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o financiamento em ques
tão visa possibilitar a mo

bilisação de recursos empre
,gados pelos produtores de'
madeira na rormação de
seus estoques nas zonas de ,

do entre o Banco do Bllal3ii,

[beleCidas
no EStâcto de San- ços no mercado quando das Ramos, Presidente, a cujo Cq��rcio Atacadista de Ma-

por intermédio de- sua Ca1'- ta Catarina. 1 crises que de tempos a tem- trabalho .e esf?rçO� muito l?e

I'
d�ras, de Santa Catarina,.

teira de Crédito !.�rleola e
."

pos atinge este setor d!\ de-ve a concretísação do Con- Smdicl:j.to da Indu]Stria de
Industrial é de 45'milhões A assistência �1nanceira produção. I vênío, Deverão chegar a es- Serrarias _Carpintarias e Ta-
de cruzeir'Qs e d�stina-se a que será da<'la. ao$.. produto- _Representand,? a Federa-I ta-Capital os srs. Helio Douat

I n�arias de Santa Ca�arin!t,
O Convênio a-ser assina- atender as Industrias esta- res tem por fmandade an- çao das Indus.tJ1laS de S. Ca- de Menezes, Ar! Waltrique Smdicato da Indnstría de

-, tes de' mais nada tlar maior tarina e o .Sindiçato da

ln-I
da Silva,

.

Henrique José Serrari'!1s, Carpintarias e Ta-
O MAIS ANTIGO- DIARIO DE SANTA CA TARINA NP 1 3 5 1'4 segurança e estabílldade fi. dustria de Extração da Ma- Bastos e o B,r. Cesar Guima- .noarías de Joinville e do

"'IIIIII'!'IIIIIIIIII���������IIIIIIIII""--�-"""------""''''''--_-''--� produção evitandof desacêr- deiras de Santa Catarina rães, representa�tes respec- Instituto Nacional do Pi

�os.� aviltamento!'" de pre- estará presente o sr. Celso tlvamen.te dos Sindicatos. �o nho.

produção cujo escoamento
sempre se faz demorado pela
deficiência de meios de
transporte.
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• ,.1\-1uita gente bôa, fica do Clube'Doze; durante as
com agua na boca quan- festas carnavalescas, u-

- do o jovenp d'Almiro Anctra·- rsálldó a '. :fàhlasia ( . ; . )
-de passa no seu lu�uoso que acredito. ser '-um su-
Ford 58. ,. cesso. São. eles!lRaul-Al-

Lo, �-:.-:--
_

.. - ��.7�:;��'? ;,
. .,.

-

...

:::;:::::::.:.:-:.:I" ...�.-.:.:... ;•..:"'.��.� ..,....�..�.,".

Sra. Bernadete Viégas uma das dez mais Elegante"
a ta.nbem integrante fiel lista dos "Rostos Bonitos" da
SOCieÚ8 de florianopolitana

I

Sábado estarei na lu
xsesa residência _ do ca

sal Deputado Haroldo Car
valho, para ap,reciar a

bonita festa de 15 -anos de
Heloisa.

Um grupo deíevens da
nossa 'Sociedade�arão

"dando a nota. n� salões

meída, ,Carlós Kilian, Aloi
sio Piazza, Alfredo Ki·

I lian, Edio Assis Correa,
"Sergio Araujo, João Edu
ardo Amaral Moritz, Fla

- vio Moritz Paulo Ferrei-
.

ra Lima, Ãlexllndre,Bar
reto, Romeu, Wilson Fi
gueredo, Antônio Campos,
Alexandre Pantaleão, Ivo,

Vend�-se um terreno com 15,,50 de frente por 13,0Q...-de
fundo:;, todo murado, na' Rua, Itajaí (Rua central e cal
çada), Otimo local para l'esidencia. Pl;eço- 350,000,00 a

. vista. Tratar á Rua Bocaiuva 197.

tinua a crescer o comércio -da Capital. Novas casas e no

vidadf's surgem todos os mêses e as ruas Felipe Schmidt,
Conselheiro Mafra, Tenente Silveira e outras já não
com�'.ortam mais espaç_o. 'Daí, o tomércio estar estenden··

do-se cada vêz mais.
.

Registramos aqui as mais recentes organizaçõe.s,
que ainda não- haviam figurado nesta coluna.

CINE CEN-TRAL Recem inaugur.ado,. nO's, altos da

Confeitaria Chiquinho.
Suas sessões cinematográficas tem' despertado in

tel'êsse.

'de Castro Farias e Antô
ni� Luiz' .Gonzaga.

No '�OIttftüv�l &mvair
.340 TAO CWzeiro .do!Sul,
viajou para o Rio.de�Ja
n8iro ã Dra. "Cecilia "'Mu
ni0 de ·Ail'agão.

--

Um; elegante a-alao-çp
láé1JRte�eu IJlUSrlsalões'!"do
-CI'llbe:,Doze no�'1O ip.p:
quando �a "festejado o
di'a do Farmacêutico.

'

Fomos informados que
:0 jovem. Mário Mayer tem
realizado em- sua bonita
residência, agradaveis reu
níões. •

I .

No tíltilllO ldômingo a

bonita e elegante Hercílía
Luz foi vista nos salões
do Lux Hotel em animada
palestra com o simp_atico
casal João Oliveira Nobre
ga.

Esta sendo.apontado pa
ra -uevo governador da ci
dade o' Dr. Dib Cherem.

Cumfirma-se a noticia
publicada . nesta coluna
em primeiramão a. respeí
to' da nova '�áte!'4';1Den
tro de alguns dias dare-- 1,'
mos. o local e nome do
prop.rietario '......:. :

aguar
demo

- Nada confirmado ainda
sobre .0()- caSilmento ' de
Miss Brasil - Acredita
mos que-amesma=devera
estar bastante 'preocupa
da com o assunto.

J

Decididamente não é
verdade OE. "comentlJ,;rios
'sobre o noivado do jovem
Al"thur- Pereira 'Filho (Ar- '

tursínho). Não passou de
simples comentario.

Miss Bangú Maria He
lena QuerinQ dos Santos
virá a Florianópolis.
logo depois do carnaval.

Podemos tambem- afir:
mal', o comJ?arecimento do
nosso píanlsta Luiz Fer
nando Sabino na TV Rio

�Ajgde II� pqbre
Jos6 PereÚral homem de com�

provadll miserabilidade, não ten-

do., em virtude de grll'Ve .moléstia
que o acometeu,

"

fôrças
trabalhar e, assim ganhar
próprio sustento" apela par:;

qualquer outra esmola, que ,polle-'
rá ser enviada para e:st. Reda-

SÃO "lO S É
às 3 - 7% - 9% horas

Dalc" Robertson - Linda

nell - em: -

O CO 'DIGO DAS ARMAS

_ vastvision -

_ Cens.: até 14 anos -

em: -

APÓS A TORMENTA
- Cens.: 'até 18 anos -

Censura: até 14 ,anos. -

Viagens�"cI"ria. p.lo.
uper-CoDvalr da Re.1

tJis�s�scsi:,il�a_i;ai:;'��f�I;i:osi:ç��rsã!is�f�a��ti:a'ErS�ti�m;$�,sCl�.:i:�os�i.i%�t�:�s�:-;;:u!S:%S:sicai�i:i��icis:s�b�"------�SriALA-ALUGA-SE '

a QUE,�NCIA PALACE HOTEL' ij
"SSiSst'sssssS'SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS'SSSSSSS Aluga-se ótima sala, -andar térreo, à rua Padre Ro-

II!

'd" ma 52. sala ampla espaçosa e larga. -Pouca d.istância do

�...s'o ·e .1 A·t I S cent�ra��rc��af��al
� .

-c,

- -'.lCE, BULeÃO -' FEIT

SãllflULO E RIO

par8

sr. Adilson E. Laus

sr. JoãQ Schneider

--: �r. Wa�,tel' l\Iussi
srta .. Ol'i Terezinha Silva

I
- jovem Roberto S. Garcia

Ci.vi'l_ e religdosamente realiza-se, hoje, nesta Ca

pital, o enlace matrimonial da gentilíssima senhorita

Regina Augusta Rupp de Bulcão Viana,jino ornamento
.da seeiedade -Iocal e filha do casal dr. Oswaldo Bulcão
Vilm.!l/- --+' Aracy 'Rnpp Bulcão Viana e neta do saudoso

patricíri Gã!. Antõnío Vicente Bulcão Viana e de d, Au

gtista S., Bândeirn Viana com o industrial Telmo Heitor

Fett, fiJ� do sr, Hf'lmuth Fett e de d. Elvira Ruschel
Fett, amboscde tr.adirclonars famiUas .do Rio Grande do
Sul e -radíeados, hà longos anos, em Santa Catarina.

As eerimônias do civil serão realizadas às 9,15 ho
tas nu residência dos pais da noiva, à Avenida Rio
Branco 147 sendo- testemunhas, por parte da' noiva o

Gal. Aqt1ille� Oalletti e exma, espôsa, d, Beatriz .Bu)�ão A Diretoria do Clube Dôze de Agôsto reunida to

Viana Gallottí, ar. Lauro Rupp e ·sra. d. Eunice Barros mou as seguintes resoluções, que vigorarão para os' fes
Rupp e dr. Abelardo Assunção Rupp e sra. .Zoraida tejos carnavalescos:
Sabíno Rupp e, do noivo, o dr. Milton Fett e sra, d. Ze- Sabado (7) - Baile de abertura no Dôze

naide Fett:e O' sr. Saul Damlanl esre. d.·Deize Damiani. Domingo (8) - Baile no Dôze

O ato rel igioso, que será oficiado por S. Excia. �eglinda (9) - Baile Infantil no Dôze
ffevdli.1a. Dom Felido da Cunha Vasconcelos, será efe- Baile no Práía

tuado às 10 horas, na Igreja de Santo Antônio, sendo Terça (10) ;- Baile no, Dôze

padrinhos, 'pela noiva, o dr. Henrique Rupp Júnior e Os bailes começarão às 22,0(' e o Infantil será das
sra, d, Maria. Helena Kersten Carvalho e o Gal. Manoe) 15,00 às 20,00 hora·s.

Oemuos Assunção e senhorinha Heloisa Rupp Gonzaga
I PREÇOS

e, peio noivo, o sr. Helmuth Fett e sra. d. Elvira Rus-
-

MESAS - NO' prá ia uma noite ..

'chel Fett,' sra. d. Alice R. Lautert e o dr. Sideney Da- No Dôze uma noite ..

miani e,- SI·a. d. Sada Damiani. As graciO'sas' meninas No Dôze três noites

Rosea.n�., Fett, Rita de Cassia de Barros Rupp e Valéria OBS. - A mes� por uma ,noite só será
de Bar" Rup.p acompanharão a ll,oiva. ' vendida a) pl,trtir do dia 6 (seis) - às 14,00

,Os ,�onvidados � serto rec,epc�nad.os, após as ceri- horas. ,; J '.',
'

.'
. ....

lnolllus do enlace matrimonial, na res.idência dos avós Cada ,sócio só pO'derá adquirir unla mesa.

da noiva, Prof. Henrique Rupp Júnior e sra. d. Maria ROLHA Cr$ 350,00 por noite.

Assi1!1ção Rupp à rua Esteves Júnior n,r. 71, nesta Ca.. CONVITES -

pital.·'
,

_ Clol.sal Cr$ 2.000,00 para tôdas as ,noites.
seu

, Apresentamos aos nubentes e sell,.c:....gM-4totes Vútõ"s" ----c��O�qo por uma noi�e.
os

de feiiciill!.!I�-df -�-
- ,"'��

,,.___---
.

Individual Cr$ i"";ôuv,Õõ � Ji�das as noites.
;�:.:l��,e;,. b���"�Ml1e- ..��NOS HO.JE _ Sl'ta. Maria Ondina Silva inilividual Cr$ 500,00 para uma iiô�,
ajudem com alguma quantia 9U

_ sra. Izaltina Paula Cidade Es'tu,dantes devidamente credenciados - Cr$ 800 ..60
- srta. Maria Imaculada Con- para todas as noites.

Estudantes devidamente credenciados -. Cr$ 300,,00
para uma noite.

,

A posse da mes� não dará .direito à entrada, 'sendo
necessário-a carteira e o talão do mês (ou anuidade de

1959) ou o convite. acompanhado, de. documento compró
vador da identidade.

RESERVA -

NOVA AGÊNCIA DE JORNAIS O nosso conterrâneo
sr. D�lmiro Mafr�, inaugurou rEcentemente, á rua Fe-

lipe Schmidt, no andar terreo -do Edificio "São Luiz" N. ás 5 e 8 horas

37,' uma' nova Agência para� venda de jornais 'e' revistas, R01'Y Galhoun - Jean Simmons

que já está atrãindo freguêzia� .

