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'O Abono .\

stro em Havana (AIU A. Et.tENDA
.

FERRÀRRI

pessoal ativo e inativo das autarquias federais e entidades paraesta-,
-

tais, foi dada como rejeitada, mas na verificação constatou-se falta

ria

.do·

RIO, '9 (VI\) � A, Câmara dos Deputados, em sessão extraordiná-
\ .

.

realizada na .noite de hoje, prosseguiu na rotação das emendas
Senado ao projéto do abono. Por 90 votos 'Contra 68' e 5 em

São Paulo, 9 (VA) - Um ' e da Delegacia de Ordem
guarda do Palácio dos Cam-

\POlítica
e Social.

pos Elísios pôs em fuga na

madrugada de ontem três Do' Ia resmascarados que se aproxi-
mavam do portão principal .

d� �esidê:ricia do-governador nOYO/empre'sll·mo!Jan!o Qúaqros;, Os �,omens ,

fugIram ll;um: HX'W asul, ,Washington 9 .,.- O Ban-
ch!lJPa m:l-S8, ma� f?,ram co de Exporta:-ção e Impor
P.r��os pouco depois e Iden� tação (Exlmbank) anuncíou,tiflCildos como Manuel Car ontem, que vai abrír, de
yalho, de 18 anos, e os me- imediato um crêdltõ de 12nores-F. O, e ,G, L, �e 17; milhões � 500 mil dolaresNa delegacl� os �,ssal-., ao Brasil que se destinarát�ntes declararam que tt!dQ a intensificar o desenvol
nao 'passava de uma brin- vímento

'

da. exploração das
10----_ cadeira de ra��zes, O fato, jazidas de minério de ferro

f)f1!-ETOI.?: RUBENS DE A RRUDA. RAMOS - GERENTE: DOMINGOS F, DE AQUINO entretanto, fOI ,leva_do a.o pela Companhia Vale do Rio
·c.onhecimento Adll; Casa. MiÇ Dôce, '

EDIÇÃO DE HOJE: 8 Páginas - Cr$ 2,00 _ F'r..ORIANO'POLIS 10
-

DE JANEIRO DE 1959 htar do sr, JanIO Quadros A abertura dêsse crédito

a Igreja quer: resolver -o' p�robl�ma - t���;ií�l31��1�t���
, III

d N d t
r- nada especialmente para vidos. Tudo estará ultima-

agrarlo O ·or es e e�a tarefa, a qual deverá do, possivelmente, no co-

apresentar, sua>!
- conclusões mêco da próxima semana,

antes do dia-fi de fevereiro. l!'::sse empréstimo de ""
Nesta data, o sr.

Juscelin�o
12.500.00 dolare; será oRio - 9 - (VA) - A de Golanía e essessores téc- ra tentivas de maior alcan- Kubitschek reunirá, no Rio, sexto que o Export-Imporbreforltla agrária, um dos nícos, ce, em terrenos do domínio Os ministros do Nordeste ' Bank abre à referida com-itens .prenc ípais da refor- do' União, Será dada ênfase fim de anunciar oficialmen- -panhia mineira brasileírâ.mulacão da politíaa do Go-! Sabe-se que Dom Hélder especial também ao proble- te a execucão das medidas 0s cinco anteriores, conce-vemo 'para o Nordeste se' Camara apresentará ao sr, ma de distribuição de semen nt

' ,

did t' d 1942 1rá o tema (la reunião convo-
I Juscelino Kubitschek um t 1 doi

.

d t' gnvername aIq para recu- i os a par Ir e , eie-

cada pelo presidente Jusce- ! plano de reforma agráriâ, neoss,aos avra ores nor es 1- peração daquela área bnasí- varam-se a um
-

total de "

ltno Kubitschek para hoje, i elaborado pela Igreja" A ,leira, 24.500,000
. dolar,es,

,nas Laranjeiras. Estarão l-cxperiencia, seria iniciada Independente da referida

A
(-

dpresentes os ministros da: em áreas da propria Igreja, reunião, prosseguem Os es-

pro, 'va' o.Agricultura e Viação, Dom naquela .reg lão, e servida tudos dos problemas do Nor-
I.J:eider Camara, o arcebispo' de núc.leo de irradiação pa- deste, pela comissão desig-

o revolucionàrio de 32 anos

e�-I
tro .aproxim�u-se do �uartel da

trou na capital .uma semana apos Marinha na area do 'Pol'to de Ha..,.

seu MovimentQ 26 de- Julho ter vnna, avançando vagarcsamente

derruhado o ditador Fulgêncio Ba- em um carro �berto. Era cercado

tista. Duas fr!lgatas deram 21 ti- por carr�s blindados, tanques e

ros de snudnção. Em um movi- outros veículos, ...Apesar dos €'b

n\entcr�e I surprêsa de' .última ho- ----------------.---.....-------..

�:-' a��::�:ard:;t:ap;:=l. �:��'ooe:� Brincadeira sem g,açà com JANIO
te' e aterissou por helicóptero num

s�búrbio de Havari'a. Um clamor

de ovações elevou-se quando' Cas-

fQ1;ÇO� dos poiiciais para .abrir

caminho, o cortê]o seguia em

marcha lenta devido ao
.

grande
número de cubanos jubilosos que
enchiam aa ruas,

branco,' foi mantida a emenda dó Senado suprimindo a emenda 44
.. � .'

de autoria do deputado Fernando Ferrari, proibindo que os civis e

os mill.tares percebessem'mais na inatividade doo que

serviço. �

Para .olrteução do quorum, tornou-se' neeessârio computar o voto

do presidente dá Casa. Em seguida, .a Câmara
_

aprovou a emenda 3,
que estende O abono aos servidores em regime de "acôrdo' entre a

União c os Estados. A emenda 4, que manda conceder O abono ao

quando em

de número para votação.
A sessão foi levantada as 24 horas, marcando-se outra reunião

cxtraordinérta para hoje às 10 horas da manhã, a fim de prosse

guir-se na votação das demais emE'nd.as.'

A emenda. 7, que' concede abono à magistratura, procuradores e

cesoureíros deverá ser votada na sessão de hoje. Há grande possíbi
íidade para sua aprovação.

LACERDA· elogia lOTT
RIO, ' (VA) -:- O deputado

Carlos Lacerda Iíder
'

da UDN, fêz
ontem pública�1ei;te na Câmara

,

SECRETÁRIO PE
KRUCHEV MORREU

ENVENENADO

I um caloroso elogio do ministro da
Gue'rra.' Alega q líder udeni/sta
que o-general Teixeira Lott agiu
bem em combater, a�emenda Fer
rari, informando o Congresso e o

público das consequências danosas
que sua aprovação representarla
para fi corporação que dirige
(Exército).

BERLIM, 9 (UP) - O vesper
tino NACH'l' DEPESCHE da Ber
lim-Ocidental afirma hoje que
se suicidou em Moscou, tomando

veneno, Ale-xandre' Vassi lievitch
Nsov de 39 anos secretário de
Nildta Kruchev. O' jornal não in
dica a fonte da sua informação,
publicada sob grãi1de "manchete'.
Esclarece que Usov era um dos

principais colaboradores do chefe
do Partido Comunista da Rússia.

Criticou ao

ministros' da
Marinha por
mesmo- que ·0

Fêz questão,
sa Ivar que .a

mesmo tempo os

Aeronáutica e da
não terem feito o

ministro da Guerra.

entretanto, de res

votação da emenda

era questão aberta na bancada' da
UDN e que estava pronto a assi

nar, _em outra oportunidade, proje-
I to em separado visando aos obje
tivos da emenda Ferrari.

RIO, 9 - VA - Tendo a Câmara Federal aprovado, ontem, na ao comandante d.o choque que se'

I
No entanto inúmeros policiais

\SI·tu·a,cã,O .de r·,Iun(l·ooar-I·O sessão vespertina, 11/ emenda 13, que lhe's concede direito ao abono de .r.etirasse pQis não havia l1'êcessi- â paisana pe;mane�eram vigilan-

30% ,propQsto' para .cs funcionários federaiSl, os trabalhadores márí� dade de policiamento ..
preventivo. tes entre os trabalhadores.

_, 111>
timos, portuários e ferroviários resolveram a sustar .a greve que ha- UDENltTA apo' laa ge.n. LOTT �, viam progràmado para o caso de ser rejeitado o benefí-cio previsto J

,

I,

'

d "d t- I 't·"
'Por aquele dispositivo.' '\. O deputado udenista Sei- I - "De qualquer fo·rma -

can 'I a o a ca rgo e e IV'o Agora, os dirigentes dos sindicatos 'tias três classes vãQ mobilio! "xas Dória declarou ontem à acrescentou - se, fôr .}an-

,,'

" '.. '

",
.

.

-

.

'::: S�I:S e��::�:: ��::a::�inq�li:a=t�1a_:�':;�:I::1,tef:r:.o�i:���li:a p:r:��� f!y�{t:g:�asq��ni�e 'la�1���'l� í��:s �ecd����f;��! :�t�
lista, não hesitaria em apo-:- examinarei' em ,confronto

,

. �
,'t-

'

- ,

' l'ios tem a mllsma necéssidade' -que ·os demais funciol}ários públicos iar a candidatura do general com outra que Íor -lançada,Licença sc:m remulléração _. Texto da lei sancionada �

,

.

no que çoncêrlÍe, �o reajustamento salarial. Teixeira Lott à Presidencia por meu partido"
"

por Juscellono REUNIÃO CONJUNTA da República, O sr. Seixas DórÍa acres-
balhadQre's- que se ag;lomeraram centou que esp·era, entretan-O-presidente da Repli- (vetado), sem que o candidato estives Os dirigentes sindicais mal'Íti- nas depe'ndên.cia; e esc!ldarias da Sendo, entretanto, udenis- to surja um outro nome pa-

blica sancionou a lei que Art. 6,0 - Esta lei entl'a- se, efetivamente int'eressa- mos,' ferroviários e portuários re8- Câmar.a Fed�ral, um choque da ta, (leverá considerar' tam- ra' que possa "unir o útil ao'-
regulamenta os p'edi40s de rá em vigor na data: de sua do no p�eito, visando apenas lizarão na próxima semana uma Polícia (Militar compare,ceu ao 10- bem na -sua definição inte- agradavel isto é: que seja
licença de servidor civi1 ou publicação. a um longo periodo"de ina- re'união conjunta paTa deliberaI" cal, a fim- de evitar distúrbios. O l'êsse do _seu 'partido, l;le!TI ao mesmo tempo nacionalis-
militar quando candidato a tivirlade remúnerada, com qllal .o 'movimento que empreen-' sr. José,' B�nifácio, porém, pediu como, outros fatores, ta e udenista:-Na mensagem que envio11 d f dI' 'd P' -

-cafgo político eletivo, ve- eviden\e preJ'nizo'$ -nara a erão, a im e p eltear o res,- --"----�---------..;-...:;;..;_----....:.-----------'�--
ao Congr_esso e:x;pondo as ""

R bl I'���ldo-a, p'01'é;m, pal'cialmen-
l'alzões do, vet9d patrcidal,:8r ac1mQ. inistt'"'·... - ::�d.�· ,pü -;:'" • "",.ã, "

, < < êo'a'105" '�it"l/lllii# 'Q' 'aumeDta rt t d
. .

d c ,ar�c.e o 'l).l'eSI ep:: e'
_

a f."e� 'uau o a exppess,&O ve- ""- ,< " 'v' ,_

..
,

O eX!:l 'i: a. lei snncrou,a a

P.ubl�.ca que'1t. ex,p.,-,ç,.essa,o n.ao tada. no artig�-terceiro:'é �,h PR.ES�t."ÇA NA ,C:A�AR..;\ � { ;',1
.', ,'. .

.éQ,segullll;é" \�"." -,"", sn:nt:w.dltnnal' :o�gu,!'lN t:r-!�ii"m�fê�m�l!.�',ín':::, �J!ttJTh,'1L�,;\'.>l� "i]��'t�'1,,�'
,,' ::, ' �': '., - �' ;. •

.

"Arti�to .Lo .:;_ 1>.1 funcio' do contraria clfsposi't'ivo ex� êo#slitlfc!on�lt'r'�:-p.ôr
�

',' .; �i;�;;.J€ú·'t1l!�15 _._ ,�j;lh:;"��f�,;, r�;. �, '"�1,:��;:(.)::' ,;-.' ;.;,�" ,-,

.�
,.'

',..:,-, <--- �.
,� �..I' ,

' _', " :, "

.

llado 'púlblico, 1�'i1ital: Oil presso' uli.: Constituição «aõ com o. artigo 4'8 If'a Cdn�b" if�))las da GamaI
'" F-t,ldeÇâI" á i , ,...

.

,

[r:��i�:��?�iecÍ�J��ag: �l�� ��lec�a���:t�g�aante��:;i� ��à�qO�oq��!:d��e ade�d�U� �;1 �':z:�sistir à votação cta emé11-..
�

'c-'};';a''�'r!'n'e'
,

.

a' <r" r'o'z" ele'"I-J- a--onomla
, m}s�a ou emp:r�su gorosan1ente no' sentido 'da expedição do respect'ivo -di� -Face .\aO (;\'l'IlIl_de númerq de ", " ,'" _

..
,' ,

,

,
c�nc�SSlOnarl�, ,de serViç.� i total isenção. de seu� agep- ploma' aceJtar comiss-ão -ou
pub)!Co, pod.el.a, para 5'�d_I .i tes nos pleitQs eleitorais, emprego 'remuneràdo de pes- NEGOCIAÇÕES_ (I
�ar-se. a_ a�Ividade pohtlCa� pois criaria situação privi- soa jl!ll'idica de direito pú' '

\ RIO, 9 ,(VA) O arroz, a (!e-
I�quelel .

hc�nça sem_ ven legiada para grupos e one- Mico, entidade auJárQuica, ·COME'6,CIAIS bflla e Q feijão vão sof)'er altera-c�mento, remuneraç�o OU raria O Tesouro com o pa- sociedade de economia mis- BRASIL-RÚSSIA ção, para mais, nos preços em quesol!io" cargo ou posto que gamento de soldo, vencimen- ta, ou emprêsa conc�s'sio- foram "congelado&" pela COF.-\.P.estiyer ocupando dqrante o tos ou remuneração sem a nária de serviç'o ])úb1ico. - �ps�ou, 9 (YA) - Cid Enl compensl;\ção, a ,ll1anteig'a 'baipenodo quoe o c��didato ,h consequ'ente prestaça-{)' >'I e Finalm"el'lte declara".o prestO _ SampaIO govern,a.dor eleito
1 t 1 t 1 ""

. xará, sa'indo do tabelamento e' p.as-cargo e e IVO so ICi ar a, 1- serviços, "

'

- dente da R·epública ,S08r o do Esta!io Qe� Pernam15uco, sarido á rllger-se pela fórmula 'CDLc�nça e data em que foram A finalidade do dispositi- veto aposto à expres-são dQ n� BraSil, esteve nesta Ca- (custo _ despêsa _ hICro). NésdI,plomados e eleitos ,pelo vo ,poderi'a aI'fida ser·desvI'",_ arti'g'o qUi'nto 'um'a decor- ·pItal ,de 2 do corrente até_. - t t d' J'" tI' L 'se sentidQ' será baix_ada portaria,orgao compe en e a,"s -

tuada, pois possibilitaria o Irênc4a do veto à parte reIrt'" hoje, a convite, ào_lVIinisté-:
ca Eleitoral l'egistro de �andidaturas rida no a'l"tigo -segund-o, rio do, Comércio' a ,f�1l? de hoje, fixando em Cr$ 24,00 o qui-
'� Art. 2'0 :-- O militar 'qn� encarar as posslblhda�.

lo do alTOZ "bleu-rose'; em Cr$
exercer comando, bem COl)10 A 'AI d 50 alh"'" I .,a ,-,'

,

des de transa,ções dlmerci- 20,00 o d.a cebôla e Cr$ 16 50 o do

funcionario ou O emprega- UXhlO e mi oes aos. rIICU" ores ais soviético-brasileiras, a- feijão. Os _aumentos serãó' da 01'-

do referido no artigo prece- nunciou a Agência Tass, dem, de 4, 4 e 1 cruzeiro� e 50.
.

d RIO 9 (VA) O d t d '1' t 't' lt
.

'

t t· t RIO, 9 (VA) _ Baldadas as últimas esperan�a·s de' .encontrar osciente que exercer carg,o e ,
- epu a o para auxl lar os 1'1 I�U ore$ '1"10- Durante a sua estada, o cen avos, respec IVamen e.' �

chéfia, c.l:il'eção, fiscalização Fernando Ferr.ari reque'l'CU ur- grandenses nos prejuízos ocasio-· sr, Cid Sam'paio foi recebi- De outra .parte, o. coronel F�'e- -cinéQ cadáveres que ainc!'a estão desapa'l'ecidos, das vítimas do de-'-
ou a.rrecadação serão afa,s- gência para a discussão'e votação naDOS pela geada. O requerimento do pelo sr, Paulo KumYkin\ d�rico' M'indelo recusou atender as sastre com o "Scandia' da VASP, oS homens-rãs da Base "Almirante
tado''''' de Sllas flln{;O�e� (ve- do proJ'eto' 593, ,de 1958, de sUa do líder trabalhista sera votado vi'ce-mi'ni'stro d'o -COme'rCI'O pl'etensões dos vare'J'istas do "ca- C t S'I d

'

h
'

f,o '"' � ,aS 1'0, I va everão c'l1'cerrar, oJe, de 'initivamente lis suas ati-t'ado) desde a datá .em., que autQria, que autoriza o pod'er EXe- na sessão noturna de hoje' e pai'a Exterior,1 por diversos espe-
fézinho" e média, cujos preços

.

