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O Govêrno dos E.U.A. ordenou' o início d41 construçio da "Cápsula do Esp�ço". �

WASHINGTON, 13 (UP) -. O govêrno ordenou a uma emprêsa silo dessa classe' que terá o homem, .Estes foguetes I�e.rão dl.'spara.d.os.,
rá lUZ.C!!

de pcsição, Um sistema
. que a cápsula esteja em órbita, o

• quanto permanecer em órbita ede Saint I '

h'
'

.

Estas exibícões óticas podem ser, pelo piloto ou .da Terra. de luzes intermitentes, um recep- ·pilôto poderá entrar novamente' não girará nem dará voltas, como"OUlS, oj e, que Comece a construção da primeira "Cápsula � f
I" ,

Por meio do radar, da televisão . Q\lando a cápsul« entrnr nova- tor-transmíssor de rádio, bom->- na atmosfera em qua quer momen-
;
aconteci! cora- os atuais satélite.do Espaço", norte-americana, com um divã especial' para levar um '

# d
'

d d f ,',

t d t dí d f t d d T 'ou por um aparêlho como um pe- mente na atmos..era, .1'e uZID o bas e umo e smais pm a os, o isparan o os ogue .cs e re- a erra.
.

homem a uma órbíta em tôrno da 'te'rra e trazê-lo de novo ao
rrscopio dependendo isto' dos sua vel,o.cidade a

{
pouco ti\�ís Ou

. Equiparüentos es�ecia!s em te!- trncesso. Outr�s contrôle� de se-; O p�ojéto permitirá a?s Est�-mundo,
progressos cientffioqs ante. que a menos a do som um pára-qVfldas ra e na cápsula fixarão o ponto gurança também serão incluídos dos. Unidos estudar os efeitos pSI-'A D' ,

.

cápsula esteja terminada, se abrirá par� �stabBizar' o 'v,e.í- da Terra"onde"o veículo deve cair. -na cápsula, II cológicos e fisiológicos do vôo noll'etorilli de Aeronáutica e Espaço (NASA) escolheu a "Mc- � .�

d II Ter-se-á ·0 maior cuidado para culo, Quando a, cápsula haja redu- A "NASÀ" disse que, uma vêz . A cápsula estará estável w- espaço sideral sôbre o homem,owe Aircraft Corporation" para projetar, aperfeiçoar e cons-
I 'id '1 f'

�

assegurar o regresso do piJôto à sido sua ve o�' ai c o sU icientetrutr a "Cápsula Satélite", 9 �T�balho durará pelo"menos -duís anos Terra. A cápslila estará equipada outro pâra-quedàs se abrirá par�e custarã mais de 15 milhêes de dólares,' C0111 "foguetes de retrocesso' pa_!'a. permitir sua d:sclda em terra �u·
A Dire·tol'ia Nacional de Aero-

.

õtíeas" '.Ihe' permítlrão ,
ver parte tornar mais lento seu movimento e no mar, Se cai no mar, a cápsula

náutica e E,spuço disse que a da Terra e do çêu, a primeira vt- traaê-Ia à. ,atmÍlsf�ra da Terra, flutuará. Par�, sua localização, te-
"Cápsula" seria colocada em uma . -

A---órbita quase circular a ÚíO,ê 240 ANO XLV _ O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CA TARIN _'. N.o 1 3.50·8
qui lôme trds da Terr.a. Permanece
ria ali 24 horas antes de cair e

regressar à Ter:a com pára-que
das,
Um projétil balístico intercon

tínental, possívelmente um "Atlas"
ou "Titu", lançará a cápsula à

s.!'a ?l'bita, Tôda a 'emprêsa se de
nornmn "Projeto Mercúrio', no
me do alado mensageiro dos deu-

Expirou o mandato qUI)
as Entidades .de Classe do
Norte Catarinense haviam
conferido., ao Sr. Baltasar
Busehle, como seu represen
tante no .Conselho Superior
-do Plano de Obras e Equi
pamentes,

. , SupérflUO registrar aqui,
mais uma vez, o reconhecí
mento de todos à açao se
rena e decidida, com que o
sr. Báltasar Buschle se .dts
tínguíu na defesa dos nos-

>

P' c $-200 FLORIANO'POLIS 14 DE JANÉlRO. DE 1959 sos ínterêsses, Si mais nãoEDIÇÃO D� ,.ijOJE: 8 aginas _. r ,
_

.. .._'_. ...;..._+'--_�:__------------......' _

conseguiu, foi porque fôr- I outros 10 a 20 anos, uma vez
ças superiores se opuseram que maior interêsse e maíoe
e obstaram a execução das

-

aplícação de verbas ,- vem
obras que com tanto ardor sendo desviados para a eg
defendeu: trada tronco do Vale do Ita-
Estão-se movimentando as jaL _

.

Entidades de oíasse para a Sem dúvida aquela. ,cestra
.êleíção das vogais e que. POi' da tem tanta importância
sua vez, entre, si, elegerão o econômicà' quanto a. pna.

. Representante do Norte do Francisca, todavia, há que
'Estado

.

naquele Conselho. considerar o princípio vota
Façamos. votos que se ele- do pela Comissão Executiva

[a um cidadão realmente do Plano de Obras, de que
dísposto.e capacitado,' \ ambas as estradal! deverão

� _ x x x _ receber igual ínterêsse- e
AS OBRAS PREVISTAS . E igual apU,açãoj ,de verbae,
SUA EXECUÇãO _ PREJU- A prererêneía màrcante queASI'I,ado em 'lISBO""A _ _

. .' . .

mCADOS O NORTE DO vem sendo dada ao Vale do-

• ESTADO ltajaí, no setor de estradas,

N' E b· d" d B
'"

5·11 I::.a·'-'I Delg'a'd'A C�mo sabemosd a �reca- ��� ��:aa t���e� ���e��i�::
'

- a m alxa a"" o '

- ra \I" �
"

-." =n,!,,:o�v�::� ����::d�"1::b:;r:::-
'

"

" ' , ,sôbre o"Impôsto de Vendas e
(Continua na última p-ágina)'.

de apelação corrtm a medida de ficou asilado na embaixada bra-
I

Consignações, devendo a sua.LISBOA, 13 (UP) _ Dizendo-si na' iminência de .ser' prêso, o ver tal gesto, '''Nem uma palavra, ... �

i aplícaçã
"-' ser feita especifid t t d ' ordem' mi litar contra êre tomada sileira. � v

-

general Humbe rtn Delgado, U'I']'llI0 did t dO' -

t
na a, no compor amen o o gene-

co....rCEnIDO ASILO camente "naquelas obras
• can 1 a o as p·oslçoe.s por u-

ral disse, indicava que preten- a 7 do corrente, e julll'.amos sa)}eT ...'." •

t iguêsas à Presidência' da República; pediu e obteve' asilo na Enlbai- des;e procurar refúgio' na Emb,ai- qne tencionava apresentar ore:" LISB.oA 13 -"- Um porta-voz constan es das Le s nrs. ..

xada brasileira, -
•

rada do Brasil. CUI'SO ao SUbsecl'etário da Acl'o- da embaix�d'a 'do Brasil disse esta.
'

1365 e 1627, dentre a� qUJ�is
náutlca, "ind.a hoje' à tal;ct�", madrllgada, que o <embaixador

I se �estacam: a con ruçaoO general Delgado chegc.'ou à Embalxadâ brasileira à,s 17 hora.', . , da ''''strada -Dna Fra"'''isc''•

·tl'nha d' 'd ,." Alvaro Lins concerreu asilo poh- ..,.
.

....... ...
'

, Ao cQntrário, a qU1l'1 o I d Pô t U j- S'" 1
'pouco depois O sr, Alvaro Lins comuI)icava .a solicitação de asilo ao COMUNICADO' DA EMBAJXADA tico.ao gen€'r,al Humberto Delgado, e. r o n.ao_a . s:�anc s-€'ntradas para um cinenra, para sua

t d UsinaItalll'll'ati e pe:dia i�struções; e quase no mesmo tempo fnformava espôsa e para êlé próprio, e além DO BRA.SIL AO ITAMARATI e que havia dano ciência dQ fato I
CO, 9,. COn!! �uçao a

_

g• t· d 'I '1 d d' t 'Na nOI't','e de' ontel)l O M]'nl'ste'!'I'o Delg'adu se encontra na' resiclên- de CU,batao, a construçaoao overno por ugues que era aSI o ao .genera . isso, '3 UZIU, es amos COllvenCI- I d U n Die el em Joinvild' das ReI."'ões Exteriores recebeu cia dó embaixador, O p0l'ta-lVoZ, a SI a s -

SURPRll:SA

\r.ijl Hu-mberto Delgado declarou dos de' que.o gen-eral tinha re Igi- ...
. • 'le etcP d' t' 'd d d ' . do o seu pedl'do, usando o direito cQl11unicadh oficial dI! elllbaix.ada disse que Delgado informou ao em-. 'A

•

t' ã d U' ie.soa a l,n lml a e o gene- hoje à tal'oe que nada deixava pre- cons ruç O a s nA.-r
. . , brasileÍl'a � em ;Lis'ba COnf\Tnlll.ndo baixador Lins que se encontl'a na

D' I --tá ,.
,

I
'

'1-
_._ -

'.

'd-
..' ,

I"'·
.. '. --, ---�

---1'�I -/-
que o gen'e'tal 'Humberto Delgado, iminêrrcLa de ser p,rê.o, , g;::a;:o aK��ad: ��: ����� �.'QI.a...., . a'I;.ra· I,a,' LI..,"IP'a'

.

em·. .

.•
" •.. ��i:!���t�r�:i;:::!�sO d:a�o!���nai: cn�aj::��a-:::i�a�::��cre�:o;o �:�gO� ��b�:ã.�e:f�dae n�oU:��� �:

..

f.1" ,havia pedido asilo na séde da re- vêrn<l p·ortuguês su'a decisão de fase õo projeto. A constru-. . pl'es.entução (liplomátiea 'bl'llsilei-
.

l!oncéder o asilo t;ão logo o em-' ção da Estrada Dna. Fran-
-

da', exp'orl'a,oe�s de Sa I Ia
ra, ,..', ,-,baixador

tomou tal deci.são, se- cisca' está com alguns tre-•

_

�.,
�

-

: ,.

'

-. .

.

.
'. ., _'

-

.'.
Fontes ligadas ao Itamar.ah de- gundo .se sup�:�,dep�_is de consultar ,chos prontos porém o ritmo

.

.
_

clararam ql�: 9 general Delgado o 'governo b1'llsifeH'o, _,
�

lento das obras requererá

:Catarina .' �p�@. '" el�'Jjl,"_;' ,M -��IJSQ»,m:,ªU�Il_m.-IO.GJilO -êhuZE.;�OCdo �L

-

.

� ...os rIjn"
.'

: ,,,,,R"�hc<'�.a ue fiii��t.·:.ihl,,:,�;.,S- <;-"'

.•:�';; " '�� "'I.;I:A.>.:f��Pj>;:i��;tda�l��1.·,�, �oSi-��õ's�' e�e!!�!Io, .r.��- �--:-�
.

t: �. �,
..

: � ,:,- .:, - 11:.<;.\.
. � ��-� •. ,>. � fª�;� .' , '.', ..' _'.. ,d4 ,,"��� 10'k!..;eltef",�Eufthoa,!!l!.a.__·..j!O'Ii'iã·if..., sen, Seg-elJte �-'L01n1h,u.sch, �,:__ -3- , 'agància'

..

,

',-, do Stil-'i :ltetrãçQes
..

nó riíercàdo cQnSUinidOf �. restrição" é_'c�é-"
.

'�o ". W c{)lni�sao ',M': da.n.f� .Jhl<fjjt(·')\f-"�ii,i·, _pioneil'o·:·�l!s... ,)!:st,a" C91\üssâo"'-;e porá à disp.o- l
__

.

r; . lIlq�erIta da, IIfthansa, ·para· In- .crllz.amentos do, Atlântico S-ql- nbs 'sição'da Mmissão:'do g.ovêl'noc bra� il .

.

dito, alguns dos· fatôres que influmlt nas flutuações do 'mercádo vestlgar as causas do de'sa,tre primeiros anos da década ele 1920- slleiro. que investiga as- causas do R, Felipe Sehmidt, 24.
catarl'nenSe' _.-_ 'Reflexos diretos nas e.xportaço"'es de madel"ra _ qu.e ,.vitimou IllTl Cos�ellation e 36 ·1930, Dela participapl ainda Oll dc>sas�r�,- �o l)1eslll_o tempo qu� es- � Fones _ 21-11 e 37-00tl'lpulantes e 'passageiros daquela cpman4antes Pretzsche Reischhel, tá. enrouegada de elaborar (} re- fPerfeito equilíbrio das transações,comerciais de Santa Catarina COlÜp-a.nhía, domingú". último a êste últimq, perjto do govêrno al�- Játoiio' d.as investigações para uso

j. Ul\1 "qúilômetro' do Galeão. '�mão para asstflltós de desastre's a<!- da companhia. '--__...... _com o�e.xteriQE.- Cooperaçãp 'par.a a i balança .comercial do ãSSSUiSSSShsSSSi ssssssssssssssssssssssSSS:é"dj:SS(i:''l� .. ""S:S:<ssssssssssssssssssssti"ssSSi'.

Bra�l- Retrospecto da exportação nacional de madeiras. M'"
'

'.':J

M' 'D ld
- .

Poy'FERNANDOSOUTOMAIOR 'ltendo .. acimade40��milto. e'u' 'a''m'19O
'

aiC" 'on'a-

. Apesar das flutu�ções no' 11 yêzes, _enquanto as de- r:l�d:s�I;�:aiino:��:,o"4:�,
'

\
;, -

_

_

-

.' � -. � ;_ , .,.', -. ; ,
'

'
,

mer�ad.o de SaI):ta Catarina, maIS Regioes, N;�tte-:� Leste, possas 'remessas foram,'ligei- RUBENS DE ARRUDA RAMOS 'feia.A carta, que a seguir transcrevo,' ,não os co-que. vem se apresentando aumentaram, respec6vamen-1 ramente inferior.es 'mové.u '.'-
>

desde 1954, decorrência dos te, em 1,8 vêzes e 4,4 vêzes,
,

'
. .:,

mais diversos �atôres... entre EXPORTAÇAO' NACIONA�

(
Tomando como.c'base o Em 1950" quando o PSp foi aerrotado aqui 'Preiado Colega,os quais retr!l-çoes ,n� �e:.r- A exportação brasileira de tl'iênio 1fJ5.3/55" Ólise.trva�s.e o em Santa Catarina, recebi, às �ésperas do_pleito, li!- Mais

-

uma vez sou �andidato à !l'eeleição à
" cado, ,�o.nsumldor _e re",trIçao_ pinho em 1955 foi a maior pretlomíniQ, no,·gr.upo dos missão partidária, de 'ir a ,Urússa:t;lga, com,o del,e<" Assembíéia Legislativa dõ Estado. Nas duas 1e- �cr�dI�Icla't e�tretdantEo tO dcoé que se registrou . até hoje, comprado�s, da Argentina, gado �e..," Pa,rtido' e ,como advogado, . na.ra da·r ga::-J

•

gíslaturas, a p' 'rese
..

nte'e :l passada, envidei todosmercIO ex erIOr
.

o s a o
coincidindo justamente com GrãcBretanha e, Uruguai". -.r::.ba.sta�te. �xpresslvo! ,.concor- o ano em q_e a expertação que nêsse período," importa;- rantiàs a um vereado!; pe3sedista, contra o qual a , ·os. ,esforços ná defeza dps interesses de noss:!'rendo pala o .equllIbrio d� catarinense de· madeira -aI- ram-de-nosso P!l-IS, respt:ccI- o.Po.s!�ão, màncomunada co.m o· juiz eleitoral - o CIàsse· de' serventuários da Justiça:b,alança coméI cial �o Bra
can 'lU o máximo, talvez' vamente, 803 mIl, 381 mil e f d d V I' d f di"

>
,s11, con�orme os díLd,OS qu: tendo alcançado idêntico 194!!lil tonel�das ,de, pinho.

a ama Q r. are Inna, as ,rau es e eitoralS .-- São de ,minha autoria ou éo.:.autoria todos os
conseguI�os apurar em tr!,- .

movimento em 1957. Fazen- em tubpas: ClIentes, oe �erta fazia tre�,enda carga. Em contato com Os chefes projeto� aprovados e transformados' ein lei quebalho f�ItO .peJa .,Fedírai,f/.O do-se um retrospecto. da ex- ilnpo.rtancla forl'l.!p. �mda udenistas, tlomeu v-elho e cordial adwQ.sário Ca,� nos bénefiéiam de 1950 a 1958. É de todos conhe-das IndustrIas de San a
-

a-
po.rtação nacional de ma- Alemanha, E;stados Umdos 'e

l'USO Ma.c fionald; ouvi a biografia do correligió'" cid,a a minha ,luta contra as divisões de Cartóriostarina." Nessas. exportaçoes,
deiras chega-se à conclusão Austrália. Os principais por- .

a madeira ocupa }�gar de
de q�le tanto 'em volume tos de escoamento conti- llário, provocador da intranqt!_ilid'ade no munieipiQ. f4aitas arbftra,riamente e sem p,ronunciamento-dareal ,destª-9ue, ��ercAendo como e� valor naquele àno nuam sendo Ita_iaí, Porto .Era um lil?,elo ,de arrepiar cabelo. Tachavam-no

.

Justiça, futa essa cuja vitória finaÍ obtive no sá_mesmo deCIsiva mfluencia,
a exportação 'de .pinho al- Alegre, "São Ffan"Cisco do d·e invu,lga.:t: c.apa.cidade para o i:lícito: Acredito qu.e b_io acórdem pr�(erido pelo Tribullal de Justiça,do _

,concorrendo com, 70�do ino cançou a casa das 6727 mil Súl' e Livramento. Conquan- " _montante da� merca or.as toneladas com o valor de to em, ll!-uitó meni>r escaia,' tiv.essem razão, pois, tão logo o PSD foi vencido, Éstado, 'cónfirniada pelo Supremo Tribunal Fede-exportadas. Amda de argr- 21 biliões de' cruzeiros. Só o Brasil não tem deixado de o 'tal bandeou-·se para a UDN e fez bela car,reira ralt 'que' (ilodi(icou. a jurisprudência existente na-do com os ,dados fornec ,os eio 1951 quando exportamos eXJlortar outras madeiras, na vida funcional. .:, '_ que la' ,época nQ País.
•

pela _FI�S.C, o Estado; atra-
655 miÍ toneladas ocorreu notadamente imbuia, cedro,. �

.