TURIMPAX Elegante e moderna agência no ramo

de turismo e passagens na Felipe Schmidt, 14, de pro
,

prie<Iade da sra. Virginiá F. de C. Pina.
ótimas -

e modernas instalaçõe's e boa iluminação
interna. O luminoso virá. CASAS, "SÃO LUIZ" 'E "CA
MARGO" - Ambas instaladas recentemente, com fa-
zend:) s e armarinho, no "Edificio São Luiz" rúa Felipe à. 8 horas

,

Schmidt. Robert Francis - Dianne Fostel'

OS GALETOS DO PITOCO - Continua eSSe novo
- em. -

l'amo, de negócio a atrair grande f.reguêzia, tambem na ATRAZ J?A CORTINA DE

rua Felipe Schmidt, O'nde está instalado o frequentado BAMBU'

bar do melhor café ao preço de dO'is cruzeiros a xicara _ Cens.:, até 14 anos -

EMPôRIO DeS SANITA'RIOS Na rua Jeronimo, coe-I
.

,

lho� Coloéou no alto de sua já bem frequentada e conhe-' ';����II:1'�.cida casa, um dos maiore's e bonitos luminosos'da <:ida- I. .,.' .;,t- :
de, ,pro�uzi�do excelente efeito e aplausos dos' amigO's

I ,;C',;5êa CapItal. '

. - '.
8 h

E AGORA, UM' FURO O sr. Domingos Cardoso, proprie-I
as

Ernool�:'isa'_ Ludílli1a Teche�
tário d'e duas conhecidas casas comerciais nesj;a<Cidad�,

.

gO'zando do maior conceito no comércio está preparando
l'lIla - em: -

S
.

t ' A, FJLHA. DE· MATA HARI
o prédio N. 20, á rua F·eli.pe chlmdt, pará ali mon ar a

fi.lial da "Miscelânea". �
,

Dado o meticuloso trabalho e apurado gosto com que
está reformando aquele prédiO', dotando-o de instaraçõe�
modernis(!imas, muito vai lucrar F.lo,riand"'polis 'que as'

sim ?erá <:ell comêl'cio aumentar consideravel�ente. .

Tambem podemos 'afirmar, que o nossO' estimado conter
râneo, com o seu espirito progre.ssista, já fez enco'

menda_ de um grande 'luminoso ·.para' ainda mais realçar
'0 'sen el-egante estabeleGime'nto, que se"�)l1,aug'ur
Ó"E,Óx;ünó mês de fevereiro.

'

...

"', ..
/... ' '

O li t1ia,(> l):ovi,.datles

ceição
,

Ferreira

srta. Dalva de Oliveira Abreu

rTIJUCAS SOCIAL

nar-

.

AcÉ>ntecimento d� relêvo, na sociedade tijuquen
se, foi.O' enlace matrimonial da Srta. Maria Sinôva da
Silva TeUes com o ·sr. Clóvis Lima BO'rges. Ela, filha do
casal Luiz SanW' Telles, 11:le, natural de Alegrete, R. G.
do Sul.; filho do casal Urias da Silv,eira BO'rges. Os noi
vos sãq alunos da PO'ntifícia Universidade Católica do
R. G. d;o SuL 11:le, fun�io:hário púbUco, naquele Estado, é
acadêmicO' de-Direito, Ela, cursa o Serviço Social. A

cerimopia religiosa teve lugar 'na Igreja Matriz de Ti

jucasl, às 9 horas do dia 17 dêste. A noiva vestia um mo'

àêlO' de sêda pura em estilo "Dir.etório'" com longa cau

da. A mãe da noiva trazia um elegante' vestido de sêda
natural lavrada, cinza -'- ,perola, ,c6m acessórios combi
ilantes; Serv.iram' de padrinhos os casais: D.r.' Cesar
Bastos Gomes, JO'sé Aquino 'Co.elho, João Cherem e Lú
do Silva.

Após, a cerimonia, os corividados fo,:am recepciona
10s ná residência dos pais da noiva, onde foi servido'
um lahto �h:hÔço. As mesinhas €;spalhavam-se pe1as va

l-anda$ é pelo Jardim que circunda a aprasível yivenda.
�o? ab árvore�, festivamente ornamentad'ãs.' En�re o.s!llum�os conVidados, pudemos anotar, além dos faml

aaresi os seguiIl:tes nomes: Dr. e Sra. Lenoil' Vargas
Feri'eira, 'Dr. Brémand, dir.etor - ,proprietário da Usinã
de aç:\ícar .. Tijucas, sr. Jacob Tavares, .sr. e sra. Arno

Bauni, sr. e sra. Valério Gomes, sr. e sra. ,La-érciO' Leal,
'r,. e (sra. Egídio Amorim, sr. e sra. Zeferino Carva,lho,
Dr. ei sra. Carlos Bastos Gomes, Dr. e sra. Sizenando
Teixe,�ra, dr.:é sra._José Malta. sr. e sra. David da S.

8-arntqs, Sl'a.' A'urea Leal M0ura,' _!!Ir. e sra.. José Cherem,
01'

•. eiRra. José Gallotti 'Peixoto, dr. e srà. José América

Be,i'nhrdes, sr. e ,sra. Oscar von T<r&mpowslk1Y, .sr. e sra.

DáriJ PeixO'to, sra. Ruth B. Reichmann, sr>-e sra. Alia�
tar Reis da Silva, dr. Paulo �. GQmes, dr.' MUtoI). OHn

ger, além de grande núplero âe�s�hor�ta8·1�,:J.OV.ena.
Os noivO's seguiram,. no mesmo di'à, para Pôrtt:.

A,l�gre, onde vão residir._' e' de 'lá, �ara _Buenos Aires e

l\iontevidéo, em via�em da nÚ_J?�i��, '

" '

I
i
I

- IA lÍa'inília' de João Soares Macuco, ainda cQnsterna
da qOl'J'l.' o íâlecimento dê 'seu: in�squ!i!dvel" chéfe, vem

por leste .meio, agradecer !l8 ritanifestâ,ções .de pe,sar a

e.la tnanifestada por O'casião do doloroso, transe por que1 . '

pa'Ssaram e convidam seus" parentes "e�'pessoas de suas

rela�ões, para a 'Missa de' 'JO.Dia, a realizar-se dia '24, na
T

•

•

S�ebastiã.Q, à 'l O-l' $.,,',_�."..'�.......

adamente ".,�gr'a;déd:( i:i;.�t()dos·
ato, de·fé;Íéristã.

'

lGRllJECIMEN10 E�MBSA

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.

Vá e volte
pela "Frota
da boa viagem"

_ ..J..'.'-_;-�...
-

.Rua Felipe Schmidt, 34 - tel. 2370

"

ARMANDO P. RUSSI E SENHORA
Partícípam aos parentes e pessôas de suas relações,

o nascimento dê sua prlmogên ita ;: ELIZABETH, ocor

rido no dia 19., na Maternidade "Dr. Carlos Corrêia",
'

Florianópolis, 20 de janeiro de 1959

e L o B E, ·D·Q�Z.lE D,E 'A G'OSlO
'.

. o'

e O M;'U 'N·I ( A ç A O

Cr$ 150,00
" 300,00
" 600,00

Lo) - As senhas serão distribuidas às 7,00 hora:s
do dia 30 de JaneirO' c a venda será iniciada
àS' 8,00 horas.

2.0')- O pagamento será feito no ato da aquisição. ,

3.0) - Os convites obedecerão às exigências esta

tutárias e só serão fornecidos das 14,00 às
17,00 horas do dia da festa.

4:0 ...:.... Os convites só poderão ser' fOl�nec1âos 'pela
_ Secretária.

5.0) - O convite não dará 'direito a, mêsa que será
paga a parte.

à.o) - A compra da mesa terá que ser feita pelo
, próprio sóciO' ou seu dependente, podendo no

entanto a senha ser entregue a qualquer pts
sôa, uma vez credeneiad? ,pelo associado.

7.0) - Só será ,permitido quatro cadeiras por mêsa.
•

DETERMINAIÇÕES -.
1.0). "- E' rigoro'samente vedàda a entrada de me

nores nos bailes noturnos.
2.0) - No baBe infantil não será permitido o uso

de lança perfume.
3.0) - A carteira social e o talão ·do mês (ou anul

, dade de 1959) ou'o convite serão rigoros::,.
mente exigidos à ·entrada.

4.0) - Os portadores de convites terão que aprc!
sentar ·documento de identidade.

r..o) - O baile do Departamento Balneário (Práia)
regerá pêlas mesmas instruções.

(i.() ,- Os cartões de flreqnência não terã-o valor
para o Carnaval. ,; �--

.

ONIBUS ;..,.., .

. -Para O baile do Práia haverá 'ônibus em horas' e .pre
<:os a anunciar oportunamente.

SERA' RIGOROSAMENTE PROIBIDO O USO DO
LANÇA PERFUME COMO ENTORPECENTE (CHJo�-'
RETA).

A"conselhada pela prática a Diretoria exc.larece os

seguintes pO'ntos relativos ao Cal'naval! \

1.0) -:- Não serão atendidos, no decnr':!o ·uos baileq
casos de esquecimento d·e carteira social
(011 ·!t mensaHdade).

/

2.0) - -Nã.o serão, atendidol:! no decurso dos 'bailes.
, p_edid(J� óu aquisições de convltes-ing,r�ssos.

3.0') - Não serão atendidos pedidos de ingressos
11 fotó;"raf0':!
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(

,
.

TratoresE' quando se aproxima o

..... ..1 ......;._

.

'" � v�r�o, época de menor

.

Motonivel�C1S• ,intensidade de chuvas,

5. ,. que se faz imperíosa
.

crape,' rs
.

,. uma. revisão nó . '

j funcionamento

de,":u:�.c� Bulldozzers
,;ti,! li �"";';;" .�:jli

o astuéioso Sr. Mikoyân
Apóia sém'pre o candidato venc�dof

por oJhn -Stuart, via BNS ]'0, nos últimos cincojmos, relacio- cernentes às relações estrangei-' ,.15á; Molotov, destituído_do car- de junho de 1957, Mikoyan estêve·
LONDRES, janeiro, 59 - Pa- nau-se com a lguma crise de in1-. ras, Além 'do mais, quando

.
Ma- go de Ministro das Relações Ex- entre a minoria de Khrusnchev,_

rece que na incessante areia move- portância na políttcn soviética. lenkov e Molotov desempenhavam I.eriores no verão de 1956; Beria, que sofreu derrota n;.1S mãos dos

diça da polutica interna do Kre- Em setembro de 1954, um ano de- algas cargos no Govêrno, rece- ::;hefe da Polícia Secreta. que foi membros do Presidíum, encube
mlin apenas os homens de fibra poí s da morte de Stalin, ..aom- beu Mikiyan delegação de pode; executado, além de Kaganovich, r'ldos· por Malenkov e Molotov.
excepcional conseguem sobreviver I panhou Khruschev e Bulganin à res· de Bulganin e Khruschev pa Bulganin e Zhukov, todos pros-, Khrushchev, apesar disso, apres
cm ;Í1ossos dias. Um dêsses homcns i China e' ao Exteremo. Oriente so- ra visitas, oficiais ao esntranget- crítos. Parece verossímil que al- SOl,-Se em convocar o, Comitê Cen
r, An a s tes Mikoyan, primeiro- Vi-' I, viético. Desde então, tornou-se 1"0. Quanto Khruschev se encon- guns dos que ainda vivem, talvêz traLinfiltrou-se com SClIS' adeptos,
"e-presidente: do Conselho de Mi- I

um dos colaboradores mais ínti- )..ra na -Rússia, Mikoyàn. senta-se todos êles, venham a sentar-se no

.

procedentes de tôda a União So-
n is tros soviético que sobreviveu a

I
mos de Khruschev, /" à sua, direita nas reuniões do Con-

, I
todos os perigos e passou por cí- Em 1956 visitou duas vêzes Pa- selhn.

. ma de todos os escolhos nos úl- 'l1úim, depois .do quê: cada vêz -que

Umas trinta e �inco anos, conver- um estadista ou missão chinêsa'
tendo-se ll� braço direito de ia .a. oMscou, figurava êle em 'lu

Khruschev e no diplomata e ne- gnr procm inente. Os problemasDe acôrdo com o art. 1320, item IV da Lei N. 246,
de 15 de novembro dé 1955.. ,

gociado r mai; esperto do. Khl·us-. comerciais consti;tuelll ,a parte mais Para começar, é uma uute ridade

L.AUDELINO FENICIO GASPAR, M.éeânico Che-, chev c no diplomata, ,ç .negoci.adoi' importanté�de �'tàdas 'as conversn- iJHli.scllt!vd em. questões comer-

fe Padrão Y, d:o Quadro Único do Municipio com exerci- "'ais espe ito dQ• K:re'IKi!11. . ç_õ�.s sino-s:.��"éÚca�\ g';'p�is, evi- �ll1irt!l4:�\\l'l1.. :;negoaiâdoi ·.tb·úz; Pl'O

cio no Departamento de Patrhnônfo. •. 'A visit;r qUê o rã i',ealizã a Wíi:s::- 'l!ert't�;�'qUe)i;it'e'gihl'(�i)""l!irs16é"S' ·tõFjta� "funao 1!õ1l1](eeedõr"" de'" tõdos 'iis" de
. Prefeitura Mtínicipal de Florianopolis, 18 de Feve- /Iington transformo;;-o na pCTSO- ,e ne-cessária a 'p"esença de;, um �alhes de cada assunto. Na rea-

reiro de ,1957. "alidnde rUssa mais importante técnico como Mikoyan, profundo lidade, °é talvêz o mais àrguto
OSMAR CUNHA P refeito Municipal que' já estêve nos Estados Unidos êonhecedor dessas questões. Além agc,nte de vendas- d. União' Sovié-

DECRETO ,lesde n viagem de Molotov, na oca- di�so, a sua qualidal4l mais valio- tica. Sobreviveu a tôdlls as vol- EDITAL DE CONVOCACÃOO Ptefeito Municipal de Florianopolis, no uso de sião Ministro das Relações Exte- ,a .. a sua maneira slltil de en- tas e reviravoltas das lnh'igas do I
.