.,

forem registrados ate ao cuti'vo a� abrir, pelo Ministério Sua aprov>:) ..çãÇl prometeram con- cialistag da ,plantficação' e ,pão serão alterados, mas vai es-' vidades',na Bai.a de Guanabara, após içar o motor esquerdo da aero-

dia seguinte ao pleito, da 'Agricultura o crédito especial correr os Iíacres de 'outros parti- por parlamentaii:es, t,udal;' melhor e; -possívelmente, nave e outros pequenQs destroços.
Art. 3.0 - Qualquer dos de cinquenta �ilhõe's de cruzeiros dos., concordar. com a majoração de 3 Falando à r.eporatgem, os mer- listas pretas,

servidores 'designados ,no - -
.

éruzeiros no 'quilo da carrie' bovina. gulhadore's afi:t:maram com segu- SEPULTAMENTO .EM S. PAlJLO
artigo 1.0 que fôr ·eleito d�' .... ,..,.. .. ,..,.. .. ,.. 1m. ..�,..- ..- ,.. .. ,.. ,.. ,.. ,..-- ..... 'fambém adquiriu 20 mil sacos rança não haver nenhum corpo Em ayião da empre'sa seguiu
:putado ou senado.r_ afastar- ,PEQUENOS COMENTA'RIOS

,

' III de milho' e Qutros 20 mil de feijão prê�o aos destroços ainda nO, 'fun- ti:a'manhã de ontem,''Pllr; a capi-se-á das funções qu� esti-
.. PART�Dor'r" CU'PU'LAr E D.EMAG06IAS

IJII ;para abasteci'mento do Nordeste, do do m.ar. FQram arl'astado� pe- tal bandeirante, o cadáver do in-
ver exercendo na mesma ·da- IJII � J;J I11III 'onde deverá chegar dentro de pou- Ia, correnteúl, não se' podendo· de- dustrial, Ivan B .• Lator Bardos,ta da expedição do diploma, IJII 'cos dias. terminar _a_ direção ,que tomaram. que' foi entrl'gl1e à 'famílla e se-sob pena de perda do man.. V .

'

Ainda uma ve'� o conce!to 'p'edé-in-' ?AFE, E � CARN� . MAIS DOIS COHPOS pulta'do à' tarde.
da�rt�V1,t�do): O periodo de -_ Ainda da entrevista d'o sr, Osmar térprete e exige sup.Iemen�ação, pal'allllll '", Nao me' conven.cer.am os ar-, Já apuranm a.s autoridades que

- , ,�, '''''.�'' /'
licen"a e os de afastamento I11III Cunha, na GAZÉT.A, de' donün-:go' uI, fu·gir à obscuridade' --,,' . IJII egumentos dos comercIantes do c�- oS dois êadável'Ê!'s que foram l'e" ENCONTR4DO UM CORPO 'EM'
"IJII .'. I11III fézinho e doa média disse O coro- colhidos ontem, ,um no Forte São

.

NITE�OIprevisto nesta
d
lei f�l:ãO.. timo: O exemplo do atual Pr-esidente. da IJII :nel Mindelo. Nãó d�rei o aumento João e o outro nas proximidades 'Na tarde

_

de ontem, na praia
_ ���:�t:road;�ra a

e a;�s:nitV;� IJII "A p.olítica"NaéionaI'tem dado,rea- República, citado como típiéo da nova, �e '31 e !) cruzeil'os,'que reivindic�m do Yate Club Guanabara são 'de de Niterói, em :frente à Casa de

'dorial disponibi.lidaae, prQ-" ção à bra.siléira, O pensamento su.-rge polÍtica osmarista, não, se. ,pr:esta para a 'e, qU!1nto às. al1:eaças que fizeram .paséageiros da aeronave sin:str�d", Saúde Icarai, populares encon-

mo""o p O l' anti'glll'dade, IJIII
bIS" demonstr'aça-o a que o destl'n'ou' o" ent're .. 1:1e'l'echamento das suas cas.as, po- Um dos corpos foi iden't1ficado traram o corpQ de um homem, que'

,,� ., ou tra vez ne u oso, era mesmo> quese.' .', ,

-IJIII
..,dem Jazê�lo_ porque não modifica- .

d
'

f 'd 'ftransferência pai'a a rese'r-' .

t d -6 d'd 't
'

". comQ sendo do industrial paulls- epols oi I entI icado como Jú-
deve compreendê-I'I,lo como a.firmao'ão' de' VIS a O . .I!< que o can i a o, em SI, nas rão a linha de conduta da COF4P. ta, Ivan B.' Lator Bar,dos, que lio Capo, de 24 anos, casado, co'va ou reforma,' �

li
• '

Ar. 5.0 _ Revogam-se as IJII que a politica nacional tem dado rea- suas qualidades e virtudes, .. nunca foi I11III A sitUação da c,arne bovina é di- residia à ruá Joaquim Nabuco n. merciante residente em São Pau-

disposições em contrário.. ção ao modo, à maneira, ao estilo bra- 'p alvo dos· que se fize:ram dissidênéia: 'ê��1JII ferente, a�rescentou. O �ull1ento 2.134, na capital paulista. Trajava 10, passageiro d·o SCANDIA da
IJII t··

. -

t JK ,I11III' Teal no qUIlo do p'l"Qduto e da or: calça escura e' camisa esporte de VASP. Em seu .poder foi encon-

.. sileiro, ou que a politiea nacional ,tem t:a soesmp:�;:;:o:�� ce��or�a, 'q;���r���: dosemnodveoSCft'r$et2e's93d8PaSroaroocaob,ua��' sOe ',côro azutl.. c' O d
I

ulh r

trada a ,quantia de" 55.343.00 cru-
, IJII dado -reação à Ipolitica brasileira? S'eja

, .

.

. ... '.
'

...
,-.

,
ou 10 orp, e uma me, zeil'os. As autoridades fluminenses

• como fôr a penetração é dlfiC'il. A pr'i- as regras estatutal'las. Isso ,mesmo, em l'a.ullsta concorrem com Cr$ 1,30, .

não foi .ainda identificado A víti- fizeram remover o cadlftver para

meira hipótese ,leva à pergunta: que reuD}ãQ, àqui realizada, éspecia.lment�, n�o ,incluíd�s. n'Q CÔ.I�puto oS novos 111a trajava vestido branc'o e com o necrotério local.

, modo que ,esti!o que maneira serão és' para dar satisfacão ao Pãrtidó, afirmoú' Tve� sal;;I�:� ylgorantes desde

1(-' b'
_,_

-

d I I E I'• ses? À segunda fo�a �ndag.ar se poliM' e, repetiu o saud�so Nereu R:am'os: E es� .. {r�D�ScO �UEREM AU,ME�T.o!. em
.

ate entre aviões e srae e gl o
, ca nacional e política brasllei'l'a não são '·tava certo, Se com Juscehno o ·cas.olJll _ Todos querem aumento, aJrin- \ .

•

, :::��li�::, ?t�lev:zª�t���t!r�opo��t!�: �:� �:��d�'3a� ��o:�:r�:rh�::;�r:�,)(�:;��� � (o'nversat6es de no Deserlo de Sinai
, saparecer, Mas, ainda assim, restará um ell!- negatIvo, em, colapso",

'"C.d S
·

a CAIRO, . 9 (U. P.) apaJ;'elhos '\Tortaram a salvo.
.. engano de observação, quanto ao ú.l-�iriJ.O· x X x .

.. 'I ampilO na Aviões de combate da Re- Um porta-voz do Exército
l1li' pleito, no quàl oiator nacionalismo não Por aqui ficamos, nestes rápidos l1li

.

pública Arabe Unid� (RAU) israelense anunciou em Tel
.. ' comentários, Mais será inútil. Deles, ( a, I RUSSA

1
derrubaram ,um avia0 israe- Aviv que pilotos israelenses,

IJIII teve a marcada influência que se espe: ' ,_ apl a lense e avar�l'am outro, em que tripulaVâm aviões de
.. rava, ressaltaI:a, como obrlgaçao ,para o en- .. combate sôbre o deserto do caça "Mystére", de fabrica-
l1li' t.revistado de domingo, a de ser, pelo" MOSCOU, 9 (UP) -_ 't) ,sr. Sinai, nQ Egito, hoje, se- çã(} frap.cesa, interceptaram
• Mais adiante esta larga tirada �

'1' d G d 4 i-
,.

d timenos compreensivel nas suas afirma- .cid Sampaio, governador e eIto o gundo informou o Q. ,o av oes eg�pclOs o' po
� "Aí estão provadas (s.c) as... _ '.

,

.

.,
, ;Estado de Pernanlbuco, no Bra- Exército egipcio, ' "Mig-17", a uns 32 km" do

,- eIeiçõe�,em diver!,!os Estadoa da çoes. VaIo SI. Osmar Cunha Integral' sil estecel nesta capital de 2 do dés�,rt� de Negueb, fazendo-_ Federação,.,e basta, minha condi- a b,ancada catarinense no Palácio Ti-

"I.'êo�rente,
até hoje, 'a convite' do INFORMAÇÃO DE ISRAEL os JUglr depois de breve-

!!li ção insuspeita de pés�édist,a '!pará radentes, Se lá se expressar como ná l1li 'Ministério do, �?I��rci:o a fim de ��RUSALÉM, 9 (U. P,) _,

. comba,te. O Exército da RA�IJIII '," .. 'e'ncarar as pOSSIbilidades de tr.an- AVlOes de combate de Israel anunCIOU que a luta foi so-

, indicar como uma visão politica sua entreVIsta, toda ela vazada pelo IJIII :çações comerciais sovieto-brasilei- e dá República Árabe Uni- bre o ,deserto do Sinai, no

..
NacionaI, a dos Estados do Rio, ,método confuso, .sem entendimento. ras, anunciou a A!\,ência 'TASS.. . da_ (R�U) entraram em Egito, porque 6 av�ões israe-

IJIII da Bahia, de fe:r;nambuco e do ,possivel muito pouco poderemos es- ,Durante a sua estada, o sr, CI� . açao, hOJe, pela segunda" vez lenses haV1am penetradO em

I .' '-
. 'Samp.aio foi re:ebid� �e10 sr. Pau- I em 3 semanas, ° governo seu" território. Segundo

_

o

I' Espí.rito Santo, que <levem �er- peral da sua ,atuaçao, ,

\10 Kumy){in, Ylce-mmlStro do Co- "da RAU informo� que foi goyer;no de Israel, os avioes
'iii! vir como

"

boa pedênci para
. <; }�h

.

,�if
..),;�Ja,:?e�.>��$,�P,'a os

� �m�r�iQ., E,:�te�i�" .���9s eS:] .. derr�p�,�ç " '111, .�;vl��::e O?tl'��. ;.��iJil 'Santli'Catárfná." .�, ;',', nossos'votos'''''''''>'';''';'0''-''''''' ;-iIIL�pec ,:",O,..-_go\ter
<_' ,,;,

c' ,

� ''ii' .;, c '{' '�.�f���itC;j ;"
,. '

, . 'i" . "

-'·\""}".L::-:::::,r.-\",.·-. ,. -

tou. E é natural qUE! isso

suceda'l
cedeu em relação aOs produtos que.

dados os intel'êsses elh jôgo Rece- serão -objeto da- nova portaria que
bo tQdas asLsolicitações e exami- ,baixarei, reajustando (\s' preços
no 'UIU a Ull1, cada caso, COll10 su-{ vig'erites.

Viaje

aQora
e pague

depOIS
em suaves mensalidades

informaçóes;'
agência
TAC'

CRUZEIRO do SUL
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FLORIANó?OLIS,. SABADO, 1'0 �E J4�EIRO DE 1969 �'O EST�90" O MAIS A�TJGO DIARIO OI SANTA GATARINA

F 'Dur
n

Rlf. J E: ��
Apr�sentação ':do .��co -Bambolêl

'Resar,·. de,·M;esas:,.lIIhã_-:__._.�·__!I_III:I·a_·'M�llI_er_-_'àJ_rde: Lira Tenis Clu�e
8OM'6051O_1 RGUPA1'DE 20'

-.

,

"

I A P 1-:-Durante o ���l'l!.t' !�"l...atureza
'. 311os DO. • ••

, favorec;u c.om�raias., a roupa mais aproveltada é a' roupa esportiva;
Roupa praiana, E digamos logo i II mínimq-de ;,roupa;

,

- Mas mesmo para êssq mínimo de 'r.oupa, não .se dispensa o bom,
.

gô sto e a elegância. Daí y.orque fábricas' como Catalina e Jnntzen
tanto capricham na apresentação dos seus mnil lots, Haja visto o

sortimento recebido pela A MODELAR, .'
seu distribuidor exclusivo

" I

em Flortanóp.olis.

,c.oração, goza de so lidas amizades

nesta capital e 'cm .todo o Estado,
será nesta oportunidâde alvo das

",NIVERSÁ,RIOS

quais, nós de O ESTADO, asso

ciamo-n o s com votos:" de perenes

FAZEM ANOS HOJE'
.mals sinccfas homenagens, as

GAL. VIEIRA DA ROSA

�ransc.orre na data de hoje, feli.cidades.
mais um aniversár-io natalício do I
n�ss.o prezad.o amigo e c�nterrâ- I

-- sr Walmor Delfino de Souzn-'

I' .

neo sr. General Paulo Gonçalves _ srta. Altair Rosa
I, -

Weber Vieira da Rosa, d a 'Reser- -- s ra. Narídy Vaz' Rosa, cspô sn

va Remunerada, do Exercito Na-' do s r. Artur R.os�.
cional ,

_ menina Fátima Delambert Fi-
O aniversariante.'que pelas suas Iizo la

qualidades de-carater, bo,nd,ade de '- sr. Reynaldo dos Reis Lobo,"
---_._�� -..,._,.._'.,,:.;. ,-._-_.�'--"-

SiS'SSSSSS%%tifiS "riS'" !Mi"'''' i,..,,"'::HSS%$SSi4SS
B Para nlmoçar e 'ja�tar bem, d po is ·de SuU casa, �'U QUFJIU�NCIA r�ALACE HOTEL

U
�!_:-�!o_�.!!!_��_�!.�S:SSS,!SSs%SSSSSSSSSSSSSSs

. ORDEM DOS'�ADYD6ADOS DO:'BRASiL
" -". - �'. SÊtÇAO PE'SANTA éAT�INA' .

,

EDITAL NO 2/59 •

ASSEMBLÉIA ,ÇlERAL EXTRAORDiNARI� ,

. ,

(2(1. 'Convocação) -_
�.. "

De ordem do Sr. '01': Presidente e h.a forma do art. 59,
30 I{,omano,. do Regulamento, convoco os s,:nhores advo
gados no-uso d� �_eu�:.�ir7ito�, :p!!-r�· .

a Sessao d� Assem

bléia Geral EHraQr,d,mana, a ).'eallzar-se.. na sede dest�
Secção, às l>9,OQjhQP��; "d<Ltlia 15,; ,do .cO�I�ente, em a qua.
será aureciada a seguinte ordem do ala.

,AÚMENTO I>A ANUIDADE E T�XAS... _
�

Sendo esta a segunda convocaçao, decldlra a .Assem-
bléia eom quaJquéi- n,úIÍlero.

'

-.

,

'

,�.
FIQriarrópolis, 8 de Janeiro c;le' 1959

'

. ALTAMIRO DA SmVA'DIAS'
Pelo 1° Secretál1io .-

Também em roupa esporte, em conjuntos em, slaks, em shorts,
em camisas, em calças, etc. etc. A MODELAR pCiss.ue,.o máximo.
O máximo no bom gôsto , O máximo em qualidade e o máximo em

variedade.

,I

,

às\23· horas
JJJJJ }}JD

,I

Por 'ocasião' d.o transcurso do

21.° 'aniverSário de fundaçãO' do
.