�vés elos seus portos,
_ apr}- um movimento da mesma jacarandá, louro e sucupi- Depoís Ere pacificados os ânimos, naqueks' 'Ísto :,trouxe 'a traI].quHidade dos meus cole-sentou: uma exportaça9 u,.e ordem, Uma tabela retros- ra. Os dadOS do comé�cio .

dias agitados, permaneci 'em Urussanga, para as· ,-. g4f1. qlie. estarla,m aipeaçados ,d� frÍ).ciona�ntQ_ de. 250 n111 toneladas de ma_deI-
pectiva: 'l>ubUcada p e 1 o exterlor do Brasil

.

relatIVOS .

sistir o ,pleito., Term. inada a apuração, a vitórfa' seus'Úfi�ios 'sempre que corttraria§s:em ã· situa-.":"--; ra, subil�do em 61% em 1955,
"Anuário Estatistico do Bra- a 1955 assinalam a exporta-

para caIr, .em,l,�56, em,'" � s11" (IBGE) em sua edição ção. de 15,9 mil toneladas de s-orriü aos oposicionistas;-chefiados pelo meu no- ção dominante. As leis que gárantiranl a apose,nta-193,521 toneladas, correspon·
de 1956 mostra que até em imbuia em ·-:tábu.as, no valor br(l, amigo· Car�s� Mac. Doriald.; .E�austo;-após.� doria:_ e ,pensõe� para �s serve�t1,lários é � jo-A�mdo, no valor d�S edPor!:4' 1937 nossos embarques de de 86 mill:!.õ�s de, cruzeiros;

"
contagem do ultimo voto, felICIteI o adversáriO

. nheclm�l)to .de todos os meus colegas que 'elllçoes,;' a uma SIue a e
\ inho ara o exterior não 26,2 mil toneladas d� 'cedi'o. ·t

.

1 t'
. ,

,milhoes �e, cruz�rQs: 0"Râr- ram al�m de 200 mil tonela- em toros, I}o valor de -62 ml- 'VI orlOSo, ,que me .-levou até a por a do ··hotel,. onde grande'parte' dependeram de meu e'Sforço e tra"
.
to de ltaJaI !l:parece na e-

das anuais A partir de 194a lhóes de cruzeiros; e 2,8 mil se desp�diu coni a promessa de m!tp,ter a ordem e balho.
.,

'

ranç!'j. indo ,�c;sa d� 50�, se intensificaram ainda mais ton�ladas de jacarandá em o �espeito aos, vencidos; e os votos para qqe
.

-t:l\i . Tambem_o n.ovo regimento �e -custas, teve emsegUiFdlO di'e Eiao
r r�ni:Cg�n� as exportações, cujo nível toros, no 'valor de 10 milhões dormisse um sono restauradol" Â"radeci como-. . mim.'. um l'ncansa'vel d,efensor'. Espero' POI'S, me're-Sul, or anopo,lst 't' to o' desde então se vem man- de cruzeiros. b

destacando-se, en re a,n,. vido. .

' ,

'cér â, 'cqhfiâí:i'ça do prezado colega e contar co.mJato de que'o co�ércJo, ex-
O·PORIUNIDADES COMERCIAIS Alguns mo.mentos depo,is, a ar. til.h,a.. ria ude':" '"

l'
.

A' '< •

I
• �

d 3 dteripr rdo Estado permal?-ec,e
.

o seu ya lOSo apo}o nas pro.xlmas e ·elçoes e e
. sempre em perfeito eqUih-j' nista começou o bombardeio, a c'em jardas da m{- outu"bio J:i'órque, ássilj)., tereI a oportunidade de6i'iO, mFitp embpra, fI" J:�itdra- I As notícias recentes sôb'e duto manufaturados, para nha janela. Eram mo.rteiros, 'de cinco em cinc'o Gohtinuar a minha luta na defesa dQs anseios deção no mercatlo consUQl or.

.

d' A..
L

a America Central, a firma "

'n to d b I "'d
-

b'd' .

.

e restrição . dé erédito. te-; aS;'HI1;tos e lU�eresse do �o.- JOSE' ALBERTO CARRE-
mI u s, ,e a a ar"a CI\ ade e que 'rar VI ros às nossa Robre, mas i.njustiçada classe.

nham.' sell$ ref.le]ws dire.�tos me�clO loeal sao as segmn-' RA B. Ferreteria "La Uni-
•

janelas. . ,

Abraços cõí'dilÚs' do amigo e coléga
nas exportacões de madeIra, I tes. '. versaI" ___: MASAYA - N!- Tomei um _cal;'ro e fugi'. para Tubarão. Pe�a- ',_ , João Cal'USo Mac Donaldcomo já" se \rip., a vigã mes- I IMPOST.O DE CONSUMO ca.rá�ua (C.A.). Esclarece o estrada afora, ia ouvind,'o os ,e,strondos dos.bertas. ,.

. ,
.

.

Tabelião
_,

tra do comércio exterioLca-l- Pe1a CIrcular N_�68, de intaressado ·q�l'e estã pro- ,
�_

tarinense .. ' 29 de setembro de 1958 pu- movendo.médidas para que _!tlaédonaldi-aJ;los. .• e jurando, comigo mesmo, que ;É, éomo' os. servéntuários não houssem 80-No comércio ge, G�bota- I blicad�_ no Diário Ofi�ial a ;expo�tação dos. PFodut,!s algum <dÍa<dária trôco,aquéla· bar�agem.
-

corrid<>:-;; c-o.legà, passàdo' o pleito., meu queridogem nacional, cUJo. mcl'C- ,
da Unlao, ug. 21428. a D1re- se,la feIta por mtermédlO , Alg\lm tempo depois, enconíra,ndo-me com o' amig'Q ,M_,a.c Donald acabou voto de_çisivo para di-mento reflete em parte a I' -toda daq Rendas Internas da3 linhas marítimali,da Ni ,'. ,

.

grande expansão do merca- declarou às repartições su- caragua. terrivem artühelr-o, dIsse-lhe" que era um homem vidir a qqas.e totalidade dos cartól!ios di> Estado,
do interno, Santa

catarina}'
bordinadas, que as exigên- CONSELHO 'DE POLI-

. maiead:o. Riu 'riÍ'uito é �dou-mé' um' caixa dós, arbitrari,amente e sem pronunciamento da Justiça:'

contribui.' particularm�nte.,
cias .ãos itens I e II d� Cir- TlCA ADUANEIRA _,;. Está ótimos vinhos de sua f�i>iíleação.

. , .

Tudó .quanto antes era gàrantia e e_r�'trarinuili-ao JadQ do Nordeste, para a cular N. 48. de l2.Jut58, sendo distribuido pelo Ci)D- , ""

ampliação do seu volume, somente deverão se'r obser":' s,elho de Politicá Aduanei- Candidato 'â reeleição, ,meu distinto amigo dade, �c�b();ü es.traçathado, pelo votó ..vencedor dodestacando-se êste Esta�o, vadai'! a partir de 1.0 de ja..- ra mapa sôbre assuritoR de �ac D_Q!1_aI� não cons·eguiu
,
vitória. Não hO�lve meu s;�l_1c,�ro am,igo Ma� Donald. Por mila�re, do)cuja· exportação aumen_tou

I
neiro dêste ano, mantida interêsse dó comércio loca}; nem morteI.ro, nem fo.g.uetes, P!i;rte do Seu eleito" di,lúvio de cartórios divl.didos, escaparam poucos,35 vêzes passandO de 30 mil ainda para a arrecadação Refere-se às aliquotas de

a 1 milhão de toneladas en-I do corrente exercício a dis- produtos' industriaiq (vita- rado trQcou o seu honrado nome pelo do_ filhinho entre ,os quais o s'eu.
tre 1921 e 1954. Comparan- criminacão das alíneas minas, motor elétrico com do g?vern.ador - �iva:mente interessado' em leva�' -, Unidos, ho.je, na planície o meu serenissimodo-_se nêsse espaço de tem- constantes do art. 1.0 do ou sem condensador). :mssa .;

maior votação qUe o filho do presjd,ente do Inco. amigo Mac Donald e eu esta'mos ele,po, as exportações .9-e oil- decreto N. 26.149, de 5-1-49. mapa
_

é encontrado na Fe- '

. Mas,não-foi apenas êsse colég_io. eleitQ_ral que orque ..nã.. o.. .ID.ais ervir." s,ua. ,.. itras Regiões, a Reglao Sul REPRESENTANTE PA- de�açao M Comércio �e _

..

'te, cUJO- aumento f'ublu a pala l!:.p[?�el].tªJ):te ,��"�'m::;, .da�:i�p�los,>lnt .

'.'

�'�"-'-<\::':;::w'

ses romanos,

Enquanto o satélite estiver 6111

órbita, o ,pilôto poderá. fasê-Io
funcionai' manualment., ou por
meio de um corrtrô la automâtlco
A "NASA" disse que "exibiçÕes

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVERSÁRIOS' capacidade de trabalho há anos,
os serviços onde também, desfruta
de um grande circulo de amizades.

Pedro de Araujo, mais conhecido

no tempo da 'e'xistên_cia da tão

afamada Turma da Pobreza, €1'1\

-mais conhecido pOP seus inúmeros

amigos como stmplesmente por
,

Botsfogo, dado ao cognome de

seu irmão Nelson, que naquela épo
ca' jogava no glorioso Avaí F. C.
Botafogo v�io exclusivamente à

Florianópolis para vlsttar seus fa

miliares que -aquí, ainda residem
e também para rever os seus nmi-

FAZEM AJ.�OS HOJE

srta. Maria Otília_Ro,a
no. Paulo May
sr. Pedro Pa,;lo Vaz

sr. Ricciotti Queluz
Vitalino Macagnalin

� sr. Augusto Par'ise
"

srta. Teresa Cristina Silva

sr. Silvio Antonio Sales.

VISITANTE

�cha-se h,á dias em nossa Ca-

pital, hospedado no Lux-Hotel, em :gos que não são poucos, da tão

companhia de sua- exma, eapô,sa, -comentada Turma da Pobreza de
o nosso distinto patrício,

_

senhor seus aureos dias, e por tão grato
Pedro de Araujo" digno, -Gerente .acontecimento Seus amigos, irão
da conceituada firma - Indústrias :Ihe oferecer uma simples mais
Textí. Alpha SIA., do Rio de Ja- sincera homenagem, oferecendo

neül', -onde emprestn com brilho- i"m Coquetel em local ainda a 'ser

e invulgar inteligência e grande determinado.

fi
-

'_ Para almoçar e �a-ntar bem, -. depois de sua. casa,

R QUE'R�NCIA PALACE HOa'EL

sS!sS'S',SSS$'S'S'WSSiSS*SS'sss,s".s�sssssss

COMPRE REt& PREÇO DE À VISTA E
PA,GUE' fM 10 ramIDA1ES

É notável a ·vantagem agora der os interêsses da sua tradi-

oferecida pela casa Iider do nos-I cional freguezia. É mesmo sem

so comércio. A concessão de 10
_ prc a líder comercial da Cidade

mêses de prazo, pelo preço nor- .
a nosso velha

Modelar.

e simp,ática A

mal das vendas à vista na' ven
,

-

da dos 3 mais importantes arti-

gos da estação e que:.são: VES- SOALHO �

TmOS,-TAILLEU-RS,e TERNOS -

OS 8 TE COURT
DE 'VERÃO. .

I R M A IN,
-. •

•

. 'CAII SAOARÓ fONE jfOt
Sempre ortginal, se,mpre dife- f A ... UC.O C lP ó. II r O o A M I A 1'41

l'ente e se�lpre procurando aten-· ....__-._-__-------

/'

"O aITADO" O IIAlS ANTIGO 0Ura10 Da SA-NTA CATARINA

. *'
Realizar-se-á no dia 22 o en-

Pelo presente Edital, ficam convocados todos os associados do Sin-

dicato dos Trabalhadores na Indústria de Pa.nificação e Confeitaria
lace matrim�nial da srta. Regi- ,

na Augusta Bulcão Viana, com
de Florianópolis, São José e Biguac;u, em pleno" gozo de' ,seus direi-

o sr. Telmo Fett. O áto religioso
tos sindicais para se reunirem em assembléia geral Extr.aordinária,

acontecerá na Igreja Santo An-
em sua sede social à rua Pedro Soares 15, no dia 17. de' janeiro de.

tônio às 10,30 horas. 1959, às 19,30 em primeira eonvocaçãc e 20 horas em segunda eon- .

vocação, para tomarem conhecimento e delibe-rarem sôbre a seguinte
Ordem do Dia: .. _-

Quanto a nova "boate" ain

da não po�o informar se� pro�.1prietário - Fui informado que

a casa será atapetada e pcssível
mente uma pista de �ármore em

quadro, branco e preto.

*
O Cronista Sebastião Reio da

cidade de -Itajaí, escolheu "Os

Dez Mais", "As Dez Mais", e

tambem as "Dez senhoritas mais
-

Elegantes". Na lista das senho

rl).s não me foi surpresa o. nome

de Celeste Malburg,' que sem

düvlda, contínua sendo ume fi-

gura destacada

catarinense.

Quanto as srtas.' tambem não

me_ surpreenderam os n?mes!
Ana Maria Siqueira, que é mais

Garioca dó que catai-inense, Gos-

ta somente de Santa Tereza,

Juracy, Foes Nieta Pereira. Em

referem-ia aos "Dez Mais"
,

acre ti-i to qus o nome do Dr. José

Malburg ,
teria sido bastante

acertado. Tra(lição 'tambem do

na sociedade

título.
_

*
O Clube Doz; de Agosto está

organizando para o primeiro
baile de Ca r illwa I dia set�, um

desfile de fimtasias das senho-

,ras c senhoritas presentes a fes

ta. As fantasras
:

sorteadas ga-

nharão heli.$si!!!_os· pr)miol ofe

recido pelo Clube.

/

Batalas resisteltes'
às doenças

CIENTISTAS BRITANICOS REGRESSAM DE EXPEDIÇÃO
E INICIAM EXPERIl�NCIAS

�oN-Dlms (B.N.S.) - O Dr, tra o vírus que atacam as planta-deixando muita gente com água
na boca J .. G. Hawkes, do Departamento c;ões, os cientistas esperam adqui

rir maiores conhecímentos que
lhes permitam combater a ferru

gem. que tantos prejuízos causa à

batata em tôdas as' partes do

mundo. O Dr. Hawkes especiali�
sou-se nessa classe de investigação
pouco antes de irromper a II Guer
ra Mundial. Graças a seus estudos
provou-se com certeza que há cêin

espécies de batata; acreditava--
se anteriormente que havia, pelo
menos, duzentas.
Foram enviados exemplares a

institutos da Alemanha, H1llanda,
Dinamarca, Suécia, Estados Uni

dos e Grã-Bretanha, que' contrl

buiram para o financiamento da

expedição. Serão efetuados nos

mesmos estudos sôbre o cultivo e

cruzamento com outras varíeda
des, No Caso da batata, o ideal é
conseguir .

uma variedade, imune

às enferm idadas,

de Botânica da Universidade de*
Nota�� bastante preocupado

o pianista Luiz Fernando Sabi

no. Qual o motivo seu, moço?
Acredito seriamente na realiza
ção de' seu L� P. com a Grava

dora Sinter,
*

O sr" João Comicholí Presi-

'dente do Verrdavab-Esporte Clu

be em' visita ofieial ao Contra
Almirante Antônio Carlos Raja

*
Estão sendo comentadas as Birmingham, e o Sr. B. N, Les-

bonitas gravata. usados pelo Ir. ter, da mesma Universidade, re

Roberto Bessa, gerente do Bau- gressaram ao Reino Unido depois
co Nacional do Comércio. de lima tournée de sei. mêses pe

�a parte sul dt"s_ Estados Unidos,
México, Guatemala Honduras e
: ...'

Nicarágua.. Acompanhou-os na

viagem o botânico dinamarquês
J. P. Hjerting, do Jardim Botâ

nico de Copenhague,
A principal finalidade da er

pedição foi recolher espécimes de

'*
.

OS-I'. :Wolney MUles não com-

pareceu II- festa carnavalesca do

Lira Teni. Clube. O Dr. Paulo

Viana também está desaparecido
das noitadas do "Plaaa",

*
A bon1ta residência do casal'

sr. e sra, Francisco Grilo, está.1
I

Gabaglía, agradeceu as meda-
lhas oferecidas ao. campeões de

1958.

batata silvestre para

em um trabalho de
prosseguir

inovê.tigação
*

Aviso, aos leitores, que não

farei parte da comissão julga
dora. no desfile das fantaaias,

que, talvêz, os leve a conseguir
uma variedade resistente às .en�
'fermídades. Voltaram' com 30 va

riedádes diferentes. e' trouxeram,

também, vários tipos de. flôres sil
vestres, cactos e ' orquídeas. Em

suas buscas viajaram de jipe, mu

la, cavalo e a pé.
Alguns dos exemplares de ba

tata stlvestre foram recolhidos em

lugares situados a mais. de 3- -míl
metros de altura sôbre o nível do

)indicato dos Trabalhadores na, Indús
tria - de Panificação e Confeit,arta de
Floria-nópoHs, São José e-Biguaçu �

E D I T A 'L
Sob os auspícios do Conselho

de Investigações � Ag,rlcolas do
Reino Unido, o Sr. Lester le-vará

mar; como algumas dessas espé- II cabo investígrrções fundamentai»

eies têm grande resistência con-. nos próximos três anos.

Çlrdem do_Dia - Folga do dia 10 de Fevereiro de 1959;

Florianópolis, 12 de- janeiro de 1959.

TEODORO COSTA JUNIOR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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b[iiAhjEHiSs'"ê[DãSÊ,":fij"'7S�dê"jitierjos:SSábado · às 23 hora..
,

TradicioD,al "SOIREtEL DOS ,8ROTINHOS�'
.

.

Eleicâo do "Brotinhodo Lira 19591'1
,

'

Não há reserva de mesasl�

. :

yc«««,«",,<c'<c<<<<<sss'sssssssssssSSSS'SSISSSS,'ssssSii«<,ssSSSSS%SSSSSSSSSSS\SS$Sbbbb»?� _'»�abaab�Tab'SS"SSi%SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSbbba»aa»�>2.a»aa___
_

.
.