.

,

suas atribuições, r.esolv·e: riores, há \lns quinze n!lSO pas- ·��J'"l· Os problemas, mas que agra- K.re·mlin, àferrando-se à esfer.a

A
.

EXONERAR sados, Iso porqe os russos que da muito mais aes comunistas .ncrcantil e evit..ndo primei';:os li
� ssembiéia Geral 'ExtraordináriaMARIA CANDIDA 'DA SILVA, da função' de Pro- ocupam uma posição com a de Mi- �hinêses do que o temperampnto planos � depul'ações. A ..,.

d Q d U· d M n' .

.

I Em,presa de Luz e Força de Florlaltopohs S.A.fessor municipal padrão d o ua 1'0 nICO o u �_. koyan foi realizada em 1956, quan- brusco de KhruscheV'. _ Atualmente mUito do seu poder PI' ,_.
.

.' , -'

d C h d· t·t d .<:.. '
.

_ e o ,presente fICam conVIdados os senhores aclO-<:ipio (Escola M.is_ta Municipal., e ampec e ' lS rI o a. I do v·isitou o Marec�al Tito na lu-. A mais conhecida "privada" de !:lasela-se nQ SeU' conhe'clmento de nista � da Elnpr� a d L FA d FI
. ,

I' S Ad C
�

) te d nomeada para ex�rcer .

. . .

.

I' ,,," es e uz e orça ,e orlanO·p.o, IS • •Lagoa a Oncelf.ao, por r SI o i góslávia. Revelou-se utilíssimo a Mikoyan foi a q\le l'ealizou à "ssunt�s. econoJlllcos: TrInta anos
I "ELFFA" para se tel.mirem em assembléia geral extra-outro cargo público, I,Klirushev :a sua politica de re- Hungria, em virtude do levante' de pratIca comercIal. lhe deram ordinária, que se realizará no dia 29 de janeiro do cor-rl�efeitura Municipal de Florianopolis, 15 de feve- 1 �onciliaçã� com ,a Iugoslávia-, não de outubr� de -1956 oCasião em 1m pr fundo conheciment do t '14 h,

lO· o s r�n ,e ano, as oras, na s.éde da sodedade à rua Je-reiro de 1957,
1

tanto como membro da d'eIegação qile atuou como principal porta- negócios no mundo, parecendo, l'ônimo Coelho, N. 32, para deliberarem soAbre a segul·n-OSMAR CUNHA - Prefeito Municipa '

.loviética, cQmo atuando 'depois, voz do Kl'emlin nas negociações alén'l dis'so,' que hoje' controla o te ORDEM DO DIA. '

DECRETO
de secretamente. Fizera anteriormen- êOm os comunistas húngaros. FQi Ministério das Relações Exterío-

O Prefeito Munici.pal de Florianopolis, no uso
'.

I

I I te outras VIagens "pl'lvadas" a êle que, em companhia de Sus'- res soviético.
sua atribüições resolve:

j'
, ,

. _ ,s '

RAR' Iugos-l-avla, com a 1Ills<sao de e'Vl- lov, aconse'lhou a intervenção ,ar- Em ,egundo lugar, sob!)e per-EXONE:r -' _

_

LEANDRA VIEIRA da fun�ão de Professor Muni- ta� que as I'ela�oes entre ambos os ,nada sQviética. manecer ileso através das depu-

I Padrão D, do Quad'ro Unic) do Municipio, (Escoi.a pises se deterlO.rassem por com- Em 1957, acompanhou Khrus- rações que se' seguiram a 1930,

�i�ta Municipal de Canto de Baixo, distrito d,e Lagoa p:eto. Em rigor, cada uma das �hcv nas conversações. 'secretas cc- Dos 'quatorze membllos do Presi

da Conceição), por ter sido nomeada para exercer outrp ,\',og"ens de lI1ikoyan aQ e'stràngei- lebl'&das nu RQmênia com o M.. - diulll do Partido que estavam no

�al'go público. l'echal Tito. No
....
ano passado, visi- pQder, qu�ndo do falecinlento de

Prefeitura Munieipal de Floriano.polis. tau as oZna Oriental e Ocide'ntal Stalin - há menos de 'seis anos

Em 1.0 de março de 1957 'da Alelll�nhaj Austria e, recénte- - êle' é um dos dois sobrevivell-

OSMAR CUNHA - Prefeito Municipal mente, a Polônia. tes que sellYem. Q'iKlíruschev no

DECRETO Deselüpenhou, pois, em muitas g�binete ,interj�r. Entt:e '9s .outros

() Prefeito Municipal 'de FlorianopoUs, :(la ocasiões. um pape'l mais direto membros cabe citàr Ma1enkov, que, ,
.

suas atribuições, resolve: que Khruschev em assuntos con- ,aiu em de'sgraça em fevereiro' de
NOMEAR

De acôrdo com o disposto no art. 1320, item IV, d�
Lei N� 246 de 15 de novembro de 1955

lViARTiNHO. JOÃO ""PIRES, pa:a exercer o cargo. ,�e
Administrador de Cemiterio, Padlllo AI, com eXerClClO

no Cemiterio de Rio Tavares, distrito da Lagoa, vago

em virtude da a,posentadoria de José FirI?ino da Silva.

_ Prefeitnra Munici.pal de Florianopohs, 28 de feve-

reiro de 1957.
OSMAR CUNHA - Prefeito Municipal

Estd�na I10ra

Quando chegar b momento
exato de .suas máquinas pres
tarem os serviços que delas
se esperam, tôdas devem. es
tar em perfeitas condições de
duncionemetüo ,

Fãorianôpolis, no' uso de

Que tí po de homem, pois, será

êsse Allast\S Ivanovlch Mikoyan,

nasrido_ em 189!\, em S.anain, na

Armênia setentrional?
.

DECRETO
O Prefeito Municipal de

suas atribuições -resolve:
NOMEAR:

Maria Cândida da Silva para exercer a função de
Professor Municipal, .padrã., D, do Quadro Uníco do Mu,;,
nicipío (Escola Mista Municipal de Campeche, distrito de
Lagoa 'da Conceição).,

Prefeitura Municipal de Florianópolis,
Em 15 de fevereiro de 1957

OSMAR CUNHA .; Prefeito Municipal'
DECRETO

de Florianópolis, no uso deO Prefeito Municipal
suas atribuições, resolve:

NOMEAR:
. ./

( O N 'V'II T E
CONf'ElfN(IA BíBLIQA

A c"ongregação Mariana N: S. 'do D«;!stêr,ro, convida
Os �tlémbros e demais pessoas interessadas, PíRfa -asgistir,.
sexta feira, dia 23 ue corrente, na -séde s�cjaI,' 'Praça
Pio XII (Ex-largo Fagundes, N.o 8) a Conferência
Biblica do dr. Exegese, Padre Alberto Braun, que fa
lará sôbre ACHADOS DE QUMRAM � sua importância

.

na exegese Bíblica.
.

A Conferencia terá inicio. às 19,30 horas, havendo
depois discussão sôbre a tese em fóco.Preguiça e fraqueza

NADIOL ORGANIZACÃO S�NTA (ATARIN�«
RUA ARCIPRESTE p.�rv�, 9' �. F'LPR.IAN,O.'I'ÕLi�

.pessoal e'pecilllizudo est ã qnbllitaClà Jl,,�;i";
a) - ADVOCACIA; CIVIL, CRIME, COMERCIAL TRAH,\

LH1STA. n€FE�AS FI��AIS. ATE}'DER E_ACO\lP.-'
NHAR NO. TlUR,UI"AL DE JUSTIÇA DE SA:-JTA C,\
TARINA RF.CUR�OS ORIUNDOS 'DO INTERIOR ·D0

I:
MOCAS DESAI"�""-;'DA.!i I

HOMENS SEM ENEiI.cIA.
NIi" é SI'" cnlpal
É a fr,aqucza <1ue o deixa .caDE!ldo. pálido,

com moleza no corpo e olhos sc;)j brilho.
A fr:lqueza atrasa a vicia por'lue rOlJUll

as forças para o trabalho.
V A' N Â O lO!.

"I� 01

.,

u) ,-

F.Sl·ADO, ;JEFESAR DE ATLETAS F.

DERPORTIVAS 'PERANTE _OTH I'IÚ;!'):\l
ÇA DESPORTIVÂ.

. .

CONTABlLÚ)ADE? /ACE.ITA rt;SCRITAS. PEP.WI.,,'·
PROcESS�MENTO j)'�; 'BÁLAl\ÇOS: .JtEC;�S'I'RO· ror

FIRMAS E DEMAIS' SERVIÇOS,
'

.

PRO<':URA;DORIA' 'TRATAR DE INTERESSES ".\

PREFEITlI,RAS MUNICIPAIS

aU!!lenta os g I o b li los s!,ogl)ineo.' ..

o ssnguccnfraquec;do. E' d� gost.o delicioso e !?"c!e
�"r usado cm tedas :is Idades,

.

E • S EDV E ._) _-

;.�,

� ;��<:(.�!�ii��. i
t·

,

.

,

ban,co_ dos réus em outro espeta- "1iética, s<l�r�pujou. o -

Pl'eS�I�l1W_
cula� processo comunista.

. I e assumiu o PQ�er, serVin�o Mi

lVhk"oy.n colaborou cstreitnmen- koyan como presidente. MaIS uma
.,' I

te com Stalin, embora tenha per- vêz,. Mikoyan havia astutamente
di do o f'avor de Iíderv russo pou- ;a.poiado o vencedor .

co. antes .da sua morte. Kh rus-

chev o' elevou' novamente a posi
ções de a.ut-oridade. Manteve-se
leal a Khrushev na luta. p�,lo po
der, travadu" ej�"t,i:. >�1'f�;�Mã1;n'='"
kov. No desmor�namellto I final

casas DE MADEIRA
I'f

H�MAos 9HfNCOURf
�-i4;I;.s ., .",' c0,n·o . r c N ( JI 01
"Nft�O O1P611!O O ... MI4NI

...�----_.- _._.....,...._,-�-

/

1.0) Eleição dos membros da Diretoria;
2.0) Outr9.s assuntos d� interêsse social.
Florianópolis, '19 de janeiro de 1959
STAVROS A. KOTZIAS - Diretor Presidente
ENEDINO B. RIBEIRO - Diret(}r Comercia,}
HEINZ LIPPEL Diretor Técnico,

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

'--"ll
I

CLUBE RECREATIVO

6 DE JANEIRO
ESTREITO

P.-or,rama pllrll o mês ele Janeil'o

,
I

J)ia 24

GRITO DE C.\R:"J""VAL

NOTA Reservas de mesas para o grito.
ele Carnaval na séde do Clube.
E' indispensavel a apresenta
ç�o da Carteira Social ou o ta
lao do mês corrente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Quinta feITa, 22 de Janeíre. 'de 1959
,

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

.

I

. _ DIRECAo DE

ROBERTO GAVALDOlt
Old.""" COlUMa'A PICTOUS

ACOMP. COMP!:!!�. PROIBIDO .AU ti lHOS

,"eirie ',São :;3osé

"O ES1AUO" o M.Ú·S ANTH;U lliAkJO UI SANTA C.HAKI:'-IA

. Herbert J. Yales apresenla:

,U '&ó�igo -�as lrruas
Vast-Visibn e Trucolor

:
.

.:_ Com: -

Linda D�nell Dale Robel1sQn
John Lund � Ward Bond

"

Produção: H. J. Vales
Di'recão [ewil R. Foster.

.
-

.

.... .

l A V A-, I. O' O' ...: ,( O
.. .._,

..,

� . • ,. "'._... 'i"" .....

"Virg�m .�.� eciatidaoe
'�, . ··ti.a. �ETlE�' INDUSTRIAL. r:

.

'Jofoville (Marca
_

Registrada)'
,

.

_ \ �.