Instituto de Aposentadoria e Pen

sões dos Industriárfos, realizou-se

na sede do Clube Inapiários Ca

tarinense, em, nossa Capital, q,JIl

solenidade presidida pelo ilustre
<,

Delegado do Instituto em Santa

destinado a premiar os funcioná
rios do IAPI que completam 20

anos de serviços e que em 1958

foi con quis tado pela funcionária

como funcionária das mais capa- ,

citadas "do Instituto.
No mesmo dia, o Clube Inapiá-

rios Catarinense fez realizar o

Helena Simone Ferra�i. � seu tradici.ona� jantar anual de
Estiveram presente', ao ato, a confraternização entre 'seus asso

maior-ia dos funcionârtcs do Ins- ciados, bem como foi empossada
a nova di re torin do Clube que re

gerá os seus destines no ano de

19�9 e ruj.o presidente ree leíto é

o s r.: Ewnido Mosiman n. A fe'sti-

ti tuto, ô dr. Heitor Ferrari, .s-
crctár io da Viaçâo e ObNIS Pú

Catarina _ sr. Rodolpho Tietz-
.bl icas do Estado, espôso da ho

mann _ a entrega do disttntívo, menageada, corno também tôda a

di retor-ia do 'Clube Inapiârios de

Santa' Catarina.
No ato -da entrega do distinti

v.o, o sr. -Rodolpho 'I'ietzrnann, na

ocasião, representando o Presiden

te do IAPI _ Senador Fausto

fran ea camaradagem,
do o iii tradicional
am izade inapiário.
-, Na. Op.o1-tll.nidade, (UC1 cm os fe

licitár á Sra. Helena Simone Fei·-

vidade decorreu num ambiente de

confirmatÍ
cspí rito de

Augusto Borges Cabral _ em ra r: pelo laurel conquistado que
b reves palavras, disc.orreu sôbre ] 'leio -prem inr os seus esforços de
o .sign if'[cado do prêmio, e.naltc-120 anos de trabalrl� em pié l do
cendo os méritos da homenageada IAPI."

,<�.
Ar

PROG'f�AMA DO MES

11 - Domingo _ ENCONTRO DOS BROTÍNHOS
Início às 19 horas

���,•.Jiill''''\-'�'
_ i,

17 _ Sábad.o '_ SOIRÊE CHIC EM COMEMORAÇ,AO AO
, '

'

.
'.

"
INICIO .DA XI CO_NVENÇÃO NACIONAL'
DOS FARMAC1WTICOS
Início às 2:2 .h.oras

. .t- .

-'

.:;
"

"':-.. � -'" .. - ..

CiFa'.V,A.z.. D o- M � L; {J,�OS "�'TENENTES" ACERTAJ}AM :._S,eguRdo· .f.omós
informados a Sociedade Carnavalesca : "Tenente dos, '')II' ._

Diabos", pela, Sija atual diretoria, acaba de tomar· um�
medida que posta em prática nêste Carvanal, �niuíto ví
I á contribuir-pa'i'tt que esses fe;;tejos populares ganheta•

:nais vibração e alegria.
-

E' -que os Tenentes pensam !:pudar a velha praxe
de expOSição e abertura de seus q\rros de muta�leL � .'

Pàra tanto, .'teriam resolvido)!os comandos�o· chr·- .

naval da ilha, q�e se segu'isse a seguinte ordem -

.

Sabado - Saida do préstito com todos os cárros p�l'a
su� apresentação numa grande e caprichosa pasjleata
.pelas praças e· ruas de seu itenirário já conhecido. '

-

Slegllnda-fei1�a :- Volta dos carros �om os -de muta- "'

,

ção para s.erem .abel'�os.
ütjma re�oluçiio, já por nós lembrada faz d.ois anos.

nesta C'oluna: _. .

.

"

Como se·)tab�, segunda feira" é Jlm d:ia
-

I:Uêi? �m01;to
pai'a o cárnavaI.

.

"im.�!;o�::,::::d:o t�:'::�O":id:�b�m:::::,::�, INITITlrU 'D�,l n�"� E ·{W�de maneira que: os carros d� mutações' (que nêste alio .Ilfl9I:!
serão 11m verdad,eiro primor de arte, sej-am abertos m).li- I VGII"

-

�Q'T1Dft 4:1
. Dut. "ll�lIO'

-

to m;:r ���t�'o ladQ, .. há: aimla, um conv�niente. .; �D
'

U ..V.O, H
.

.ull� 1)••• :l�UU GSairão só oi Tenentes, dando lugar a q,ue seu ter-
ANO LETIVO DE 1959

riv.eJ c-oncorrl!nte: p,ossa aproveitar, 'domingo e terça EXAMES --DE COMPLEMENTAÇÃOfeirá. •
,. -.

,

' ":;;""�� INSCRIÇÃO - 26 a 31 de jàn�irõ" .

Os foliões d'a rua Felipe Schmidt acerta,ram no du'ro. INICIO-DAS PROYAS, _ 2 de' fevereiro
Tambem se cogíta sI:! a' Cavalaria tornará- parte QU EXAMES ·DE-2.a E'POCA E 2.a CHAMADA _ Gi-

não no préstito. . .

. 'násio, Colégio e Normal) '"

Deante dos sus,tos que todos-os anos sofr,em"as fa- INSCRiçÃO _ 26 a :n de j�neiromilias e prÍncipa.Jmente as crianças co� as corrida� dos INICIO DAS PROVAS _ 2. de fevereiro
fogosos animais e os protestos que se têm'levantado sô- -EXAMES DE ADMISSÃO AO GINA'SJOtore o fato, melhor se�ia que a cavalaria 'fosse dispen- INSCRIÇÃO _ 26 a 31 âe jan�iYo.sada.

�r.. l.�•.� iNICIO DAS PROVAS - 16 de fevereiro'b.utra medi'da si tomada, mereceria os aplausos da EXAMES DE ADMISSÃO.AO NORMAL
população. INSCRIÇÃO � 2 a 7 de fevereirO: '.Cavalaria para que· ? INICIO DAS PROVAS - 16 de. fevereÍl'o .

,k' .I_IR!<· �', '

;'Tradição,?
. ' ... __ '-�, MATRICULA.

" , 'Ora, a tradiçã,o já foi superada... DIA 16. de fevereiro _. 4.a e 3.a sérf�, ginasia� '"
Dia 17 de fevereiro' - 2.a e 1.a série', g!nasi'al
Dia 18 de fevereiro - Norma.l.

'

Dia 19 de fevereiro - CientífÍco e Clássico
-

HORA'RIO 'J)AS 9 às 12 horas�
DAS 14 às 17 horas

,

iNICIO DAS AULAS - 2 DE MARÇO
OQservações!- No ato da Matr.ícula .será cobrada a

Caixa Esco\l!}', sendo:
NOl'maI: Cr$ tOO,oo
Ginásio: Cr$ 100,00
Científico· e Clássico: Cr$ 230,00

Os alunos deverão vir uniformizados no. iI?-ício das

/.'

aulas.

Florianópolis, em 9 de janeiro de 1959
Mário Wiethorn .

Respondendo. pela_ Direção

AvewuJas.do Zé-MutrelcJ
� '. �;�.,
I �

\-
.

,,-

Sem legenda
�

(r.
\

"

•

I
. I
I
l
1

/

\

\
" I

'TODOS o.S DOM INGOS!

MADEIR!\S P.J\.i1A

CONSTRucAo
IRMÃOS BtIEN(OURI

-'(AI� 8AO.>.VÓ . IONi P,lI·)

ANTIGO �P6S110 D ..... ,.I\,"''''

Na Rádi.o Anita Gal'ibaliJi d!1;s"'-:(�',OO ii$ 13,30 horas

FatrocinadQ pela L" I�'l'ejá Pr'El.sbitíi'J.'i�na de Fp.olis.
"

,

RUA VISCONDE OÜ�O �PRETO, 61
.

.
�

",," : ..',. ' ..

,

-e Jind·a. � ..mas
". o CONFORTO?
Ao comprar 'móveis estofados, verifique se o

,,,·�eio. á.feito com ai legítimas MOLAS NO�SAG
• muito maior conf8rto
• excepcion�1 durobilidade
• nunco� cedem � nunca s,oltam
• móveis' mais leves �

f

• dispensam o uso de cor:dhlhÇls e percintas <de' pano
_

• conservam o estofamento
.

ab�91�tarnente indefvrm.,vel
, ,

�OLAS� 00 BRi\s�L S. A.

3: ·h.f4bri4 elcr.l-RIIO sa..JotP,3?4 -1"81.,9.0519 - ex. Postal 875 -: End • .fel.: "NO,SAG" - Sõó Paul.
J
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SANTA GA"ARINA FLORIANóPOLIS, SÁBADq, 10 DE JA�EIRO DE 1959
"

, 8
I

-.:;;_'

ONDE iS.,iiJ,iiDiõ? �

,i. "
,"',

, __ .

•
'

,

Dlretnrn s Prufa. MARIA MADALENA DE MOURA FERRQ

Curso preliminar correspondente aos Grupos Escolares, e prei
para 'alunos para os exames de admissão ao Ginásio, Escola de Comér
cio e Industrlal.

No ato da matl'ícula, I)S senhores pais pagarão � primeira men-

salidade' e, jóia.
'.

A matrícula acha-se aberta, a partir do dia 12 de ,j.aneiro, da

seguinte forma.
De 12 de janeiro a 16, .para os alunos antigos do Curso,
De 16 em diante, para os alunos novos.

Horâr!o : de 9 às 12 horas.

Enrlerêço : Rua Saldanha Marinho 34
,

Telefone: 3737.

M O' V E' S EM GER A L

RO'SSMARK
VISITE NOSSA'A lOJA

Rua Deodoro� n.D �5,� leI. 3820
rUiA) "A Soberan." Dbtrn. dlt "trelü � rU'"

..A ,Soberana" Praça ],5 de novembro _' uquial
.

rua Felipe 'Chnlidt
'

,

\

a lenha

f �r' DURA MAIS� .

E QAS,TA ME,NOS I.
Ecóllomia .'

.:' ,

Du,,�biJidade ' co,
i ."'Z'

....:

Acabamento perfeito

VÁRIOS tiPOS E TAMANHOS,�- .

.

CONFORME ,�S SUAS NECESSIDADES'
e v9cé ainda escolty3.·
'com 'olÍ sem caldeiro ...

".

Saído de chaminé em cimo, 0< �

ao Iodo ou atrás ,�.,
• Com ou sem tampa esmaltc:ido "\
• Com ou sem serpentina

"

(águo quente em .tôdo a caso"':
!

9, melhor fbgão
desde t904!

CARLOS HOEPCKE ·s. a .. Com. e Ind.-

D>.c_.�."'..�

ENCONTRE' O INDIO NESTE DE��N:U;�.'

'.

"

(
, ,
..

1,
.1

pagalll8lllll
n

,

.

É' seja um dos primeiros a ser :proprietár�� �� um.
terreno ,GRAT� enr_SANTA FE' DE BRASiLf.(\, �l_dade
satélíte da nova capital Federal (Brasflia), '.'

.; Encontre o-Indio, o' primeiro habitante de ·Bra'S:ilia;
neste desenho e seja um dos primeiros a habili,tar-se, a

ganhar um terreno GRATIS. Preencha o coupon abaixo
e remeta-o .para :

CIDADE �ANTA. FE' íMO'VEIS
Representante

PUBLICIDADE MELHOR LTDA.
Carta Patente 16�

Rua Alvaro Alvim; 33' a 37 - 8.0 andar - sela 822
Rio de Janeiro - 'D. F.

"

I

1
I
I

NQine ••••••• o" ! � •••••••

Endereço, '
, , .

Cidade •••••
�

•••••••••••••• ' •••••••••••••0 •••

-"""��y'''''>",ih�'
�1��i

Olivetti LexikonExame intelectual do Concurso de Admissã« às Escola. Prepa
ratórias; . Trata-se duma máquina para escrl·

lorlo veloz pois o sistema de trans·
mlsalio das Impulsões é em modo

particular elastlco e simplificado:
trata-se duma máquina resistênt.,
pois as estructuras integrais são ao

mesmo tempo ligeiras e solidas,
como as dúma arquitectura modee
na: trata·se duma máq'uln.a que tem
uma escrJtura clara e bem alinha.
da. pois cada letra de per si bate
o 1'610 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 tocamento. o encotu-
ri'ador ou tabulador decimal, os

emarginadores automatlcos. a cár
roceria facilmente desmontavel, e o

seu profií elegante fazem com que
a.Lexlkon seja uma máquina' cheia
de eficientes prestações. de seguro ,

rendimento e digna de vossa con-. .:1;.".,<1,�
�.

fiança. .
�. "<,

- CALENDA'RIO

cados.
-

Dia 16 Jan. 59. _ 1.0 prova do exame intelectual _ Ar,itmética,
Algebra, e Geometria.

Dia 17 J ano 59 _ 2.a prova do exame intelectual _ Português.
Dia 19 J ano 59 _ 3.a prova do exame intelectual _ Francês.

Dia 20 Jan. 59 - 4.a prova do exame intelectual - Inglês..
Dia 21 Jan. 59 _ õ,a .prova

'

do exame intelectual � Geografia
, e' �stól'ia.

O'BSERVAÇõES:
As: 'provas terão, inicio à�, O�,3.p, heras, ,

Dia 12, Fev, 69 _ Divulgação do resultado do exame ínte lectiial.

,Comunicação à. Guarnições as Escola" pela

DEP, dos candidatos aprovados e dos que .

têm valtdade, para fins de inspeção de saúde.

Dia 12 a 20 Fev 59 _ Inspeção de saúde, nas diversas Guarni

ções dos, candidatos aprovados.

",

)f ';r
LI DA.

,

\

Quartel em Florianópolis, 7 de janeiro de 1959.
,

VIRGINIO CORDEIRO UE MELLO
Coeónel > Comandante

JUIZO DE DIREITO DA 4." VAR'A FEITOS, DA FAZENDA

l>ú-BLLCA DA COMARCÀ DE, F�ORIANÓPOLI.s
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA (30�, DIAS

�, ��:?f-c,;;..

I,

E- D LT AI CASA FIRNA NDOO Doutor Waldemiro Cascaes, 1.0 Juiz Súbstituto da 1." Cir

cunscrição Judiciária, em exercício do- cargo de Juiz de Di

reito da 4." Vara-Feitos da ,Fazendª Públdca, da Comarca d a

Florianópolis, Capital do Estado de S.anta Catarina, na

.2:Rua Saldanha Marinho, 2'
Caixa' Postal, 467

fone: '3 ? '(S e" 3 3 .f 3, foríl1l_t -da; lei., ��c ..
. K-\.Z.�SABER' ao; que �pre,ente
edital de citação com o prazo de

•

trinta (30f dias vi rem, ou 'dele'
I conhe-ci�l:nto tiverem que, por

I'parte de VJRGINIA JOSÉ' DOS

SANTOS, lhe foi dirigida a peti

ç,ão do teor' seguinte: EXMO. SR.

DR. JUIZ DE DIREITO DA

QUARTA, VAJiA., 'D� CA�ITAL
- VIRGINIA �.)P'SE· .nOS SAN-,

TOS, brasileira, solt�ir,a, �aior,
residente e dornicltada em Itaco-

- , ,

robí, município de Florianópolis,

lIP;S' os' 't'rí1í;i��s lell"aiS: s-e:� d�t:
vênia, julgada procedente a pre
sente ação, podendo a Suplicante
adquirir o, necessáeio título pera

a transcrição no Registro de Imô

veis. Protestando por' todos o.

meios de prova em Dirclto permi

tidos) visto'rias, testemunhos; do
cumeritos, perícia. e requerend'o,
desde j4 'I!. i,J�po.i!)1.ento pessoal",(I.�'
quem ;�ta, c�l)te:star! sob pena de

confesso, junta a, esta' QS' doeu

mentes ane;'os: D��do' �-pJ)esente
Q valor de Cr$ ,2 .10�00., Pede
Defe rimanto. Flal·ianópolis......1!t-9-

,TELE:
"C A N A N"

FLORIANÓPOLIS
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS '"

Mex�(ICOS' de· Uni ywoad
"Hot Spe11" trará à tela a du- mente em sun carreira artística.

pia' premiada pela Academia, a Contínua se esforçando para me"

delicada e senslvel Sh.ir'ley- Booth Ihorar cada vêz mais, uma vêz

e o personallssimo Anthony Quinn,. 'que �hnej.a ser 'de fato um ator

O diretor é D.aniel Mann. I dramático. Por euquanto é ape- "The end of the world", para .a
nas estampa, e diga-se de passa- MetrQ. Contracenará com Inger

Elvis Presley continua no Exér- , gem, estampa bastante atraente, Stevens e Mel Ferrer. (APLA).

: �1.'·:" .... -

\_

Hàrry Belafonte alugou uma ca-
Ia em California, para o filme,

querendo
..

' pr0.!llOver -:
rrêsse Juizo

úma Ação _de Usucapião, vem por

,seu assistente judi'ciáTio infra a8- õ8. Ass. João Makowiecky, aseis -

'sinado, expâr e requerer o que' tente 'Judiciário. Testemunhas:

'SegUe: -r) -_' Possue a Suplica�te João Pio Pereira e Hipólito do

,e'm Itacorobí, município .de Flo- Ya'le Pereira. Em a dita petição
rillnópolis, 'um terrello con� ,a área fQi proferido,o seguinte despa
'de dois' mil e sei..eentos metros cho. R. hoje. A. Conlo req!ler, de

quadrados (2.600 m2), com o signando-se dia e' hora para 8:
:"animus demini"" contínua,e pa- justificação. Fpolis, 8-10-58. Ass.

,rificamente, seth 'jnt�rrupção nem' Waldemiro Casaaes. SENTENÇA;

dto, servindo f ielmente Tio Sam

e tirando umas férias das câme-
t

raso Enquanto isso, os' cantores da

nova gc'ração, "seus colegas, deci-", -'Tenlla sempre junto ao te,lefonedem-se a se colocar na 'Vangll.ar- ,

da, como melhores .\lendedores de ,
um peq�eno blo�o e um J:'pis, pa-

d· Qu ' ?