'''
.. ·:f,��!;����;�::.�����::\t���iJ·

• �-;' ,< .' ,- .... • ", '-0: ':/�_;g:::�::. .:�;�,�',::., �<�: P' OXI·D"'t.. -, .-;; -c',: < �i' E· i���l
J

' _: :'W·.\ ".\"':'-" -r ...
.�, 'i< ,� ;� ;l' �, ��. � ... ':�I_: I'",

: .;.' y:'{ ):;':,-n:;.1.1· ".. 1"Quando o dia clareQU, jó fazia horas que eu :

. . " i

,.� ',:�.:' : ):: �,:iviajava. Porei um instante paro esticar os pernas
I f,:;, !f}" �.

mos, ao p'retender dor nova partido, percebi �Y'1.i�! :_.
" -.�.

desolado que não tinha mais bateria I Isto me serviu
" '.� t!f? ·1

de lição. Tenho agora. uma Bateria Delco que me oferece .::,� (:1::4.0 mesmo garantia e a .tranquilidade q�e inspiram '. \��,�
os peças genulnas do meu corro ... é não custou

:}
;. r� � r

-
-

mO-is do que uma bateria comum:" ,,�;.< ,:'"." j

�.
.'

,,'. ;J;";:�: ;:�:�D'ÊLê;'��{���'
Cónflril BATROLlFE, elemento or9'Éi�ico
que evita perdas por.a�todescargas.

. .

GaranttElo pela GM I Em caso de
defeito de fabri_cação. V. receberá em
troca uma bateria nova.

B UE NOS. AIRES _

(APLA) - O escritor per-
guntou: : .

- E aquela senhora que
algumas vêzes é vista com

r

bios um batom, Os. pais .ha-você' quem é? Sua leitora?
viam-se educado à antIga,- Leitora? - disse a

D P
.

t· -11 à. pondo ao redor da casa umsenhora. - Não está natla
e' 1 Igrl 1 cordão' sanitário. dissol-em dia, mostra! A senhorl-

vendo-lhe brometo na sopata que lia para as velhas - - - - •• - - - - - - - - - - - - -" _ •• _. • - _ •••••� -••__ _•••••,,{'•••••_-.J e fazendo-lhe ler- severassenhoras míopes de outros êêitââ· in�íhê;e�· �sãô ·êoirio··;u· mên�; -;;�iiv;Z;êiõnais, ve- escreveu a1guma�. ,p�gina� novelas cheias de corações.-tempos é uma institu�ção aquelas garrafas de um vi- nais e estacionais como
:

o �1;>Dtra. B; grande rmmrga : a
generosos, de virtude preabolida, porque já não exís- nlio qualquer, que quando pudor. A cada infortúnio Hipocrisia.

. miada, de verdade tríuntem mais as velha; senho- te apresentam um cesto de <leste tipo suas obras eram
. -: Apres.ento-Ihe minha fantes, de ofensas ,perdoaras, porque os õculos se vime, em posição Inclinada, traduzidas para novos idío- IrI?a. Gar';:>�Inll:. -:- dísse a das d.e aureoladas ínocêntransformaram em adõrno, com um. guardanapo no mas,. provocando apreen- prrncesa, indicando uma cias, de jovens .deslnterese porque, hoje já não 'se gargalo, fazem-te pag1tr dez sões e querelas de fundo senhora que _ �ntrà.ra com sados, de raparigas que seimprime nada que mereça vêz·es mais do que valem. político. Os pequenos des", atitude um ta�to . lDs�gUra casam com o homem esco- .ser lido. Quando moça de- gostos de um escritor que no bar, para pedlr-!he as lhido pela mamãe e são fe-varei todos seus livros, e se A vida de Harry Sting chaves da mala, E ajuntou : lizes, de honestos trabalha-soubesse quantas bofetadas conta-se em poucas Iinhas : . - o romaneísta St�ng.. dores que tiram as econo-me deram em casa aos. de- .seu primeiro livro teve uma CAFE'Z�O A ,senhora CaEoIIna, tipO mias do bolso para colocá-zessete anos por sua culpa! rajada de popularidade al- .L� deSI(,ratad<l ,oe old-fashio- las nos bolsos dos outros:Esta fràse a ouvia dizer guns processos por ultra- AGORA C nable" de :P!�f�ssora de Um aia, um desses louvá-tôda vêz. que. lhe apresen- je, na F,ran�a ii bandeira, OM NOVA pranr, a domíeflío, esten- veis trabalhadores. um ins-tavam 'uma senhora de cer- na Holanda à rainha . na EMBALAG� deu-lhe uma mao sem ener- pectoj- de gás, disse-lhe al-ta idade. Itália a sentimento, mais gIa � sem 0.cu1:ar uma vaga go que-ela não comprendeu.- E lhe causaram dano'(
reaçao de mC0!ll0do e .s.ur- Quando começou a com-

- As bofetadas?

J'oa-,o M .,
-

S Q
presa quando ele� a beIJOU. preender era demaaíado- Os livros.

Ori Z Er.8: a nnmeira vez que lhe tarde. Segundo Ovídio, umaComo todas' as mulheres beijavam a mao. só mubher entre mil diz queque têm para reluzir uma e'. - Um "pic�-me-up" :- não e Carolina estava en-dentadura esplendidamente perguntou-lhe o romancís- tre as 999 que dizem sim. Orefeita, a senhora . respon- _� ta. � inspetor de gás era cava-deu com uma:__gàrgalh�da-

p
�----...._

_ Obrigada, nunca tomo Iheiro e casou-se com ela,pãnorãmíca evuISTva. DIsse

�_� ,{J,_

cO-ai
nada - respondeu ela, não por seu dinheiro. N'�'em seguida: .,

S
- Toma algo..,.. animou- realidade, em seis mêses- Carolina é minha 11'-

,
a, ,perert1ptória,- a pril!;cesa. gastou seu dote nas taber-mão Como também ela tem
_ Um- "Manhattan ? - nas, emigrou para a Amé-necessidade de aguas· ra-

/,ta
disse êle. '

.

I rica
e deixou-lhe um filhodiaativas, ou pel9 menAos \.. -

,".>"
_ Oh, os' coqueteís não como recordação,fizeram-na tambem crer "

são para mim. No máximo _ Ah, o senhor é HarrYnisso, ofel'ecHhe quinze DU/IAJ'fTE TODO OlA uma laranjada - disse, Stíng ? _ disse a senhoradias nestas termas. .� " �. __ � no.� lIA
.. nF.JO'�.' .'.

'
modestamente

..
a-o senhora baixando os omos na laran-O romancista conhecia a

,� � �""I<L J escondendo 'rim pé atrã, da jada.fft;��i:�!��:�:��!to::l��
•DJ

-

�R'�,'"t·.,'
. !��1�o��:����haden�r�c�ó �i::n���iám�l�:�e�:b��fizera dela sua companheí-

s, ;; �
'" . "

.
Ao ,c.on�ra)no.- ,da pJ,'lnce' �ofetada� por �er lído=meusra de arte, ·e no bala�ço de- � �

» ;;;;;;iI, sa, CarolIna fICara em fa- hvros;'" ".
_

.: _

.sencontrado dos d01s tr!l--
_ -

..., � � mília, e escutando as ma· .---"..Não: .(')s_·H �.' retrucoupézios a segurança no meI,D 'lI
� -:I

-

. 'ledicências' d<la intransi- e-la. _:_ Li" alguns outr,ós. Ede uma parábo1a por um pe. ,,'
._ ,gentes brugues.es de pro-_ as bofetadas me -deu a vida.'Uma noite fico-u-1he na

mã::>' um escarpim de. seda
rosá, e a jovem c�iu gIran.
do no vácuo. Mas, em bal-
XQ estava a rêde. E, sob a

�t�eÍefí:ev1�e4�e�d��tD��: JA,R�DlNJ\f�fâUt.·, IA��'S. _-(A'JARitA'-' .: _de-�€l:aelEr d.i,�, .começou ,a. _ �, _ "P.J1t
viver ,de rendImentos. Das Edil' " 'd MI·' 1rendas' daquele �spectador, I a '

. e a flCU aque .cumpriu aSSI!ll seu p'e-
•

I

núltimo ato de fI,lantropl_!\.
O último cumpnu-o tres
mêses depois, deixando-lhe
metade da fortuna, o - que
lhe permitiu casar-s� com

um aristocrata com os bra
sões ta.lvez um pouco des'
bota.'dos e assumir o titulo
de priri�esa. P,erdeu, num
taxi um colar de 'peroIas

- cultivadas, mas. poucos
dias depois, encontr«;,1,1 ou

tro de pérolas naturaIs en-
- roscado num ramo de or

quídeas. Abriu um ip.stitu
tá de beleza que andou mal,
uma escola de danças que
malogrou, um "night-clu�"
que foi fech�do p,el� poh- ,

cia. Desses lDfortuDlos co

merciais a s·enhora fez bro
tar uma "villazinha" em

,

Côte d'Azul', que em �ez
mêses triplicou sel.\, y�lor',
porque achou-a a seu g«;,st�
:,um cafeiculto,r, o qual, ImI
tando flquê.Ies sultões que
comprovam do poe.ta. sua

biblioteca e a deIxavam,
convidou-a a ficar tl!m�êm
com êle. Viveram fehzes
,.ié a queda do mocB; nos

mercados internacionars ·do
café pela competição· do
Santos e do São Domingos.
Durante uma peregrinação
do árabe a Meca, para que
lhe fos'sem propícios Alá e

os: mercados eur_o,pe.us,,, a

prmcesa vendeu a vllla.. a

certa dama escocesa, mas

esta não foi ,convidada a

ficar p'ois estava des�inada
a ser casa de repouso para
pastores presbiterianos COD
valescentes. Sua vida fôra
uma sucessão -de triunfos.
Extraia do ,próximo .

o que
se pode extrair, sabendo
que o ,próximo não t,oma
nunca; a inicia!iy_a , d7 .dar,
e se alguma vez da e com
fins inconfessáv.eis e ocul-'
tos. Um oficiàl de ES'taqo
Maior num daqueles ,rápl- ,

dos p�r,entesis .românticos

j-M-O-'Y·-f-'S-.E-M-IM-R-A..'-t_-. que pulv�rizam, p'erfume
_'em sua VIda pratICa, lhe

havia. ensinado que a m�-
,.lhor defesa é p .ataque."V:{" ,..

.

.

riàs outras maXlmas

sObl.elR OS'" ·S·'M· A- R Ka manipulação dos h�o�ens _

como fatores. eCOnomICOS
havia aprendido· deste ou

.,
__

daQuele incauto namorado
_

�ef!���í�m�eri1ºal�Ie��'�1 Y ISI' E' A. NOS S A' 1 O J Aque iniciara, desde ,mOCI-
.

.

nha nos livros de Harl'Y
Sting, o escritor proibido e

maldito Que agora lhe es

,tava falando nUm canto do
L bar. A princesa ;nã? el:a
mais bela nem maIS mtelI
gente nem mais eleti'omag-

,

q�ue..ui .:as
.

outr'as.
,está na .ap,re�entação ..

FILIAL "A SABERANA" DJSTRITQ DO ESTREITG.."-'... CANTO'"A SOBERANA" PRAÇ>\ 15 DE NOVEMBRO _ ESQUINA
RUA FEJ,.IPE SCHMIDT '

,

.

T •

Acha-se aberta à "matrícula- pa-ra crianças de ambos
os sexos, de 3 a 7 anos incompletos, para O' ano p. vin-'douro. .

Os inter�ssados poderão dirigir-se. a Secretaria da.
quele estab�leclmento, nos pias utels,.no horAdo' dàs-1.4.:às18 horas.

",,�.�J� ".: ,·�_:.i,;�<�������4;'�!.�{,
ORGANIZ�,CJ(J:::�J4'NTA

3 ]

••(1111,.
RUA ARCIPRESTE PAIVA:9 ::._: FLQRÍÁN.à'P'ObIS �

.

�om "pessoal er--p�.�iaÍi�ado �está '.l'abHifltd�- '1�;�l 'l : ;,;.,"-;
.

7.�-._, ..�
a) - ADVOCA:CL:\:: 'CIVIL, CRiME! COMERGJA·i; . m'BA-_,

--.,. : 'J t ii' .\. ,

LHlSTtk;__J)EFE�ÂS- FISCA1S .. �:':l'Ê��-P�'R ·E�êAÇb-1WP.-\-
NHAR ,NO:_TlUJtUNAL' i>E-jUSTIÇ\<\:,�tú; -':S,(\l�iA <ÇA�
.TARJNA Ri;k:U:RSOS, OR1UN-DOS. �0 -iNTÉ,R}O'� .:Do
ESTADO. DEFE�AS DE

-

ATLETAS 'E 'ENTIDADES

. ... �

.,

:.. :('

DESPORTIVAS p'.E�ANTE OTRIBU.NAL". DE JUSTI-
ÇA DESPORTIVA:'

.

b) - CONTABILIDADE: ACEITA ÉSCRITAS. PERICIAS
PROCESSAMENTO DE BALANÇOS. �EGISTRO DE
FIRMAS E DEMAIS SERVIÇOS.

/ \
c) - PROCURADORIA' TRATAR DE INTEHESSES DM

PREFEITURAS MUNicIPAIS JUNTO -AOS ORGÃOS
PUBLICO?, NATURALIZAÇÕES. REGISTRO -MARC;M�
REGIS1R, DE DIPJ.,OMAS.

1MINISTE'RIO DA. AEiwNA'UTICA �
QUINTA 'ZONA AE'REA

.

Destacamento de Base Aérea de Florianópolis

liii ,���A V' I 'S' O'�J 5\..
,

l'

", 1St,. :a .

.!oJIJ ."(- O· Comandante do Destacamento de Base Ãérea" de
Floríanópolis, comunica aos candidatos ao -Lo, e 2.0 e-3.0' ano da Escola Preparatória de éadetes_,dQ Ar, de
Barbacena, que as -l?róvas (feitas no dia 6 MatEHnáticàY
e (Português), foram' invalidadas por ordem superior.Novas,pr6vas serão realizadas nO('l:dias 15 e 16 do COl'-

.
rente mês, dev�ndo os candidatos cómparecerem nesta
Unidrde, às 08,30 ·horas.

.

Carlos Jorge Mirandola
.

"

Major Aviador -'- Comandante'

Rua Deodoro� n.o 15 :- Tel. 3820

produto dQ

GENERAL MOTORS DO IRASIL ',.A.

.

,

\.t! ..
, .

J _.

...

��====�====�=�J
•

I CLUBE RECRt:ATIVO
I

6 DE JA"NEI RO-
ESTREITO

Programa para o mês de Jalleiro

/

COKTAIL DANÇANTE

O Clube 6 'de Janeiro do Estreito. em home
nagem à senhorinha HÉLIANE ELIAS.
Rainha desta sociedade, realizará -lIO .día 18
do corrente, domingo, com início às 21 hOl:a, .

um C6KTAlli-{>ANÇANTE

Dia 24

GRITO DE CARNAVAL

NOTA - Reservas de mesas para o grito
de Carnaval na séde do Clube.
E' indi'spensavel a apl'esénta- )

ção da Carteira Boeíal ou o ta-
Ião' do mês corrente.

.

.I

.�: �'t' 1, ,,}-.....�. :

___-
_- -

.'

,;.'
"

',' ':: �� '�.. ".
-"

. É::�'��'

,

• ��! i)·.�.l.',: .....,.�:...:'.:';··<··�?.:f��. �

_';

CIIRLOS NOEl CitE S� It· .Com. Indúslria
.Rua Censo '//�afra, 30

FLORIANÓPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANó,POLIS, QUARTA FEIRA, 14 DE JANEIRO DE 1959
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'I'. -ALUGA SE M'
• ......._..

;�" ui • AI
'" TE'RR,ENO

uasa ': .' o,els • RmIllM • q DI, Jo.ur' Vende-se
,

um lote de 70
Aluga-se ótima casa, II poucos M.ÓVE�S: Vende-se de .quarto, , VEam: ft :'l,�etros .

d� lre�,té por 9,5.�metros do centro, it Rua, Padre sala de' Jantar, copa, cozmh� 2 11IIt;�', ,.I(1um-lad�l.c. �"metros do ouRoma, 47. Esquina com a 'Rua grupos' estofiedes csmoda grande V de-
,-

MÁ1Qú'I� tro !�dO,':!lltuado na Ayem-
Conselheiro Mafra.

' ,
, cn se uD;ta, ,

:,.' da RIO Branco perto do
Tratar no 'local. com tampo de marmore, 3 '!lamas SNA DE AJQUR., marca Quartel da Polícia. Tratar

de ferro com estrado de mola, INGER, .em perfeito esta' pelo telefone 3239.do e funcíonamento.
A L' U G '.".1 S' E: dois fogões elétricos", .. gel�deLra; Tratar à Rua ,Trajano,. A •

toca-disco Webster,
.

"automático, N. 31 sobrado, com .
·DOJlà

Lurdes Madei,ra.Um quarto para solteiro, com três rotações cadeira doe balanço,
todo conforto, mobiliado, entrada etc .. - Rua Felipe Schmidt, 19 -

independente, situação ótima. In- Sobrado - (No período da tiarde�_.
formações telefone 2583. '

V E,H D E-· SEALUGA··SE Uma casa com terreno medindo

Uma éasa de madeira, pintada 10 x 30 mts, localizado à Rua

a óleo, espaçosa, cÇlm quintal to- Monsenhor Topp, n.? 54. Tratar

do cercado, s ita à rua José Cân- com o sr. Carlos Teixeira à. rua

dido da Silva, 122 - E;str�ito..Coronel Pedro Demoro.. n.o. 1466

Informações telefone 25'Sª. (Posto da C. Ramos) - Estreito.

A L A S

-

'i
..

'. _
,

,INDlCADOa' PROfISSIONAL
ao ";.....

A�tl4�NIt�Ag-..!!llDE,...,.iomoll!!!l!!l".!�-'r-e�OU"""'VJ�DO"""'l
�

-
.

HAlIZ E' GARGANTA
do

r. GUftRflRO DA FO'NSECA
, Chefe do Serviço de Otorino do Hospital
'de Florianópolis - Moderna Aparelha
gem Suíça e Norte-Americana para Exa
me" dos'O'lhos. P�ceita'- de Oçul�s W!
Refrator Bausch Lomb.. Operação dp
'i\.mÍgdalas por processe moderne
CONSULTORIO RESIDENCIA

'tua dos Ilhéus VI casa Felipe Sehmídt ii
FONE 2366 ' ,FONE '8560

A L U'GA· SE
Uma casa a Rua .sse Jorge,

andar térreo para E,:iambreria -nu

armazém, com duas 1 salas e um

balcão frigorifico com 6 !Dt. II

prateleiras.
Tratar na Rua Conselhetro Ma
fra. 44 .E Rp D I

Caneta '�a'rker 61, cõr cinza

Cisa'IRaJldendat,
,
'VENDE-'SÉ. ou ALUGA-'SE

_ T-ELEFONE 3 6 3 O

com meu nome Heitor Bittencourt.
,Qbjej:o de valor estimativo, rogo
devolve-la à rua Anita Garibaldi, Aluga-Se varias em Prédio
'32.ou avisar pelai telefonea: 27,53 térreo e rentral, Informa-

3802. Gratificarei. ções no, Telefone 3512.

� ;Alua.se
:.ipa_,nlo, , �::��ga::��:i;���r dee �::::r �

Recém - construido,' 'térreo; 'Rua NeJ.l�u �Ràm{)s, 67.
dependencía de empregada, u.o. - .-------- _

centro.' vs- e tratar no EdiJíçio, �C'iiÃ.�:�: .1,luI"-:Se"E'du,al'oo", apto. n.? 201. � _, JIIII""
"Eduardo", apto. n.? 201, na rua

Vi.,cqnoe' de Ollr� preio" 93.