·eco_omlza-se�empo e dinheiro
��----�--�------------�-----�------

'Ajuda: 'ao Desenvolvimento' oa Atras�oa- Inounria Nacionalista '�o Petróleo
BUENOS'AliES -- '19 (UF):- especial DC-6 da A�roI1neas Ar- dos Unidos. Os 'únicos' sinais' 'da outrora fôfç'as, de choque das mo- greve, 'fato durnnte o qual foram dústrias petrolíferas, de alimen-.J- rcs de um frigorífico que �, acha-

o p res idente" 'da Argentina, dr.. gcutinas, justamente em- momen - greve no ambiente tranquilo do vimentos peronistas � de npode-- feridos duas Cê-'cnas de operários: tação , transporte e outros impor- vam em greve. Diz textualmenfe"
Aituro Fl'OllMzl,' parttu", hoje, às tos que '0 pafs se empenha no pro- domingo portenho constituem arar-se dQS friogorÍficos durante o.' e detidos mais de cem. A policia tantes .setôres, Também aderir.am 'o comunicado "que somente onze

]4,30 horas, por 'vla .aérea, para grama goverhamental·!te estsbi- paralizãção dos transportes e o fim .de sem�,na, assim com� qe '�esmQ: deu .�� comunicado anun- I �o �novfmen�o" greyista de ambi,to 'fe:'idos:' .�or"m ."ocorrido" na pró--
os Estados Urridos a' fim de�fazer Iizaçâo financeira e oposição ·ao am_ontoad� de_boatos d� que ama- .(!e·cl�ar um,a.greve .geral, pades- I

ciando
..

os ferldQs e um seu port�- ,1l!l.C-]-<T�al, hOJe,: deflagrado no pms, p.t:la c lí n ica na chefatura de po lí-
uma 'visita oficial' aos

- Estados peÍ'Qnismo, comunismo e naciona- nhâ paralísarão bancãríos, ferro- se ·resultar· "um tiro pela cula- , voz deIXOU entrever ser alto o nu-
I.
os nucleos <l'e' trabalhadores 'de era.

_

.

Unidos depois de ordenar as' Fôr- .lj.s{ilO_,..
.' .

"'árics e comerciários além de tra", deu � s fôrças armadas a"
j
mero de detidos. '. r' 1'ucump.n, Rosario, Mendoza e Cor= ] Entrementes, notícias de um

ças Armadas que reprlrnam 'com A par-tir da meia-noite; passaue trabalhndores do gás _e luz. \ excusa ne�e�sáÍ:ia ,para assentar I Por 6utro lado, :fllllcionál'ios do doba, onde os,. sindicatos realiza- porta - voz da própria polícia
energia tô dn tentativa pcronista oS sfndicatos trabalhístae dfrigido O dr. Frondizi ao meio-dia··rcá-· -polttíca- do -movimento obreiro. (rovêrno argentino admitem

. dei-
.

cam rápidas consultas dispondo a adrn
í

ti'ram terem efetuadas nas

comunista de subverter a ordem
i !:lor elementos perorristas declara- li.y.ou lima =eunião' em sua resídên- A detel'm�açã.o. do govêrno de IlCar o presiden�e._ Fondizi O país, ! s�)ida:.i:ar-se. f:?m as agremin- últimas horas nada menos de.956

dur,ante as duas Se�lal1aS que CS-I :':lm
uma -g reve gera� oe.�. prot;s- era de: O�lVOf,". apr:ssadament�, a�ab�r com ,S _d!ÍlCuldade'S que 0.8 n�l�a hora de' gr�v�s e 'grande's' çoes Já em greve. pessoas, a disposição da justiça. .;

tara ausente do pais, . co contra a tz:;msfe;J.:encIll, da m-' . om os chefes uas fGr.ça.s arma-
.

.sindicatos estao opondo ao pro- _!hflculdades econonncas. mas tal- • I A maíorí.a dêles pertence' ao fri-
O pr imeiru mundatãrjo saiu <]0 i d

é

strin n.acioniliz!l-dà· ,de CII!'neS, das. Um portn-voz do govêrno .ín- grama oficial de recuperação eco- vêz numa atm08fer� de esperança .A po lícia da capital distribuiu goríf ico nacional, em greve, e se-

Aeroporto Internacional de Ezei-
.

a firmas pru-tíeu iares. Mas tal formou mais- tarde que as· fôrçãl nômica, se refletiu ontem quando e otimismo de superação. comunicado oficial dizendo que é gundo consta t09(1s o. líderes do
zu forten)e�te .. gUarnecid�'P2r-tI'0.�

I
ação é uma cl.al'a� -ten.tativa por J.a:.mada�

sufocaram qualquer �la- utilizou tanques Sherman e tropas A. CGT local ,�e:idiu p�rali- mentirosa a afirmativa de que �r�niÍo da'r Carne acham-se ali
pas do exerCIto, acompanlúg_o. de colocar em situaçao embaraçosa' o n ifestaçâo fazendo uso, .se precIso, da cavalarta nos matadouros e sal' todas as suas .atividndes as 17 foram massacrado, os tra�alhado- detidos.
Slla espôsa e ãltos funcionários de

.

gcv.ei'nante argentino, no momen= dos rlireitos assegurados pelo es- frigorífico. . próximos a Eze·iza,. hOI'as de hoje, incluindo no mo-
- • ------ -- --_._.-

8� govêl'11o, a bordo''d'� um avi.ão I to de seU embarque" para �s Esta-
"

ta�o de sitio, J!Q.to, e� vigor no, para desalojar os operários em vimcnto os trabalhadores nas in- VENDE�SE POR MOTIVO DE.

--',,---O��C�i-nM'
.

'1'---5'·�-1·�· "
'

'f�if:f;�::,�i!�.:!Df: ESCOLA TÉCNICA' DE COMÉRCIO TRANSFERENCIAII ','" . d,zi ao capital estl'apgeiro a \fjm

SENNA' PEREIRA 1 Quarto de solteil:o com 2 camas e colchão de molas,
p D O C E D E7- N -

� l' A I 'T 'Ar T�� I' �",,'NA.. � d'e que .aj�de ? d�s�nv.olvi�ent� da '� J,., . I
.

,.] cama de solteiro.H. •. �
b "-

.
JJ 1'1· '. atralada lndustrlB 'naclOnahsta _

'1

,ÚTI� PAR��ESTI?FA��NG�-"DE MOVEIS;

'j.i\P�t;;���Ó(io pre:iderite Fr(!�dizi, .ESTRE:Fl1C),:(,R�.SC��t��I���;o;rr�o Fe����lbATARINA � ;::t�a.�l�'�r�Y: :�t:��:i�: com discos
'Z, \(\UTOMOV�!S,.PRQ�;A. A.NDIS_TAS-E ....

nGsses

n.lo.:llen.t�, -pare,.ce est.·a.r
em,

.

_ ..��" E D I T A L J mesa de cosinha c/cadeiras·
"

. óM'PRE'S'AQ FU"1\T;I;'R "RI'A'S -.
. ropexilo (·om .as, y.ersões dI!! uma., '" C C 'I B�' 1 armario de cosinha de parede')

• lli . "

..

u,
.

J. ,:c. ·.f1
.

_

:. hati<!.a C,)U massa coÍlt.ra {l$ per'o- Exames).fle ..Ad.missão ao ' urs,o. om�rcla a81CO

.ROüAMA 51 - 104 -, '.
.

ni.tas � 'comunistas dúrant.e sua·
.

rns.cri:ção': 2' á 14 de feverel,ro .

1 fogão a gás cosmopolita 4 boca� com in�ta!açii,o
hOCAlVIA 51 - 106 (CQM BICO) _,'

"
·ausência. Ouh:as medidas impo- Realizacão dos exames: 19 20 e 21 de fevereiro 1 banco estOfado

.

�

GRAMPOS' 8mm - 6mm _ 3mm
'

" .,.#�,
.•. pulares seriam igualmente aprova- Exames' de 2,a E'PÔCA .' ; 1 enceradeili-á' com espalhador

1 'A).�"· das <{urante sua au.sência, para
. _

'1 f'-' 'd'f'
.

dGRA1\·�PO·S SPIDEMATIC -. - '.1.ns_çriea-o' '. '0,,- alunos devem 'requel'er-a inscrição _Iqtll. 'I lc·a or• J.
_

.
n" � com.prQ111et�·r-lhe, tais como a .f" .

"STAR" 18 ,; dcvolu.ção das terras da família aJé'o dia :n deianeiro,.·
. Tratar a rua Duarte Schutel 32

Bostich 26/6.:- 24/6 Bcmbe:çg, que Peron confiscou. A Realização dos exames: terão início no dia 16 de ----... ---._,-.- .. --.--- .. __ .. _ .. _

JUWELL 111 - 333 - 222 etc, I IlIitratégia serta .imilar a da re- feve�'ejro
PREÇOS A PARTIR 'DE CR$ 75,00

..

i pressão antiperonista dQ vice-pre- -M A T·R I C U L A:
. I sidc'nte Isaác Rojas, durante a '

; CAIXAS COM 5.000 GRAMPO,S viagem do presiden_te provisório. Curso ,Comercial. Básico: de 2 a'- 28 de fevereiro'
, PEDU.lOS· PODERÃO SER FEITQS TAMBE'M POR! IAx'amburu, aQ Chile, o �ue O fêz I ,Curso Técnico de Contabilidade: de 2 a 28 de fe-

VALE POSTAL E CHEQUE -I e;itar a �ulpa pela politIca agre�-
.

verelro

_ ";l',rpORTADORA \DIK.AR
- LARGO GENERAL 080· SIV: e vlolent�,. . , ,. EE:treitv, 15 de janeiro de 1959

RIO N. 11"':_ 4.0 ANDAR SALA 41 _ CORRESP<JN-' J�m
_ co�seque�cI�, a mf�uttfm Ruben .victor da· Silva, o

.
. ,tentativa do. smdlcato de· traba- S

.

DENGIAS C�IXA POSTAL N.o 3.914 - SÃO PAULO I Ihadol'es da indú"trrl1 da carne __
DIRETOR _

,�CONfEITARIA �PLAZA 0
,:� CarnaV;a.�. ;�e:arlalal��u!

Oi,irta�s:e
.',

no, mals > alelm alD�i�nte' -de flnrlàhópnl� .

Confeitariá e Bbite P·L A ZA
••••o�•••ea3••••••O•••••••••••�ê••O•••••ó�e.�.3••3 ••••••••••••••••••••••••••••••_�•••••••••••8 o.e&�o.e••*•••8.*8.�$�.

.
"

,

-,

_ 1 (INE S. JOSE' -HOJE' ,I .' �'(IHE,RITZ - DOMINGO
... (lHE" ·ITZ· H'OJ'E

'

. aveDn·O,u·Or·aes.te bravio, surge uma nova'
..

Espetacular Drama de Ação
Dinâmica e Avenluras EleJrisanles ': �

. A 'Wamer apresenla:

Em:onlro:�om O DiaBO·I.

. .. ..p A. R T,.1. ( I P A ç Ã o
LADISLAU GRAMS E SE-NHORA) têm o prazél' de

particip�r aos s�u� parentes e p�ssoa.s de suas relações,
·0 nascircento de seu filho ALEXANDRE, . OCORRIDO
NA MATERNIDADE DR. CARLOS CORREA NO DIA

.
i6 dI) CORRENTE.

'

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

.� em:

(inemaScope e Warnercolor,
-

'

-Com:-
Virgínia : MelYo

- .

Alein 'tadd
Edmond O'brien

Julie· Bishop•.
Producão - JAGUAR

_ .

Direçãó: Gordon Dopglas·.
----._._---_._ .. _.

Domingo.
!.-- ,

.-. �...�· ..

i ....

•

ELA' ERA UM BEIJO,,:' UM CONVITE AO PE(AD�!.

'Pana Wynter � Mel. Férr@r - Dolores Michaels· em
.

l" .•... '. "

-�

1 NF B A U L E I '� '.

,
.

-

_"":'.- .

A 20th tenlur, FOI apresenta�:
.<_

-

f
.

. ""

I� 2çao .. enry" �os .

. ..

.

�."" �,

_.
"""

.

'.

;,

i,

-,"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"'O ESTADú" O MAIS ANTICO DÍARJO D"" SANTA C.'TAR1í:'A' ..1} .'. lí Q' t f i �2 d J
.

d 19�9.. "1'11 .1:<' orranopo is, um a/ era,,Q. e anerro e a

------------------�------------------'_.----_.�/--_,�_.------------------ ----------------------------------------------------------------
3

._

mão
5 colheres de fubá
2 xícaras d.e água
3 colheres de manteiga

. 2 colheres de iãladUl'a
de limão

, Merengue
3 claras de ovo

6 colheres de açucar
1 pitada de cremar târ-

taro
.

1 pit�de sal '. ,

f�..
, MANEIRA DE FAZER: fRecheio:

. r: .:::;:::: -? O t.:l 'o O O
1 - Ponha o. açucaroo" � - .i->.

o ç'ó�'� O
o

fubá, o sal e a 'água emba-...... o
o

nho Maria, Bata até que
�

41

�.fique macia e depois eozí- f,
-

;
-

�

nhe em fogo brando até que -

.