I
ra que. os recados das pessoasISCOS. em vencera.

possam ,er escritos no momenw

'Parecc' que RQck Hudson não
em que fOl'�'m reé,,,bitlos. Assim

quer saber de compromissos sen...:' muitos enganos serão sanados.

timentais por enquanto, O asse- I
'dio é gra�de, mas o ator do mo-' Os botões e 'ftvélas' de madre-

mento parece estar inte'ressado sô- pholl' ficarão 'mais b:rilhante. se Para evi�r que seus' filhos me-

forem limpos. <10m uma pasta feita xam no armáriQ de r�edi-os e' os,

i
com '30 grs. de,glice'rina e 50 grs.1 estraguem, coloque e.paradrapo na,

.

.�

jj1
ds !;ledl;a pomes em pó. I tampa de cada vidro fecl'lando-o

F";':RrHfH1'G,,(&
' �

d..m f.=•. (APLAi.·
'

� .. ,

... - ;J�I.Hsta ale,rl·&,�a�'COUVE-FLOR COM CAMARõES \' Ru

m�:l:lob�:a!':n:r::::� �a:;e :p::� .Iel',-ue'',;, '8'�s 1'1,· �",.••sentado, Modífica um pouco o sa- If C (I:

"é fafi láslica'�,

.

Econômia rlomésl it a
'"",ntes de começar .a pintai'-- qual

quer móvel, cubl',a bem o chão
com jornais velhos, para evitar Ó
trabalho de raspar o assoalho de

P9is. <?oloque também latinras 'ra
sa. sob cada perna do móvel, para
que não prendam nQS jornais.

Vistos etc" Julgo pOI' sentença a

justificaçã'o cQnsta�te de. fls. e fls.
'em que foi requerente VIRGINIA
JOSÉ DOS SANTOS,. a fim ,de

"tem a� seguintes dimensões e que produza <JS seus devidos e le-

. confrontaçõe'.: LARGURA de g,ais efeitos.' Expeça-Je "mandado
frente ao NORTE, c�m 5,20 me- de citação aos confinantes' do imó-

oposição, por sí e Seus ante'cesso

,·.s, há mais de vinte anos (20'
anos), onde construiu uma casa de

madeira; II _ O citado terreno

,Maionese

CI!E!'lne de Leite

vai em questão -bem o como ao

Dr. 4.0 Promotor Público, na

qualidade de l'epresen tan te da Fa

ze'nd-a dQ Estado, e do, órgão do

1\iinistérió Público e do Diretor

'do Serviço do , Pã'trimônio da

União, para todos contestarem

o pedhlo, querendo nQ prazo da

lei. Outrossim, citem-'se por edital

com o prazo de tl'inta (�O) dias

os ilólteressados incertos, citação
éss'a que' ,deverá ser feita de con

formidade com Q art. (55 _ § 1.0

do Cód. Pr�1!.' Civil Custas afinal.

P.R.I. Florianópolis, 14 de novem

bro de '1958. Ass. Waldemiro CaB

caes. 1.0 Juiz Substituto, em exer

cício na 4.':. Vara. E. para que

chegue ao conhecimento �e todos

eros,. numa servidão que parte da'

estradal \l'eral: J"ARGURA de

fundos ao SUL, com 6,80 metros,
extrEmando com terras de Marce
lino Tomé,. de Aguiar; a LESTE,
com 433,30 mc'tros de comprimen
to de frente--.a fundo., extreman-

.. , .... ,.

-do com tel'l'as' de. Eneas NOJ'onha.
Ou de 'quem 'dt( direito e a OESTE,
com

-

,433,l!,o ,

'metros de frente' a

fundos, extlJeinan'do com terras de

.MarcelinQ Tqmé de Aguiar, tU,do
con.forme l'-lilnta anexa, (do�. ,.

n.o ,1); 11I;l. _ 'Não possuindo .a

Suplicante títulos sôbre o aludido

imóvel, quer _adqúiri.1· o dom�nio
do. mesmo CÓtÚ fundame·nto nos

utigos 550 e 552' cip. Código Civil

e Lei n.o 2.437 de 7 de março de

bor do camarão comtimente. prepa-
rado, além d" "f.aze'r vista" na

mêsa.

INGRÉDIENTES

'e que comparecerão em JlIizo in

.d(l,pe,ndentem,,�te de _intill!ação,
aenao feita a justific�ção "ab

initio" e julgada esta se proceda
Ilá conformidade dos artigos da

Lei Processual �cima' refel'idos,
sendQ citadqs os conjugês dos con-

o Dr.

do mês de novembro. dó ..ano dI!
mil nove'centos e cincoent� e oito .

Eu VINICIUS GON,zAG,.{: Escri-
, .

,

vão, o subscreví, "Assinado"
W,aldemiro éascaes. 1;0 Juiz Suba

tituto, e� exeréício na 4.", Vara':'

"O dicionário Webster tem corporar-se-á seguramente' a
uma palavra para 'essa

ci-I
História como um dos mais

aade que brota do ·vazio, audaciosos projetos do sé
nas elevações do Brasil Cen, culo XX"'.

,Camarões descascados tral. A palavra, empregada Adiante, afirma a jorna-,
Fatias de pepino oU pi�kIC'S pi- em sentido consevador, é: lis�a que "estai em Brasilb,

"faJltastic". penetrar na magnitude do
Isso foi o que escreveu a ,plano, na grandeza do so-

MANE�RA DE F�ZER;, j"o:r:nalista )iorte."amel!'icana nho e nas 'd1�iculdades d�
1 _' Co�inhe a couve-flôr intei- Inez Robb, num dos três ar- sua concretização - eis ai

ra., em muit!l água.- tigo,3 que escreveu para �a. '(Ima das mâis excitantes e-
revista �'New York World-' estimulantes experiências de,2 _ Quando cozida, deixe-a, na Telegram and Sun", depois uma vida".

peneira até esfl'iar. Coloque no de um.a visita à futura Ca- Finalizando, escrçx(!u: �'
. pl"atoi

I .,

pital' do Brasil: Entuslasma-.� ''BraSilla é um dos ·gran-
3 _ CUbl'ã com uma boa maio- da ccm Brasílb, Inez Robb des projetos do século7XX.,

,

_,
- voltou aos Estados Unidos Ela ,conta com o apolO' do

nes", b�t_n espessa, ,a gual se ,acres-
'. para escrever sobre a nova presidente Kubitschek e

centa um pouco de Cl'eme de leite' Capital, -e fazendo-o' USOU. com o gênio do arquiteto

I d,e compara.çõe,s. e.xuberantes, Oscar Niémeyer. Agora Bra-
d pe- �izendo, por exemplo, ,que si �

.

precisa da foro, de

A;)? ,47�' w "ompa.a

Couve-flõt

1.�55 e na cllnformida(!e' dos ar,,; mandou expedir o pl'esel'�' edital

tig9s 454 c seguinte� do Código qll�' ·ser.á afixado no lugar de. cos
-

de Processo Civil. Assim, pede e tume e publicado na forma d.a lei:

riequer- a V. Ex;cia,., se \digne Quvir' Dado e passado nesta ci�ade de

,Ias, testemunhas ,adiante arroladas FlorianópQlis, aos vinte ('20) ,dia.

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O /11:81 "UH", O ·'MAIS A�TlGO

RUA ARCIPRESTE PA.IVA 9 - FLORIANO'POLIS
.

<'0111 pessoal eepecia lizado está habilitada para :

a) - ADVOCACIA: CIVIL, CRJl'dE, COMERCIAL; TRABA

LUlSTA. DEFE�AS F.ISCAIS. ATE�'DER E ACOMPA
NHAR NO TRIÍWNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CA
TARINA RECURSOS ORIUNDQS DO INTERIOR D0
ESTADO. DEFESAS DE ATLETAS E ENTIDADEf
·DESPORTIVAS PERANTE OTRIBUNAl, DE JUSTI

ç1\ _DESPORTIVA. -

b ) -- CONTABILIDADE: 'ACEITA ESCRITAS. PERIClAS
PROCESSAMENTO DE BALANÇOS. R�:GlSTRO DE
FIRMAS E DEMAIS SERVIÇOS.

c) - PROCURADORIA' TR'ATAR DE INTERESSES DA,

PREFEITlíRAS MUNICIPAIS J'UNTO AOS ORGÃO�
PUBLICO�'. NATURALIZAÇõES: REGISTRO �lAI{<:l\:
REGIS'I R DE DIPLOMAS.

- _,",--_._.---------�-

V�A6EM COM SEGURANÇA
E R,APIDEI

Vende-se uma' MA'QUINA DE AJOUR, marca
SINGER, em perfeito esta
do e funcionamento.
Tra�flr à Rua 'I'rajano,-N. 31 sobrado, com

,.

Dona
Lurdes Madeira.

. '

I"oq_._.oe, A�n.Uft O�O�
A L U G A - S E I 'l' E R R E N ,O

.

A L 'U cG A-'
.

S·
'.

.

Novo p�queno �partamentó .e: V,tH'ldé-se. u� lóte de 70 �
. E

um lindo quarto' em C�sa de 'fa-l,J:Il:etros .
de frente por 9,50 Uma casa a Rua São Jorge,

'I' I
.

. dum lado e 5 metros do ou- d t' F' ... .

mi la para uma moça 50 teu.a. tro lado, situado na Av.eni-
an ar er�eo para ramorerra .ou

Tratar à. Rua Duarte' Schutel, 34. da Rio Branco per,to do armazém, com duas salas e um

Quartel da Polícia. Tratar balcão frigorifico "om 6 mts e

pelo telefone 3239�Alúga-se
Aparla�enlo

prateleiras,
'Tratar na Rua Conse lhairo Ma-p D ,I fra. 44.

Caneta Parker 51, cõr cinza

com meu nome Heitor Bittencourt.
Objeto -de valor estimativo, r�go
devolve-Ia à· rua 'i\miba Garibaldi,
32 ou avisar pelos telefones: 2753
- 3802. Gl·atificarei.

S A L AS,'R�cém - construido, térreo,
dependenci-a de emp-regada, 'no

centro , Vêr e tratar no Edificio

"Eduardo", apto. n.? 201.'

"Eduardo", apto. n.? 201, na rua

Visconde' de Ouro Preto 93.
,

Aluga-se varias em Prédio
térreo e rentral, Informa-
ções no .Telefone 3512.

•

.----------�--�

V,E N D É - SE
Um terreno com 372.m2 a' Rua

Durval Melquiades de Souza -

Prolongamento Vêr e tratar a

Rua Ne;eu Ram�, 57.

VENDE-SE
NA PRAI\\ DOS INGLESES
Vende-se uma casa de material

bem p-róximo a praia. Informa
ções na gerencia deste jornal.
Sala de visita; sala de jantar,

2 quartos, dispensa e cosinha.

Bom AbrigoNo (Coqueiros)
Casa em construção bem adianta

aa, sobre dois lotes, próximo ii
praia com bela vista para o mar.

Informações com Heitor Bitten
cou rt - Tel. 3802.

(asa Residencial
VENDE-SE Ou ALUGA-SE
TELEFONE 3 6 3 o

SO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS

ft Á P I o � " ,S� IJ' L�B R A e I L E I R. O " V 'E N D E - S. E
�II ..... -:-" .

- . J UM TERRÉNO NA AVENIDA

,�

I' [-
Rua Deodoro esquina (!s
Rua TeneJitR SilveiraAgên�la :

EDÍTORA �'O ESTADO" LroA_'

O S,aadrJ.
,

. , � ...;' .

.....
�. . Rui -Col1Bflllletre lIafn 1.

Telefone 3922 _ Cu. P..tal 1.
'Ender",çp Tf'telt'ráflco E�TADo

DIRETOR
Rubens--dt' Arruda llit..o.r

GER.ÉNTS
JJomlngos Feraandes de Aq111DfI'

:RE-VATORlES
O@valdo Melo - �lavio Allto:rlm - r

Andni Nilo Tadasce - Pedro Paule M,achado
Mal'hado -- �

C I}-L A B O'R A D O }l J: 'S

;�rof. Barreires Filho.� Dr: 08waldo Ro.dri&ues Cabra!
_ Dr Alcides Abreu - Prof. Carlol! da Costa Pereíra
_ Prof. Otno.n d'Eça - Major 'ldp.fo!lB&- .Juvena' -

Prof. Mttnoelito de Oradas -- Dr. M!Itof. Leite da Co.� ,

._; Dr. Ruben '(.:I}st:a -'- Prof. t\.. 8eix�8 Neto' _ ,Wa-It�'
l..an,e �. Dr. Aeyr Pinto. da Luz -e-e- Aci G�br81 'T,.�,v,\! �
Naldy : SJlveira - DoraJêcio Soares _ . .Dr. Font�ur.
-Ru - Nicolau Apostolo _ Paschoal Apostolo - Ilmar

_Cunlho • Palllo .·ernaodo.de Ar.fij" La.-o.

PUBLICIDAD.
_'- Vlri'llloMBrht ('t'Una Silva-- Aldo. Fe�·n8ndt'.

Dias _ Walter Linhare�

PAGINAÇAO
Ulegario nrtiliZ8. Amilton Schmidt

IMPRENSORES '

DULCENIR CARDOSO WANDERLEY LEMOS·
R E P�R E S E N T- A N T •

Representações A. S. Lua Ltda.
RIO:- Rua � Senador Danta. 411 - 6-0 ADda:'

reL 225924
'

s.. Paulo Rui. 'VitÓria 657 -� e(.nj ,12
�

,.. Te!. 34-8949

Serviço Teletráf:ico da UNITED PRESS (lJ -I')
AGENTES E CORRESPOi'DENTE�

lZm Todos 68 municipios de SANTA CATARINA
ANUNCIOI

�ftdI8nt.. contrato; 'de àcor"do. com. tab.ela em vigor

A direção. hão 'se respollsabili�ã pe]0�
'!Oljccitús emitidos'nos artigos asshl;1dos

1
i
·i
;

..

====�
I- � .. -

I i ;

I I

, i".' CLUBE

'tJE
RECREATIVO

JAí\JEIRO

Programa· para o mês de Janeiro1:
i;

iI. Dia 10
"SOIRE'E CHIC" comemorativa a

I: .

�paS8:lgem do 27.0 anivel'sario do Clube.
/

I,: i
I. ir
,. Ii '1'

I,
r \

" . r
ti f'iJ· \-

I
. 1-

1'ii '

,ii ','ii

-I
'

ii

fL

, Dia 24
GRITO DE CARNAVAL
,/

NOTA ReseI'vas. de mesas para o grito
de Carnaval na séde do Clube.
E' indispensável á apresenta-

-

.

ção da Cal1teira, Social ou o ta
lão do niês cor.rente .

" .

ALUGA-SE
Vende-se

,

Um quarto mohíltado e com todo

confôrto de·sejado; completamente
independente. Informações telefo
ne 2583.

RIO BRANCO. A TRATAR NA

RUA VISCONDE DE OURO

PRETO, 109 OU PELO

FONE 3239

FRIGIDAIRE SUPER-LUXO
Por motivo de viagem vende-se

uma geladeira FRJGIDAIRE SU

PER-LUXO, , nove pés e meio,
por Cr$ 45.000,00. Os interess.a

(los poderão-telefonar para 2438
-- Tenente Sobrinho. Das 09,00
às 12 00 horas e das 14,00 às

, ..

1700 horas.
"

24-12-58

Máquina de 4jour
VENDE.-S'E

VENDE-SE
. Dois aparelhos cínemato
gráfrcos símplex - Modelo
B em perfeito estado. 35mm,
Vêr e tratar no cinema Ti-
[ucas,

.

( A S � .

f.:." II AlUGA�SE
'\

. Aluga-se ótima casa sita a Rua Padre Roma 47, es-

quine, com a Co-iIselheiro Mafra. Pouca distancia do
cent-o, - Tratar no' local.

.

Zurl --_... __._...-----_ .._- .... - -- .. - - _. - ----_.-------.--_

DOENÇAS DO CORAÇÃO _

ELETROCARDIOGRAMAS
Dr. ORLANDO BORGES

SCHRO-EDER
Cursos de especialização em
São Paulo,. Rio e .na Harvard
Medical School Estados Unrdos

da América do Norte.
Rua Tenente Silveira, 15
Telefone 2 4 O 5
Consultas das 9 às 11 horas

da manhã.

ExtraviOu-se
Uma caderneta da Caiça Eco'nomica

Banta Catarina N. 6.956 de l.a série
Federal de

I

Rua PeCÍro Demoro, 1627
Rua 24 dé Maio, 895

10 - Sábado (tarde)
11 - D.omingo

17 - Sábado (tarde)
18 - Domingo

24 - �ábado (tarde)
25 - Domingo

Farmácia Catarinense
Farmácia Catarinense.

Rua Trajano
Rua Trajano

Rua Trajano
Rua Trajano

Farmácia Noturna
Farmácia Noturna

./
j"

O serviço noturnQ será efetuadQ pelas farmácias Santo Antônio, Noturna e

Vitória,-situadas� às ruas ,Felipe Schmidt,�Trajano'e Praça 15 de Nqvembro.
O plantão dit'lrno compreendido entre 12 e 13,30 boras será efetuado pel�

Farmácia Vitória.
. "

.-'

E S·T R E' I T O
-

_,

..
,

4 e 18,'Domingos Farmácia do Canto
10, 11, e 25 Domingos e fero Farmácia Indiana

INDICADOR llROFISSltmAI
- .