'v E N DE- SE VENDE-SE'Um terreno com 372m2 a Rua
NA PRAIA DOS INGLESES

Vert:d#!,:se uma .casa de mater-ial
bem"p,,w),Cim9,a praia. lriforma
ções' n_' gtlrencia deate jornal. ,

Sala dê 'visita, sala de jàntar,
> 2 quartos, ,dfspe,nsa e C!'I!nha,

,Aluga-se ó.tim'a� §laia- para, Es�ri

tório. JlU, depôaitu.à 'Rua Padre, Ro
ma, 52 .Andar térreo;

TI1I1it�r, no local.

a • s e

Rua Co....lIl..... lIátn 1.

Telefone 1022 - cu. P..taJ 111

Endereço Telell'4flce .sTADO
DIUaTOa

'Hubeu d. Arruda 8&...

GaRaNTa
Domm,oa Fernalld. •• Aqubl.

R.DATORaS
O.valdo Melo - Flavio A.orl. - ,

--...

-Alidr' Nilo Tadasco -. Pedro Paulo Machado
Mat'ltado - _

COLABORA:DOa.S
Prof. Barreirol Filho - Dr. Oswaldo Rodrl�H Cabral
_ Or. Alcidea ."br�!U '- Prof. Cario. da Costa Pereira
_ Pro"'. Otilon d'Eça - �ajor 'ldetoDSG JuvenaJ
Prof� Manoellto de Orn,elas -:- DI. Milton Lelt. da COIt,
_ Dr. Ruben e08t� - Prot. A. Seb:S8 Neto - Walter

Lanl. � Dr. Acyr Pinto da Luz - Ac! Cabral Teive -:-:-'
Naldy Si!!eira - Doral4c1o Soaru - Dr. Fontour.:
Rer ,,:_ Nicolau Apostolo - Pasch�al Apostolo limar'

C."alllo • Paulo Fern.ndo de ,Ar••JII) ....'0.
_ ,

PUBl-ICIDAD.
Marl. Celina SllvÀ - Aldo Fe.nude.

Dl.. - Walter Unhar.
",;;;. P A G I N A ç A O

I -

,

Ulegario Orti•• " .t,\miltq� Sclímidt .

IMPRENSORES
DULCENIR CARDOSO. WANDERLEY LEMOS

REPRi:SENTANTJi
Uepresentaçõea A. S. Lara Ltda.
JUO:- . Rua Senador DaD�a••.11 - 6,. ADdar

1

-

TeL 225924
s. Paulo Ru. Vitória 667 ...... e.nJ. II -sr,

Tel. 34-8949

�rvjço Telelriflco da UNITED PRESS (U-P)
C t Rua Pedro Demoro, 1627 Da. �I'ONIO MUNlI •

'

ES O '1IDENT'DQ 4 e 18, Domingos Farmácia do an oAGENTES E CORR P.I.-. --""
F á i I di Rua 24 de Maio, 895 .AJ&A8AO

Todos 08 muniClplol de SA"'ITA CATARINA lO, 11, e 25 D.omlngos e fero arm c a nana
CIICOBGlA TUVUTOLOOLl.

::::F"�",:""","':;"'�-�-...,....,� A�N<OD , ç, .�'""�....,..:!'!"""'--:"I _"O S,M.Niço Noturno serâ efetuado pelas Farmácias do Canto e In<nana. Qi�a
.ia�'.coi�

.�, - �

alterada sem, prév,ia autorlzaçãe ,dêst:, g::::�::��o: d::1�5 :-:.n�� !:�
"

"dilrlaml'nt,'; ••DO. a••• 'b.t�o'"
,1t.ild'I!!rl�. ",Qoc�I�,.., 111.'

'

\��::.;! :�:'!�!:;;��;�'" i i
'

gu

pARA ESCRITóRIOS E CONSULTóRIOS

no. altos da' Caçulinha de A MODELAR

ANO .LETIVO DE:"'1959
EX�AMES DÊ, COMPLElI4EN:r�ÇÃb
IN.sCRICÃO � 26; a 31 de ,janeiro
INICió DAS P-RQVAS:-r-�2 de fevereiro

, EXAMES 'DE ·2.a E'POC� E 2.a CHAMADA - Gi'

ná�i()." CÕlégio e Nórmal) ,

INSCRIÇÃO - 26 a 31 de janeiro
INICIO DAS PROVAS - 2 de fevereiro
EXAMES DE ADM1SSÃO -AO GINA'SIO
INSCRIÇÃO - 26 'li' 31 de janeiro
INICIO DA PROVAS ....... 8 de fevereiro
'EXAMES J)E':'Á-nMISSÃO AO NORMAL
JNSCRIÇÃO .� 2 a 7 de. fevereiro
INICIO DAS PROVAS - 16 de ,fevereiro

,

:1\rATRICULÁ.· .. ',' ,

'

..

-

-"mA: 16 -de fevereirQ ....... 4.a· e��:a sêfje' .ginasial
Dia f7 (i'e fevereiro .d.. 2,a e J!a' $�rí� ginasial,

\ ' '
- I ,

. Dia '1-8 de fevereiro.- Normal
. -

'. '

,mà 19- de fevereiro - Cientifico e Clássico
'-.HDRA'RIO 'DAS 9 às -12 horas

'

,'c
'

DAS 14 às, 17 horas
,

lN,ICIO DAS AULAS - 2 DÊ MARÇO ' ,

,Observações:- No ato da 'Matrícula, será cobrada a

'Caixa Escolar, sendo:
Norm,al: Cr$ 10.0,00
GinásJo: Gr$' lQO,oo'

,

' "

Qient1fico .�.),{)}á'Ssico: Cr$, ,Z$O,oo
',@s' á'lunos :.devey�_o vir-hniforn;izado$ no inicio, da-s

aulas,
.;

/

9 de' janejro fie 1959
, Mário 'Wiethorn

_Responoendo''- pela Direção

:J:.�lor.i·anópoli�; em

EDITORA "O ESTADO" L1'DA.

(9 'E"J_tàd4

Vlrltllo

/'

'�'

Um quarto mobiliado e com todo

confôrt� dE,;jado; completam�nte'
independente. .

Informações telero
ne 2583.

UM TERRENO NA AVENIDA
RIO .,BRANCO. A 1'RATAR NA

RUA VISC@NDE DE OURO' FItIGlJi)AIRE,,�UPER-LUXO
P�ETO, 109 OU PELO PO,r 'mQtivo de vi;gem vend�s.,

FONE 3239 uma, geladeira FRIGIDAIRE SU-
•

-A,L/U,G A - S E
• _ 2_ .2Q_ $_Z2�_ .PER.LUXO, nove pés e meio, Novo pequeno apartamento e

�VL'E' N,D E,- SE por.'Cl'$,45"OOO,OO. Os interessa- um lindo quarto em Casa de fa

Q01s aparelhos eínemato- dos poderão telefonar para 2438 milia para uma moça solteira.
gtáf'leos símplex -,M.odelo - � Tenente Sobrinho. D.as P9�(}Õ Tratar à Rua Duarte' Schutel, 34.
B em-perfeito es-t-ado. 35mm. às 1200 horas e das 14,00 à�Vêr e tratar-no cinema "I'l-.: ,

íucas, 17,00.hora •.

24-12-68

VENDE-SE
No Bom Abrigo (Coqueiral)

Casa em ccnstrução bem adianta

da, sobre dois lotes, próximo a

praia com bela vista para o mar.

Iuformaçõcs com Heitor Bitten
court - Te!. 3802 �

1üng'a-se -ôtima. casa sita a Rua Padre RomaA7, eil-'
quina, com a Conselheiro 'Mafra: Pouca ' '1lis�ancia do
centro. - Tratar: no local. r , ".

'

�

_ e _� 5 _2 :e::zs:::Í::eÉ:
.

z zt__ "

ALUG,A"�SE'"
,

. Aluga-se _ .uma pequena
CASA· Iocaliáada à rua Pé�
dro Ivo, n.? 5.
À tratar .na mesma,

t

Urna caderneta da Calça EC(j)nom·r�a, :Federaf: de
Santa Catarina N. 6.956 de 1.a série

\ ,

,QOENÇAS ,DO
-

CORAÇAél'::;_
ELETROCARDIOGRAMAS

Dr. ORLANDO BORGES
SCHROEDER

Cursos de' 'especialização e'm

Sao Paulo, Rio e na Harvard
Medical School Estados Unidos

da Amél1ica dó Norte.
nun Tene,nte Silveiv.a, 15.
telefone '2 4 ° 5
Consultas oas 9 às 11 horas
da manhã.

- DE'ARTAMÉNTO \DE,' SAúDE JPúBt1fA
,P L A -N T Õ E S D E F�,A: R MÃ..:C:J.-,A'

Mês De JaDeiro 0959.'-'
.'

•

17 - 'kábado (tarde) I'

18 ,- Domingo <�

24 - Sábado (tarde)
25 - Domingo .'

Farmácia Catarinense' 'Rua Trajano
Farmácia Catarinense Rua Trajano

Farmácia Noturna
FarmáCia Noturna

Rua Trajano
Rua TrajaJlo

o serv!�o notui'no selá �fetuádo pela�, �armácia.!3 Santo Antônio, Noturna e

Vitória, situadas às 'ruas Felipe Schmidt, Trlj,Jano e Praça 15 de Novembro.•
O pl,antão diúrno compreendido entre 12 e 13,30 horas será efetuado p,ela

Farmácia Vitória.

ESTREITO

"O ESTADO" o Jl(AIS ANT1GO OIARIO Da SANTA CA'TARINA

lDR. POLYDOR'O· SÃO� :THIAGO
Doenças dó Coração - Eletrocardiografia

, Horas marcadas - -11> às 19 horas '

Vitor Mei,reJles 12 - Fone 2702
.. ..,.-

-_·····--:DR�· , rGUARACI.- '·SANTOS'
, Cirurgião 9�n!ist�

_ CLIN.ICA - PROTESE - CIRURGIA

iIQRAIÍIO: - Das 8 à. 12 horáa. exceto ao•• 'bado•.

Atende .exclusívamente com hora marcada
... � ,

Cona-qltório: Avenida Her,cflio Luz,' 69
Ji:�quina da rua Flernando Machado.

. DR�SPY'ROS DlMATOl '_. ,médico _-.

Ex-interno de Clínica Pedintrica Médica e Higiene, Infantil
da Faculdade de Medicina do, Paraná.'

Curso de especialização do S.N.T. na !aculdaile de Higiene d.

Univereldada de São Paulo,

Curso de aperfeiçoamento de radiodiag n ôs tico;

- CLINICA MEDICA - APARELHO RESPIRATORIO
- DOENÇAS PULMONARES

Consultório: rua Trajano, 41

Horário: das 14 às, 16 horas.

Residência: lia 'Pedro Ivo, 19. Fóne 2329.

I;>r. OTTO F'REUSBERC'
Dia�nóstico e Tratamento das moléstias dos, olhOfJ
Neuro-Oftalmologia e Ortéptíca.
Cirurgia do globo ocular e"Ope)"ações .pJás�icas, no.

'anexos doS olhe,".; '.

"

Tra,umatologhi ocular e Eletr�iinã Gigante.
",.ir",:" ' �

• _, �lorianópolis. T.el�: 3153
'

..
... .,;,' c�' ...... ,'o -, •

DR ,'I. I SCHWEIDSON BI(H1ER
CLlNJ.€4t�DÊ SENHORA� E CRIÂNÇAS·

Espee\ialista: em moléstias de anus e recto.
Tl'atarpénto ,de hemorroidai:'l, fistulas, etc.

, , Cirurgia anal
CQnsultô;rió:- Rua CeI. Ped1.-Ó Demoro, 1608 - sala 2

Estreito

D. 4AU.RO DAU.A
OLINIO.t. U•.RAL

U"-:NEWTO� trAVILA
CIRURGIA GJiaAL

'ooea,_ d. Sellllor.. - .Pr..:...
lorta - J:letrleldade MédlC'a
Co••alt6riq: Rá. Victor ••1,

reUe. n. 18 - TeletoD. 830', '

.

Conlalt•• : Du 11 lIor�. -

...

dlant..
'

,

,

Ruld'Del.: rOD., I. 411 '

Ru.: BlumlD.u ,a. 71;

••,.êI.u.ta .m moI6.tla. t. :I,.

'_90ra. • 'ria. ariD'ria•..

Cpra t'a�cal da. In1.c11l1.. .C.
.a. • �ronlca., do aparelho �o·
lIito-UriD6rio em ambQ, o. lexo •.
90eD!:...do ap.relho Di�utivo
•. do �i�tJ!ma nervo.o.

Bor'rio: 10� 1. 12 • �1Ji 10 i
1I0r". � CODíultório: Rua Tira
cleDt.. , 11 - "1.0 Andar,� rODe:
'1411.

..

-, ae.fiJ,lIncl.:.. RJl. L.cnd.
Coutinho, la (Chicar. d" "'pla
aha _: 'ou.: \ 1148.

PIL
-

CLAIlNÕ 8.
"

G.ALI&TTI
- ADVOGADO

.••• Vitor ••lr.l.I, SOo
rOM.:' •. 418'

,

. rlorianópoU.

DR. WALIMU'R
�

ZOMBaI
.
GAJlcIA

DIplomado, pel. Facllld.de Na.
dOBill de Medici.. da Vnlver-.

," .Idade ,.0 8r..".
J:x-lntarno por coaeano ...

M.tanld.d. - Dcol.
(Serviço do Prof. Oetivt9

. ,�odrilu" Lima)
.���r_D,o�.O 8el"f1co de Ur••

,1. do lI.pltal I.A......T.C.
!lo .RIo de "anelro

.'dico· do Bo.,ltal d. C.ridaci ...
• d. "tanldadl Dr. C.rlo.

, Corr�. ,
,

DO.NQAS D. SaNHORAS -

PAR�OS _ OpaRAQO�S
PARTo aa. DOB p.lo m�o

�.I�-,rofll't1oo.
COIU,:' B\:.." Jelo PllÍto e. lO,,

d•• 16,00 1. 18,00 hora.
Atende com hora. marcada. -

:Telef!ln. aOI5 - R••idIDcta:
B,D., GI,ner41, Biptl.court 4. 101.

-,_.f._,�.ro:_�-:':'

rl!U••.,..JD�fiI,n palle()'�
.

_' ,_rPNa..�o O
'

. -a'. D'I O
Q,.i.tI.. - ,DoeDCU d. 8e.....
,

• ,r.. - .�... de MaU..
Oal'lo •• "'lelaUaaclo a.

'.lÍo.pltal ,do, SirvllÍonl 411, .,.
&à...

.'

,

(BenlOO .. Prof} �"!I•••
And.....). ,

Co••altal � PI" m.anIt.1 ••

Bú.pltal e1. Oarllael••,

.I. tarde e1.. 11,10 It.oral ••
4i.nta DO coD.alt6rlo 1 Rua N',j·
DCÍI a.claado 17 ••qulllA e1. 1': ra·
dlBt.. - T.llf. 17",
B..telhei. - Rua Prelldlntc

Coatl�o " - TII.� 1110.
-

Da. 1,. LOBATO
'l'lLJ(O
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C'.lIos de Beleza
Como ddeye .ser feita a higi- Não se deve -esfregar a que é empregada, o que. seene

larlna da pele ? toalha no rosto, e sim fa- torna ideal.
.

r. Pires ser ligeira pressão sobre Nota:- Os nossos leito-Exp�lcaremos na cronica os pcntos molhados, res poderão solicitar qual-
...

de hoja um assunto impor- E' prudente escolher a to quer 'conselho sobre o trata�te para toda ,pele, qual alha exclusívamentê para a ta'mento da:vele e çabelosseja a o!le:t}tação a seguir pele e cada pessoa deve te.' ao
- medico especialista dr.em rel�ç�o a sua higiene. a sua. O uso de um ,papel Pire", a rua Mex�" 81 -.Prelimmarmente devemos de seda ou 'de toalhas de pa- Rio de Janeiro, bastandodizer que o rosto deve ser pel é recomendável 'sobre- enviar o presente artigolavad� .pelo merios todas as tudo _pelo -fato de se 'poder deste jornal' e o endereeomanhas e para isso nada ínutiJizar a, toalha toda vez completo para a resposta,�elhor do que agua e sa-bao .

Mu}tas pessôas evitam
em por agua no' rosto e pref�r,em �u�stituir esse pre
ClOSO liqu.ldo por um produto de limpeza. 'I'ambem
Cl��tla� em não usar sabão
atríbuínd., ao seu emprego
qualquer defeito que, por
acaso, ttv,er�m na pele. ne
gra geral sao questões quedevem ser abandonadas pois
a agua e o sabão são indis
pensáveis para a higiene' dorosto
'Como

são IIULO ,E RIO
f

Conte sempre com a Real para'a
sua viagem ao Rio ou a São Paulo.
Novíssimos e confortáveis Super-.
Convair estão à. sua' disposição,
para uma boa viagem.

'

I _

VI..... dlárl•• "p.I�.
'Iup.,-Conval, ciG

o,

R.aí -.

..
-

, ,,\, .

.'
.... _.'.

Vá e volte
pélq ,:'frQ19

'

da boa'viag�m"

._. -o"
I

···
....;

..0,,·

.Q�"E·�pE �DO �AtlGUE, o SANGUE É. A VIDA'

), ,yAI_ partur1entes após a gesta�ão, _devem w ... r

• +;:!/"'--, SANGUENOL
,

Í'" ./

excelentes elementos tôn:,:o5:
Cálcio. Arseniato é' Vailad�to

de sódio ,
OS PÁLIDOS,' DEPA4p.ERADOS.
E S G O TA DOS, MÃES QUE.
CRIAM, MAGROS, CRIANÇAS

contém
Fósforo Rua Felipe Schmldt, 34 - tél, 2370

Mexeric()$
.