.

engrosse e ferva. Ponha , _ 0..:.,- , ,

novamente em banho Maria Companhia de Cigarros SOl,lza C'rl:z ,'�' ::.;;_ 2::�-- .. =;:.. ;;:;.;:J
�rnn�10m���.

r

ra!and�at:masse�el�d:' d��� AUTOMOVEL 2'
'."

.

"(9JL' 'a'
/'

t:c tt
-"'..... "[�:,":

pouco
: de líquido quente .

(fn" a 'me WLct Ç'
b: esmas Continue COlnpJ:.J:;se qualquer tipo de au-

'. .. ,

:0 b��e�Sj�tando.· .depois à tomóvel ou caminhoneta que ne-
.�

.

.

"
,

'

. ;..
mistura que foi levada à céssita de reformá. Tratar Re'lo-

o
- .:., (.,dt(:1fj..;:.�

banho Maria. Tire do fo - DE PITIGRILLI do tôda vêz que os fotógra-l De seus lábio>: sairam bur- quem é este cronista igno- voar. E, contudo' vôa, Võ»Ioarta Grillo. t
.

t d
-

b d I t?",,· B "

go, .adíctonando a manteiga, B U E NOS AIRES .
fos a en revis avaro. e a ra as que sao o ras e ar- ran e. E argsen", res- porque não tem a desgraça

O suco e raladura de limão. (APLA) - Uma atriz de objetiva a . "surpreendta' te. IA ignorância d·e certas pendeu o comerciante. "E de "conhecer a si mesmo".
Deixe esfriar e ponha den- TE' R. R· � N O. certa fama afastou-se do no. ato de

.

meditar sôbre artistas célebres é tão es:" quem é êsse Bargson?", re- A pessôa.. culta que' eseu-
tro da massa de ' torta. Se I;; teatro no momento em que Helve��e. ou- Nietzache., pe.�acular que �hega ao .su-l plicou o pintor; e não quís da uma língua 'estraI!lleiravocê gosta muito de limão, o teatro começava. a afas- .. A biblioteca de cem clãs- blíme, 0. fabuliata FIorlan, saber nada ma�s. Em .1870, .

se cansa mais queum igno-
adicione um pouco mais de Va'nde-se um '"n" Vila Mariana tar-se dela. Para tornar BICOS, em formato grande, que havia publicado pouco-e-e general zappi .pedIU ao' rante, porque o Ignorante
raladura.' 110,Saco dos Limões. Tratar 'l;om irreparável .a ruptura entre com luxuosa encadernação, antes seu poema em prosa I cardeal Antonellí

metI'a',
não tem preocupações gora-

Merengue: Bruno -João Cordeiro � na Rua si mesma e. seu passado, foi exposta numa sala de "Numa Pompille" pergun- lhadoras para a defesa de matícais . � a passagem do
, Faça a, massa de su§,piro Henrique Bo ltcnx 11, no f":"eito tomou marido e se despren- leilões públicos -

e enviada tau a uma- atr-iz do Palais Roma,-e o cardeal, pertur- idioma p.róprio a? outro a

comum, com o
.

creme tarta- I
" .

deu, da esplêndida bíblío- a? �a,r.telo com outrasi,ya- Ro�al, fa��sls�lil1la naque bado �elo odor de mulher I !.�z par q.eforma�()es suces-
1'0. CVbra a torta. (4PLA). ,. teca, que lhe servia de fun- r�adas. l�m�ranças d� .sua I'a epoca, se �er!l,' seu lIv�ü. que ,�Jtlanava ",daquela pa- Slv;a� que nãó o.,Incomodam

,

-

- ,'$ ,�." ,
•.

"

-, . , ., "'V-ilda al'tIstlCa e sentímen- ..t- Com q'u.e_fIm? - per,,; lavra-;j·t'etrucou:. e pOl;'quenão se preocupa de,

C'
-

8'1110
..

,

II Jlal'
.
,,' '. ;

. tàl. °s;;livro's estavam l:em guntou ell{·tom õ'tom brín-e ..';-_,·_Met'vallftldoras? Por �sàl·v:âl'- a�int.egri-dade de sua_
). Ol'S' : ,I

.

oe .'11\ ,:;. -: '. ,,,p�rfeiti!-s con�,.ões: � ,�ou-. c-à:lh�i>_;de �cer'tàs" mulheres ,�áTid,à<!e ?e�e,ral, n,:.$io mis- JÍl1�ua: p�ttrIa" Qu&udo �abe
... _!; o.. . '; I

.'

_" " .•.
, 1:. '

� o,
.', ...� -:' ",;;, ��M,.,�� canto (la>! pa,lW1n-as.. qq�'J?o.!-!f_�t:t!�em .\4escorte�fi� tu}'éfo,;;exercltô �om ;m'ul,he- c;�ro.._,p.alavraR, e,atrangelras-"', ' ,.'

,

'
.....

"
. �".� "�-�l'�Btta, com sua 1ll.1ía�h l,c..'f)Ihl;:;:<Q,eSen.v,Gltur� - Tol'fIs';,' I:�.a.';", .ff.. t-"'��' ..li".' .,' , 'PÕefsrt a:

.

f'a,zel" discurSai!.
RECENTES P,ROCESSOS" �iÇiiO

a ,tal, da g,çleia �.l.,�. 1 que ju.J.gamos sel"'ainda e�' miníl.l?,a }n.te�ti4ade.." q.u.é .a I as ol'l-r:as dêste-- g€ll-ero !ie
, Se. o "�omem �� �: muJ:h"êl.', en'quãnfo-" a pessôa culta,

NA LUTA .cONTRA O EN-, Repetia-se a's'}am com o matul�O qualquer! juizo� :: propnetal'la nao se haVia parecem e quem leu' umH a.pn1peIT� bestla�ldade q.ue quando já possui 3;000 vo-

VELHECIMEN:rO
.

:m�todo: FiIâtov Oe .t\o,m l\. g�: I bre.' os prepara:dQs"pa'ra r�' fn�nca dado ·,;_�<1J;a.b,alho .'d� há Ji-tl� 'l::�ll!� Prevê-se. q J�e- dr�eom� fIf�ess!lm um exame cálmlos não se arrisca a
Dr. rIreS leia· re�l, 'o mesmo que, Ja maçar' á base ,dessas t nbvi- '\/,1olar o seg��de� de, �m,l>� �e!}f':lCe ',A�s'(]e a primeira �e "onSCH��l.Cla ' ; S� de�1a7 dizer "Yos". Conhece a di

Quem está habltuad� a se. haVIa. observado, um ou 'dades, eomo 'a gelà'ia real. volum� para. v,?r..s� c,ontl -

agtna. '

� .

. ·r"':.tfl, l�ssem rePfo�ados, .
�elxa- mesmo e sua própria ·in..ÇJ.i'!-

ler revistas estrangeu'as,: dOiS ano�,' antes, com ati por ,exemplo.
. -'

,

llha I;?Iosa, 'l'1oes!.�, �ea.tro oU - P(;>r e,emplo?' nam de eXl'�tU' soclalmen- tura..
sobretudo as que nos vêm substanciaR vitalizantes de I Na ,teoria tu.do é mar-a- s.�rmoes. ,- .

-=. Com o casamento dos te, ou pelo menos de ocupar Aquêles entre voc�,s que
de Paris fica admirado e: cel'tos tecidos embrionarios, vilhoso e facil de explicar Estranh:;t agora a tudo

I dois.
seu .lug�r e .progredir. Há tenham sor.rido depois de

curio�o e'm saber quais são cO''UO o do pinta. mm; na pratica as coisa_,; õ. que. l�avlil cb�pos_!;o sua - 'Mas no caso de Numa um colcoptero que segundo lêr a anedota da atriz Du
as re�i vantagens e pos-I A multiplicidàde dos me- 'm1u:Íam por/c(}m'pleto ,.' blOgl:'iQ)� d'e atr}z, nao ocul-- POl)1pílie? - ,o_s. cá!culos �Oil engenhei- chesn{}is .que perguntou se

sibilida�es de muitos dos, �dos que apareceram :ul-l NOTA: - Os nos�os 'lei- tau. a sj)Ug�{lntIgos ,c�mpa-' - Pompílie ác.abará Clt"', :r�s na.o devEll'l,!l poder voar, a parte de Pífano devia ela
metodos que lá são expos- tlmamente tentando resol-' tores poderão solicitar qual- �helr9!l de arte nem .aos., sando-se com Numa - re,s- �enhum. meca�lCo.. adtp.I.� fazel';O-se conti:t:luaram :vi-
-tos ácerea dos prohlemas ver � problema do ,rejuve- ! quer conselho sobre o tra- -Jorna}lstas que .s�u marido\;: ,ppndeu imperturbável a I tm.do que c,erias lOIS flgl- véndo ditosas sem pergun-
-da longevidade. .

nes(!lmento e a nal?idez com
I
tamento da pele e çabelos ,rebe�t? �de unJ." a1',,:ore. g�:, 'grande atriz. ° I ca;s s,eJam JUl!..tas� sabe. ex- tar quem foi Antíocé Epí-

Embora sejam ,pubhca- que entram e saem do car-
I aI? medico especialista' Dr. ,nea�OgIC� <te "VICe'TelS �P<1_ Quando, em 1847, Mada-' ph��I como, voa es�e bicho. fane têm a fortuna de não _

ões não cientificas, o fato

I
taz, dando por sua vez lu- I,Plres à rua 'Mexico, 31 _

nhols, PI efella que P?r aI
me ,de Girardin, uma das II' PO,los bem, se � blc!lo. de- "conhecer a si mesmos".,� que apresentam p�ob�e- ga�es a ou�rºs. .represe,nta Rio. de Janeioro, bastando gum tempo se mantIvess� 'damas mais enge�hosas do pOIS de ha'ye� fel:o .um cur-

. Co:ntinuem por ÍsS'{) ,rindo
'mas medicas que o pubhco u.ma .forte suspClta de Ine-, enViar {} presente artigo afast��a dos palcos e dos

sécuio passado, esposa do. so d� meca.n�cà. .IaclOnal na :-'da. ignorância 'dos outros.
acompanha com bastante flcacla.

_ .
deste jornal e o endereço camanns, porqfe p::l.�a, fr.en- inventor do jornalismo mo- Eseo.a PAol�tecllIc,a, '!l,Oubes- Mas atenção â gota, se são'

interesse. Por todas essas razoes e comp.leto para a resposta.
te ,s�u lPulllo5.t sell\!- dl�e- derno, ofereceu à grande se � �eean�ca propna, nun- hpmens, � se são mulheres,

A prova temos no grande rente. LP Í;huu as, prela- trágica Rachol e manuscri- ca ,ena feIto a ,prova. de àte!1ção à celulite.
nmnero de c.a.rtas .qU-� recl�= t<J4h Il:n.N1D!' lU'E

t' "RMElA DUfRA ���ho;aesne,r:���er�e:de::n�� J to de sua 'tra,gédia "Cleopa-

J
-

M'" s· abemos de todo BraSil so 1 FI..._ [It ��!1J \.#t '

l'd -". .

1 I tra" Rachel teu atenta-

oao orl Zcitando .maiores detalhes

(URro DE "PARTEIR .::sr�i�r�de:S m��s
.

prec a- mente os �inco atos e ena-
-'

sobre _muItos :90S assunios ..) . . A. "

Também ela :ssi'stiu ao fi).orou-se .do l?apel da pas-
. '

.

. a' •.
que. sdfl;o (slebÔ�ld�ai�<a��is:� CURSO DE PART.EIRAS "

leilão pú.blico. ,
Os cem li- dSlonEa,l'te lnpteh�et�t�seralnn�(oq· ." . ,J' .�.,.",

0
••p:el�lO .IC,O . S �

_
' ,/' vro.,. ·g.ubIram lt uma cota- o gl o. ermI II:! ',. �.,

-:dos referemlh:se colms? mcoemto- Acha-se aberto até o dia 25 de Fevereiro li l'nsc'rI' 'ção
'"

conside-ráv�l em.' ,narre obstan!e, ymat ,peq.nena ?b-. �é.. - --- ----

bater a ve lce pe o. -.

d'd
.

'I 1 Nn' 'd
· ...

d servaçae a au ora'

p.�<.5$" _.

-

_

,;�
'.

"'

d d· F'l tov e da geleia çao para c.a:n� I atas ao Curso. de Parteiras mantido pe- pe a_ e ega ela
,

a ·enca er-
M.

.

d
".

�_ ,.

,os e I, a
I M t 'd d CID

' naçao e tamltém porliue
_-;- as. por que eu ao

C
,.,.<

real. . (
. a. a ernl a e arme a utra. -

. I '. d? t 'b ·.d· '. d
.

. alnante 'da rainha Cleopa-

S
. . 'esum'damente A' t d d' -

d'"
. um IS ri lU Ull\. - e Vln os t' t� b

. A ?

I
�j-

..•

VeJamos.I ,

�

.