_ ,c-sa:a:p

CUNrçA Df OlH01' OUVIDO�
�ffARll E �ARGANTA-

·,Ho
�

DI. 6'-U E R R E I R O DA F O N S E { !

,.

Chefe do Serviço de Otorino do Hospital
de Florianôpolis - Moderna Aparelha
gem Suíça e Norte-Americana para Exa
me dos Q'lhos. r�ceita de Oculos poe
Re�ator

.

Bausçh Lomb, Operação dr-

Anügdalas por prbcesso modema
CONSULTORIO RESIDENCll\

Itua dos Ilheus Lili casa

FONE 2366
FelJp€ Schmidt \}�

FONE 3560

DR. POLYDORO SÃO THIAGO
Doenças 'do Coração - Eletrocardiografis

Hul'as marcadas - lü às 19 horas
Vi ror Meirelles 12 - Fone 2702

.' .

DR. GUARACI
.

!ANTOS
DentistaCirurgião

- CLINICA - PROTESE - CIRURGIA

HORÁRJO: - Das 8 às 12 horas. exceto 'aol .'bado•.

Atende exclusivamente com hora marcada

Consultório: Avenida Hercífio '

Luz, 011

Esquina da rua Fernando Machado.
------------_.. __ ..--_-----_._---

'DR. SPYROS DIMATOS .

- médico
Ex-interno ne Clinica Pediatrica Médica e Higiene Infantii

da Faculdade de Medicina do Paraná.

C...':'..rso de especialização do S.N.T. na Faculdade de Higiene d,

Universidade de São Paulo.

Curso de apenfeiçoamento de ra d i odiag nóst ic».

- CLTNICA 'MEDICA - APARELHO RESPIRATORIO
- DOENÇ�S PULMONARES

Co nsultó rio : rna Trajano, 41

Horário: das 14 às 16 horas,

Residência: lia Pcdn; Ivo, 19, Fone 2329.
--------_ .._----

Dr. O'fTO. FRE-USBERG

Diagnóstico, e Tratamento das moléstias dos olhos
Neuro-Oftalmologia e Ortóptica.
Cirurgia do globo ocular e Operações. plásticas nos

<, .

anexos d(IS olhes,
Traumatologíu ocular e Eletroimã Gigante.

Florianópolis, Te};:_ 3153

DIlÁ; EVA 'It $<HWE'IDSON -BlMfR
-CUNICA D'E SENHORAS E CRIANCAS

,

Especialista e-m moléstias de anus e recto.
Tratamento de hemorroidas: fistulas, etc.

, . Db:urgi.a anal
�.

C0I1suItório:-'·Ri.la ,Cel P�pro D.emÓI�.e, 1603
,

Esheito
sala 2

Da: LAURO DA-lJIt,4
-

CLINICÁ UBRAl.

.,p'daU.ta .m mo 1,Ii.tI.. � > 'j-.c
nllor••• -ri......rin'rt ...
Gura l'adiesl da. lnfoecçõ.. .!''I!.
4a•• ','ronica•• do "pareI»,· _". ...

Ilito-urin'rio em ambo. o.... ):"•.

�oença. do aparelho Dil!'eotivo
I do sistema nervoso.

Rorário: 101,i, la 12 e !� ir i
,ora. - ConsultÓri·!)' Rua Tlra
·1entea, 12 )0 And .. r .- lI'on;'
'2411.
- Residênclll: . R oa Lac.�d.

�ontinho. 13 (Cl-'eara dó Z'r"
ab. - Foo.: U.S.

_ DR. CLARNO
I>ALLET1'1
ADVOnADO

Ru Vito.r ••lr.I .... 'I'l:t.
rOM.: 1.4111!

Flnrianltpoh.

UR. r:OMEIl

I. LC.6,ATO

'ILlW
VOeD(!II& do .pa.r.eIho reaptratorlo

TUB.ERCt'LOSa
�AmooRAFIA iS' 1<.4, D1O:-;I'O f'IA

.

'DOS PÚLMOES .

UH
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Jornal de� lova York cOlBenl1 a viagel de C_onselhos de' BelezaRockefeller a. Brasil e Venezuela UNlJA,s FRAGEIa E manipulam eerüos u"'do,;,,
NOVA ,IORQUE __ (I.r:S:) Nova Iorque, acaba de fazer ii Ve- 1 seus p10íHema� é conhecido e cuj!!' tina para os Estados" Unidos, por .QlJIi!BRADIÇAS·' ... �ência de terebe'ntino; essênciàs

Em editorial publteado em sua, nezuela e ao B��il demonstrou atitude é ain'stosa". seu desejo de melhorar ás rela- DR. PIRES
. minerais, -êter de petróleo, O em-

edição de hoje o "New York T;- "o, simples fato de que oS lat�nó- Seria "ridfculó e -imprôpr'io" - çõi!"s e por sua ajuda inteligente' ,

. Entre' os defeitos das unhas, a prêgo de determinados cosméticos,
ines' d'

' \ .

\
ISSe que. a feliz viagem de americanos sempre acolhem com acrescentou o jornal - comparar a paIses con!_o a Venezuela, Equa- fragilidade' constitue um dos mais conhecidos como zemovedores de

férias e negócios que o sr. Nélson a maior cordialidade os norte- o. tratamento cordial dispensado dor e Brasil. -Demonsteou êle co- f,requentes. Raras são as pessõas, cutícula ou solventes, também são

Rockefeller, governador eleito de amer icancs cujo ínterêsse pelos ao sr. Nelson Rockefeller em am- mo se poden�. melhorar certaS: ra-I sobretudo as donas de casa, que citados como responsáveis pelas

bos os países com as manifesta- ça. de· gado vacum, como se podem já não tiveram êsse problema. Apa- unhas -s, apresentarem fracas, so-

ções hos tís de que fui objeto o cultivar melhores ·variedades de I
rentemente é uma coisa sem ím- brctudo quando possuem um teôr

Vice-Presidente Richard Nixon arroz e trigo e em geral corno ,portâ.ncia e um pequeno pedaço de mais forte' da substância básica de
- " �

durante sua excursão pela Améri- se pode animal' os sul-americanos I esparadrapo colado na -parte em que, são Teitos (alcalis). Outros

ca do Sul, em maio dêsté .ano, a se ajudarem a si mesmos". I que. a unha rachou resolve o as- prcpaj'ados e meios empregados

uma.VeZ que «essa hostilidade não Concluindo, Q jornal prestou sunto. Mas é_ um mal que deve por ocasião do tratamento das

foi dirigida contra o sr. Nixon homenagem ao_ap-rêço latino-ame- ser combatido não sómente pelo unhas (manicure) são também

pessoalmente, senão que repre- ricano e à personalidade do \0- lado estético como, também, por- rcsponsábilizados de modificarem
sentou o r€'.se�timento de alguns vl1rnador eleito, di�endo: "É ló- que incomoda e, ainda, pelo fato

elementos para com o govêrno dos gico que interessará e agrad.ará a
de que as unhas lascadas estarão

no Esta.dos �nidos".. ' i todo o mundo ao sul do Rio sujeitas a infestações por cogu-

DIsse ainda o conhecido matutí- Grande (Rio Bravo) que' um per-
meles produzindo as moléstias cha

no que, --Pór outro lado, "o sr. Ro- 'sonagem -que tanto conhece amadas onicomicoses em que elas

ckefeller- não é considerado res- América Latina e que tanta ami- ficam enegrecidas e defeituosas.

ponsável pela política internacio- zade dedica a seus povos tenha: si- Havendo também uma solução de

DECRETO
O Prefeito Municipal de Flori�nópolis,

USo de suas atribuições, resolve:
NOMEAR:

MARCISO FRANCISCO SILVEIRA, para exercer
o cargo de, Administrador do Cemitério, Padrão B, do
Quadro Único do Município, com .exercicio no Distrito
dos Ingleses do Rio Vermelho,

Prefeitura Municipal de Florianópolis, 1,0, de outu-
bro de 1958. <

OSMAR CUNHA - Prefeito Municipal
DECRETO

O Prefeito Municipal de Florianópolis no
uso' de suas atríbuíções, resolve:

'

De acôrdo com o�?s�!�:�o art . .1320 item I da Édital de
/
Matricula

Lei N. 246 de 15 de novembro de 1955 JAIR JOSE" DO Acha-se, aberta à matrícula-para cnànçae de ambos
VALLE, para exercer o cargo de Auxiliar de Expediente. os sexos, de 3 a 7 anos. incompletos, para o ano p. vín
padrão G, do Quadl',o Único do Município, com exercício douro.
no Depar�amento 'MuniCipal de Educação., .', Os/��teressados poderão dirigir-se a' Secretaria da'

Prefeitura Municipal de Florianópolis, 2 de janei- quele estabelecimento, nos ,lias uteís, no horário das 14 às
1'0 .de 1959 118 horas.

i·

OSMAR CUNHA - Prefeito Municipal
'

A I>ffiETORIA
'

,
<

10 DE JANEIRO DE 1969

uma pomada à base de' co lcsterfna

retirando-a pela manhã COJ,n o au

xílio de um sabão neutro. Inter

namente aconselham-se diaria

mente a vitamina A (dose fraca)
e, ainda, gelatina do comércio

(sete gramas).
NOTA; - Os nossos leitores po

derão solicitar qualquer conselho

côb re o ;tratamento ,�a pele e ca

belos ao médico especialista Dr.

Píees, à Rua México, 31.- Rio de

Janeiro, bastando enviar Q' pre
sente artigo dêste [ornnl e o en

derêço completo para a resposta.

FORRO
,
<,

a contex-tura ungleal como a ace

tôna (disso lvente "das' gorduras)
mas, • sobretudo, a questão do li

xamento.

Como tratamento evitar os de- IRMAos BITENCOURT
, '

l(AI�
8AOA'0 ' 'ONE l!n,

AN11GO Olr-:>SITO OAI-AI,O""
., ._._.............._-

nal norte-americana. Pelo centrá-

sagregantes II .olvente" rl� tefi>'

forte, a lixa e aplicar ao deitar
do eleito para um dos cargos po-

continuidade ungueal pode existl r,

líticos mais elevados dos Estados como consequência, um ponto vul

Unidos". ncrável pau o aparecimento de
rio, êle é estimado por reconhe

cer a importância da América La-

JAIRijlM DE INFÂNCIÀ "S. (ATARINA"

SURGE UM'CONFÔRTO
NOVO EM,REFRIGERAÇÃO

, "CONSUL JUNIOR"
SUA. ASPIRAÇÃO DEIXOU
DE SER UM SDNHO.,.

"CQNSUL JUNIOR"

\ j

"

PA�A SER USADO EM ESGRITORIOS - OFICINAS- PEQUENAS FAMILIAS BARES DOME'STICOS
SEMPRE QUE HOUVER PROBLEMA DE ESPACO - PR A lA E SERRA
CARÁCTElnSTICAS TE'CNICAS

- RUBRICADAS PELA FAM(jSA
MARCA CONSUL

'

REVENDEDORES AUTORIZADOS,
COME'BCIO E IRDU'STRIA
GERMANO STEIR S. A.
CONSELHEIRO MAFRA, 47

. \

um processe infeccioso ou eczema

tisado.

Quanto à causa da fragilidade
das ,unhas pensou-se' durante mui

to tempo que fô'sse u": deficit or

gânico de certos corpos, corno por

exemplo, o calcio. Daí a indicação
de comer alimentos ricos- em cál

cio e mesmo administra-lo interna- I

mente QU por injeções visando-se Icom isso suprir o organismo da-
I

quela deficiência, e como conse-Iquência evitar o enfraquecimento.
das u�has. t
Hoje pensa-se numa origem

eongeníta oU glandular (tiroide).
Mas ao lado de uma causa geral,
não se pode negar, entretanto, que

outras questões muito mais eviden- (\
I

'

ciáveis são capazes de promover FILIAL "A SABERANA" DISTRITO DO ESTREITO, - CANTO
um estado de fragilidade ungueal'l "A SOnERANA" PRAC \ 15 D� �OYEMBRO - ESQUINA
como se, observa em pessôas que ' RUA FELIPE SCHMIDT

FERNANDO SOUTO' MAI9R aventureiros e dos oportunistas, co-

oA-s relações entre empregados e mandando ,o exército incauto dOg tra-
empregadores em nosso�?aís' &aO' mais

- balhadores bisonhos e' �espre�ã!ados,
� prec'áTias-do 'que, geralmente, '-se "

pen- �ao .unammes na, aeusaeao capuaosa e

sa. Muitos são 'os fàtõres que, contri-
Infundada de que os capitães da in-

buem nara essa desarmonia: Entre
dústl'ia se transformaram na Espada

êles, entretanto, dois merecem especial
de Dâmocles que paira ameaçadora

destaque: trabalhadores bisonhos �
sôbre a cabeça desprotegida do llraba-

desp1'�pa�ados alçados a altos posto,;
lhador brasileiro.' Muitô destague e

nos SmdIcatos e, sobretudo infiUra-
muita publicidade vem sendo

.

dada

ção de fôrças estranhas no imenso seio pela imprensa suspeita, notadamenté
_ trabalhista, explorando o trabalhador

a que vive do soldo comunista em tôr-

incauto e procurando torná-lo instru-
no da posil(ão dos nossos industriais,

mento de instigação contra os empre-
apontado� a execução .pública como

gado-res, com o que auferem supostas
til"anOS de uma asse !J?acata, ordeira

yantagens políticas, cedendo lugar-à que vive única e exclUSIvamente como

!D�egurança q�ue, desgraçadament(;!,
escravos de um grupO" que só tem di-

pall'a nas empresas, ameaçando mesmo
reitos sem quaisquer deveres, A expe-

a ,pr6pria vida ,econômica da Na"ãú
nencia industrial brasi1eil'a�tem 'ífe-:-

já traumatizada por tantos e ta�to; mo�st.rado sufici!!n:témente que, na
"-

/ � embates que em nada engrandecem os nl:alO!la das questoes trabalhistas, os

contendores e muito menos a vida na- S!DdICatos, mal organizados e tendo à

I
cional. Grande é o número de emprê-

testa elementos perturbadores da 01'-

sa� que, vivendo aparentemente tran-
dem �oc�al.-têm �ido os principais res-

qUlla nas suas relações com os traba-- ponsavels pela mquietação que está

,lhadores, são alvos, por pa,rte dêstes ab.dandO' o edifício industrial de uma

últimos, de um infame trabalho de
N�ção a caminho de uma nova e�pro-

sal?a. de 8a�:)Otagem que visã'a. con. mll'SOra fase nêsse campo. Num regi-
qUlsta de mt!:lreSses ocultos, numa

me econômico como o que vivemos não

aqtêntica guerra subterrânea que con,.
cabe aos, industriais a IresponsabÜida-

tnbue, em g.rande escala para ades _

de pel9_ desequiiíbrio entre salários e

confiança,mútua reinante entre em- elevaçao do custo de vida. O vertigi-
pr�gad'Os e empregadores. nO'so �,ument{) d.o custo da matéria pri-

O Brasil, já se disse repetidas vê- ma, a baixa produtividade nas fábri-

�es, atravessa
A u�a fase de difícil con- ca�. alem de ta�t?'s' outro� fatôres so-

Juntura economlco--social .e a convul-- be,lame!1te conpecld<lS, pélos que acom-

são interna'dos meios responsávies pe;:' P!nham. n(')ssª, conjunturà econômico-

l<!s s�us d�stinos t�rminará por e�plo- fmancell:a, são age!ltes desordenados
d}r 'r:epentll:!-�me?te, com consequên- dp e::.csennento nacIOnal, que têm gé-
elas lmprevlSlvels para um País que rado.a desrurmonía social agravada
começa a dar os' seus primeiros p'assôs ,pelos mtrusos e irresponsáveis à pro-
em busca d rd d

. -

A
cura incontida de novos e contunden·,

A

•

� ve a eIra progresso, S tes conflitos, I'mn.ondo à noleil'vl'dadeforç�s moraIs que governam o desen-- J," '"

volvlmento econômico-social da Na- bl'a�ileira, _j� �acdficada em" e!::":,,�i.a._
ção estão' minadas pelos agentes d l

novos sacnfIclos difíceis de ressarci-

,anarquia generalizada em todos os
mento. '

-

seus setores de de&envolvimento, aço-
É justo, p<?rtan.tõ, que se destaque a

d�da pelos que, vencidos na Juta pela opor�,l!:� (lehbel'açã,o tomada recente-
VIda, buscam na desaglr�ga�ão da!>

mente pelos industriais brasileiros
fôrças vivas do País uma valvula de a?stendo-se & qualquer recurso judi�
escape para os seus recalques e os c!a! cont-r� a fixa cão dos niveis' sala-
seus complexos, recorrendo à defla- rla�s em vIgor no País. Alardeando ·as

graç�o ,

de conflitos que, ao Brasil, jli n�al::l descabidas e pretencio,sas acusa-

.deu lUumeras
I
e amargas lições, É do _ c<;�s �ontra �s !l0s�o.s' capitães de in-

l<?roso reconhecer' que a grande maio-
dustl'la

_

os mls�lonarlos de uma falsa

r�a da massa trabalhista brasileira es-
concepçao SOCIal encobrem, premedi-

ta ma�chando, uma parte consciente e �adame�te, as atitudes tomadas pelos
outra mconsciente, para a viela fatal

mdustrlais destinadas à preservação
onde defrontarão o especto da misê- da harmonia social na Nação. O tele'

. ,

I
c grama que o .sr, Celso Ramos, Presi-

�Ia q.u� evou ao, dj:lbacle tantos Paíse,;; dente d.a FIE!SC, recebeu do dr. LídiaInfelICItados pela ação nefasta dos Lunardl, não pode, sob qualnuer pre-,?portunistas atuando miseravelmente ,t�x�o. morrer com o notIciário iorna-Junto ao� que dedicam a maior parte .lIstlCo de 24 .h?ras, pois êle encerrade sua VIda em ,pról do bem estar dt' u:m� grande lIçao: os indllstriais bra-
coletividade,

.

slleIros estão :1 postos em defêsa de
Ne.sta hora convulsa que sacode o ,nossa harmonia. social de nossa 'pa�BraSIl de Norte a Su.I Os ataques dos industrial

' :L..

j iS'S:SSSSSSSSSS SSSSS;;SSS% 'If:.:s=:.....-� ...

t A' 'V A ,H D O (O ,M ' S A B Ã O

Virgem'E'specialidade
�a lia, WET1EL INDUSTRIAL Joln,i,lle (Marca Registrada)
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,h :leb:; r;.àro "9I1iens;,
rw.;r-,éf't.:"S e crlonço s.