(le
/

.

o rosto deve ser
lavado

A agua corrente é a indi
cada..E' necessário grande
quantidade de modo a llm
par perfeitamente o rosto e
retirar toda. a poeira e de
mais impurezas que possam
ser depositadas, na pele ..
Como deve ser ensaboado
Em .primeiró lugar deve

mos dizer que o sabão que
fôr indicado deve ser usado Iem quantidade moderada
para que, com o auxilio da
agua, possa promover a per
feita limpeza da pele.

O sabão deve ser esfrega
do' .prtmeiramente nas pal
rnas das mãos já molhadas
e não diretamente sobre' o
rosto.

O 'sabão usado para :o
rosto não deve ser o mes
mo que para as outras par
tes do corpo e nem de uso
coletivo (mesmo que se tra
tem de pessoas da .mesma
/ familia). Cada individuo
deve possuir seu sabão de
rosto, separadamente.
Como deve ser enxugado
Após a lavagem do rosto

enxugar o mesmo com uma
toalha de linho bem fina.
Quanto mal; velha melhor,

RAQUITICAS. receberôo a tenl

ficação geral do organi$mo, com cJ Esperem ''Para ver o primeiro
filme de Carol Lynley, "The Light
in the Porest", um tecnicolor de

Walt Disney. Vale a. pena admirar

a expressão radiante de seu olhar,
que não é soJisticado nem procura

ímpressionnrf Aiíertás �r�duz ale-

esperado com ansiedade, de' vez

que reune uma dupla. de valor,

com nomes feitos. Sophia Loren e

A pérformance de pe'bolrah Kerr

no ano que passou foi esplêndida
e isso demonstra que apezar de

veterana no cimena, a be'la atriz Anthony'Quinn vivem um roman- os namorados da loura sofistica
continua disposta a dar o melhor ce que' irá ser interrompido pe- da não sabem o que pensar. É que
de· seu talento rios filmes que apa- los próprios filhos. É um drama entrou mais um para o páreo, que,
rece, Estão aí para confirmar, "O com ..toques de comédia, muito para falar a verdade, já estava
céu é testemunha' e ",Tarde de--: humano, muito carregado! (APLA,).
mais para esquecer".

A ;;...""_ _••__ -, _. - _.-w-o

*
Com os rumores da amizade �n-

tre Kim Novak e o Jorvem Trujilo,

VIAGIM
.

"(�M," SE�URtN(A
_ E·RAPIDEZ '. .

G.:. : T ' ,\
SO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONI8US

"

-00

confi'ançá, e parece muito

estudado do que realmen-

gria e

menos

te é. *
O romance de Linda Christi'an

com o brasile_iro milionário não

teve o fim que a atdz esperava.' o

que lhe causou grande aborreci

mento. Para -esquecer as máguas
{qi a Punta del Este disfarçar a

terrível dor de cotovelo!

*
.

Venetia Stevenson escolhida
,

como a garota mais fotogênica do

�o,. costura desde os treze anos

e faz seus próprios vestidos.·. pelo

m�nos' alguns ,deles, Seu entusias

mo pela costura é tal que plane
jou um guarda roupa de Primavera.

para fazer.

�":-t14n6polit ,.•.ia'. - � Jojn"m = - CU"'.

Ane"n"la •
,
Rua

•

Deoaoro esquln. ('
',IS _.;. '. _,Rua TeDeQ� Silveira

-.-------------..---_---.•- ---_-_-.-.•-_--- �r_$_��· _

*
Apezar do sucesso de Jennifer

Jone'. em "Adeus às Armas", le a

natural curiosidade el1l tôrno dela,
a talentosa atriz continua recu-

, sando aistematlcamente encontro.
.

,

_

com a imprensa, ou consentindç
em muita popularidade em torno
de' d:, Tal t:abalho, ela deixa para
seu mar-idõ o produtor David

� '"-:-rt.L1=mS�TOtos
�

�
CAL E AREIA

IR�AOS BtTENCOURT
ÇAI� BÃOARÓ , jONl lIOI
ANTIGO OEPÓSIfO DA. .....'AN'

" Em sUIves
E 'N f R E G:A

"AGOR
PRONTA

"

Salzntck,

*
"Another, time. . another place'

ti,lmJido .

�m ,Londres, apresenta
nova performance de, Lana Tur
ner, Ta�1t� v!l� como correspol1-
d'ente de' guj!rí;a, 'Sean Connery é

.�ark TI'evor, o hom�m pu.r quem

ela se �pa&.óna, O :d'il'e'eAX ê Le
wi• ...Al�, .. ;.; '�': "�_, fI .

*
"Oxquidea Negr'a" está sendo

Para remendar- um tecido já
bastante- gasto, ..passe sabão na li

nha cónl que-v ,,;ai' costura-lo, que

ela cor-rerá .maís f'àcilmente. _

•• _" ''Ó; -:'

""*' -

Quando for '�;'r�iarà"r .

o b'aca-

�, lhkJi:, 'para ${f�:;iiàf, ��gl:te}(, cont'
< 'basfant:' aiieité � �acre.êe�te r�ae'-

,

. -

las qe .cebola" qlle darão ao prato
uni sabor.'.eS]leciaJ.

I
l

\

*
Cada vez qU,e tive'r de passar'

lima peça de raYQn, faça-o quan

do, a mesm� ainda estirer úmida,
para não precisar molha-la nova

mente, antes de passar a ferro.

Auim oS resultados-'se'rão m�lho
res.

•

_"\,

*
Um pouquinho de sal é ótimo

não só pal'a o tratamentó da pe'le
muito, oleosa, como para qualquer
outro tipõ de pele,. fazendo-a vi-

cejar.

*
Dissolva lIm pouco de suco de li-

mão· em água morna e passe nas

mãos, para tirar as manchas dei

xadas por fl:uta. qu legume�:

*
, Antes de àrrum'ar su'a mala de

l'oupas para viajar, enrole os vi

dros de' perfUme Oll i'emédió em

papel de e.tanho. Assim impedirá
ue manche as roupas'l c'aso os

vidros
.

le quebrem oU vaiem.

- *
Gom um 'pedaço,. de esparadrapo

cQlocado sôb;re o Iuro que'. se for

!Uou no tubo de' pastá de dente.

oU do creme de barbear, você evi

tará muitos desperdícios e não

deixará que h'aja aborrecimentos·

e mall humor pela manhã, quando
todos eotão cQm pressa para che

gar na escola ou no escritório.

'�.
,t·,

CUIDADO!
Ao co�prar móveis estofados, verlf§qu.
se o mole'io é feito com a. legitimai
MOLAS NO,-SAG JJ.-i
• muito- m�aior confôrto
• �ex_cepci�noJ durabilidad.
• nunca c�dem - nunca solta,. .}�i ,

.'

• móv�is ma:s leves ' f

• di_sp.e'nsam o uso d� cordin1}as.8 p.rclntas d. pcan.
• COnservam o estofamento absotutam.nt. ' ,

ífidef�rn)óvel _ �
_'"

..
' !

.' ',J
jM�lAS� DO BRASil S: A.' t

Fóbl. ,e Escr,: Ru? sao Jorge, 374 - Tel, 9-0519':' ex. Postul 875 - End. Te!.: "HO·SAG" _ sáo Paulo

Um presente de bom' augúri,o é aquêle que
quer dizer atividade. Um presente inteligente

?����: : ::�:����od:::Z�: �eq���� ::y::�i�:, �J
t: cebe-Io, Úma portátil'Olivetti ao filhd, ao pai, ,

ao amigo, a si mesmos;.·e as cartas escritas' ,
r};::.'":f- .

ou recebidas terão II clareza e a orde:n noy1as 1
. de�=:� ":"1-;�:'ê:';"�- � ;_7;�_� ••t-I---------�---------�----------··

/
- .'

F E R N A N DO: L , D '·A. '

*
Cada vez que f1>r faze'r lima

limpezll, maior em sua casa, reti

re primeiro as cortinas, antes de

limpar as paredes '� janelas,
.

','
'

(A��A).

REVENDEDORES, M ÉVE R & CI A. ,
-

RIJo Felipe Schmidt, 33. e p.';Q Conselheiro Mofrc_ Z �. Ter. '2576 - CI(. PQ,fQI ... _ FlORIANÓPOUS

:t
: '

Aventuras do Zé ·Mutreta
I.

{li I i vel
�

CASA
Rua. Saldanha Marinho,
Caixa Postal, 467

fone: 337 8 e

2

3 3 4.,3
TELE: ,

, ,

"C A N A N"

FLORIANÓPOLIS
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS
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H Sábado SOIRÊE CHIC EM COllfE)\1:ORAÇAO AO

INICIO DA XI CONVENÇÃO NAClqNAL
DO,S FARMAC1WTICOS

Início' às 22 horas

24 - Sábado - GRITO DE CARNAVAI,.·
RESERVA DE MESAS' NA.SECRETARIA

a Cr$ 100,00. - Inicio às 22 h.y'ras.
.

�

'-

.

\ ..

.'

'!O ESTADO" O -MAIS ANTIGO OlARIO DR SANTA CATARINA

No ato da matr ícula
,
os senhores pais pagarão a primelr,a men

salldade e jóia.

} l··1 �V":Â<N ,D ;(l�, .e '8 M>; S,' B 1 O' ,

:_. i' I.

\Ji'rg�m-"�Especiêlljdaae
.
�a rt�l�,WETlfl JNDUSTRIAl r: JOIIi,lIle _, (Marca. :R8Ilstrida)

'.
�.

\ . �
" .� , \ ..

,

,

. economiza-se le,mpo' e dlnhel,i� '.

' ,

• . o . .�
�---.------------------------�---------------�

P. J. ,R. T I C· 1.1» >A . ç 1,-0 :.;... "' ;'(UR'f.ft.....P�'RTI(ULAR "SA-o �íOSE'''' I PU"I]Q
_.

I}
.

··NA·n. f'.1'. 411
-

DAQ:
Arnaldo Luz e Ode4;e· Mussi Luz Francisco Brás' Pei- ,._: .FORRO·��· . W A

_

J 89 DO D U �A' 1180
xoto e Mãl:'ia de Louí·dêt.Linhal:e,'l S: Peixoto.

I.RM AO S BITENCOUR.T
"':. ,,-' .�.; +'

por AL NETO pelo Dr. Pedro Clovis Junqueira,
I'articlpam O noivado -de seus filhos .Mirían e·, João" . )Jiretoi'ín' 'Profa. MARIA MADA�ENA DE MOURA FERRO Nelson Rockefeller não' sÓ DIZ vai poder 'melhorar, assim, o Ser-_

Luiz, ':í (AIS 8AD�R'�; ., '9�f ...
1I1)"

que e amigo do' Brasil: prova-o viçcva.ltamente
'

human itártn .que
,
At-ItIGO DEPOSITO O"MIANI co'm AÇõ,,,,S.

..

presta a"pop'''ulaçaoo carioca ..Curso prelrminar corresponaente aos 'Grupos ESCOlares, e pre- ""

para alunos para os exames de .admissão ao Ginásio s .

Escola de Comer- Com efeito a Fundação Rocke- A Universidade/do 'Ceará tam-
feller 'vem de anunciar novas coÍ1- bem (oi contemplada pela Fun-

cio e Industrial.
.cessões financeiras a entidades dação RockéfeHer.

'

brasileiras. .Nêste caso, o auxílio se destina i

Sem dúvida, a Fundação Rocke- ao Instituto de Matemática, dírí
leller não e dirigida pura e sim- gido pelo professor Francisco da

plesmente por Nelson Rockefeller. Silva Cavalcanti,
.

Mas" é fora dé dúvida que a A Faculdade de Medicina da
am izade de Nelson pelo Brasil Univevsidade de São Paulo rece

se faz sentir nas d�cisões da F;;n- beu un; ';uxílio para' que o p�ofes
dação. .

. •
,sor· de biQ-!j_uímica __: Dr. Joi;é

Pensar o 'Qontrárie ,seria espe- M_9upa Gonçalves - :possa -c()nti-
rar que os' �êr�s humanos <não

nuar suas pesquizas 'cientffíeas.
atuem como. sêrés _h�Jnllnos.

. Fíi1al-!1leilte; a Universidade de'
Entre' os grupos brasileiros be-' Recifé fô'i aqui nhonda com" ajuda

'il.çficiados .pe las concessões da
ao professor, Augusto Chaves Ba.,

Fundação Rockefeller figura a

Unive�sidade do Pará.

�.<�.���..���.�.�.�<�:��._�,�.��-------.-,.�,-.�,---,�:--.---,-----�---,--------.-----,------------���-f----.----------------------------------------------------�-------------------�

lfO-r';·�'n--,;,-<·f·e"·'"1-'1>:"":""> I-� 1 ·p�··L,�:;��â'!.� ... 'H'.} '·"'0'
\ ·."'>E· .

.� , : Cc , �C � : ' ai t
:' R':ll�··� J

.:� O:,R � R l o
� ':,�D �E

.

,y R Ã o

.

.:.. > INICIO M'18,lO HO RAS TÉRMINO AS 22 �ORAS.

. E' OL E G Â N· T ··A R· � Ó E . "',D
. � N ç A N l� E

(INE, R I T, Z

\
.

tA matrícula acha-se aberta,. ii partir do dia.12 de janeiro, da

seguinte forma"; -{

\
De 12

o

de janeiro a. 15, para 'os alunost an..tiga' do Curso,

.

De re em diante, para os- �l��os novos,
Horári�: de' 9 à. 12 horas,

Enderêço ; Rua Saldanha Marinho 34
,

Telefone: . 3737.

PAR· ll'( I P A ç ,. O
MANOEl.. GOMES

....

é'E
PAULO FERNANDO RAMOS

� .

; �

E
.

SENHORASENHORA'

participam Q .•contrato d� casa- partic' am <Í __ contrato de' casa
mento de seu, f,ilha Mário AlJ>erto mentõ .d'e SUl! filha Ivanioe eóm

com a -senhoi+ta" Ivanise Soares o sr. Mário Alberto de Araujo
Rarnos , Gomes.

MARIO ALBERTO e IVANISE

CONFIRMAM
. Fpolis .• 24-12·1D58 Recife, 24-12-1958

FACULDADE DE. $!ERVIÇO SOÇIAL
DE SANTA CATARINA

.

.

Autorizada a fll�ionar pelo Decreto d� Presldente
-da' República, N. 45':0.63, de 19-12-1958.

Acham-se abertas as ínscrlções pará oa Exames
Vestíbulares, nos"; diàs úteis, exceto aos sábados, das
8,30. às 11,30. horas, e das H,30 às 17,30 horas.

as interessados, poderão dirigir-sê à Secretaria da

quele estabelecimento '- rua Vit'or Kond�r,N. 53 -:- até
o' dia 20 de 'janeiro�

. .

/

(INE /- 6.a, . FEI'RA
,,}'

. � � �

�anazes �e Hoje·
�. ..

. 'f -

J I o J o 1- É " .,>

il.s 3 - 7%. e- 9% hora.

,
---o

,.� � � .,.,

Cens.: ãté 5. anos

às 8, horas
_ SE'SSAO POPULAR-

ROSSANO BRAZZI - .ELISÃ
CIGANE em

ÁGUIA NEGRA
._ Ceni:: até 14 anos -

".'

à. 8 horas
JACK PALANCE EDDlE

ELIANA _ ARREhIA _ TRIO ALBERT
NAGô ..,- JORGE GOULART

"O BARBEIRO QUE' S'E vum'"

DIlIlQ>
DE VOLTA AO CARTAZ O FIL-

o

ME QUE. EMOCIONOU· O MUN

DO INTEIRO!!!

- em

MORTE SEM .GLÓRJ.A
.
_- Cens.: até [8 anos -.

- em
.

às 5 � 8 horas

Vittorio de Sica - Pier AngeJi
- em

"AMAN'QÁ S'ERA TARDE
DEMAis"

às .8.% horas
�,

- SESSÃO POPU!LAR
Á'G U I A 'N E G R.lA

Cens.,: até 14 anos _Ce,u,.: até 10 anol -

r
. _.

.....
�.
,

tista -que atualmente- se encontra
na Euro-pa, para' (I,ue êle possaA Faculdade de Medicina daque-

.la.-UniversÚlade. foi contemplada
visí tar qmtl'os. científicos euro-

com 10 mil dólares para a aquisi-. penso � �
\

ção dex«iquipaniento de�tjnado ao
Se Del11 -estes auxílios i1�o llo�-

Departamento de Parasitolog!a.
sam medidos. -pela escala de- mi-

O Patrimônio Artístlco e' .His- lhões, O fato é que representam
tórico Nacional também recebeu de. coperação da Fundação Rocke
uma doação, feller com entidades cultu rais

Graças a isso o. diretor técnico "brasi'kiras demonstrando em fOJ:-'
dessa organização Dr. Edson Mot- ma de/AÇõES' e não de' meras

PALAVRAS,
ta - vai poder comparecer a uma
conferência que se realiza em

. Boston e New York sôhre conser

vação artística.
O Dr. Edsõn Motta .dev�rá\ tam

bém visitar vários centros artísti
cos norte-ameeicanos.
Outro contemplado pela Fun

dação Rockefeller foi o Insj.ituto
de Hematologia da. Prefeitura do

IDistrito Federal.
O Banco de Sangue, dirigi;do .

VOE

A 'L A ( E" �,T
,i' A I u g a . s e·

p E

nG centro· da cida'de
. Tratar �Óll1 Cláudio

rua 'Trajano. 33�

-

BRE,YE

,_o
.

S A! S E N S ,A ( I O N' A r!'

Paris
. ;.. ....

m
I

, e c h n i CJfl o r
___ERED AS.IAI
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Agradecendo a geneslesa da

'LORIANóPOLIS, QUARTA FEIRA, 14 DE JANEIRO' DE 1959 7

CONTRA A VAlIDADE DA PARTIDA DE DOMINGO EM nAJAI. OUANDO foi 'YElClDO'PELO MAR(o.IODtAS. PeR 4 X O. A �IRfTORtA D�
FIGUElRElSlAaBA DE APRESENTAR O' SEU 'PROTESTO À F. (. ,F-.; ARROLAND9 ,fAROS ·GRAVES QUE .IERIA COMEIIDO O ARBIIRO JOSE
511VA. O REEUtSO DO ALVIJ.l6I.O

.

P9I&A SER APRECtJDO IA SESSÃO· DI�'�r�lflU'�DO NDSlt·.fOtEIDO óR618 'DlSfIPLItfADOR
N"

:-- •

•

� ,

--;;---R-IL-H----. RU UR ,,�E O
GRAVE A COO�U5Ã{llOf�DA PELO ZAGUEIRO DO Fl6UEU�ENSE·- bEVERA PERMANECER LONGO TEMPO, AFASTADO DAS CANC�AS "A contu ã d 'T'.

