ir"-do CONóRCIO TAC-
Hospital e Maternidade Sagrada Familia das - M. E. c.;" serãQ assinados tras figul'as da alta' sociedade 10'. CRUZEiRO De SUL, dos Dr� Q1:lflndo da' Costa ,Meira e Maximiliano �imenez,

Irmãs do Divino Salvador -"'Estreito por pseudônimos e acompa·nhados cal. Ministros Procuradores, do Estado de São Paulo

=&!����
...

� ==Y--a-I-i-�-c-a-n-,-o---n��-_g---O---'U-�-'--------h-.�---- .���:�nk�.��NE�
Hos;��yr!mMàte�nidâde' wltmàrsum······ Presi:

'100.000

8"" i·'
-

t'" d'
A Obj�tivando a forli'lação de çados; os engenheiros agrô-

Hos�:lee;�::�gé�lo:��t�ít�: ���i��l�i: :(����:� :��:��: BP,.8·0': IP.,.'-,.'lm.'eU-, 0'--.,
.. 0'3.�gO.,-I:..O,·r"B''O'Q-C !�i���!��od��r���::d;i �{��Sd:�i:r���,e:o�, :�r�g

9'

Hospital Jótlas Ramos ímaternidade) - Ca- "II .ti O suas atividades rio ·interior Social Rural, organizaram o

çador .. , .... ,..............................
70.000 'do País, o Serviço Social Ru- segl1inte programa geral.

Hospital N. S. das Dôres (para a maternidade) ral está Fealizando, um Cur- cujos ítens estão orientando
- .eapinzal õ·......... 100.000

P -to.. ti'
-

' .'
?':

.,.
so.tde Treh1amento intensi- o desenvolvimento do Cur-

:::::::���lt��;::��;à::�:��:::�:;:::;���' 100.000

U. '-00-8 ,I
, 'I. ",1--'-00','�,u' 1-:�,'e�III-O :�!��!:�:::���:::�1���� sOi � :t;���con��i:rectg�

Videira '.' '.' .. 100.000
>

ca de trintas. funcionários, Brasil Rural.

Hospital Santa Izabel (para a maternidade)
>

-
recrutádos nO$ ConseH1os 2 - E)'posição 'sôbre Dou-

Blumenau �....... 400.000' �
• . Regionais de quase todos os trina e Filosofia e

Hospital Santa Terezinha (para a maternida- .. Estados.
- "

'�',11 sôbre Estruturação e

de} - .Toaçaba 150.000
V Vt�TnICoA�On'a�o(Ur'ePco')n"e'c�' dcoemquUnaisiStqasuel,' outras nações �pOoisll'tel.mca,�aixmaadsoruems não eIra Além "do estágio ·para trei- Funcionamento do

\� 1 S- J
.

( t nid d ) a lca Ja . &-:.... , a conc u'· namento, os funcionários Servl'ço Rur:al.Hosp•."!'l ao ose para a sua ma e� a e -: 'ÜlO.OOO os embaixadores' dós go:vel'� O', Jornal do. Vaticano são "técnicQ-Iegal". do Serviço Social Rural es- 3 _ Plano para a execu-

HOS��,�C�lni.àr· dor'rela' 'ú,àrà" ã: 'maternÚlidei nos anticomunistas da Po- anunçiou quet,embàixada "Agora, sucede qu�, COIJlO tão participando de unia 'sé- ção do Serviço de
_ Rio das 4ntas 170.000 II?n,la e dea LaJtouapo�n!aemn�g;-r)Xei- POnalanpeesrmaaen':eacelriamÇãOab}e.1rttUaas- rdeSultll;àod de tumba situahção rie a.e conferências orienta- ,Bem Estar Rural no

Jardim de Infância, das., Irmãs Sacramentinas, la, porqu n ... __
M •

, , emasla amen e em con e_ das por sociológos e agrõno- País.

para o Lactário _ Sombrio '.' , . ,50.00.0 se�tar Cl'edednciãisD. aitoC�ltlán"- c,?mi um, el'lc'ari'e�la�o. de ne- cidal. e 'lue não necessita de mos, afim de lhes permitü' 4 - Contatos com as po·
Matel"nidade 'a cargo da Irmandade de N. S. veIS - segun o o Ire - goc os, s�m > es" arecer' se exp l\laçaO, os representan- uma visão ampla das con- pUlações do interiov.

n� J d P ;., Imb·t b 5n.000 ternacional - diz, hoje, o isso' significava�u 'não ue tes polonês e lituano não es- dições do meio rurícola bra-
D',m esus os assaIS - 1 U a \l, •

al d V ti "O e c nt'n"v o s;o-nhecI e t-
. -

d
Matern!dade, anexá do Hospital Santa Otilia _ Jorn o a cano ss rI.· o 1 u... a . m n- ao em poslçao e apresen- sUeiro e a formação de uma

- 100.000 vatore Romano". to dos chama s "governos tar documentos que possam mentalidade esclarecedora

Mat�;�f3:�e .

dÔnsúi
.