Juizo de Direito da 2.a Vara lecido nos artigos 584 e se- 3) - Apelação de' desquite n.o
da Comarca de Floríanépo- ,gu!intes dó <C.P. C. N.T. 1-"58 d d BIIís P:D. Florianópolis, 16 de .'i, a comarca e uruenau,

Edital de Citação de Ausen- Maio de 1955., (as.) Carlos cm que é apelante O Dr • .Juiz de

tes Loureiro da Luz r-« DESPA- Direito da 1.a Vara e apelados In-
O Doutor' Euclides, CHO;- Expeça-se manda- go Weise E' sim .. Reiator o' sr.

de Cerqueira' Cintra, do de. citação dos herdeiros
Juii de Direito da 2.a reaidentés ';nesta Comarca e

Des. ARNO HOF.SCHL, decidindo

Vara da,'Comarca de do .eurador nomeado, para o Cãmara, por uuanimidndc de

Fwrianópblis, Capí- que aqueles se' habilitem e votos, conhecer ela apelação e ne

tal do .€stado de este diga sobre o proce�so. gur-Ihe 'pr-ovime nto por unnnim i
Santa C,atarina, na Outrossim expeça-se edital

, .'''.' (I, de de votos,' conhecer da .ape-fôrma da lei, etc........ com o prazo de 30 ,Q.UfS cha-
,

"I y

FAZ saber' a quem Ints- mando os herdeiros aus,en- loção e negar-lhe provimento, para
ressar possa, com o prazo tes e demais interessados conLnnal' 1, decisão' apelada.
de tlinta Mas, que por ,par- para que se habilitem na .Custas pelos apelados.te de dona,ANA HAEND- sucessão. Fixado e ,publ:ica-
CHEN SCHRAMM, foi di- do na imprensa local-e ofi-
rigido a êste Juizo. a petí- cial na forma da lei. Fpolis, 41' - Apelação civil n.o 4.433,
ção , do teôr "seguinte ;-,' 23' 12' 8. (Ass.) EuclYdes, __da , comarca de Itajaí. em que é
PETIÇÃO;- Exmo, sr. dr. de Cerqueira Cintra. E �P�-: a�e1al1tC' José Nascimento de ou-.Juiz de Direito da .Comarca ra que chegue .ao conheci- -

de Florianópolis. La Vara. menti> dos ínteressados e .-eira e apelada a Cia. de Serm-os
Dizem ANA HAENDCHEN ning-uém, possa alegar igno- Mina'? Brasil Rela to r o sr. Des.

SCHRAMM, que também se rância, mandou expedir o ARNO HOESCHL decidindo a

assina ANINHA HAEND- presente ,edital, na forma da '

CHEN SCHRAMM; brasí- lei. Dado e passado nesta ci- Camara, por votação unânime, nfto

lei\ral. ,.iúva, domestíca, dade de Florianópolis Comar conhecer do agravo no auto do

A N I B AL HAENDCHEN ca de igual nome, Oapital do processo e. conhecendo da a pe
SCHRAMM, brasileiro, ca- Estado' de Santa Catarina, Iação, dar-lhe provimento, 'para
sado, comerciário - e sua aos vinte e seis dias do mês
mulher, digo, é sua mulher de .dezembro do ano de um

julgar procedente a ação. Custas

HELENA NIEHUES SCH- mil novecentos e cincoenta pelos apelados.
RAMM - LAERCIO FAUS e oito (26-12-1958). Eu,
TINO CARDOSO, solteíro, Waldemiro Simões de AI- 5) - Apelação civil n.o 4.351,funcionário público federal, meida Escrivão do Orfãos,
que seu marido pae e avô. Ausentes, Brovedoria "e Re-

da comarca de Joaçaba, em que é

de nome Bernardo Schramm, siduos, o mandei 'datilogra- apelante' Urbano Zart e apelada
ausentou-se do lar ha mais far, conferí subscrevi e as- Emília Bomm. Relator Q Sr. Des.
de vinte e cinco anos, - sino. . #fi 'TROMPOWSKY TAULOIS, deci
deixando bens que se en- Euclydes de Cerqueira Cin-
centram em .poder da Supli- tra '

dindo a Câ.uarn, unânimemente,
cante Ana Haendchem Sch- Juiz de Direito da 2.a Vara não conhecer da apelação e man-

ramm, 'requerem, nos tê r':' Confere dar distrib�ir e processar o re-,

\ mos do artigo 469 do Código WaJdemiro Simões de Al- curso corno sendo de agravo de
I Civil, a sucessão provis6ria, meida
obedecendo-se o rito eSi?1!e- Escrivão petição. Custas a final.

-----------------------------------------------------------------
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\ t
I 'MAGAZINE HOEPCKE I
I RUA FELIPE SCHMIDT I
I SANTA CATARINA I
I A VISTA ,
I CR$ ,6.800;00 I
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MENSAIS I
L __ � � __ _ __ _ _ _j

"O o MAIS ANTIGO DIA'RIO 'ol!: SANTA c ....TARINA

,
Tribunal' de' Justiça

NA SESSÃO '1M: PRIMEIRA CA- i:434, da, ��niarca d� .IoinviHe, conhecer da ap>:':uçãQ e' negar-lhe
MARA CIVIL; REALIZADA NO tem úue é apelante Ó Dr. Juiz da pro:v'imento, para confirmar a ',de-, '

,
, I ,- , , "\

DIA ,.11 DE DEZEMBRO (1:958), 11�a Vara e apelados' Raul de OJ<� cisão apelada. Custas pelos .apela-
FORAM ,JULGADO$. OS 'SE- I veirá 'Farias e sfm .. Rclatoe o 'Sr. dos'. -

'GUINTES F:EITOS: .'
�

,

'IJ�es" ARNO HOESCHL, d�ddindo
1) - Apelação de desquite n.e- a' bâmara, pdr votação unânime, 2) � Apelação de desquite n.o

1.440, da comarca de Timbó, em

que- é apelante o Dr. Juiz de Di
reito, e apclu lo s Walter Egel' e

'1m.. Relator' <! sr, Des. ARNO

HOESCHL, decidindo a Câmara,'
unân imemen te, conheãer da apela
ção e negar-lhe provimento, para
confirmar a decisão apelada. Cus-

p_ A R T I ( I p. s-e Ã O
Arnaldo Luz e Odete Mussi Luz Francisco Bias Pei"

xoto e Maria de Lourdes Linhares S. Peixoto.
'l'artidpam o noivado de seus filhos' Mirian e João

Luiz.
'

,Florianó.polis, 6-1-1959
tas pelos aj;elados.
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r,OS setl:! clubes, principais da Capital, foi o ,Atlético
o ,q.u� mais derrotas sofreu. Apetl-'as. 4na,g �t>erfoqnanées"
hôas; 'Vice-Campeão do "iniliuril", e 'vit6i'ia -sõbre o Bo
caíuva por 4 x O. Damo� abaixÓ na resultados akànçados
pelo .clube do Estreito no ano d/f �lir� do futebol bras i- .

leíro :
"

AtléticoB x Tiradentes (Tljucas) Q
" ,2 x Seleção da cidade 7
" O x São Paulo (amador) 2
" L x Guarani O
" 2 x Ava! 4
" O x Bocaíuva 1
" 4 x Tamandaré 2
" O x Figueirense 3
'" 1 x Paula Ramos 4
" O x Guaraní 2
" 1 x Avaí 2
" 4 x Bocaiuva O

O· x Tamandarê 2.
" C" _

", Lx :Figm:.irénse 3 .

,
"2' x Paula Ramos I

.

"
t.

,

.. ;f;m i·esúino·,·o Atlético di-spu1;oH"ém 58, 15 partídas.
.

• _vepce,n.do' 5, e' perdendo, 10. Marcou o. -tricolor 21 gols e
,

rseü{d'rro� f01 va's'áílõ,,33 veiés.,1YeffCl't: 12. tentos.
----------__�-'-.��------------�� _4

Ã o

IS' ':'�ERFORMAJKESlf �DOS�I�
·,�PllI'C[UBES DA CAJRAlfJl19S8y, E' L A x x x

Além dos catarinenses
parece que 'também os ca
riocas estarão áusentes nas
regatas de São Paulo, isto
porque,' parece que até o

presente momento nenhum
clube carioca solicitou ins
crição. Vamos aguardar os
acontecimentos!

x x x -

No próximo mês de, abril
o C.N. União; de Porto Ale
gre, atualmente a mais po
derosa agremiação remísti
ca gaúcha; deverá realizar
uma sensacional regata, in
ternacional, com a partíel
pacão das mais poderosas
forçaR do remo sulameríca
no', inclusive argentino e

uruguaio. 'Ao que tudo-faz
crer os clubes catarlnensea
serão também convidados
para esta sensacional maro
tona do remo sulamerfcano,

, x x x '

Em-junho, .por sua vez' os
gatichoR estarão remando
em FIÇll'ianópo.Jis. em,' mais'

uma disputa da Regata Ma
rinha Nacional, a competi
ção que liga anualmente. os
traços de amizade do remo
gaucho e catarinense, No
ano passado na regata rer.
Iízada' em Portq Alegre, os

gauchos foram os vencedo
res.

x XI x

Deverá chegar, no mais
tardar, até_o dia 20 do cor
rente á nossa capital o ilus
tre cata:rinensé Almirànte
,Máximo Ma'rtinelli, atual
mente a autoridade máxima
do remo sulamerícano, ocu

pando a elevado posto de,
presidente da Confederation
Sudamerícana de Remo, sen
do esta a terceira vez conse
cutiva que ocupa aquele
posto. Brevemente, teremos
ao' nosso microfone. o AI
mte, Martineltí que fará
Importantes declarações sr,
bre OS Jogos Panamerfeano',
e Luso-Brasileiros, na par
te do remo.

x x x

N A T A
N� regata de longo curso

realízada domingo último
pelo Veleiros da Ilha com
8, sharpieg da .sua flotilha
sagrou-se vencedor'o barco
VENDAVAL, do eomandan
te Cabral tendo como nroeí
ro Vadicão. A regata do Ve
leiros da Ilha teve um de"
senrolar normal' apesar do
mau tempo reinante na ca
pital catarinense. Prosse
gue, portanto;' bem anima
do u movimento' na vela ca
tarinense nêste principío de
temporada,

x x x

Conforme já tivemos opor-,
tunídade de noticiar a R€-.
gat(l. Buenos-Aires - Rio de
Janeiro está com ,partiria
marcada para o próximo, dia
18 de janeiro,' devendo' es
tar presentes as maiores ex

pressões da vela' sulamerí
�ana e mundial.

O barco Procelâeía em

que viaja ocatarínense Luiz
Farra, segundo fornos, infor
mados já 'cheg.ou_ 'ª Punta
del Este. 'No Uruguàl, 'd'Ü
vendo chegar por-este's dias
à capital argentina. Outros
iates brasileíros,> por sua

Vj�Z. já chegaram' a Buenos
Aires.

R E�"� :MX' : � O
I SÃO J O SÉ.

, I às 3 - 7'h - 9'h horas

Nenhum .clube catarinen- MICHAEL R'ENNIE -- SILVANA
se Inscreveu-se para ãs re- I

MANGANO
.

- em..

gatas de São Paulo, o. Prê- 'M A M B o'
mio Fundação Cidade' de
São Paulo e Fôrças" Arma-

- Cens.: até 18 anos --

das: A proposta, da Federa:' -, cnrcxo VIAJOU - Pa-
ção Paulista" ao, que parece" ra o Rio, 'Via aérea, viajou
não foi muito, bem" ' aceita:' domingo último, o remador
pelos' dírtgentes

"

do 'nosso Francisco Schmidt. o. CQU-

remo pois a viagem e esta- sagradovrower", tantas ve-

dia seriam pagas .pelo clu- às 4% • 7'h - 91ú zes campeão � eatarínense,
be participante- o que não KIRK DOUGLAS .: RALPH brasileiro e Sul-am:eric�no,
é nada vantajoso. fixará residência na Capital

x -X x ,." ."
M;EEKER - em

da República e, segundo de"
O double do Martinelli GLÓRIA FEITA DE SANGUE claracões á nossa repcrta

com Manoel Silveira e Al- - Cens.: até - anos -, gem, esp'erará um pouco,
fredo dos Santos f.o pros- PREÇOS: __ Cr$ 30,00 _ Cr$ ..

tendo assim tempo 'suficien
segue treinando normcalmen- le para deC'idirq'ua,1 o, clube

. 'd
' .

m 15,00 - Conforme' ,Pórta'ria date VIsan o 'os p-roxlmos ,co_
-

que passará a defender. Sem
promis'sos com embarc�,çoes COFA'P, n,o 386 d.,...-8 (Ie Agosto dúvida alguma. Chi.ciio dei,
nacionais e posteriormente, de 1958 � "A EXIBIÇÃO I;)ÊSTE xará no-Aldo Luz e na FASC
talvez, com advers'�rios. de FILME É FEITA SOB OS AUS. uma lacuma dificil de pre
outros paises. o.s dOIs rapa-: encher', Felicidades, Cam
zes do Martine.Jli não se de�- PICIOS DO MUSEU DE ARTE peão!
cUldáln do, treinamento, VI-, ,\10DERNA DO Rm' DE JANEI- x X x

sando uma· bôa figura nas RO E COMO PARTE DO FES- REHABILITo.Ü-SE O A-
próximas eliminatóri�s Pll- 'rIVAL _ A HISTÓRIA DO ME'RICA - O conjunto do
ra os Jo&,os. Panamencll.nos· América do. Rio; �que derrQ-
de Chicago ,e J.ogos Luso - CIMENA AMERICANO", tau o. Rivêr-'Plate, ,em' Bue-
BrasHei,ros, de ,Lisbôa. '.",""

,
'

.

. nos' Aires, sendo depois 9.er�,
'

x X X· �l $

·'."faD·' rótado em .Montevidéu; pelo'
, O �artineUi está 'espeTâ��: -�..�

,

PeI).arol, oonsegil'i,u, rehabi�
do ;llretament_e", .dos, esLalel .

____;,_ _ ....;, litltr-se' d,o revés"sofrido, ,ao
1'os Reisenger, Ue Porto�Ale- ", , .. ,

-_ abater ó Naciónal. Civc-
gre um noy�, qua�ro ,�/pa- às 4 e 8 horas Caml)eão' 'uru-gua:i€!, por 2 X'

trão que Vira �nrIquec'er a ttEDENÇÁO DE UM COVARDE 1, 4;a feira na Capital orien
sua poderç>sa fro�� de bar-

_ Frank Sinatra tal.
cos olímpICOS. alIas, uma ,x x .x

das melhores do Estado bar- SOMBRA ENTRE SOMBRAS - VITo.RIo.SOS CARIOCAS
1riga-verde. .

rohn Bremfield E PARANAENSES � Em
x x x O SEÇREDO DA ILHA DO TE- Natal·foi iI\-iciado, 4.a feira,

No próximo dia 14,estará '

o C,ampeonato Brasilei.ro de
C Ih Supe SOURO - 6.° e, 7.0 Episódios,. -

�eunido O onse, O '

.

Basquetebol Feminino, -ten-
nor da Federação ,Ag�ática' - Cens.: até 10 anos - do as cariocas superado' as
de Santa'Gatar:ip.a, a Ílm (�e perpambuc,a:riaR por 104x13 I

.

eleger o presidente ida �ntI- e as . .paranaenses veneido o .

dade ,bem"como os m�m;,) c6'rijuüto' potiguar' por 72 x

ltiros do Conselho TecnlcQ, 11. .