SEU SUS'STITUlO em 5'8 'soberbas "performance'!!" 'gravidada da contusão, tendo-se
I por

outro lado, considera-se dlÍl-s o o z.gueH�o rllha na conquista do tento de abertu- SERt'A CEBAlOS '

\
.

, _
" .

.

aos trinta e cinco minutos d� Ta da pugna disputada domingo
- IJ":

,

'

que lhe garantiram as honras má- cõnstatado rutura no

mem.sco,
tão

j CII,
a

presença,
de Fausto NII�on e

, ,. C' I d cêdo não retornará às lides deveu- Pereréca os expulsos de domingo,etapa inicial, quando procurava entre o .Figueirense e O Marcílio conjuntiva do clube Campeão flo- e expel'lmentado "back" seu me- xrmas do Campeonato da II a e.
.

.' I '- •

I d 6 ° f
.

. I ' , , " , d d do, por isso ficar fórll de cogita- e que serao JU ga os • eira, pe-intervir no lance que' redundou Dias, veio tirar m.uíto da' força rianopolitano que t� no Jovem lhor elemento. Alias, 'I'rflha teve O herculeo player , a a a .

. ., - I
T ''--_ I d J

.

D tí
'

ções para o certame estadual e ,lO' rrnuna e ust.iça espor IVa,--------------:----------------....,.....:..--,--- .......-

parte do Campeonato da' cidade e, Fala.-se que Ceb�los será O su-

parece-nos, desistirá, pelõ menos
'
bstituto de Trilha. AHás, Cebalos

por enquanto, de seu proposito de I já, tev-e' oportunidade de� integrar
.

ingressar no futebol carioca como" r� 'quadro;[titular, revelando quali-
. I d d M '

t - " "defensor do Flamengo, conforme', a es. ,,.a� somen e apos o aprun

já demos notícia. I to' de .sexta-feira é que Garcia
I decidirá 'sôbre ii constituição do

CEIlALDS PARA SUBSTITUI-LO
; q�aÚo que· no prõxímo domingo,

Com Trilha fóra de· ação, está I negta Capital, procurarâ desfor-
o "eoach" Nelson Garcia às vol- I

rar-se da goleada "que lhe impôs
tas cQm . sérios problemas, poi.s, lo . valente conjunto marcHista.

A nova,

Catarinense
diretori'1 aa Federação

de. Bochas e 'B,olão
Iqana 8 Fegtllalflt# -dt

,CIlariRne 1Ie, Flllebel 'H 1959
iOR tempos de 45 minutos, a se estabelecer confusoes

kuhl Meyer, 1.0 secretário, rece- 'zola
cada um, com intervalo. de o quadro Local deverá mu- bemos atenciosô" ofício da Federa- Diretor Esportivo - J.oão Car-
dez (10) minutos entre os dar de uniforme. ção Catarinense de Bochas e .Bodois tempos, para descanso, � único - Quando os d'')i'i Ião, comunicando a eleição e pos-

,tA'IIEJ-JNH'A Art. 17.0 - Serão consí- clubes forem visitantes, oDA DIREÇÃO DO iJJIn�L derados vencedores da s sorteio determinará quem
se de sua nova diretoria, assim

CAMPEONATO competições, QS clubes que mudará de uniforme. constituida:
Art, 8.0 - Fora da reg,ião IIftlf"ftE'lA obtiverem maior número de .1\rt. 21.0 -' Os [ogadoresonde tem sua sede, a

Fede-I' IJfJ\í.1l1f põntos contados na 'forma de cada. clube trarão nas
ração Catarinense de Fufie-

" , ..' do artigo 19.
.

costas das camisa", nüme-
bol, O campeonato será di- Domingo ultimo, o Ipí ránga .F. § Único ;,...-...;em 'caso de ros de' um (1) a onze (11), dião Amin Helou II' dr. Paulo .Otto rício Spalding de Souza.
r�l!ido, dentro. de cada r�- I C., m�is uma vez, prop6rcion_' emp.ate no número de pon- com a dimensão de 23x12, Scheidemantel. Conselho de Julgamento - Flo-
giao, ,pelo Presidente d� L�- I

a08 aficionados do futebol var-_ tos, findo o tempo regula- para efeito de melhor con- Presidente/- Rosato Evangelista risbeló Silva, Umberto Mazzola,,ga Local, com a asaístêncía
z alio uma p rt.id q n d ú mentardo segtmdo j'Qgo da trôle do juíz e do-público. Viee-presldente - Bráulio dos Carlos Bicochi, Waldir T.eodorQ ede um delegado da Federa- I
e

'.
a ,I a ue,. s,e 1, �VI- Icom:peMição, haverá, nov,a, § único - E' obrigatória Santos Mário Mazzola.cão especialmente designa- da alguma, �atJsfez vis ivelmén te escolha de campo e uma a numeração, de aeôrdodo.

_ I a grande assistência presente. prorrogação 'de trinta (30) com posição que o atleta. 1.0 Secretário - Celso Lehm-
Art. 9.0 - A nomeaxao i Teve como adversário neste en- minutos com mudança de ocupará na equipe, toman- kuhl MeyerDAS INSCRIÇõES do Delegado da Federaçao, t f idá I iunt d lado. depois de decorridos do-se .por base que o guar-, 2,0 Secretário _ Mário MazzolaArt. 2.0 - Sendo obriga- deverá cair, sempre que pos- I

con r�, o o rrm ave c�nJun o ,0- 15 minutos (quinz-e) mínu- dião deverá ser o numerotóría -a participação, são aível, em pessoas estr-anhas S. LlllZ F, C. que, depois de multa tos .de jôgo, sem descanso. um (1) e o extr.ema esquerinscritos os clubes campeõeR às atividades desportivas da luta não resistiu aos ataques bem Se pe'rsistir o empate, ha: da o número onze (li). '.
das Ligas do Campeonato I'egiã.o qu·e vae des'empennar arti�ulados do quinteto ipiran- verá, então. tantas prorro� DO TRANSPORTE E ES-'da La Divisão. suas funções.. I . _, gaçõeR de quinze (15) mi- TABA DAS DELEGAÇõESArt. 3.0 - Cada clube Art. 10.0 - Q Delegado gUlsta, ,sendo, entao, abatido por nu tos, çom :mudança de la- Art. 22.0 -'- A Federaçãoconcorrente poderá inscre-' da :l<"edElração 'poderá �vetar dois tentos·a um. O encontro, que do, qURl1tas j��cessárias, até ,estipul�rá uma taxa paraver, antes do início da .pri- qualq�d,eG.isão 4� \ Pt��i- ��ft'�, ��rn0 palco o gmmado do a COn,qtHsta dt,um. (IJ .. �oal, transpo�te e estadia das de-omeira .pa],·tNla, tr-inta -(30) dfentte . .:4�1.' ,J"�e.L.� �'G"" dos_ LiD1:í)e! ...... desvertQ..U: vjvo ter?H-�,il�-áo 'o

.' :ogo )lI�dia- l�.ga_�õ!ls;l ,atletas 1:51'asilei·ros natos ou a e e as. eis. ou 'r.e$Olí.i.çaes .'. ':
'

't�'1�t�f.", ' .'. .'� ·��-A'R tilefUloçnaturalizados, que possu- d� Fe�eração ou Confederá_ mteresse _de g'rande numero' de nao, (!-steJ�r:e�!l!rldo' '(j,�' '"_ ..c'uldarão ão.s S�1!S: ar�a1ne"n��;.�.. """"Mtam condições legais para ção. pC'ssoas que torciam ardQrosamen� po da pror.ro'g��atH',o'" tQ's< como lhes convier sem' C!�.L.�-:-j_,_=_L_ _:_;;_ IIi:Ailii;;i íiI.pa�'ticiparem em jogos ofi- Art. 11.0 ...;._ Os juizes, te, incentivando, desta maneira, . A�.t. 18:0'-'- Os G1lrbes tem" illter-irenção aigum� da Fe-ciai3 promovidos pela Liga sempr·e que possível serão t .In.telr� JIberdad.e na orga- dera".a-o.' . SISTEMA DO "GOL-AVERA- por 1 x,O, Esses jog.o; foram efe-
t

.

d' d I
os comp.onen es que corresponde- _ "l'espe�tiva:, não es eJa so..... neutros, eSlgna os pe a Dlza"ao dos seus quadros Al·t 24 o As ijel a

� GE' NO PRóXIMO CERTAME tuad'os iOába"do e domingo.fI'endo pena dl·SCI·pII·.nar e F.C.,F., e na falta"desta, 'pe- 1'.'11 aos aplausos empregandl)-se -,.. ,
• '

• ,.' ,"
_. eg çoes

,, . de um a outro Jogo,"mçlusl- que chegarem ao .local de CARIOCA - Fala-se no Rio n.l . �.'qUe. tenha 'sido inscrito e 10 seu delegado. a fundo pela cô�quista da vitó�'ia, ve
- d -

I
- .

t d'd· t d I n Art 12 o O aUXI'!I'areS E • cd�S2 e anp açdao, �om a seus Jogos em emno _de IS- possibi
.

.Jidade da adoção, no próxi-
ADRAZADORAS AS CARIOCAS

ISpU a o pe o me os um ..
- s . com es�e""'ator, o "mutch" es- Con Iça0, 'porem, e sumen- puta rem os 'mesmos na da" ..jogo no campeo!ldato dia F1.a dIo JL'�Íz selrãoldesignal'doDsPIC-' tc've repÍeto de lances que agra- t� Sde utilizarem de atletai ta fixada na tabela serão mo Campeonato Carioca de Fute,

E ,�S PARANAENSE& -;NoDivisão. promovI o pe a e' a ·Iga oca ou pe o e e- . !·!Da o.s dentre os trinta consideradas vencidas' por boi, do .• istema de "gol-average".d
-

gado da Federa"a-o exceto dar.am a todos, terminando com n t .. Campeonato Brasileiro de Bola .aoeraçao. .

'< • I sc;rl OS,, ' , deSistência e para que não, !AI;t. 4.0 - As insc'rições na região sede da Federa- apertos de mão entre os litigan- Art. 19�0 -:-',,,_A contagem fiquem sujeitas às demais
��

Cesto, que· .t!!!;tá sendo di.sputadosetão feitas por' oficio do çã.o, em que esta função é te., que mais uma VeZ demonstra.- A� ��ntos. pal'a os .jogos. se..; penas prev.ista$ neste ReJ,ru- em Natal, continuam arrazandoclube com a simples d,ecla- da eompetência d'a Presid-ên Ill'a ,.(>,bs.�r.v.,,�d'a .. ,na ls,eg.ulJ,nte,. lamento deverao comprovar
JOGOS ESPORTIVOS DE FELO

'l'nça-o' por extenso, dos· no'" 'cI'a da Federaça-o.
ram que nos esportes o vencedor

b -

h'"
_

HORIZ0NTE _ Ao. Jo"'os Es- as seleções do Distritb Federal e. ase: 'jO��' ·g.�n,o>,,,,oIS (2) os' motivos, que ocasiona.ram • lO

mes dos atletas a se�em ins� I Art. 13.0.-;- ,'l'a;nta o. juJz, � a�uêle que sabe perder e 'con- p<mtos'; 'Hfg.p .�pa�ado '!Im a s�a .falta, a fim de sere,In portivlis, p_r?lllo�id:Os pela C,B.D., do Par,�ná. Domingo", os. re,�lta..::,.critos acompanhado das como auxtlrares. d.f;!'ver�j)· sid&rar o valor de Seu adver'�árjo, (l:1c pORta .ecJo�o perdIdo a,pi'eclados pela. Federação eUI B&ló Hórizonte deverão tOI\la!' dos ":(orám êstes: Pllr,an'á 51 J!:taxas 'respectivas, sem o que
I ,pertencer' áas quad·ros ofi- Antes de encerrár, levamos ap ,ze_ro -(O) ,"qo�'t�, "", ' ou melhor ainda, \)elo Tri- ..,

Pernambuco 4 e. Distrito Felleralnão serão deferidas' as ins' ciais das ligas,- l"ederl!-ção h Art. 20.0 _ No caso em bunal de .Justl·ça espor1l'. pll,rte cerca de 4i'l lll.mens e· 10'í
t

.

l' 't'a' .eon ecimento dos leitores, que em • 105 x Rio Grand d Norte 4crições. . ou ?':' ra qua'q'U�r_en_I,a� que as cores dos unifor- va. moças, pois parti�iparão todrs e o, ..

§ Único - A taxa de ca- de fJ.ha,�a a Confederacao._ palestra com o sr. Antônio Dia.s, mes dos quadros se prestem (Conclui amanhã) :s Estadqs e Te·qitórios., *da inscrição será de Cr$ ., � :ü'mco - Q_uando .�a(l, presidente do Ipil'anga, soube que. • FLAMENGO JÇ BOTAFOGO__50 00 (por atleta) eXistir o quadro -d.e allX-lha-' esta ugll'emiação -promoverá mil N·".'V..·()S" re,.tord·es 'do mllndo estabelece
- *. E -,

"S S "
' .

-l'es ,do juíz .(��,râo· desig.nl}o'" .

u:.Y.
. " !.m ;sequellcla a!, Ilper. u}fer

DO ,CAMPEONATO dos) oficiahnehte'-org�nIsa- bem organizado cal�pe·onato .. cas.o .CLUBES BRASILEIROS l\/Q 'Carioca, e.ta noite bater-.se-ão
Art. 5.0 - O Campeona- do pela,. Entida,de' .:locál, se- hão seja possível a realização do 'O nada'dor austr.aI11ano, Konra'ds EXTERIOR _:.' O Palmeiras, di Flamen�o ê Botafogo. O ':á.�vi-,I).�gToto será disputado em �poca rão �eSlgl,la!Í0s pa;:t:� .essas, certame amador êste ano, São' Paulo, jogando na Gu.telI�!l:t" derrotado pelo . Vasco, sáb�dQfixada pela F.ed.e.ra�ão" c�ns funçoes ,Hll��S of.IcIaIs ell\',' É assim, par,a os próximos do- SYDN Y , '- ' . , .' ,

tando de jogos IhmmJl,to·rlOs. ql.!lalquer entldad�. , >.'
. -'

_

. E
, 12"...(U.P,) - O na- gundo com 9'36"8. Ba1'l' ganhára. co-ntra o, onZe local do AU1'�ra, tentará a rehabilitàção. e a ·des'-

.

Art 6.6 - b·s locais e d:a- Art. '14.0 - As funções 'mmgos, qu,ndo nao houver jo- dador John Konrads bateu sábado antes·o título de 110 j,ardas ju� conseguill bonita vitória por 4 x forra do revés, que lhe. 'infÜkuiu '.,
tas p�ra realiz.ação dos jo- do juíz 'começa de$d�,.� ��a 'gos na Capital, os que gostam do na piscina de North Sydne·y,. os niors, John Kissalle classificou-se 2. Em' Sã'O José da Costa Rica o' no "Snper" o rubro-negro.
gos serão desl.gnados pela entr:::da no local do",Jogo. ..;·�-, futebol, não passaJ;ão em bran- recordes mundiais de 680 jardas em terceiro lugar com 9'38"2/10. Bangú sagrou-se' campeão do 'l'or- *

.

. Federação. termIna com a :aprovaçao ea,s nuvens, pois o Ipiranga pos- d 800 t
•

8'59"6 O
.

J h K d d
'

Q di) I' I'! BRA,SIL 72 X CHILE 6'2 _ 'FOI'Art. 7.0 - Todos oS jogos dêste. ' ..'
e e me ros em

. s re- o n onra s eclaroU: que, após nelo ,ua l'angu ar a I rea !Za' q.
__

do Campeonato Catal'inenr:;e
.

Art, 15.? - Os ,Jlpze� _

e. ,sui uma praça de -esportes qUE!' cordes prec:4entes perte'nciam ao sua vitoriá que ele considera e'!!sa Porém, rumando para Bogotá, (] auspicio;o o primeiro teste da Se-
de Futebol, s·erão em ,com- seus auxlhayes .peroo.b�l'a�, proporcionará. s!lmE;re boas p.ar-· australiano '�urray Rose que, no proeza melhor do que �eu recor- clube' -ca!'ro�a! j,bgou : perdeu pa-Ileção -do, Bl,'aSil para fi Gampeona-petições de me.lhor de qua- a remuneraçao .. q.u�_for� tf.- tidas. dia 2 .de ago�to de 1958, em Cul- de mundial de 17'28'7 que esta- ra I) Milionários por 2 x 1. O to ,:Mundial ,de �asquete·bol, quajl-tI'O pontos, com exceção daê xad!1' .p�la F,edera_ç8;o ap �s , ,

'
,

finais que será em melhor do 'InICIO do Campeonàto. . ·MIL.TON ,yc'r Ci�,��_s,tado. Unidos); reali� belece·ra' no ano passado sobre Am�Tic.�, em Valparai�o, conhece� do, ern aínistQso efetuado em Sa::n-

P�I��El:l� fl�frl N�TIJNRiO JDtGMJD� IA' FEIII 'O:�:::�F��Ê�::hn i;�::�RfORMAN�:;:-;t.,;;�, i�t�:;�f:�::;�tri:�
Incou.eram em falias graves os·�ois ,profissionais do Fi-. �eons��:s c:::�.:au �e n:��:d��a�::

do México.

*'

I di' lo' bilr J
' SR' tendo os recordes mundiais de 800 PA�S CLUBES DA' (APllltEM 1:958 BRITÃNIA, CAMP�ÃO DO

gueirense, expu sos'
.

omlngo p,.e ar. o o.5,'e. ,va, ".. meti·os e de 880 jardas em 13' ':INI:riUM" �PARANAENSE> '-
, /" ,",

'd 5 'd d O .Torneio Iniciio do OtimpeonatoCom Trilha fóra da cancha se-
.

segundo tento: confllmado pe'lo LvI-negro dlTlglU ao arbitro graves.,
9 10 na piSCina e 5 Ja!' as e VII TAMANDARE'IS' .

N th .o'.a
'

Pal:anaense" de Flltebol de 1.959,,

t lesionado e marcado o árbitro José ilva e dirigiu-se ao ofensas morais levapdo· o diri- .,1)1' 's:>" uey. ...,rllllllen e ,.
.

,
, .'

t
. �

d F" '. .

realizado domingo • ultimo, em
111'I'nlel'1'0 gol da tarde, a!lS 35 mi-

I "peferée". agre.dindo-o, numa ati- gente da. partida a apontar aos KOllrads é,. assim o primeiro Fraqluuha a, temporada. ama.ndarina e 58, .0,1 o
. .

.