Cã:rios
.

iiênaux ''':'':'
.

Brüsque 100.000 Contudo o Vatieano ain- no exílio"., ser reconhecidos como de sôbre os trabalhos a condu-' - -

Maternidade do Hospital Cruzeiros - Rio do Sul 50.000 da não reconheceu os go- O "Osservatore" a�sinala �caràter <U.plomático e com zir em funçãó dàs comuni- S O A R A O
Matern!dade do Hospital Santo Antônio '- vêrnos· comunistas dessas nu que a, delicada." decisao de valol', de acôrdo com o Di- . dade.s dQ interior. Para que

.

Blumenau 100.000 . negar reconhecimento aos reito Internacional". êstes Objetivos sej'am. alcan-
Maternidade D. Chiquinha Gallotti anexa ao Mais uma AJla..,.la•

-.,....;..---'
- -::. -

-

Mat!����� ���Q:f�\{Ohl���ca1!BiiIméÍÍaú':::: �gg:ggg .

"VII.,. INDUSTR�AIS MAO RECORRERAO rA JUSTiÇA CO'NTRA
Mater)1!dade Ruth HO'epcke da Silva (anexa ao de passagens I o C ls 'a P i O S

I"

M'Hospital de Caridade da Ol'dem 38. de São
. dentesrda �e�éra��:sdaSr��: ALARIO IN IMOFrancisco da Penitência S. Francisco A cidade conta, agora,.dústl'ias do Estado de Santa

. .

.

do Sul ,. 100.000
cOll\ os inestimáveis servl- Catarinat re�beu, do �r. BraSIl Imprensa

represen-j
merci!'liS B,rasil, dando mais

Maternidade Sámaria - Rio do Sul �... 50.000
ços de mais uma 'Agência de Presidente da�Confederaçao ta nosso pensamento:. as uma. lOeqUlvoca demonstra-

MateL'nidade S. Francisco de Assis do Hospital
50.000 Passagens.

..

I Nacional da lndústr,ia, dr. classes .prOdutoras repre- ção do seu. propósito de, pre-
::.;� Fràncisco de Assis - Santo Amaro.... A TURIMPAX, localizada Lídia Lunardi; o seguin..te sentadas pela Confederaçãp servar harmonia entre em-

Maternidade São José do Hospital de Caridade na. rua F.elipe· Schmldt, cabograma: Nacional Indústria Confede- pregados e empregadores e
- Urubici ., : ,., .. , :...... 50.000 nO 14, telefone- 3663, tem co"' t'nJformo prezada compe,- ração Nacion�l 'Comércio; manter a atitude em que

Maternidade São Vicente 'de Paulo, da Associa- mo Agentes V�rgínia- Fiuza nhefro. após reunião_ reali-. Confederação Rural Brasi� s�mpre s�
..
c�locaram de es-

ção de Caridade S .. Vicente de. Paulo' - de Carvalho Pma e Hamil- zada dirigentes Confedéra- 'leira Confederação 'Nacio- tlmular e aefender a paz so-
Mafra 100.000 ton.Platt, cQ� um berq or- ções p.0!lsa séie, éhegamos !lal TransPortes Terrestres e �ial, resolvem, �a atual con-

Orfanato N. S. das Graças"':"" Lajes .._......... 100.000 gamzado serVIço de tran."I- coílclusao final assunto sa- Federação Associações Co- Juntura, admItir ar <lonti-
Paraíso da Criança - Urussanga _....... 100.000 portes terrestres, maritimos lário mínimo cuja nota

.
.

'gência da revisão salarial
Pequena Dora Divina Providência - Siderópolls 100.000 e aéreos. abaixo dá pqblicidade Voz E

.

d boa decretada pa'ra,. no tocante
Pia União de Santo Antônio - Joaçaba .. ,...... 150.000

N
'

I". d E te'
_

' "

R-
.

I spera o, Je, O·à vigênCia da medida, se

SoCi����i� d�A::t�nc��.�. �����'������.�.� .��� 50.000 OVO escrl 0118 e x nsao ura
. " abster de qualquer recurso

SOCi����i� d.:_ P�lj�g:� .. �. �����������..e.. � . ��� 50.000 O· Ministério' da Ag;iCUl- . �éS}ica, puericuÍturi," n��
. direlor·:geral da ft";;l�dt��d�'ardecc�cr�e=p��d''s:d�

Sociedade Hospitalar Santo Antônio e Materni- tura, em colaboração com o' trtçqp, etc. PJn"'" êsse fln), N='E S T L EI"
acu a e e pa_gar, es e

dade Zenaide Be'rtaso - Chapecõ .... ,.,..
.
400.0QO Escritório Técnico de

11- acabl} de) ser assinado um _

logo, � remuneraç�toi fixada,cultura' Brasil-Estados 1- Acôruo, s�gUÍld� o qual o / se aSSIm o perml rem as

'. 5.250.000 dos, instalará em Cu·rUi p.- l!l'l'A manterá� n Escritório Dever.��çhegar, hoje, elh respectivas P,Ossibilidades.
nos, neste Estado,�um' Es- Local, um Engenhe�r.ó Agrô- Florianó1101íS' o sr. Oswaldo t· •

.