S In e.res�a as po erao lrlglr-se; a Portaria da- metêra na cabela dá-los de .r� Il'lll: nome. ao· ur�u�s.. �
_

em que conSIstem.
- de quele estabelecimento todos os dias útei·s no lIorário d-as ,pI'esente a 'JirnJ ba.ilarina Nao cons.egUlu enco-lt!aI '

/' ". ta
,- ,

o

, ...,

F,SIetgund�rt�s cO���fdctso.se_ ,9 às 12 e das 14 às 17 horas'ou"por eaÍ'W: â.,Dire';ão da 8'El:lUi:'�nalfabét_a..it 'pará -q�le Ao,.u·t1't·o . �als elegante que "" fI a ov c
• d '. t M'" , 'd d

.

,- .� tambem ela,,,d1linte do lO- .

n onlO.. , " ' .
o

'

riam eapazes -de r)'1.o uZU. . LO cernI a e.
t' f h ilh

>! '

A senhorita de C�lamp-,/
,

, "OUI1AIfTC,_,.
.

T01X) _01A:,'.elementos sll�ept.ive� /:= I Florianópolis, 14 de Janei·ro· de 1959, ob��� ��imasu�a-li�:�atu�! Nelé, t!j.mbém ela mulhel'
� "

--

estlÍl:ln'ulaer enatrVelt:l��a'd� u� Dr. Biase A. Faraco uniyersal 'tr�lls!'{>rman�o-a'S dd� teatro, peIn'gtuntoRu cI·1nlleTI '.
.

��. nos V.4'��JO.""'_ce u as·,
. f" -.l. Diret' num pano de fuíldo de seus la a seu a1l_la. .e, a • '_' 1<6:.:. ,_J

modo :partlCul�l ragmedll or
cândidos ambros ·de onde haVIa tIrado o ar-

- '.' tt1

ft'-
,

tos ele plaC'tmta;d ,Çl,uat o

p. A ,I' 'L .i.------- Um' incauto
.

o incauto gumento de tragédia "'Ata-

::tM/;:,o;c-.. _-���" "

il::
" '.L-O�_'.�,:", ,..,..

conservaqos deVI. ameI! e

A ( E T' E habitual que não falta nun- lie".·.. _,

.
-

em ,legadelr_as.. l' 1 ca volbmdo""se para a ex'
- Do Velho T�statpentoEm relaçao á ge eWt rea"� >./ A J at�iz e nea2:darl1i nobr.e - respondeu Raéll:te.

t t de Uma pas a nu .l' U g a s e
�... .,

'Q 'd" J
.

Ira a-se
.

•

t da '. deixou cair uma aprecia -
- ue 1 �Ia. - exc a-

tritiva .especlal sécre a
_ ça-o' mau a senhorita. - E por·

b Ih e qUe ·serve j, t d 'd
•

A" ..
.

.

t· . Ih h';
('

pelas .a e as
1

no cen rI! a Cl ade
_ Rara. vez 'abrIU seus que l,lOU do ve o se aVia,.

.,-, '. ,

de, alImento a. um� ad�� Tratar com Cláudio clássicos não é?' iml novo?
, .

-

I
FIL.IAL A SABERANA" D�STRITO ,DO ESTREITO - CANTO

qualquer (eslol:'�d)a a�r�ns- rua' Trajano, 33. - Rar� vêz? Que_r�rá di"". ,Outra lFran�e �raglCa, a "A tOBERANA" PRAÇ'\.15 DE NOVEMBRO _ ESQUINA .

so numa co !TI I ,

abelha zer nunca..,.... confessou, 're- Ducbesn<?l_s, InteIrada de RUA FELIPE SCHMIDTformando-se .. numa l'a'- ( A S A
-

A p. A R T A
-_..solvida cada,vez mais a ab- que SerIa levada à cena

maior, conhetclda. como on'.. •

.

. � M E N TO, jurar seu pa·ssadQ. - �ara uma tragédia chamada "An- , "

nha, e?qu�n o que��ã,rias. ' _

• ser at:ri1<
.

não é hecessário' tíoce Epífane"., perguntou: .

tras �ao .sl�p.les lfrva ali-
-.., ALUGA-SE VER E TRATAR A RUA FELIPE s:;tbj)r·maIS \ do '''l'ue eu sa,.

, -: Quem, f�ra a parte d2
MaiS aill a. a

leia' real SCHMIDT N.o 162. bla.. ....
An'tloce? ,

mentada caIu a ge . CreIO 'que tlnha;·'razão . .Q - TeIma responde-.
vive cinco �nos :�ra�:!l� ensinamento, (lo,f!empo dos ram-lhe.

.
.

. que afl obreJrafl
t

. .gregos "conhece-te a ti ,_. E então r

O pa;pel . de
a�ingem quaren a e CInCO 'VIA6E� COM CEGURAN'A mesmo'; -,isto é, se cons- Pífane fa,rei eu?

.

,

dias..
ara ue se � \ ci.ente de tuas insuficiên- Em outros setores da

Isto bastou tontra� n'a E n,IPI
cias' Inentai's, morais .e cu 1- atividade humana, :iião �áprocurasse e� riedade ca� � r.\ DEZ turais, é um conselho imo-' muita' diferença com."'-'rela-

pasta l'eal 'Pí p gar a vida
• ral porque a intr.ospecção � ção ao mundo das atrizes .

.. pazes de
d
pro ��a maneira SO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS . paralisante. O h0!TIem ql�e Os b?m�ns.. exceptuadgs ��.humana ba me

, com as DO :!se .conhece a SI mesmo" e.sp'€cIahstas. no que res,pel-
que se 0Eservavapinlões fo- .

'

não· se iariçará jamais a ta a sua' especialid.lfde re-

abelhas.. as o
oi um n! P I. D· o. "r. IJ L � B R A r' I L E I R' C' " I uma aventura, não contrai- constam-f'!'e no po�co que

ram mais longe. � s
ali _

'" -� J - J rá uma dívida" se não está sabem e não CUidam de
grupo de camundo ;�ferida ... :uJnóvoU. ,_ I -Ilai, ..,. JOIft""" _

_ Cu"'; tifwl- certo de pagá-la e ,portan- aprofunda�-se .. O marechal
men�ados. com

. 8; i
, to não fará co�rcio:' j�

.

dé campo. �llldQ.tzky .. di'1!8e
/!!,elela tenam vlvld� t�JIS A. ae�n(,t'a. ,Rua Deoaoro eStll',in� mars obedecerá ·à'.'o I!usilâ--::"<dlJrante·tôda· sua y,ida,,"a
tempo que outros u rln?� \'lu. Tene!l!p' Silveiu'

- 'nime' preceito, do bom 'senso, espada' de Demóste,nes",nor!nalm�nt�. E. como a; "

que ..p'tega "<�ilãe :"'dar u,lll;.>n�n!e quedhe era maiS ofa-
podl� deIx.aI d� 'tse es�eraI, i'

I passo mais Jargo llue a p�r- "mlh�r ll�le. G '. �e Damoc1es.
surgIram Imedla �men e no

V E' N' D E S E" na" " -. ,. ',0 mnto)' RenOir, lendo n\)
mercado u�a sene de pre-

,

: - �'. . ':;.' I P�ucas â'trites·. setia.in. ;:negó<;io �,de_ q:uadros do: ta-para'd�s vlsand? combater. A"
._ .Resdemo_na, Oféha, Juhe- moso Vd!lard, .

uma Cl'ltIC8,
"""'......""a,.."''-:elhlce ;�s()?ret�d.o, seu,s, _Um. ,�Qgo c0lll: tre3. ��ç;�s" �m;,R�I��l�?"�i ,,,t,á,,. ,�.e:0j;-lv��se'!n.,;$,()mp��!}I1'-i aesf�'�:?,�:aye,l, JQ.go..1J de Ia-

eS�lgmas como as 1 ugas)
tado Ver e tratar FreI, Eya'l'lS'to N. '4.1l,'.t�ndos,1, i";I)�;',,did;:( b:l§-·'t.éxt'(:ls'l'<;l.ue"�"l�ec·rtarn;,,· Çto �ô 'J0 ,:nRI

.

;ICss,e:
ténd�...,.t?dos eles' na compo- ". .

_....
- �.. . .. -

..
'

<

�/n'j.,�:-!> \;tr>. .:* ", o" .,' •• , �,:;:,?
. <'<, c'

. '{ \'
. '""

, "',0" ..•.. ;.;tffi.)��;;'2;'�':;;,�f1; :··':z.&/;"i::;y)�,�J6t�;,�;r�;j· ,'.?' ,�Ú���!,

.s

.�, '...

" "

'Em meio aos cálculos e

lân-çament0s, é -serrrpre bem-vindo'·
um cigarro LINCOLN x; o I

cigarro dos que se concentram

no trabaiho ... ci�arro
féito com excelentes fumos,
LINCOLN é um prazer',
'que onimc, ,diàriamentst ..o

ritmo de sue crlvldcde.

'TORTA DE LIMA0
Esta réceita por 'ser Ií-

. geiramente pesada e nutri
tiva, seria inais e ·COnVE;
-nlsnte que fôsse servida rro
'lanche da' tarde. Com chá
fica uma verdadeira delí
cia: Experimente' que não
se arr�penderá.

INGREDIENTES:
1 xícara de farinha de

trigo .

2 colherínhas de fermen-
to

1 pitada de sal
2 colheres de.. sôpa de

.água
Meça-a farinha e misture

com o sal. Junte lentamen
te ss colheres de água.
Amasse-a formando' uma
bola com a mesma.

.

Recheio
1- xícara de açucar
1 p,itaaa de sal
3 gemas de ovo
4 colheres de SUC{) de li-

CIGARROS

de ponta
a pon�a

o melhor!

V I S IrE A NQS'SA· LOJA
Rua ·Deodoro f n.0'1 S - Tel. 3820
lI"lih I -.A �(,"... .!!n." nhtrn�-...do ••trell•. _ f·.....

.

A Soberanà" Pr.-ça Jr5 de novembro - esqulnl'
'rua Felipe Chra.idt

----------

VOE PILA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



/
4

/

- -_._--_-
.

1JLUGA-S VE.NDE-SE
Uma casa com terreno medindo

Uma casa de madeira. p intada 10 x 36 m ts, localizado à Rua

a óleo, espaçosa. com quintal to- Monsenhor Topp, n,? r.4. Triltar

do cercado. sita à rua José Cân-
.

com o sr. Carlss Teixeira à rua

dido da Sil\,,,, 122 - Estreito., Coronel Pedro Demoro n.o 14G6

Informações telefone 2583. (Posto da C. Ramoe) - Estreito.

L A Ss A

AI - s eg au

PARA ESCnITóRTOS E CONSULTóRIOS

nos altos d a Caçulinha d. A MODELAR'

llás;cl, Colégio e NOl'mal)
lNSCRIÇ-ÃO - 26 a 31 de janeít'"õ
INICIO m\S PROVAS - 2. de fevereiro'
fXAMES, DE ADMISSÃO AO GINA'SIO
L�SCRIÇÃO - 26' a 31 de janeiro -

INICIO DÃ PROVAS - 3 <te fevereiro
EXAMES DE ADMISSÃO AO NORMAL
INSCRICÃO - 2 a 7 de fevereiro
INICIO DAS piwvAS' - 16 de fevereiro
I\iATRÍQULA

-

.DIA 16 de fevereir'o ...,.. 4.a .t! 3.a s.érie ginasial
Dia t7 de fevereiro -'- 2.a e 1.á série -gina'Sial
Dia 18 de fevereiro - Normal
Dia 19 de fevereiro -:Científico e Clássico

HORA'RIO DAS 9 às 12 horas
DAS 14 às 17 horas

lNICIO DAS AULAS - 2 DE MARÇO
Obsel"vaç(les:- N'Ü ato da Matrícula será cobrada a

Caixa Escolar, sendo:
Normal: 'Cr'S 100,00

I Ginásio � Cr$ 100,00
,
Científico e Clássico: Cr$ 2,30,00

Os alunos de\'etão""'vir uniformi-zados .na inicio das,
aulaR. ;-

ile janeiro de 1959
Mário Wietborn

Respondendo' pela Direção

Florianópol is, em 9

F.DM'ORi\ "'O RSTWO" '(irD'A

'0 ütruLd
"

Rua C��. "etr. :-
felefone' 3022,:;1.� CÁL P...taJ· fIt

. f....nti"l"f'çe> ·r.nco E�:T ... no

n rlf&:·T.O·lI
Hubenll'� ,ÂrrUll. � ...

'" G E R I: N T-._

ou,";"ngo. Fer�.ndee de· Aqui."
REDATORaS

I };naldo Me:w .

- Flavio'A.8th_·- ,

André Nilo Tadasco - Pedro paut..�aaid"
"_!,. -.

•

Ma"hado ...::::

,

-

C () L A B O R A D O }lo. S
_

r�rof. 8arr:eir,ofi Filho - Dr. OswAldo RodHl'u." 'f"abr-ai
_ l)r A-Iddes o\b'rt'u _. Prof. Caril,,, da· ro"ta Pt..· .. ir.