.

. A �. CU1:itibi;: foi vencido .pelo. Britâ-·nutos não ta-rdou que· surgisse o . tude que todo�_�ondenaram. Faus-: dois jogadores faltosos o, camin�a nadador nue conseguiu atrave·ssar. "ian.terna" de todos os três cerFames;. mas, como I? ,uua-" _' ,

, I c,

, , d EI .
• -

d ;i., o' 2.0':pôsto �oulíe' a� Rio.

d g'ol aoS 42 minutos, gol' to Nil€on' também perdeu a ca])e-' do ve·stiário.. E assim o Figuei- a' barreira· e nove minutos. e raní, não p.ermitiu· que seus ad'versános vencessem., 'e .segull o , " .
. -

,
' \

' 'Ri'anco
.
de Par,anàguá.ê�te que já decretava a derrota ça e tentou 4nttà� seu companhei-' reme teve que jogar todo o se- r!!alizoil o temp.o extraordinário goleada.' De todos foi o· qu� 'menos p'a:rtidas disptttou. *do Figueirense, na luta contra Ó 1'0 ,de_. ql).íldr,q, se:ry:do,., no entanto .gundo tempo com apenas oito ho- de 8'59')6, gan.han;do a final de 880 Abaixo os resuItados do alyi:-rubro em /1958,�.

I
. FÉLIX 'MrAGNO A,SSINOU QOMMal'C'lll'Q Dias, ,impedido por, cóm.pa.�lheir().S;. Não. mel,IS', soofrendo, em consequência, jard.as do Campwnato de Na.tação

.

Tjj.mandaré 2 X F. igueireris,e .3 .

.

.

. ,

;, O CORI1UBA � O C'llnhecÍ(!o'Pereréca não gostou de ver o
. logrando seu mtento,' o medlO al- maIS dOIS gols. .de Nova Gales do Sul. "1 x Paula Ramos _ 3.

D'ESI--Sr'I'U -'O--B-AR,RIG-A--V-.'E-'RD'-'E, ·r.lASSI- Ambos oa jogadores foram cita- as�:ti:.;:::te:o::ssaes::::::::e�el!: ::; � ������� !
- \., dos na súmula e deve·rão compa'- uma calorosa: ova-ção 'a Konrads:

"O x Avaí 3

FICA'NDO' O HERCIlIO·lUZ _.

recer às ,barras dI) Tribunal de Mesmo os juizes da Federação de

_ Justiça, sexta-fl\Íra, próximà,'-a fim 'Natação vieram felicitá-lo.
de serem julgados. O antigo recorde mundial ... ,

Dada' à gravidade das. lnf;ações (9'13" e 5110) melhoradl) sábado

c�etidas. peloes' dois� ;lay,ers, é
de' se prever' que serão suspensos

CnmD está Campeonato
Firmado pelo r Celso Le'hm- 2."' tesoureieo - Humberto. l'yI�

Presidente de Honra - Esperl-

deriuto

Conselho Fiscal - Hélio Oida
de, Oswaldo ICardenuto' e Moacir

·Schmidt.

A F.C.F. fez distribuir
aos clubes e á imprensa o
regulamento do Campeona

. to Estadua.l de Futebol de
19'58, que está assim elabo
rado:
REGULAMENTO
Art. 1.0 - A FEDERA �

çÃO CATARINENSE DE
FUTEBOL, realizará o Cam
peonato Catarinense de F-u
tebol, reservando obrígatõ
riamente aos clubes campe
ões das Ligas filiadas e o
Clube Campeão do Depar
tamento 'de Futebol da Ca-
pital.

.

de três (3) partidas; ha
vendo necessidade- da 3.a
partida, será gsta realizada
na Capital.

DOS JOGOS
Art. 16.0 - Os jogos se

rão disputados em dois me-

Conselho Técnico - Hortwig

Beck, Ari 'João' Silva e CeI. Mau-

1.0 Tesoureiro � Hortwig Beck

comunicação, saudamos 0$ novo.

dirigentes da F.C.B.B" fcrmulan-cc.
do-Ihes feliz gestão.

�\

ri tiba, dewendo, caso contiga o

título de !i9, um prêmio de 80 mil

.
'

,coach' 'uruguaio Féli,x Magno acli-

ba de assinar contrato com o' Co""

lhe desistência de tomar parte no. por uma ou mais -Partidas, o que

por Kont:ad, �9ra esta�ele'cíilo no

ano. pa�do': 'na
.

AIÍ1érica, pelo
australiano" MurÍ'ay' Rose, em

agosto de 1958.

Atrás de Konrado, a Íuta pelo
segundo ·Iuga.r

"

2 X Bocaiuva 1

1 :ir. Figueirense 2
O x Paula Ramos 2

. 1 x Guarani 1

� IX.r Atlético O
-D x Avài 2

cr�Zê�ros. Magno perceberá 4ü�!1.-

20 mil cruzeiros, além

"

"

salmentllgressand·o cada um aos seus pa

gos .. E que fez a di:l'étoria do B.V. ?
Nada mais nada menas que expôr
a sua situação à F.C.F. e 'solicitar-

de lucros.

virá desfalcar ainda mais o alvi

negro para Jl 'peleja de domi�go
da "rua Boeaiu�a, poh

"

*

Est�dual, no que foi atendida. As

sím, Q Hercilio Luz, sem jogar,
clussificou-�e. juntamente com o

Ca1'los· d,i:<1puta,'!' \,<1

"
. O 'X Bocaiuva 1

Em resumo o· Tamandaré disputou, em 1958, 12

,partid&s, venceJl;lo 2, empatando 1 e perdendo 9. Tentos
llUll'C'l\dos a favor 12 e contra 24, com um ·deficit de 12

ÁRCHIE MOORE, O PUGILIS

TA DO ANq - A "N.B.A.", or

g-anização norte-americana. que
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Praias da Dila e do Continente

Bonita, beDllreqDeDta�as, porém, largadas ao abaD�ono
por parte -�as autori�a�es responuyeis

A, no,sas praias. tanto Aproposito jh ímpren- soluta ausência da, autorí- te praias de banho e de re- J NOYlI nTEII�ÜEI Dl L�I DO IMrO�Tn DO ��ljO
as da ilha como as do con- sa tem 'Publicado protestos dades áR quais cabe o de- creio tanto para adultos co- II1II (llI) câmbio) com falta ou insuficiência da

tinente são maravilhosas e que não são atendidos. Dís- ver de imprimir ordem, reg- mo pára crianças. Príncí- J! DR. EUG.€NIO DOIN VIEffiA selagem proporcional devida, a multa •
atraentes.- Para o veraneo, providas de tendas e barra- peito e conforto necesearío. palmente para estas. II1II (Ag. Fiscal do Impôsto de Consumo) mínima foi fixada em Cr$ 1.000,00. E a

constituem magnificog pon- cas para oferecerem um pe- Nem por isso o caso se
"'" Já examinamos as modíncações efe- penalidade para os casos de recusa na •

tos para os que a procu- queno repasto aos que vão torna como outros, sem so- A's nossas autoridade,g' tuadas Ras tabelas de selagem proporcío- apresentação de livros e papéis, bem co- II1II
ramo ali passar um dia, sem as- lução. A solução

- virá de fica o' apelo que não é so- II1II
nal e' selagem simples, as alterações in- mo de embaraço à, ação fiscal, foi estípu- ..

,No que toca e tange ao siszêneía de ordem policia,l, pronto com essas provídên- mente nosso como também .. troduzidas no pagamento d!,- "verba fis- lada entre Cr, 10.000,00 e, Cr$ 50.000,00, II1II
trabalho da naturêza, elas com absoluta falta de arbo- cias apontadas já muitas d.e inumera; pessoas qu� in- II1II cal", bem como a instituiçao da "verba quando, anterlormente, era de apenas ..
se igualam as melhores de rlzação, nossas praias vão vezes. sístentemente nos solícítam .. espeeíal", em ,substituição à antiga "ver- Cr$ f?000,00. '.toda a costa dó 'pais.

'

perdendo o encanto. Necessitamos dar ás pra- projetarmos o assunto, co- • ba bancária", tornada extensiva aos es- Amda na parte processual,' foi restá-
Recantos surpreendentes Nêste caso. as ,praias do ias da ilha e do coatinente locando-o em foco, a fim de tabelecimentos comerciais e industriais belecído o artigo 85 das Normas Gerais, •

e .tudo mais que as colocam continente apreseritam 'al'n- '1 Ih f lt t
. I II1II comuns. que agora habilita o contribuinte conde- ,

num plano superíor. aqui o' que, .es a a, para que apresen e reais resu -.. Outra inovação muito prática da nova nado em [ulgamento da primeira ins-'
,

Isso, somente ao que diz
da mais I desconforto e ab- que se -tornem efetivam�n- tados. • legislação, é a que autoriza a díspensa de tancia em processo fiscal, a pagar a IDIiI-

respeito á obra . portentosa FORMA(A-O DE ADMINISTRADO'RES- (OMO B-ArE DO DE • regístro dos papéis que contém cláusul�s ta devida, no.. prazo de vinte dias úteis; •
da naturêza, repetimos, por- '" _ de pagamento de quantias nao conheci- com a reduçao legal de 20%. Por outro III
que quanto ao trato.,! cuida- • ,,'

• das, a tít1;llo de impostos, taxas; seguros e lado,. os débitos apurados em processos ..

n�:s eSã�u�ea:id�!��rit�ei�o q�: SfNVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA A MÉRICA L A TI N,A .' ��::t:to:S� ����g��, ��m������ - ��: ��g.��ó,�������1:ã�u�::í�q�id�d��$e� 'séú� •
que .se fazer. quais oIocatárío, alem do aluguel, se prestações mensais, mediante autoriza-'
As praias se conservam WASINGTON, (-IPS) -- Na eão dêsse objetivo: a qualidade

Icooperativa�
entre.-a América La- • compromete ao pagamento de outros va- çao prévia da própria 'repartição arreca-

sujas, cheias de valetas por recente reunião da Segunda Confe- I!as pessoa; 'como agentes produ- tina C· os Estados Unidos, dando lores, menores, a titulo de taxas de água dadora local. Como se vê, nao há dúvida ..I onde escorrem águas' pluví- rência Interamericnna de Admi- tivos
, c_ a elevação do nível da' ênfase especialmente às iniclativas ,. e luz, benfeitorias, aumento eventual de de que também o Govêrno está aderindo •ais, sem limpêza e sem as- nistração de Negócios, que teve lu- produçao., ,relacionadas eom,'"intercâmbio de h!lpost<_>s, etc., etc. Pela anterior legisla- ao, "si�t�ma cretliário", com "descontos

seio e conforto. gar em White Sulphur Spr ing , es- pessoal administrativo entre um • çao, taís contr�tos estavam sujeitos a re- especiaIs, para os pagamentos à vista ... "

Quanto ao necessarí., po-' tado de West Virginia, o Vice-
,

"E' êste um fato que a indús- país e outro. VIU lIos exemplos gistro obrigatorio, na repartição arreca- , Tam�em e de se registrar a ínovação
lícíamento, 'tambein não Secretário de Estado Chiristian tria privada reconhece - disse jnencionadoa pe'li sr. Herter foi o dadora" federal, para reapresentação íntroduzída pelo parágrafo único do ar- •existe. i Hertcr ressaltou a necessid'àde de Herter - e por isso mesmo tem do Instituto Chileno de Adminis- posterior, de 2 em 2 anos, um� vez que tígo 9�" e segundo a qual será aplicada,
Um posto, de socorro par-a te melhorár a eficiência da indús- sido apreciável a assistência que tração Racional de 'Emprêsas, or- continham cláusulas de valor nao eonhe- , c?mo ja dissemos, uma só multa solidá- ..

qualquer eventulidade num tria nacional. tem prestado nêste sentido. As in- Iganização que em sua opinião, c!do. Agora, c�m a môdiflcação lntrodu- na a todos os signat�rios de um mesmo- •
caso de acidente no ma;:-, o sr. Hater as.inalou dois fa- versões de capitais particulares constitui excelente, demonstração zlda, basta que se pague, na selagem do papel como selagem Irregular ou inexis- II1II
Jamais foi até mésmo cogJ:- tores que. ehl su� opmlao, são dos Estados Unidos da América 110 que se pode conseguir' quando contrato, um acréscimo de 15% sôbre o tente, reservando-se,-� entretanto a Fa- ..
tado. '

,tmportantÍisimos para a consecu- Latina aume·ntaram em 1 bilhão e (l govêrno e a indústria em al\'1-

t
valor do impôsto, espéCie de 'adicional" zenda Nacional, o direito de faze� correr •Ha praias como a da --------------- - ijOO n\ilhões de dólares em 1957, bas as partes do Hemisfério O-ci- e. o documento ficará dispensado do 're� o pr<?ce�so somente contra um, dos res-

"Saudade!.) -,onde os- ·banlHoS- , ,. - _ - perfazendo hoje um total de 8 bi- aental se entendem por meio de "gl_stro. pOnSaVelS, O qual ficará com direito re-- •
tas e�tão sempre com a vi-

�-'
lhões e 800 milhões 'de dólares órgãos intermediários como o Na parte da legislação relativa às pe- gressivo relativamente aos demais.

da �m peri�o.
' 'I CASaS DE MADURll t'! superior 'ao que tem sido apIicad� Conselho Internacional de Pro- • n!,-lida�es, houve, igualmente, modifica- Estas as pr,incipais alterações verifi- ,

" As lanchas e 'outras'- em- I
-

O
-' em olltrÍt qualquer parte do n1un- gresso Administrativo (CIPM). çoes diversas. A multa minima aos ift- cadas nas chamadas·"'Normas Gerais".barcaç6es a motor,es", �as- t' I RMAS 911 ENCOURT do. Conv�m mencionar além- dis- Referiu-sé também o sr. Herter • fratores da Lei ,do Sêlo foi elevada de da Lei do Sêlo, cemvindo adu� aÍnda

sam velozes pondo �m risco ( Ao I S B A o J. A o ., r o ... ( J 8 o 2 so, os vultosos empréstimbS con- ao programa do oPnto IV exe�u-

•
Cr$ 200,00 para Cr$ ,500,00, passana� a que as fianças para r�cursos' ·pr�essuai� •

� viqa !los que estão nas ANTIGO OIP__ç;'ITQ OAMIANI cedidos pelo Banco de Exprtilção' t�do pela Administração da Co- responder por uma so �ulta,- solidaria- a� �on�elho,de'Contnbuintes só são ad-
Imedt�çoes. - I -...-' --

.

e Importação o Banco Internacio- operação Internacional dos Esta- •
mente, todos os responsaveis pelo, papel �Isslvels,. agora, para quántias em lití- •

'I dR' t -' mal.s.elado, quando, na legisla"ãQ ora glO superlores a Cr(o 10.000,.00.

N'
I r- ':1a e econs ruça{) e De'senvol- tIf. S _Uni��s e através d?, q�al têm d f d

,. '"

•. olsa OplDlaO )'imento, a Corporaí;ão Financeira 'ndo ·l'e�llzadas 'conferenCias -,com .� �O llca a, era atribuída uma multa .Na "Tabela" propriamente dita 'da
Internacional e O Fundo de Em':' ,n- nâ'r"cipa"ão do CIPM' 'e de vá-

dIstinta para cada u,m dos signatários, o L��, onde se especificam os atos e pa- •" ,.... "

• que resu.ltava, por vezes, em penal!dades p.eI,s alcan"ados pela tributa"ão, tambe'm

D E V E R D O S P A R T I D O S préstimos de, Desenvolvimentll"· rios paises latino-americano., en- d d t
""

, ,

,

ver a elramen � calamlt�sas, '-.-quando' mumer�s modificações, e p�incipalmente � ,

, "

'

, 'I'ôdas ,as regiões do muTl'do que' tre os quais a Colômbia, o Chile, � ç-rande era o numero dos mtervenientes supressoes, foram realizadas, conforme II

oportuna advertência se encontram em processo de de- � México, o Panamá" a eosta Ri- .. no. �ocumento. Nos casos de títulos. de veremos a seguir. '

-

�
senvolvimento necessitam de pes- ea e' a Guatemala..

-

• credIto (notas promil!sórias ou -letras de Florianópolis, 13 _' janeiro _ 1959.' JIII
do Pllesidente da, UDN aQ �r. Jânio Quadros, que se pre,para para Goal administrativo, capaz de con-1' ", .

" ,. .!! . .._� ,
,,, JI

coner oplelto presidencial da' República C0l110 candiato de comitês' -':erter os CIIpitais em novai f'ábri- A�_r�v�s dessas, conferenCias ou ,,.

:�::.:::.•:::�: ,,,,.,,d
•• W m.', ".., d. ".ntn'''''' quo ;:: :':;.:��':::n�.d. 'dm'nr",.� I:::'�;;::'�:�·�;::::"��)·�: Camar.' 'M'1'0''I·CI·pal·d'e' Fpoll·S�'Não se pode, em principio, negar 'a um político de projeção, que O �1:. Herter referiu-se ai�da às : tj-:��:_;:�Ot:sdn���;:::�V<lS ;a��=' .' '__

,
'

'

,

.'
exerceu postos como o de gove'rnador de São Paulo, o dinito de dis- ':árias'- formas peIas qllais .estão'� :(tulaJ:es. PQ'r outro lado, easas con: DebatIdo o aumento dos coletivos _ Denúncia.s do Vereador
putar " presidência da Rep.ública, ainda que a simples hipótese da • cndo levadas a cabo as atividades' • feq·ências

têm rElsultado
_

na cria-
.

candidatura Jân{o Quadro, provoque náuseas às pess{las de bom

�I rll-I'o' I�
-

'I�::ai:�q�:s:�a:::=r;:;:�is!:a�::� Carmelo .Faraco sôbre aquisição de prédio para Grupo Escolar
gôsto e de senso seguro. Entre'tanto é dever dos responsáveis 'pela', , -mover a adoção dos métodos ad- -,' O Vereador pessedista Baldicero Filomeno confirma as acu-
ordem democl·ática exigir que eSSAiI 'pl'etensõe� se submetam aos es- ministrativos mais apropriados ài '-

d 1 d
'

tilos do regime que te� nos partidos politicos o instrúmento nor- III condiçõ�s dos diferentes palsês em' saçoes e seu co ega o P.D.C. -- Desvio de verba de 2 inilhões
mal, adequado 'e exclusivo de ação pol.ltica.