Ide Remo, Natação, Polo
, � x x ,x

Aql:1ático e.Saltos .Ornam,eno; NÃO. ,IRÃo. .o.S CATA:RI- i
trais. as eleições na FASe às 5 'e 8 horas NENSES - Ao que a nossa Iestão sendo aguardadas com

RORY CALHOUN. _ JEAN r,eportagem apuroq; o remo

vivo entusiasmo; nas rodas catarinense devE\l'1! qes,ist�r I
do espor.te náutiCO de San- SIMMONS - em de disputar a .p.t:ov.a ClassI- !
ta Catarllla.· .

,
APóS A TEMPESTADE ca Fundação da Cidade de

Ix x x
-.

, - 'l'echnjcolor _ São, Paulo a 25 do corren- i
O C.N. Am�i'ica está s: ' te, em -face da comun.icªcão

preparand?, atIvamente pa
� Cens.: até 14 anos :- feita. pela entidade de re-I1'a

_ c0l!1petl,r' nas reg-atas, a
"

_._. .,.', ". mtl 'pau.Iista de que -todas as

serem"rll�hzadaR"breYeme�1.- itQiilgsU;'I' despesas de, Yi�gem e esta-'
te

n,.o VIZIU,hO:
paIS' d,M ,U.rft" .. ' ' ,� I t" 'j',I!.:<, ,. I, dia,' ,',e.

m S,àO,
.• P.aU"IO càrrerão I

gU�ll, na rala d� ,e 1 �;" _,

._:
' ,por �Q�t,a. �os !nteressados

Alem dos prepata't}v;Q� pan�. �
,'_ _. em'<p!àttIc1lpar ,.da famosa!

esta .regata o Ar,nenca '[jred " > .' •• di-sij:>\üª. �
"

':
' !.

pa,ra ·ta·mbeIl! -atIVamente .� as 8% �oras ,," '� �,

seu 4 sj,patrao parI!: as ,eh RORY GALHOT:JN � J,EAN '� .' '.S,tiÁ.LHOminatórias para Of'l_oJogos, d.e 'SIMMONS _::_ em
-

Chicago e Lisbô�. Amen-·
ca fará a viagem ao Ul'.u-
uai com condução especlal

;tla, �uto V'iação�, --.......

:��!:
../":',

Continua a' Federação: pres.idente _,
da 'Federação

Aquática de. Santa Catarina
, Bahíana de Natação, A par

aguardando um pr0!1uncia-' ��,ci},1aç'ão do inad,adQr Má
mento do Jornal bahíano "A rIO Noronha do Caravana
'TARDE" qu.anto ao envio do Ar, ainda' é incerta.

.

da .passagem para o atleta x x x
catarinense Jorge de Mene- O calendário da _ FASe
zes intervir na magna pro" programou para o prôxímo
va de, longo curso. Falan- dia 8 de março na cidade de
do ao reporter, o presidente Joínville o I Torneio Intan
dr. Ary Pereira Oliveira te- to-Juvenil da Temporada
ve a oportunidade de decla- enquanto que o Campeona�
rar que ainda n.ão recebeu to Catarínense de Natação,
contestação de um cabo- Saltos, e W-atel'-Polo será
grama endereçado. um dia realizado em nossa capital
após a realização da elímí- nós prõxímo; dias 21 e 22
natória, e que hoje mesmo de març01_prúvavelmente na
irá confjrmar o referida piscina-dá' Escola de Anren
Western desta feita para o dizes, de Marinheiros. Aguar
Sr. Carlos Cathar.!.no, ex-, demos!

)

.;t."'- ... - ..,;<.� •

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

Dh/e�sas , 1

- ..-,.�..

,I

- á roup�., arrittmlca,
J3rá O h6�pkmer:nti

." 'o
I· prática ... já estã pronta' Pa:ia. '.v�é�:'lsar.
� econGmica: .. custa mell'�, -em. rdação
à' sua_alta qualiJaJe. É clcganté.�.•Ôes�nhad.
e coItada por modelista de' ',.teQome.'

Expedmente hoje mesmo :sua non

roupa Imp�f�al Extra. Se'r�" ,um sucesso.

Porqu,e, ,

inlperial 'Extra não é�rQul}a feita.
...... �

,

,

- é rorip'� hen� feita: \
• F,obriçado, com tecidc$ 'e aviamento. d.

,Iopel;ie:r qudi:'o,13, pré-eflcolhidoi.
• (orle-1000/0 .anut,':III11:q., hHÚS ·ronf.o""óvel
• '-6Jat.s, e/�g�lit&, I' ," -

'

", ' �,

• Confecci�ncrdu em o"r,trq talhe. (cúno,
�. médio. 'lonDol e eJ('ra.loni�(): e' em 3,2
tamanhos Jjf_rente,s:

'

• Garanti la por 'uriloJ indú.liia .esrrecjoliza,
da h(\;:�S anos•.(10 ramo. de ·vestiária.

!��.,

S.A.

APóS A TEMPESTADE I,R M_;Ã; bS"B�fENCOURT
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O MOMENTO POLITICO�,

q;� J ti ndálHo'Pltal :.uc:::ÇÕ:�bóO����I�S
""' . '. Hospital de .Oarídade - Urubici - São Joa-

Cp' :'AJl 'de'p.'ut:
'

..1Jl r,-,,,,,�,J,,:_..A ../� c', J1'�� ../..
'

.....ie Hos���Td�'Ú���'d�'Na�a�é'�'éo�üpã'�'jârà:
U(JL

.

w ar,wL -V'U'...,�Lt�t/u...e�,,.au.. HO'el.�� ��':i;�".:'h��a:.;e:Fiitini·:��i:'i;Q�
Hospital de São José - Jaraguá do S111 ",.,.
Hospital Divino Salvador - Videira ,.",.""
Hospital Dom Bôsco de Arrozeira ,- Timbó "

Hospital Dom Joaquim - Sombrio "r"" ••• ,.

Hospital Dr, Jósé Atanásio _ Campos Novos "

Hospital e Maternidade Presidente Getúlio-
.

Ibirama """",' � , , , , , . , , , , . , . , , . , , , , , .�

Hospital e Maternidade Samaria da Comunida
de Evangélica do Rio do Sul .. """, ... "

Hospital e Maternidade São João Batista
Imarui """""""", .. " ,... """."."

Hospital e Mat.ernidade· Senhor Jesus de Naza-
ré - Palhoça , , , , , . , , , , , . , , , , . , , , , , , , , , ..

'Hospital Frei Rogério;-,- Curitibanos """""
Hospital "Frei Rogério" de Anita Garíbaídl -

Lajes """""",:.""."."",.""".,
Hospital Frei Rogério - Tangará """"".,
Hospital Jonas Ramos _ Caçador "\.,.,"'"
Hospital Maternidade Nossa Senhora da Glória

-- Rio do Testo ", .

Hospital .Maternidade São João Batista
Imaruí : � ..

Hospital Miguel Couto _ Ibirama .

Hospital Municipal Santa Otília - Orleães, .

Hospital Municipal Santo Antônio _ Blumenau
Hospital Nossa Senhora: da Conceição - trrus-.

sanga .

Hospital Nossa Senhora da Conceição - Tubarão
Hospital Nossa Senhora das Graças - Bom

Retiro
.

Hospital Nossa Senhora de Fátima _ Herval
Velho ...:_ Campos Novos ' � .

Hospital Nossa Senhora do Sagrado Coração -

Descanso . ..
Hospital Nossa senhora dos Prazeres - Lajes- ..
Hospital Nossa Senhora Imaculada Conceicão

_ Nova Trento � s ,

Hospita 1 Sagrada Família _ Itapiranga
.

Ohapecó .
.

Hospital Santa Beatriz _ Itajaí .

Hospíta! Santa Catarina - Blumenau .

Hospital Santa, Isabel � Blumenau .

Hospital Santa Teresinha - Braço do Norte -

Tubarão . '_.'
.

- O PTB não tem ainda
.

posição firmada com respei
to às próximas eleições go
vernamentais. Quanta a

milfu, pessoalmente, desau
torizo quaisquer pronuncia
mentos ou interpretações
sôbre o assunto, envolvendo
o meu nome - 'foi o que
nOR disse o Deputado' pau
tel de Andrade, eleito pela
legenda do Partido Traba
lhista Brasileiro .dêste Es
tado, à Câmara Federal,
com mais de 28 mil votos,
que expressam realmente a

sua atuação destacado no

s!;!io trabalhista.
Quanto a possíveis apõio

do PTB em favor de algu
ma candidatura ao Govêrno
do Estado frizou:
- Na hora devid-a, atra

. vés do orgão supremo de
'deliberação partidária, ou

'seja, a Convenção Regional,�

o PTB se decidirá sôbre 3'8

eleições para o govêrno,
tendo em vista os superio
res interesses do povrr e do
Estado. Não há, ainda, can
didaturas a se considerar. .

PRONUNCIAMENXOS
, IOS0LADOS �

Abordou em seguida a um

pronnticíamento de .certo
Vereador do PTB favorável
a uma pretensa c,andidatu
ra ao GQvê,rno do Estado,

, dizendo:
'

.
- A, atitude que teria

assumido o Vereador traba
lhista deve ser interpretada
como -um pronunciamento

,.

, . F E D'E R A-IS

65.000

40.000

27.000

10.000
30.000
20.000
45.000
150.000
],a0.000

35.000

110.000 .

30.000

90.000.
17.000

50;000
25.000
17.00,1

10.000

25.000
20.000
50.000
60.000

70.000
180.00n

90.000

100.000

20.000·
'30.000

40.000

47.000
30.00n
50.000
90.000

40.000

100.0UO
90.000

60.000
, 100.000

REORGANIZAÇÃO
\DO PTB

.

Confirma o de p u t ado
Doutel de Andrade a infor

. mação de que está se pro
cessand-, dentro do PTB um

amplo movimento de reor
ganização dizendo:
- Os resultados do últi

mo pleito estão a revelar o

quanto o PTB ,re,presenta
na correlação de iorças .po-·
líticas em Santa Catarina.
Somos no Estado -

,

sem

qualquer desdouro para os,

demais partidos - a única
organização política com

sentido de duração. Urge
preservar. 'e fQrtl?-leeer. a .

nossa atíbude de índepen
dência, através inclusive de
.am ;novimento de profundi
dade vizando a tornar o

nosso grêmio mais atuante
e melhor aparelhado para
servir à causa- dos traba
lhadores. A par disso, mís
tér se faz uma procura de
lidêranca, de elites esclare
cídas, á fim de que possa
mos uma vez no poder, exe
cutar vitoriosamente o' nos
so programa.
APÔIO AO PRESIDENTE

DO PARTIDO
- Tomou conhecimento

da entrevista éoncedida à

30.000
45.000
39.000

50.000
20.000
30.000

.

25.000
30.000
20.000
145.000

�25.000
70.000 <-

40.000
30.0DO
30.000

30.000-

20.000
90.000
105.000
20.000
foo�o:>

, 70.000
30.000

80.000
100.000
20:000
95.000
95.000
80.000

55.000
35.000
60.000

30.000

10.000
100.000
55.000

'25.000

40.000
50.000
40.000
100.000

'-.,

75.000

20.000

10.000

20.000

30.000
20.000

30.000

100.000

20.000

35.00')

60.GOO
10.000

350.000

65.000

55.000

7.077.000

imprensa, pelo sr. Acácio' entretanto a unia particí
Santiago, Presidente do par- pação de fato, que venha a

tido, indagamos ? conferir ao meu partido po-
-;- Tomei, sím.. deres reais na adminstra-
- E como a eríeara ? cão Estadual.
- Como muito boa, espê-

'lho fiel do pensamento dos
trabalhistas Catarinpn-ses.Na verdade, o PTB nao po
de prescladír no momento'
de tomar posição clara e
definivil em tôrnó das coi
sas administrativas do Es
tado. Assim; além de reivin
dicar a substiJ;uiçjo do atual
Prefeito de Florfanôpolis e
da continuidade da Presi
dência dá Assembléia, dei
xou claro. que o partido não
abrirá mão da Více-Gover
nanca nas eleições de 1960.
O PTB tem que dar uma.

participação robusta e efe
tiva ao govêrno. Refiro-me,
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MikoJan �ostmza�o
. Detroit; Ike cOD�eDa

de órdem puramente pessoal,
que de maneira alguma po
deria- refletir o pensamen
to do PTB. O nOS'80 partido
deve definir-se quan-to ao

pleito de 1960 através de
uma ampla consulta -aos
diretórios Municipais e às
e n t idades representativas
dos trabalhadores, a fim. de
que possamos tomar real
mente uma posição que re

presente a soma da vonta
de esmagadora do partido e

das classes a que êle se
encontra vinculado.
ENTENDIMENTOS E I

POSIÇÃO
- Sou radícalmente con

trário, por temperamente e

convicção, a decisões de
cúpola feitas- ao arrenio da

. vontade do povo. O PTB
mais do que qualquer outra
agremiação, tem deveres e

responsabilidade para com
as massas proletárias. Deve
marchar . 'pa,ra as eleições,
portanto em funcãc do pro
grama e não de nomes ou

vantagens de qualquer na-
tureza. .

- Como encara, então, os
entendimentos do PTB, in-
dagamos ? ..

- O PTB marchou ao la
do da UDN em 195Ó; do
mesmo modo que ficou com
o PSD em 1955. Isso mostra
a nossa posição de indepen
dência cue, nos faculta es
colher livremente em 1960
o caminho que entendermos I·
mai., adequado e que tanto
pode ser ao lado da UDN ou

A GRANDE AMIGA do PSD ou ainda sozinhos
ou fm aliança com os pe
quenos partidos.

A alta figura; num passo TERRENO AINDA
macio andava pelos corre- INCERTO
dores, entrava nas salas de - Admite, -então, a pos-
aula vigiando sempre, tons sibilidade de um entendi
severo� no semblante para 'manto 'com a UDN ?
as mais afoitas e levada", _:_ Não admito nem reni
meiguices no. olhal' PHl'fl: as. lo a idéia - ,respondeu' o

be� comportadas e aplica- Deputado Doutel de -Andra
das; . " -de. Aceito-a, . apenas, n;)

Q�el]1 .
de nos, ex-�ll!n�s terreno das possihilidades.

do C olegl.�, quem de nos nao Mas friza o ilustre par-recorda ainda s.eu porte no- lamentar trabalhista:
bre, p_ois nobre .era de alma, -':E'/éedo, poré'lÍl, para
coraçao e nascImento. pensar em têrmos concretos
Um ,pequeno �esto, _

um;:t. na ,gucess-ão governamental,
frase bem recebIda sao tê- áté. porque ela terá Que se

souro� que guwrdal!.l0s nos· harrr,onizar, da nossa par
escal1!llhos do coraç�to, qual te C0m as diretrizes do PTB
pr-eciosa gema, bem defendi nó âmbito Nacional. .'

da dos assaltos do

intmigo.�
.

.

Para mim, que_ a"tenho A r. I

d . AIno coração como a 'Grande . nova lei o se o
Amiga. guardo avar.amente '. ,.'.
a ternura caridosa de se Em nossas proxlmas edI'
gesto, que me fez sua ami - ções. diyulgar�mos matéria
ga, guardo avaramente a ex,phcatlva �o-b.re a no�a
ternura� caridosa d-e .seu leI do s_eIP. ha pouco em Vl

gesto, que me fez �ua amf- goro T!at�ndo-se .de. assu!1-
ga incondicional para o res- �o de'�grande

__atuahda.de e

to de meus dias. Uma gran- �nteyesse, pal'a essas dlVl!_I
de amizade nasce, quan,ta gaçoes chal'ílB;mos a atençao
vez de uma delicadeza, umll. dos nossos leItores. '

caridade, duma quasi' insi
gnificancia em 'sí, mas que
abrange um todo ma'gni1lico.
Tinha quasi oito anos. Curso Te'cnI'co de Indústria Têxtil - CursoAconteceu que fui para o

Colégio sem saber a leitn- d A f· t C tramestres
ra. .. O resultado foi a "ví- e . per eIçoamen o para on

.

sita" que tive de fazer ao Acham-:se abertas até 24 de janeiro do corrente ano,
gabinete'da, Irmã Diretora, no Departamento Regional do SENAI,- rua Tenénte S117'
após a aula. Mal entrei no veira, 25, 2° andar, Florianópolis, e' nas escolas' de Blu
santuário da indulgencia e menau' e Joinville, as inscrições de candidatos à matricu
da amizade, me desf-iz em la do Curso Técnico Têxtil e do Curso de Aperfeiçoamen
prantos. ,Vergonha, 'humf- to de Contramestre§ (Fiação, Tecelagem, Acabamentos,
Ih

_

êd O Tintu::-arias e Malharia), da Escola Técnica Federal, deaçao, m
.

o... que se
t'd I ipassava no coraç_ão da me- Indú:;tri"a Química e Têxtil, man 1 a pe o SENAI, no D s-

nina ,timida e magrinha? trito Federal.
,

A alta e querida figura CURSO TÉCNICO TÉXTIL _ documento�,para a inS0dção:
sentou-se. abriu a Cartilha, Ce!.'tião de idade, duas, \'ias do cer-tificado;Jle conclu
atraiu á si o sersinho so-lu- são do ginásio ou equivalente;- atestado de vapina,C}ão anti
çante • com o indicador varíola, duas vias da ficha modêlo 18 ou 19, certificado
apontava as palavras. Solu� de alistamento militar ou reservista, quátro (4) fotos
ços. lagrim:ts e coriza atra- 3/4, sendo todos os documentos com firma reconhe.cida,
Ih d· D t exceto o certificado militar.pa - avam emals... en re

d'dat
.