-

-- As· verbas consignadas no orçamento da Ro- crioorio Local de Extensão nomo Extensionista, uma Ballarin, ilu�re e dinâmico As· Diretoriãs, solicitamos

pública, Para aplicação no Estãdo, represen- Rural, com o fim de--l)resta�rExtensionista
,Doméstica Ru- Dil'etor' Geral da Cia. In- divulgar imprensa élêsse Es-

tam, em grande parte, o produto do trabalho' aos colonos 4aquela área,; aI e um AWcJliar de Escri- dustdaf Comercial Brasllei- tado:' , ,

da bancada catarinense no Congressõ. Mar.· assistêQc� técnica. dlr� õrfo, .como tambem, veicu- ra de Produtos Alimentares
da a justiça destacar, todavia, a atuação ill- em todas á"S" attviQa.� que 10'$ -e lWLberia,\ ne�ários e NES�É. MADEIRAS PARA �
fatigável, na respectiva Co�ssão, do ilustre lhês interessem. com'jt or-'; 0)' MiriJSlér10 �a 4Ificultura á! diUBilr.e yiajante, que" CONSTRUOÃO
deputada Joaquim Ramos, que, por várias se- gàJllzáçãO' de _clubes juvenis,.' contrib��á bOm' a -in1.por- procede da vizinha caPital

até - á ão o Crédl "Rural tã-nç�a, de 350 lllil, çruzelros. g�u��, deverá desembar- I RMÃO S BITENCO T
e§- � a�" r,�õ

'

se�,� ras, no Aero-

cOJ pat:tir Ala..:
, f'·' .. �:��.

.
'

,

novos

a alta �erificada n�s ültímos
meses, nos preços de combustíveis, Iubrífíeantes, �:&eq:;
peças e acessórios destinados ao� veículos auto-mot(;�,
res;

�

CONSlr)ERANDO os entendimentos" vel'ifkados en
tre a. Prefeitura Municipal a câmara de Vereadores,
por seu Prestdente, ,jIDtidades de classe interessadas,
por seus representantes legais; •

.cONSIDERANDO o que foi requerido pela . Auto
Viação Bom Abrigo - Transportes Coletivos, que man
tém linhas contratuais ,com � P:rdeitura Municipal;
. CONSIDERANDO, finalmente, que' a Pref�ibura
l\�mi.icipa,l não.pode arcar com os ônus da exploração []i
dIreta -dos servIços de transporte coletivo ou subvencio
llá-Ios pois a economia municipal seria ;acrificad-a

D E C R E T A:
't

Art. 1.0 - Ficam estabelecida's as 'seguintes tarifas
�

pa'ra as linhas contratuais da Auto Viação Bom Abrigo:
.

.

la Secção: Florestal .. .. .. .• .. Cr$ 4,00 Y
2a Secção: Cape}.� •. .. .. .. ... .•

" 5,00
3i! Secção: Bom A1>rigo .. .. .. "

" 5,50
A�·t. 2.0 ..._ Em tôdas as secções os estudantes, terão

11m desconto de 20% na venda -de passes.
Ar,t. 3.0 - �ste decreto entrará em vigor no dia 8

d� janeiro de 1959, revogadas as disposições em contrá
no.

Prefeitura Municipal de Florianópolis, 5 de janeiro
de 1959 .

OSMAR CUNHA - Prefeito Municipal

"c H E G A MOS M I N I S lR O S" }-- ., ...�iI

:�:
. �

dente ao mais humilde operário,
por ista v!lliosa Qbra turílltica.
pertencente à Jurerê Ltda.

"Coquelel à Dire..
lorla da JAC··
Cruzeiro dô·;Sul"

OS 61 SINOS DA CATE
DRAL PADLISTA .

SÃO PAULO, 6 ,V. A.) -
Realiza-se amanhã, às 15,30
horas, a cerimônia de sa,"

gração dos, sinos da Cate
dral Metropolitana, que são
em número de 61, a cada
um dêles corresponde 11m

p�drinho e uma madrinha.
D.o primeiro sino são pa·

drinhosõ sr. e sra. Jusceli
no "Kubitschek; de outro o
comendador Hermínio de
Morais .e sra.; o. sr. Jânio da
SUva Qúadros e sra. Eloá
Quadros figuram como pa
drinhos de um dos sinos
grandes. .,� ::!� !

61 BADALADAS

° Cardeal Dom Carlos
Carmelo de lrasconcelos Mo
ta convidou 61 pessoas par.t
padrinhos dos sinos da no·
'va Catedral. Entre êstes es
tão o Comendador Machado
Florence e sra., srs. José Ma
ria Whitacker, Lucas No
gueira Garcez, ,Altino Aran
tes ,José Maria ·Alkmin e
outras.
A cerimônia de sagração

de cada um dos sinos cons
. tará de uma badalada

N, F.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