-,.. Prof. ütnon
L d\tça' - -'Major '1d"'1(jU.. � ,hlT�M' -

Prof. MH"Oe1Íto' de: Ornfa!88 - Dr. I\f.!ltcm �·cta· Cí' 1

_ Dr Ruben (.ish _1 P"róf. !\ ....��1s:"s Neto WaJ��
J,anJte _. Dr. Acyr,i>into' da Luz --·Ad (:ãbra)""eivi! ,

Naldy Silveira - Dbràllcio 'S.... - 1Itr. Fontuur,.
Ii .. y _ Nieolau Apostoln - PaschÍlal Apoilt,oln -' limar
r.rva",o • 'Paulo Fernalldo d. Arlll)" ......

P U'B L I () I'D A"D:.
�brt8 ('eli". S'iI-va - Xldo F�n.8n�

Dl&8 - Wplter Unhar ....

AJAr.lNAÇAO
Ulegario OrtllZa. Amilton Schmidt

, IMPRENSORES
nrt.n;:,\IR CARDO�SO WANDERLE"{· LEMOS

R E .fI n E S' E N T !\ l' T !
, �

'..,.

tr ..nr{'�en: SÇÕof.'li A. S. Lltr" I.ttfA

PIO·_ Rua senador 1)80t•• �I, '- b co· \ I'Oar
;./ .. !. . "r'� .(". �

Tel. 225924
'

'" "aUla••tut' "itória 657 - etJt!1 11 '-.-
, ,

.

Tel. 84-8949

!.-;('rvlço Telesrráfico da UNITEH PRESS I i! -I»).
AGENTES E CORRESPOllDENTEe

.

�;:'I T"do� i){l munlcipfol de �A'T.4 CATARINA
A N U'N C 108

.Zu.ri

"II 1!:!l'IAIlU" () MAIS ANTI(;" IlIAIUIL DR SA.'II1A l:;J.-!Af<INA

T ER·R E N O

I�DI(AOOR PROflnloÍlAl
(UNICA . DE OLHOS OUVIDO� v

'NARIZ E GARGANTA
do

Dr a 6 U E-R R E I R O &A f O N S E { l

.0,1I_ROe
V O É r P E L-A Móveis '-'vende�se\Máquina de Ajour .

:
".'

....
_ MÓVE�S: Vende-se de quarto. VEUDE'-S.E

. ti me���:e�� f�:nt!O�0:e9,�g
........

' . sala de' Jantar, copa, cozinha. 2 "
_

dum lado f.! 5 metros do ou-

e"�La grupos estofados. comoda grande Vende-se uma MA'QUl- tro !�do, 'situado .na Aveni-
com tampo de marmore, 3 camas. NA DE AJO�, marca

da RlO Branco perto do
.

SINGER, em per ito esta- Quartel da Polícia. Tratar
de ferro com estrado de mola. " I t I �

.lo e funcionamento. pe o e efone 3239.

A L U 61 A • S E doi. fogões elétricos. geladeira, 'I'ratar à Rua Trajano,
toca-disco Webster. automático. N. 31 sobrado, com Dona

Um quarto para snl te i ro
,
com três rotações, cadeira de balanço. Lurdes Madeira.

todo conforto, mob.il iado ,
entrada etc .. - Rua Felipe Schmidt, 19 -

independente, situação ótima. In- Sobrado - (No período da, tarde). .(a5·8 Residencial
f o r muçõ es telef'o ne 2fi8:3.

FRIGlnAIo{tE SUPER�UXO
Por motivo de viagem vende-se

uma geladeir9 FRIGIDAIRE SU

PER-LUXO.'� nove pés e meio.

IN�TIT�T� n�:';----�����-t-"i�� � '�II
V E N D E - S E ,)0 I' c-s 4f., çoooo .. Os i ntere�a-

'. . ./._ >',' 'l
.':.' ..

<'
.

..'
Dois aparelhos cínemato- dos poderão telefonar para 24:j8

1 gTáflr os simplex - Modelo - Tçnente Slobrinho. Das 00.00
•

R.�!l1 perfeito estado. 35mm:. às .1200 horas e das 14.00 às

. u�m rsnl�U·· ml� tU �_I�rl��et:._atar.no cinema Tl-
1700 'hor:u.

'

)

ANO LETIVO UE 1959
'

F R-f·D:fl.rC-O G. B U EI D G E'H S
EXAMES DE COMPLEMENTAÇÃO - ,.;' ';_ -"

.
:', ,

... '

-
,

. -, �
- ) ,...

iNSCRIÇÃO - 26 a 31 de Janeiro
INICIO DAS PROVA� - 2 de fevereiro

.

�t\' a IV o:g7a.�(J o '�'"
EXAMES DE 2.a E'POCA E 2.a CHAMADA - Gi ' �

i)COLi, �J,(JRMAL JE iOlíGlO
-'

r�OlfA(�O �DE .�SÚJ"
-

,

.fEDII1L;NUri,_ L1Jl�J.DE�1·'5)9
.Exaines de 2.a -époea ,,.�+.

Iflseri'ção:-dia'29 de janeiro --'d'as 8 hs às 11-,30 h�

'F.xa'mes: dia 3 de 'fevefe,ir'o - às 7,30 hs e às 13 hs

"
l{esultados: dia 11-2, às 16 hs --

Exames de .Admissão -ao Ginásio (para 22 vagas) DR� BUli :GOMES
Inscrição: dia 30 de ja'neiro "-das i8 hs às 11,30 bs U
Documentos: Atestado dé saúde' e, de vacina,. ce�ti- 1tEnDDNÇA.

aão de idade·e de conclusão de Curso.
. Mf1DICO

,Todos os documentos isentos de sêlo, rpré-�Natal - Parto. ,,_

_

mas com ·fi'J.'ma I'eGo�hecida. Oper.ações--. ,Clfnic� Geral '

f<.;xames: 'dias 2 a '7 d'e fevereirQ
Resid'ência: I

,1JJ1l. l'I.I!;Wl'ON U'AIIU.Á

RU8"Ual. Bittencourt n. 117.
.

CIBORGIA GERAL
R�iI'ltaàos: 'dia 11-2; às '9 ,bs. Ten-efooe: 3839\. '

. 1J0en� de �enhor.. _, "rod�

Exames d� AdmisSã� à Escola NOPUlal Consultório. I lollia � >;Eletrlddade Mé.cH"..

<Inscrição: 31-1�59 - dltS' 8 hs às Il,301hs QRl!a Felipe S�hmidt n. 37. .

Con.u�tório: Roa Vi,ctGr _�c
'Oo(,ljln-entos: -Atestados de saúde e de 'Vacina do De- 'Esq. Alvaro de Carvalho

,rellea n. 28 - TelefGna. t!W·,

Horário.
.

'. CGn.ultu. Ua. 16 hGno $:

partamento de Saúde. certidão de ida -

Da 1600·à 1800
dla·nt•.

de e de conclusão. 'ue Curso. Todos o� Sá�ado'. s ,. àe.idlnci.; lI'ona. I ...

'documentos Í'S'entos de sêlo, 'mas com Das 11:00 às 12.,(,0.
Roa: Blumenau 4. 71.

'fi'rma reconhecida. • Atende à Domicilio IIIt.· AYRTON UR OU\ FIl>!

l:'xan1es: 20 e'21 de fevereiro de�M9 I OOi;XÇAS DO PULM.h)

. Rematríc1ila.: TUB.liJRCULOSliI
. Conao,ltõdG -' Roa Felill_

Di-à: 12-2, às 8 fis e às 14lb'orws--_. CU,fSo\l8eeundârio Schmidt J8 - Tel 1801
Dia: 13-2,�às<S e 'às 14'hóras -.Curso'primário HoráriG ·d.. 14 à. i6 bor..

,:\llltrícula: Jardim da' Iniãneia nas s·alas "do Jardim Re.ldênd. - P'.hp. �khmld:'
.

.

. Dia': '1'2-2, àd'8 e à; 14 ;h()r.as
u. 1117

Início....do ADO Letiv.o "'i"IIIIIIIIII;r i>�--·J-U-L-I(l-�Õ�l-;-v-rl-Ia,;
Dra 2 de MarçO' de .1959 I -. II D I C o

No primeiro dia de aula as alunils apresentam-se \J 'tlil.e........ta em UU"", UUV1l....

de uniforme-de-gala c'Omplet�: biusa lrle rmang.a compri- iI'�:_..rtiI
"'.rl. 1> Gare.nt. - "utam,,�tt

I-'!'. • O...rllç6"D
da, boina, luvàs,-sapato ·preto fe�ha.do.;lE 9'ueilla.m trazer Intra· '�rm.lhG - N.I> .. II�",;'
:2 fotografias 3x4,·de-.uniforme. As nO'Vlltas, A fotagrafias. - Ultra-Som -

No túnel do GoJ�gio, 1ndicação do ·.material esc.olar:· ,Tr.tam"Q� d. lÍ'lo.lt. h�\
•
..�·r.�lo)

7-íàs' 11:30 41s \ I "n.I""''',100'9111. - ".�,.t ....�
,Dia '24-2"59: l.a. série' do C. Pl'mj.ã:rio • _1IIi...illWlw.l.......;...J�U;WItt Oe.lo. -.. ."darn.' 'Qu!'O ..m' '"

Dia 25--2-59:' 3.a 'série do C. Primário ,-,-"

Ora. Ebe BII Ba rI'O:s •• o..aID'Olarl(>IfOlGlfi.
Uia'26-2�59: La -série do C.' GinãJiio ·,tale<> DO ••�ciGJ

BGTarl" d.. • ... II �"''''''
. Dia 27-2-59: 4.a série do C. Ginásio I CLINICA DE CRIANÇA�' da. 16 à. 18 boraa

{3,aO. às 17,30 hs "tender' a partir de I.S .'" n-' Conaultório: Rua YT.(n,Q

ili.a 24-�-59: 2.a s'érie do· C. P·rimário 'lembro' AVA Herelllo Luz 155
Meirelle. 22 - fI'une �iI:'

�5-2�59: ·4.a' sé.rie do C 'Primário l A to. ,.
'

'I Re�ên(". - Rua. Si" J.H�..

,
P

n, 20 - "on. 14 11

.. 26,2-59: 2.a série-e }.3.a do' Çinásio I Horário: _da. l$,i. 17 1I0r... I
�

27-2-'59:' Gu rso Ci�il'tífico e l'Es'Cola Normal
. Todo. 08 dia. exeett)l) .ábadll8

.
-----

lIPârAMEtUD DE JAODE POBlICA I' o.

>P\'L A. rrT fj'l:::S 'DTCE 'F A R MA C t A
MêsrDe�Jan�iro (l9S9)

I

17 - Sátlado (tarde) .Farmácia Catarinense Rua Trajano
18 -- Domingo Farmácia Catarinense Rua TrajanQ .

)4 - .sábad� 'itárde) . Farmácia Noturna . Rua Trajano
_

25 -""Domingo .

.

íFa'rmácia Noturna Rua Trajano

...

O s.erviço n�tui'nQ sel� �f'etua�o'pelas iarmácias Santo Antônio, Noturna ')
. VItona. sltuad_as as, rU1ts'''Féltpe Schmldt. Trajano e Praça 15 de Novembro.

, 0. pJa�t.ao diurno comP,reendic,lo entre 12 e 13,30 horas será efetuado pela
hlrlll:lCI:l Vitoria. �. .

.

24-12-58

./

Chefe do Serviço de Otorino do Hospíta'
de .Florianópolis - Moderna Aparelha
gem Suíça e Norte-Americana para Exs
me dos O'lhos. l!eceita de (kul\J,)\ [)O'

Refrator Bausch .Lomb. Operação d�>

Amígdalas por' processo moderna
çO;�,�ULrORIO RESi flE.\JClf\

l{!JR dJ)S 'Uheus 1" <:/11'<& _Iielbf' SChmit.l; �I.,.

i__��·�F�O�N�E��2�36�'6������F���)__��·�E�.��fi���"����
DR. :·POLYDORO SÃO' 'THIAGO
Doenças do Coração - Eletrocardiograf.ls

lIvras marcadas - llJ às 19 horas'
v ucr M.eirelJes 12 - FO.ne 2702

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

DR� GUARAC! :�SANl'OS

Uma casa a Rua' São ,Jorge,
andar térreo para Finm ln'er ia ou

armaz ém, com d h n s salas .e um

balcão frigor:iJ:ic" rôm 6 O1t. e

pratelei "as .

Tratar na Rua Conselheiro Ma

fra. 44.

, Cirurgião
PROTESE .; ÇIRUItGl,\CLlNICA

.
,

HtGRARIO: ::- Das 8 às 12 borsa. exceto aos .'!ÍadGa.
Atende exclusivamente com hora marcada

Consulfório:r Avenida HereHio Luz. 69,

Esquina da rua Fernando Machado.

SOADHO
SAILAS

!' -----------_. .

DRa Spy�OS DIMiios ---médicO
Ex-interno de Cl i n i cu Pediat rí cn �Ié,dt(·" Ir Higiene Inlu�il

da Fucu lrlarl•.de, Med'kina du Pn rn ná .