·t
-

b t'id .'

das fundas prégas do habito, o.f. c!l;n.I os mscn os se!ao su. me. os a prova e

surgiu um alvo lenço que seleçan (ultIma, semana do mes oe JaneIro) e a exame

limpou o rosto desfeito; a vestlbul�r (perI?do de 15,a. 28 d�. feyereIro), .as discipli
mão acariciadora afagando I

nas dI' portugues,.matematlca, ClenCIa e desenh<?,. sen!i0
o hombro tremulo e, sobre- os apr?va�os .m�tnculados na .orde!ll de'sua classIfIcaçao,
tudo, ó, sobretudo,' a calma obedec1do o lImIte de vagatl fIxado para cada estado.
impertubave.l a voz serena CURSO DE. APERFEIÇqAME!NJO PARA CON�RAMES�ES
e suave, a amiga que' não

- �..;cume�t'?s par� a lI�S�rlçao:
.

'. .

censurava nem recrimina'- l' ormulano de.msc:pça? (d�s vias), p�eenchido pelo
va, mas que simplesmente eI1}pIE'gador, Carte�ra,Pr�flss!on.al anotad�, c�I!I-pr�vando
ensinava, foram o balsamo s�r etnp�e�ado 'da mdustna textll e te� a quahflpa�ao ml

para o coraçãosinho aflito mma PXIgId!1 (ser. cont_ramestr_e cu aJu�ante) .

e envergonhado. _

Os c.!1ndIdatos mscntos .

serao
A

submetIdos a um exame

Naquele instante nasceu
de �el;.'çao, versando' o mesmo sobre assuntos de sua es-

a aroizade que venceu dis- ,peClalldade.
_ ..

tancias, suplantou o tempo OUTRAS INFOR�ÇOES SERAO PRESTADAS ..Nos
e será, imorredoura no cora-

LOCAIS DE INSCRIÇAO, ACIMA MENCIONADOS.
çã!? d!1quela, fifenininha que

. ho.w·e -","0.
Os ensinamentos,' concei

tos e conselhos aliados ao
seu meigo olhar, sua _fál_a,
gestos ,e atitudes nos ele
varam da vida terrena para
o alto e o Bem como do al
to e do Bem era a sua vida.
SURSUM CORDA foi a

herança que nos legou e- que
saberemos transmit.ir aos

que nos' seguirem, no cami
nho nem sempre , ,suave e
macio da Virtude.
A Legião Irmã Bernwar

da está, pois, de para'bens,
dando seu límpido nome co
mo figura central da socie
dade beneficiente, á

. ela,
que sempre nos deu o exem
plo aa cari-dade em Cristo.
E na amizade que une 0$

SQcios e amigos dá Legião,
vê-se a mão daqu!!la que
soube búrilar as almas do:>
que tiveram a dita de por
·ela EE}rem amparadas.

A Legiãq., fez ressurgir o
. ..

"má

Hospital São Jósé - Jaraguá do Sul .

Hospital São José - Joinville
'

.

Hospital São José - Tijucas .

Hospital São José _ Videira .- .

O diretório udemsta Hospital São Judas Tadeu ;_ Meleiro , ..

, Hospitál São Marcos, de Nova Veneza - Cri-

I
de Lages, em sucessivas ciuma '," .' �

l'euniôes, ,resolveu NÃO Hospital São Pedro - Xaxim
.

ADMITIR a nomeação, Hospltal São Roque, de Jacinto Machado'

'do sr. Rub.ens Nazareno Tur.vo :

'

: :
Hospital São Roque, de Luzerna - Joaçaba .

,�NeVeg
ou interposta pes- Hospi,tfl.l São Roque _ Ponte Serrada - Joaçaba

sO:a, 'de sua indicação,': HOllpital São Roque _ Rodeio
.

� para' um 'cartório naque- Ilospital São Roque _ Seara '
.

I
� Hospital São Sebastião - Turvo ., .la cidáde, vago pela Hospital São Vicente de PauIO"-da-Associação de

�:aposentad�ria do 'respec- Caridade $ão Vicente de Pauio - Mafra ..

f1;iV� tit,u.. lar" éo�seguida, Hospital Senhor Bom Jesus - Araranguá " ..

1 t I d t éI d Hospital Teresinha _ Braço Forte .

� IJe o a ua-' epú a' o e� Instituto Reino_ de Maria _ Lind61a _ Ipumirim

,mocrata "Cristão. ;, - Concórdia '

O governador, na ho- r.nstituto Roentgen de Combate ao' Câncer do

I
d 'd d d Hospital Cruzeiro - Rio q6 Sul

' .' .ra a neceSSI a e o vo-, Maternidade Carmela Dutra _ Floriánópolis ..to do deputaá� assumiu Maternidade do Hospital São J-osé _ Tijucas
o� c,!mpro�isg.o a nOI?ea- o Maternidade Nossa Senhora de Angelina
çao. A ,UDN aproveItou São José

,' "',

t'
êsse voto, que lhe ren- Maternidade Ruth Hoepcke da Silva, ·anexa aodeu 86 cartórios... dis- Hospital de Caridade da Ordem 3 ..

a de São
"R�lativa'/lente ao _ "puT- cutiveis. O -deputado não Francisco da Penitência -:- São Francisco

mão-membrana" posso in� t nl.,Jeiteou nenhum deles' ' do Sul
'

'

.

formar que se -trata, de má- , Maternidade São'Camilo _ Imbituba .

quina pouco difundida en- ET P.OUR CAUSE.-. . Maternidade São Vicente de Paulo _ Mafra ..

tre nós no RiO de Janeiro, t Deu-os todos',' para a Maternidade Teresa Ramos - Lajes ., .

'disse o dr. Coutinho. Sei,- UQN: =M�s :;mranjou o Pôsto de Puericultura' "Darci Vargas" _ Erval
apep,as, que' age !ltravés do

t f t' D'Oeste : ;
sistema cjrculatório <;lo pa-

seu, por ora, garan 1-
Santa 'Casa Rural (Subordinada ao Instituto- d-e

,cienté. Já a mostarda nitro- cUE:,simo, i�une de im- A,ssistência oe Educação) - São João _ Ità-
gemida é mUito utilizada em fllUgnaçÕe� judiciárias. A '.

piranga .

nosso meio '·êam bons resul- espertElza feriu' fundo o' Sociedade Beneficente e Hospitalar de- Cedro __:_

tados. Informou, também, Dionísio Cerqueira .': .

que a indicação principal ,'ideal�smo do diretório J Sociedade Beneficente Hospital de Clínicas do
desse produto é para a uclemsta de Lages. O AI- Opste - São Miguel D'Oeste .

doença de, "H?dgkin", sendo

I
vinho Vieira, ,irmão do , Sociedade Beneficente Piratuba (Hospital)-

e.mpr,egado, alUda, noutros

I deputado' Laert, quer
/

Piratuba : '
.

bnfomas, porem, com resul-. . •. , ' Sociedade de Amparo à Velhice - Tijucas .

tados menóres. II porque quer o cartono, Socie�ad,e d� Amparo aos Tuberculosos _ FIo-
.

• canseguido pelo Rubens, nan9polIs .

Im.'p,'O rta'.nte',
lt fazendo lembrar a his-�·) Sociêdade de Assistência e Amparo aos Tubercu-
túria daquele cearenp"e lo:;:os de Joinville � .

� Sociedade de Assistência e Protecão aos Tuber-
que. ao. comprar picolé' culosos de Florianópolis '._ c •• : •.•.••• '

•••••

'
••

'

pela primeira vez, viu o Sociedade Hospitalar Beneficente de Saudade _

AO COME"RCIO E INDÚSTRIA DE SAN'TA CATARINA'.

sorveteiro vender um de ,
São Carlos r•••••••••••

,.

b'
.

h
i li Sociedade Hospitalar Oswaldo Cruz - Arabutã

As Emprezas de Transportes de Cargas. abaixo discriminadas, dando cum-
coco; ranqUln o, pal'a - Concórdia .............................•

primento a deliberação dos Sindicatos da Classe, "SETICESP", vem cientificar outro freguês, e lhe en-, , Sociedade Hospitalar Mondai _ 'Mondai .

públicamente através desta nóta que tornou-se obrigatória desde o dia 10 do hegar
.

um escúro, de�' Sociedade Hospitalar Santo Antônio e Materni-
corrente a cobrança da TAXA relativa á l'úbrica "AD VAL!)REM" na base da chocolate: Idade Zenaide Bertaso _ Chapecó .

TABÉLA abaixo que entra:'ó, em vigor, neste Estado, a partir do próximo dia 15' I Sociedade Hospitalar São Francisco de' Assis
e será aplicada indistintame-nte a qualquer embarcador ou recebedor. ,

-' Sou burro, não! S�nto Amaro da
....

Imperatriz - Palhoça .:
Outrossim, comunicamos que a presente deliberação não influirá e .nem Você vende os bons 'Pa-, Veneravel Ordem 3.a de São Francisco da' Peni:

afetará as demarches que estão sendo processadas por aquelas entidades repre-

;-
ra os outros é que me'

) �rs'nccoiadeO HsousIPit.a.l.. d.e.. C..a;r.id..a.d.e. '.-...S. ã.o.. F.. r.a.n.-.sentativas para as nóvas tarifas quê serão' r-eajustadas e tornadas publicas opor-
tunamente. .

".'
. Vemal�u�rpaarnha?s.. e.stragadOS! � ·.III!!'!.'!'J'l['�TJ.' -.\,".' ,�..,'.�-.. ;.':'.. :·}'·1 i," ,Rio de Janeiro - S. Catarina. . . (incl. Fpólis) Cr$ 5;00- p/mil (ou vice�versa) , .!iIIi> .J!!:lie� ., _ �_;;. , 'c-

São P�ulo " ,(". " ) Cr$ 3,00 "( " " ") xParana "("" ) Cr$ 3;00, �, (" ". " ) x,x � N. R - As verbas consignadas no orçamento da Rc-.
Pôrto Alegre "

...
' (." ,") G:r$ '3,00 "(''' ". " )

Ij
� No caso o sorveteiro é

I
pública, para aplicação no Estado, represen-

Dentro' do Est. -de S. C. (L. intermunicipais) . Cr$ 2,00 � c governador. Se não tam, em grande parte, o produto do trabalho
.

_ T A B E L A - ..

, tlpltJeia
o Alvinho, a coi- da bancadâ catarinense no Congresso. Mar,·

Outros Estados: - De acôrdo com'a Tabela eleborada e aprovada. __, da a justiça destacar, todavia;' a atuação 1n-
Florianópolis, 9 de janeiro de·1959.·

.

p',a escurece. O diretório fatigável, na respectiva Cpmissão, do ilustri�
Expresso Florianópolis Ltda. Expresso- CataTinense Ltda. ! I fECHOU. A QUESTA ...

,
deputado Joaquim Ramos, que, por várias se-

Expresso Joinv�en Ltda., Expresso-Blumenauense Ltãa.
I' manas, trabalhou até altas horas da madru-

Expresso R. Gran e-S.Paulo Empreza Geral de Transportes De camarote a gente gada. De louvor, na mesma forma e elo
T

.

;f};.9\:-!i\��""�:·s"".,.""""""""""'''''''"'''"'-.' iivaj'y�'_uJjus�ervanâo,;. '.":�.'_,...............__
...

·...·· ...

:a"':m"."',":Q�I'?'!'.'?oti�<X,;;.a :atua:çãSJ:�'C9:9,��<i;i���lt�b:e
·.· ..···t.�()�o......(��()�()''Ii!i'í!;t,;'

WASHINGTON, li (UP) - O sia que os norte-americanos tra

'preside'nte Eisenhower pediu, hoje, 'tl,iciõna�mente . dfspensarn aos vi

que os norte-americanos recebam sitan tes.

o primeiro vice-pr imei ro 'ministr:o' .0 Pres!de'�te' dese�a. que .0 sr.

soviético, Anastas" Mikoy.an, corn M�koyan �eJ� a Américn verda

a "tradíci-onal cortesia", em sua deira, a f�m de que, q�ando 'r�
atual viagem pelos .Est'!,9ús Uni- g'rcssar a sua terra, esteja capaci-

dos. tado a traçar um quadro exato de

'0 preside'nte manifestou seu nossas' boas maneiras, assim co-

descontentamento ante as recep-
mo de nQssa fôrça, �ssa confian

çôes hostis feitas a Mikoyan em ça e determinação na Causa da li

Cleveland e Det�oit, por man'ife's- berdade e da paz".
tantes anti-soviéticos.

�.
MANIFESTANTE,S BURLADOS

O secretário de- imprensa Ja-
.

liles Hagerty declarou havér Eise- �E�ROI� .9 (UP).� O vic·e-

nhowe-r 'lido informações sôbre prnne.ro m.TIls-tro sovletJco, Anao-

"lançamento, de pedras, oV-os e � 1. �íkoya�, ev.i�o� uma ma-

cusparadas", em Cleveland, e sô- ,mfestaçao a.ntJ-sovlet.lca. ao c.�e
bre' a concentração de 500 mani- gar a esta cl.dade, hOJe', de aVIa0,

festantes em De-tr�it. e iniciou imediatamente uma rá

. Hagerty disse ter-lhe o presi- pi�a visita às fábricas de automó

dente pedido que fizesse e'sta qe- veu.

claração: I �
,
.'

.

"O presidente espera que onde Um gI'UP? de umas 50 pessoas,

quer que' o. sr. Mikoyan 'vá, neste que condUZIam ca'rtazes, esp�rava
país, seja ;;;_'ecebido eom ta corte- Mikoyan ,no ae'ropol'to de Wlllow

___________ Run, porem nem seQuer puderam
dar uma olhada par.a o dirigente
russo e sua comitiva de funcioná-BOLSAS .DE � ESIUD,O
'Novo 'método de
combale-ao ·Câncer
RIO, 9 (V, A.) _ Sôbre a

notícia qe qúe médicos estão
utilizando novo método de
combate ao câncer, com a

.aplicação de mostarda de
nitrogênio e o emprego de'
"pulmão memprana",. o

eancerologista AIQerto Cou
tinho disse ho�e à reporta
gem que o primêfro proces
so, anunciaaa co.mo novo, é,
em realidade, antigo.

Aviso

E'concluiu:
___, Por tudo isso, dou

meu integr-al apôio ao com

panheíro Acácio Santiago,
Presidente do partido. De
pois do que êle disse, não é
mais necessário aceescentar
nem uma virgula, e peco
então Iíêenca de despedir
me - disse finalmente o
ilustre' parlamentar com
aquela . 'sua "versatilidade
intelectual" como bem foca
lizou o também Deputado
Arolde Carval-ho. no dia
da declamação em se referi
do ao parlamentar petebis
ta.

agora em
os grupos
.

léti
\
o 'f t trros SOVle ICOS. s maru es an es

desfilaram por uma pra�a de es

tacionamento vizinha tto edifício
da administração do �er.oporto, à
espera d.e Mikoyan. Todavia, logo
que desceu, 'o 'avião de Mikoyan
se dirigiu a um gigantesco hangar
no extremo norte d� campo onde'
desembarcaram os Visitante;.

'

.

PAZ_ NECESSARIA
Ali .Mikoyan era esperado pelos

jornalistas, 'a'os quai� falou' da ne

cessidade de "_paz� 'e'· -'depois todo
. o grupo :{?artiu·· em três aut,Qmóveis
pela "utopista que leva a Detroit.
Outros grU{lOS esperavam em vá
l'Íos pontos'OC'4:lirigente soviético,
para novas manife'stações.

Hos�ital Santa Terezinha - Guaramírrm .

Hospital Santa Terezinha - Joacaba :.
Hospital Santo Antônio (Ass, Hospitalar Santo

'Antônio - Itaiópolis .

Hospital Santo Antônio - Blumenau .

Hospital Santo Antônio, - de Agua Doce _ Joa-
çaba \ ; ..•.......

Hospital- Santo Antônio de Chapecó .; .

HospItal Santo Antônio - GuaramírínfT", .

H'OSP!t3.l Santo' Antônio e Maternidade Zenaid!:l-
. Bertaso - Chapecó ., , .

Hospital Santo Antônio _ Jaraguá do Sul .

Hospital São Bento - Ibicaré - Joacaba .

Hospital São Brás, de Pôrto União .. : .

Hospital São Camilo de Iomerê - Videira. .

Hospital São Camilo - Videira .

Hospital São Francisco' _ Concórdia .

.Hospital São Francisco de A�sis - Santo Amaro,

da Imperatriz _ Palhoça .

Hospital São Joaquim, ae Sombriõ, - Sombrio ..

Hospital São José a cargo da_s irmãs Francisca-
. �áS .de

_ Sã,o Joséi' - Itaporanga .

HospItal Sao José - Capinzal .. ,
.

"Iospital São José·_ Dionisio Cerqueira .

Ho-spital São José _ Alto Paraguassu _ !tató-
P9!is .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