-

(Continuação da, 1.a página) -

"fase �e' d"sen,volviment? de cruzeiros .divulgada pelo Vereaçlor Gercino Silva - Consti-
Uma candidaJura ostensivamente apartidária e, mai, do que d�rais par� paVimentação· � crescimento' industrial e .a, tuida pela, Câmara uma Comissão de I,nquérito _ Outras notas.

j..o, h�stil aos partidos, _§ um atentad� às 'instituiçõ�s �'�ma aJ:ne'.- que, o Qoverno do Estado .. - d colfbechnentos adml- -

vem recebendo uma impor- ,l\qUISlçao e, ',.
t Foi das mais movimc'nt'adas a aqui�içao irregular do Grupo Es- _Liberato Carioni, HaFoldo Vilela

ça 118 próprias liberdad'e, públicas, que não ,podem funcionar na tância insignificante é apli- iiistrativoB for�1l! conquls as que �ltima �saão da Câmara MUrlicl- colar de Saêu Grande. .
. e Jupy Ulissé.a. '

d'd d' ., ·t· cada no norte do Estado ,ao
I
Iii processar,am -p�dual�,. nte _n�s "1 D dIInarquia e só florescem na me I a em que pre omme o re\Spel o a.

, .
,

'

1. E!ltados Unidos. A Amerlca Latl- pa, de Florianópolis.. e$cen o me'§mo a minúcias e 'O Sr. Dib, Chercm, pedindo a

fóiças e formas hierárquicas criadas pela Constituiçãõ e as leis. P_!1ss<_> que, a absoluta �refe- 'na defro,ntll-se h-03e com a neees- Ocupando inicialmente a tribu- recorren,do' a anotações; o' Verae-, palavra, mamfe'stou-se contra a

I'
.

I
.

d d
.

.renCla ca,b.e, ao, trecho. BIlJ-, ·"I·,d'ade d'e 'unI desenvolv'·lmento eco- na. o Vereador Camelo Faraco re_co'rrendo a anotações, o Verea- wnstituição da comissão de I'nq"e' _
'

O açod.mento de algl1ns pOjtlcos a oJa os nas gan e's agrem.a-' .'. ' ,
-

menau-ItaJal 'I "d "E do P.D.C. solicitou envio 'de men_; O predio onde funciona o referido rito, dizendo que J·á havia ,dado
ço-e. procura ofe,recer -uma espécie de rendi�ão incondicional prévia .,

." ,
. - -nônlico .relativamente rapl O. X-, --

G '"
"

t lt 'sagem ao' PreSidente da COFAP
,

rupo Hli vendido a Pefe'itura em as explicoações- necess1frjas. Toda-
. - ,

t .-'
" portar' simplesme'n e os resu' a- , , '

no ad'Versário do regime. Nota-se essa te'ndêncla nao somen e na Nesta ocaslao, e� que u� -

dos práticos co'lhidos_ pe-los Esta- ériticando a inóperânaia da COAP começos de ,1957, pela quantia de via, o pedido do Vereador Carme-
VDN cujo estilo moralizante encontra sua forma ativa ê 'tlemag6gica novo repr.esentante est� p,,-

, dos Unidos nêsse setôr não 'o(!!- local qU1l' possui um único fiSCal 350.000 cruzeiros. Antes servia de lo Fararo' foi ap'-l'ovado pelo voto
A' lOtO d G ra str eleito oportuno é que '

'bl devidamente, nofuaO'.-Io. O requeri-' depósito d; u!pa ,firma particular, dos que subscreVC!';·III O l'e'q'lel'I·-não propriamente._ nos atos mas nas aparenclas po I Icas o ,over-

I
'- ': ," t b'l' i rece a solução que os pro eJ!1as ,,,.... "

,

"B d' b·
- se tre,cdam,e iOd 'dres eanter"eec'a- dos pal'ses latl·no":a'meriéano. re-', mento obtev.e, aprovação unânime. qUe pa�ava o' aluguel men.al de· mento e que constituiam maioria.

-nador de São Paulo como também no PSD e no PT
,
on e' am lçoe. d P

,

C $ 120000 O .

, men O a equ a, e,
" I

' o lenário. _

r, . ,. proprietário ven- O Presidente Navegante Fires
,

imaturas, evoluem para demonstrações quase p.âranóicas. Estrada 'Dna. Fran�lsca e a c amam.
Ainda 'con:I 'a palavra o Sr. Fa- deu-,o ã Pr<:feitura ,pelo preço com- nomeou a seguinte comlssao�

Tem' sido notável o esfôrço da direção da UDN para' corit�r o Estrada' do Vale do Itajai,_ I

E' nec'essâril\ realiza,r estudos fACO, reclamou ,da Presidência" ,binado, sendo Cr$ 200.000,00 a. vis-, 'H,!:!'oldo Vile-la, da U.D.N., Dib

"janismo" de �lguns correligionários e a de'claração que agora faz seja ,na, e�nstr:!;1:ção ,ou seja,
sôbre' os aspectos ec,onômicos, so- UI11 escl-àr.ecime'nto 'sôbre dec'reto-, ta: e,:os re�tant�s Cr$ 150.000,oq _Cpel·ell\., d,o P.S.D., Osni Li,bôa

bl d·d tA' ,na pavimentaçao. -

"i·al·. � m' eSI'no, cultul'al·S d'e'.ses paí- recente ao sr. _Frefeito MuniCipal: ate fms de 191>7. Enquaroto a es-' do P.1'.B., -}yaltel! Cruz do P.S.P.,
o sr. Juraci Magalhães coloca o pro ema, nos seus eVI os ermos, E' brevI've'ncI'a econô �' �

• r" '

·t
-

-

f'
--

a so
-

Ses de, modo a que os métodos aün1'entando o' :p.reço- â� 'ôrl,ib'us. Cf! ura nao o.se lavrada a Prc- e -Canne]o Fal'aco, do P.D.C..
'

a.pontando aos candidatos a única porta pela qual podem ingressar mica de todo o Norte de, ItÍl�1inistratjvos sejam aplicado,s Dcclarou;'afinal, que iria aguar-' jeitura_ 'pagaria .0 ,íUuguel' de Cr$, : (Js SI'S. Haroldo Vilela e 0,
numa convenção partidária _' a p-ol·ta principal. Santa Catarina que está em

de acôrdo com as condições vigen- dar ,as explicações do Sr. Presi- 600,00 mensais. A Prefeitura, sem ni Lisbôa, a pedido foram subs-
-

O sr. Jânio Quadros, que semp,re .e esgue'irou pelos -fundos, ne- jôgO.' tes de cada um dêles. dente, para depois voltar ao as-
e,.tru· de posse da escritura, re- tituidos respectivall1�nte pelos 8rs.

.

I h d
. (De A NOTíCIA) sunto.

' modelou o prédio e lá instalou o I Gercin, o Silva e Julio Paulino dag,ando-se às conversas francas na sala de -viSitas pe oS conc, avos e G E IN'o final de .ua longa oraçã{),' rupo sco ar, fazendo vir um Silva.
copa e cozinha, precisa encontrar da parte das direções partidá- Furtado '_ o edil pedecista abordou a discu"- Diretor qm,- se achava- anterior-I .

,

d·d f d tA mente ,no munl·CI'PI·O d It, ,A se'gulr o PreSldellt� Navegal1tt\
ria_s a firme' decisão de não admitir sua ,can I atura ora os ermos tida aquisição do prédio onde fun�' ,

� e upOlan-, P,res de I'
-

'C

O ()I. f d do R·lo" ciona o Grupo Escolar Munl·cl·paI- ga. - _ -,
U ,e�p Icaçoes a ,asa silbre

de resguardo das fnstituições., Agir de modo contrárió, concordar com

e e e P,oIl'tI1a 'p t
.• seu prooed1lnento na quest1 d

. ci'd t 1 de t· José"do Vale Pereira em Saco" os erlOrmente, foi solicitado aum,ento d A.b C
' ',o o

11 evas�o � fôrças eleitorais para apoiar um can I a o C an
_

s mo
Grande. ,-'. aó Mini-st�rio de Educação, uma I' I V. °ds aliei uso -,onvHlndo

t·d 't'
"

t ·cI·da q le II·quI·dando I·nl'cialmente

I 'f .

t· d
-

PI' tar de , b
'

I'
. pc o elea 01' armelo Fal'ac

� an I emocra ICO sera unva o SUl • ,
'

RIO _ 13 - VA - O Chefe tor oram m Ill:!,a_ oS a es ,- Disse O Sr. Carmelo Faraco que- '�e\ a n9 v.or de· Cr$ 800.000,00 passar a PresidA.iI V'' pO a

os partidos,' terminará fatalme'nte por estrangular o próprio I'egime de Pollia, gene'ral Amauri Kruel, poimento, o qual se efetuOU em
o r fero ci . ,

I h'
.d' d para pa'gamento do citado G' I

cnCl ao lce'- 1"1!-'

de liberdades públicas. -nIundou abrir inquérito policial caráter sigilos'o. qUÍl�d� Ip�ol�:l:: deav�:O s�i� C�II� ,Essá �:rba, já fôra recebid:u1: ;:I��en:: qe descdcr a� plenário, a
,

f
. b E' b 'continuem aS sindicân-. '. . temp R· . ,. I

,ue pu esse ser aparteado
Atitllde. como a anunciada pelo Presidente da UDN devem. ser para sabel· quem 01 que' rou ou" mora.. '

, zelro,s. A PrefeItura haVia recebi- os n1l .10, por, mtermedlQ e contestado f· f"
no sábado último., uma máquina eias até o,momento a n)áquina não" do uma verba de Cr$ 800.000 00 de: 'un1 emissá-rio especial da Pre- ! PresideAIIcl. d. Prc'delllu ,Icar na

.,stimuladas, pois na efetivação dos ,popósitos aludid.a 'está a segu�
de calc'ular de seu gabl·nete. foi encontr,ada.' Todavia o Chefe d I'N E P ,.,' .. feltOrá. "a, Izen o que COmpare-

o . . . . numerarlO esse que , cera a três d s q t. ,
,-

Na tarde de ontem os serventes 'de Policia tell) �speranças de que r' t ·d' . ,.' , Entretanto' o pro
.

tá
.

d I a ua 1,0 leuntOes

1
ora razio pOl' emlssarlO espe� '. ,,' prle rIO o. realizadas no Gabinete do Prefei

(DO DIARIO que fazem a limpe'.!a naquêle se-_ a máquina vc;1té _ao .eu ugar. cíal, do Rio de Janeiro. O _imóvel predl�, "ate aque'la data não havia to.
'

-

-a· ·'uaça"o dOS- P-'ar"·ld'lo---s- o-o" B'r".s" I-I �:�:t�u::tiaat��m���(J 8��1.������ �::��: Q::����u:��·01�,o:eveer��: 1 Ainda o sr. Carme,lo Faraco

SI'
,

- Todavia. o vendedor, por incr['Ve� ..

a _e a epoca atual. -' transmitiu pedido formulado e-Ta"

que parecesse, não tinha rece'bido 'Fmahzou o Vereador pessedis- Frente Operário-E$t d �.l p

,

,',
,

,,- ,',
,',
: " ainda a quantia acordade, no va- t�, qti�'. rec.ebeu contantes apartes que fôsse cedida a Câ';n::A \;a p;:a

Eassadas' a� eleições e feitas as apurações Pelos q�adros acima, pode-se aquilatar da lor de Cr$ 350.000,00. Finallzoú de apol-O dos Vereadores Carmelo xima quinta-feira f' 1 PtO-
, .• i

.

t 1 ltorado �.._
o Sr. Carmelo F.araco dizendo Faraco, Jpy 1!lissé,a, Gercino Sil- tal' de ass'ln'tos d"a' c" I 'tn� ·(Ie I

ra-

em todo O pal's, estamos aego'ra em condi"o-es de força dos partidos br8,SberOS Jun o ao e:-e
'

.

L·b C ,o e lVHare
,. que iria ouvir 08 demais Vereaclo- va e I erato arioni, declarando - O President N t p

..

oferecer aos nossos leitores uma exposlçao nu-
-

4.iIli$'. lur� res, para depois propor, se' fôsse q�e a situação era insustentável e depois de troca
e

4 ave'�;,n � !�·es,
mérica que revela, em todos os detalhoes, a situa- Por outro lado, verifica-se que êle diminuiu eJe

!
o caso, a constituição de unla co-

nao era mai.s possíve'l confiar em ,Carmelo Fal'aco : aX�ltAeS, °A' ,rs.
,

'43 O 13769621
' . -

'd'
_. promessas. .' omo pos-

ção e a' força de todos os partidos que atuam na 1955, pat:a êste ano' de 15.2 .45 para,.. .. l111ssao e mqu_erlw. S .'.
tolo ConVidou o primeiro b .

O Sr. Genésio Le'ocádio da Cu-
Ch

egulU-se
..

na trlbun.a .0. Sr. Dib a res-posta nQ dia seguint: ,so ;�
vida política n_ll.cional. De acôrdô com os resulta· nha, referindo-se a lima nota pu- erem, d.zendo Illlclalmente hora T d"

as

á t FOI' um de'cre'scI'm'o total pouco m'eno" de 1001.0 ,No q.le I·rl·a fazer unI h d 'd' s. o aVia. apezar dos prote'>-
dos do último pleito, es't assim compos a a no- p ,( • blicadll por diversos Senhore. Ve- - apan a o a tos d S· G "

C h.

'di i i
-

f i.J ida à qutstão.. _

O. r. ,eneslO un a pela de-

va Câmara dos Deputados: entanto, nem tôd9r essa m nu çao o ,,,,ev ,,reador,es no matutino "O ESTA-
Afirmou q P f.t h.

Clsao presldcncial. o Vereador

PSD 115 Ideputadõs eliminaçao do eleitorado f_ll.ntasma. Não é pos- DO" de:clarou-se solidário com a
construído dl�veeras reGei ura EnVIa Fal·aco declarou que a reuniã.o Se-

mesma, dé vêz que o Presidente 'os rupos sco- r· . r d S I
UDN 69"

'

sl·vel que êl,é fosse tão grande! Em muito deve:se da Câmara não havia representa-
lares mediante con�ênio ami..J' �at l�a Iza

ad na ele da União
,

.

I N Ep. � a arme'nSe
-
e Estudantes criti-

PTB 67" também à nãó rev'alidaçao dos: títulos;'.por'-anti- do o pen.amento .da Casa na ques-,
com o ..

,
. cUJas verba. nao cando violentRment P.'·d"

, . tão do aument9 dos ônibus. eram específicas para determinado da Ca _

h
e o 1 eSl ,ente

PSP 19" gos eleitorés, dado que o pra,zo dessa reválidação prédio.' �a P?r nao. aver submetido
"

O Sr. Gercino Silva denunciou A' o pedldo a co.nsidel'ação do pIePR 16 à Casa que a ",prefeit'lIra havla
. p:.rte�do pelos Vereadores Bal- ii-ário. -'

�

PTM s." não foi suficiente para que' ela se procesasse to" recebido uma 'verba ,de 2 milhões dlcero Fllome'llo e Carmelo Fara- A se uir -.

-

PDC 7"
"

,
..

talmente. Nem a propaganda dessa, foi satisfató- de cruzeiso., destinada a constru- co, procurou o edil que representa' ,g ,a sessao fOI enCerrada.
,

ção do Ginásio M�micipa1 d� Es- na Casa, o pensamento do sr. Pre-�
--

PSB 6" ria e be,m dirigida., A,inda assim. 4 E�tados e 2 f't M
..

I f'
.üeito, mas que a mesma não fô- el o umclpa, lcar nas genera-

ru entregue aoS encarregados da Iidadues sem entrar propriamê'nte
construção daquele estabelecimen- na questão do Grupo Escolar. Em

to escolar, sendo utilizada -pa-ra ou-
um d,os numerosos apartes o Sr.

tros fins. Criticou o Vereador ude- :Baldicero, Filomeno declarifti que

nista p descalabro em que se en-
I proprietário do prédio caso

contra a Prefeitura, verdadeira nãó recebesse o pag;mento 'devid,o Viajou ontem pelo "Convair"

Tône, de Babel, onde ninguém até I) �eabertura das aulas' iria la- '1;'AC-CRUZEIRO- DO SUL, para

mais �e entende, - manife.tando-s� ,er,ar o imóvel em tela. CU1·itiba p--S1'. Ramiro Fe1'nand�z,
favorável' à constit'uição de um!\' ,voltou novamente' a tribuna 0.' dono do Querência Palace Hotel:

Comissão ,de Inquérito, se é que
Sr. Carmelo Faraco, para solici-

'
,

,

a Câmára pretende me,smo, por,
tar a constituição d� uma COillis- DR. MAIRO CALDEIRA DE

sua maioria por término às ir- são dê inquérito da Câmara. O ANDRADE

regularidade; apontadas. '
lIe-dido foi subscrito além do ora-

o seguinte orador foi n. Sr. Bal- dor, pe,los Veread�rh- Julio Pau- Viajo.ti ontem pelo "Convair"

'dicero Filomeno, do P.S.D .. Re- lino da Silva, do P.T.B., Genésio, TAC-CRUZ'EIRO DO SUL, p:lra

feriu-se o Sr. Filomeno ao .as- eLocádio'. da�-CnJ!ha do, P:S.D' e! Rio de Janei'l·o o. Dr. Mail'o, Cal

'sunto al1ordado anteriormente pe- por tôda,� lÍat!�ada ,udenista, r'es- � deira de Alldra�e, Secre'tál'io Par-

lo Sr.. Carmelo Faraco;.•ôbre '!c ,pectiv:am���te( sr.. Gf,!rcillQ, Silv:�,
lar _do Goven�dm:. (

,

Isto é que fazemos desta
coluna certos de que 'sere- FLORIANóPOLIS, QUARTA FEIRA, 14 DI): JANEIRO DE 1959

I

mos atendidos. .

JC" .,

Em outro local pubnea eS,ta fôlha uma

..ança das instituiçõe's.
CARIOCA)

1 "

Territórios apresentaram em outubro' últltno um

eleitorado superior ao de 1955. Foram êles São'
Paulo, Paraná, Santa'Catkrlna, Ceará, Rio Bran-

co e Rondônia. J
'

VIAJANTESPL 4 "

PRP

PST
PRT

"

" SR RAMIRO FERNANDEZ

Cadeiras não definidas 11

TOTAL 328

_NÚMERO'TOTAL DE VOTOS EM TODO O P�í�
PSD -3.127.000
UDN 1.844.800
PTB 1.799.600
PSP
,PR

1.036.200

"

Em s�nta Catarina o MunicípiO' çampeão em

alistamento n01lo foi o de Taió_ E em compareci
mento no dia das eleições o prill!ei,ro 'lugar coub�

:
' ao de Rio dó Oeste, ambos da,Comarça de RIo do

Sul.
480.000

' I'

partidos "eu Da/TRIBUNA DO POVO de RiQ do Sul

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