Curs o dr e specin hz açâ« do s..� T {LI F .r . nl;!:,dr d�>
Uni\'('rsidacle de Sú o I'nulo.

Curso 'de aperf'etçoam-nt o . o!' rndjqdlag::(,,,tl,'"

H i g i e n • ..1,

1 RMÃ O'S BITENCOURT
CA'S 8A[j'ARÓ- FONE UOt
... ",TI(,O OfPÓSlrQ OAMIANI

Aluga-se varias em Prédio
térreo e rantral Informa
ções no Telefone· 3612.

VENDE-SE ou ·ALUGA-SE

TELEFONE 3 6 3 o

,

- ('I.I:'\ICA MEDICA _ APARELHO HE:SPI[1;\TOnI0
-, DOENÇAS )'upIO�Anf.S

Co neultó r.o: rua Tra j a n o , 41

Ho rá rin : da, I" às J(j hura s.

Re:sidpnda' u a Ped ro Ivo. ] 9 Fone �3�9,

lEIDf-1V E'N n-E - SE
Um terreno com 372m2 a R,ua'A V I S O

NA 'PRAIA DOS IN'�SES
Vende-se um a rasa de material

bem próximo a I�ja. Informa

ções na- gerencio deste jornal.
_Sala de visita, sala de jantar,

2 qua\tos. dispensa e cosi.nhn.

Dr. \ O'fT O FR,EUSBERG-

Durval. MeI<quiades de

Prulongamento, Vê� e

Rua Nereu Ramos, 57.

�.Ol1za -

As Irmãs F'ranciacan.,a, residen
tes à rua Victor Konder 4. antiga

Blumenau, avisam' que está aberta

a reserva de matrículas para o

Curso -Prtmário,
O Curso será. só para meninos.·

A DIREÇÃO

tratar a

Diagnóstico e Tratamento' da� moléstia� dos olhM
Neuro-Oftalmologia e Ortóptica.
Cirurgia do g\obo ocular e. Operações plástíCRfO i'i{}1!

anexos d(ls olht'�.
Traumatologiu ocul.:ir e Eletroimã Giianl e.

FloríanóÍJ.olis, Tel.: 31S!!.

Aluga-se ó irrra Sala' para Escri

tõulo ou f depósito à 'Rua Padre' Ro
ma. 52 *-nBa-r térreo.

V E N 'D :É .

- 'S f
- Trath 1)0 :�:l. :..._ -

Ye1JlIt-

ALUGA·-SE

.'
.

BRA� '�fVA B. Sf-H:WEIDSON BI(-HLER�
°.clíN{CA DE .SENHORAS E CRIANCAS

. ,

Especialista em moléstias de .anus e recto.

Tl'atameI]to de· hemorroidas, fistulas, etc.

Cirurgia anal
C0nsultÓl"io;- Rúa Cel. Pedro Demoro, 1603

Estreito'
sala 2

Um quarto llI.0billado e com todo
-onf'ô r to de·sejado; rompletamente
n dependenr o" Infortunçõ .. te l. fo
,1(' 2;;S;l.

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

Da . LÂUKO UAU 11..-

CÍdNIC.l ....lU.L

UM TERRENO NA AVENIDA

RIO BRANCO. A TRATAR NA

RUA VISCONDE DE OURO

PRETO. 109 OU PELO

FONE 3239 ALUGA-SE
Novo, pequeno apartamento e

um lindo qunr tó 'em C:sa de fa
mília para uma 'moça solteira.
Tratar à Rua: 'Duarte' Schutel, 34.

.'P.c1.Ulta .em tI' ... l�sM •• t. ".. ,

nllora. _ 'ri.. .nn&T1 ••
Cor.

-

..adical da. Inf.('cõ&.· <!:"O'

da•• �ronicaa. do aPJIrelh. 0[.,.

nito-arin'riG em e.mboe o•• "�o-.

:;>oença. do aparelho Divo.,t;,,!)
• elo .iatema nervoso.

E['()r6ri6: 10''Ai lia 12 e 2'" 'f 6
hora. - Conaultõrill' I(n. r, r ••

donte., 11 .. 1 D 'A�d�t ._ ;>',"....
41'8 .

- ResidênciA: RD� I.",.� -<1a '

;outinho. 13 (CI-icara d" l"l"_
,h. - Fona: IUIl.

oa C:LAL!NO
t:ALLB'Tl'l
ADVOGÁDO

a•• Vitor lIalr.l.. fi':>
rON": !.•68.

...

---�----
--------

uu WAL"'1UR
I.Sl\JK:IA

l.OMIOI

VENDE .. SE
:-/0 Bom Ah r ig o "

.t Coquei ros)
Casa em ronstnlção bem adianta

Ia, sobre dois lotes. próximo_"
[Haia com bela vista para o mar.

[llfol'111açõc'S com Hcí tor Bitten- I

-our t - Tel. 3802.

"_ -

.� ::,"r-"�!;_'-"'::l
li1lltl'KHlt:1 -"'IlISL�'- �

.PA1lA180
..DICt'

i}jplomadc pela FaculdAd. Na.
donal de Medicina da Ulil�.'r

IIldade 110 Bra.1I
!!lx.lnterno por eoncur.., 9.

MaternJdade - Ea�ol ..

(Serviço dG Prof. 0ct'·· •••

I Rodrilfuel Lima)
I!lx-lnte....o do �er"lçG d. ,-,r'�l

lia do Boapltal lÃ .... It.1 \,

.. Rio d. Jan ..iro
.'dico do Bospital d .. C8ri,ldh;"
• d. IJ.aternid ..de Dr. Carlv.

,
Corr�a.

DOENÇAS D. SlilNft.ORA:'l
.

PARTOS _ OPIlRACOIS
PARTO SEM DOR pelG 'll4'''.de

paic.u-profn6tieo
.

,

Cono.; R\.:'l JGiG Pinto " • n

du 16.00 à. 18,00 hora.
'

.�tende com hora. marcad... _

1'elefone SC811 - lú.id�n .. iJ,
Rua General Bitt",nc(}urt 4 1 01.

Escritório,
Edificio São Jorge
Rua Trajano, 12-1.0
Telefone -2657 ,

A L li {i-A!" SE
..,

fJMA CASA A RUA HENRIQUE
BOITEUX. 44 ._ ESTREITO _

l'RATAR NO LOCAL bOM O SR
BRUNO .10 •.\0 CORDEIRO.

'

DOENÇAS DO CORAçÃO --=
ELETRO�ARDIOGRAMAS

Dl'. ORLANDO BORGES
SCHROEDER

Cursos de �srerializaçâo em
São Paulo, Rio e na' Harvard
M,dica� �chool Estados Unidos

da Ámêri,ca_do Norte.
'Rua Tenente Sih-eira. 15
Telefo·ne 2 4. O· 5

é611Su)tas das 9 às II horãs
da' manhã,

,J••rac6M _ UoenC'. de '1:1",,,,.,,,
r.. - ÇUalea •• Atlal ' .... -

Cuno d. ..paciaU.acl(l 1141

Roapital do. Servldon. _Ih III�·
'a'o
(Sarnço '0 Prof ,.

\od,rada).
Coil••lta. _ Pala m.DU AG

l:{u.pit.l d, ·Caridad..

I v.;: I L-;'-;... r�
,- ----

A tarda da. 11 10 IIIGra, .-..

.

....t' nl.l'l(}'.
"laQ • no ·con.ult6rio à .R.lUl .N.... U·oe.�."

.. � dG .parelho re'jJl r. L"n.
IlCO...achado 17 .E8QO;M d. r l'�.,' TLBEHC('LOSJ;

,

.tente. _ Telef. Z768 (lADJÕGRAFIA .& ItADJOR('()J'tA
.

Re,itldê'lci. - R<l8 rr�.',h"l vos PULMOBS
'1)1It1nho " - 1 .. 1. Ino.

--_;,--------- -

, .Clro,u:1a dOi,Tora:s
i
,rorm ..do pela 1"3('uI09d� i\""'ur.al
de Medicina, l'Isiol"2"h.t", " nalo_
elrur!tlio' do Hospital, Nerê.

liam"
Cano dI! e�peciallzaçilo reI.
s. N. T . .ElI-jnterno e �J:,allai.-
t._I,I� ctt

_

Q.iru_q('- do ero�, u!!:o..._.....
. Guio)/Hie. (nfo). >

:,
'Felip•• 'St.IÍml·dt'; '�i'

1801 •.;'2 ... ':'j/,""
-,

;,'iJj'
.. '.'-

r

an-dal' - saJa 13

,

0& •

,

'E·S T R E I TO'

:IRURCHA

,

4 e 18,. Domingos : Farmacia do Canto
l°. li. t; 25 Dom1ngos é 'ter.; Farmácia Indiana

Rua °pedro Demoro, 1627
Rua 24 de Mala, 895

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Boje o ,3·
�

hC·
...

ltii·�·:. -·ii einDS�e I ,Ia
I

cilio BiasI
Eseolhido porsorteio,t oidade1dr BllIII1Inau' ser.palco, hoje, com início ás 17ltoras,:do'terceiro e decisivo choque' e,ntre,filuei.rense e

Marcílio Dias, visando a daSsificaçãcrpara o Estadual de futebol de�·19S8;Para aquela progressista cidade 'do Vale do: Ilejaí rumarão
,esportista 'd'esta (apitai e Itajai, a,!siosos por verem seus clubes entre os cinco que disputarão o Ululo máximo. A delegação ilo.clube
alvi-negro a eslas horaststará viajando-para Blumenau. Os rcenjunlos,f·ao que parece, serão os mesmos que estiveram em ação na

longa e estafante peleja de ·quasi ·três horas. Felicidades, cracks alvi!R�egros!',
I. ,'-.,HI� N - ,.... ro _"'" - �-'"'-�w",_�_� -..-_• .,.,..- _:....:w.-N _.ww -.w�,:,...,..".,. ._._..- ••_._ -.._._-_-_-.-•._��

- -_._._._•••jjJ,-••_ _-_- _-..�.._._-_•._.-.-_-••."._.�.�

I pnlRfira .gellde surpresa do·.: -elindnã- �;i.:,�I�;f�:�;�:::'�fi;1�
.

. d8 o lIIérica pelo Baep'IIIH!
o grande Clube j�inyilense conseguiu reabilitar-ie do revés sofrido e� Jaraguá da<súlif8lean-
do leu antagonista mas foi ,vencido na prorrogação por 1 x O Decepção ,total em �oinville
Acaba de surgir a primei- seu» prôpríos domíníos pe- na "Manchester" eonsideran 2 x 1, em JaragÚá do Sul.

ra grande .surpresa do fu- lo Jovem mas valçrosp eon- do-se ser o América um dos Veio o segundo 1 jogo, em
tebol bar:t:lga-ver�e. ,neste Ju�to do Baependi, bi-cam- mais famosos clubes de Jnínvíble, +domíngo e o

ano, �e 1959: eliminado o peao da _!..lga. Jaragua�nse. Santa Catarina, ,:possuidor, América desrorrou-se su
América de JolDvllle, em A decepçao .fOI das maiores no seu acervo de conquistas, plantando, seu àdversãrio

com inúmeros títulos, sen-. por 5 x 1. Necessária a pror-

D·ELEI!-ACIA 'FISCAL DO TESOURO NA do que por quatro vezes ob- : rogação, esta se efetuou 10-
UJ

" ,

II! teve a. consagração=: go a' seguir. send.,'O
vencido

(lONAL r: FLORIANO"POLIS S. C. ��. seja campeao, catarínen-
-- '--',-��L -------------

Tudo começou com, a dsr- I /'

Tabela de pagamento do mes de rotaydloTcOonRjulAnto ;bOro
por

.

·Janeiro de )1959
DIA 22 _ Ministério da Fazenda e Justiça Poder INDEPENDENTE

Judiciário, Tribunal de Contas e Catedrátícos da' Facul-
C ., h f.!OTICIAS DO FINAL DO CAM- ° quadro brasileiro, com vitórias

, om Início as 15,40 s. Campeão de Principiantes Fcmi-dade de Direito. \ prelíaram domingo último PEONATO CARIOCA - Eis o sôb re o México e o 'Canadá e um.

23 _ Ministério da Educação, Trabalho, Agricul- (18) no gramado. do Paula f
que os jornais pub licaram após o derrota frente aos russos conse-

tura e Viação. ",,' Ramos F.C. na TrIndade, as _
' , Campeão de Novísshnos Masculi-

dl;as"a'
·

... 1·- equipes ,repr,esentatl'vas do confronto Vasco 1C F,J,amengo, que guiu' classiffcar-se para, o turno .

24 Pagamento dos que não receberam nos" '

. no Elum inense
,

. C.A. indo:pend.e,nte local e. c.ulminou eon� ,:a,.col,'.uist.a do tí- final 'do" Campeonato Mundial de •

Finclusive procuradores. A d "'G d FCd""
' "�",,,�,

" Campeão 'dt, Novlssil11os 'eminino
ma, zes o ralI].a o .., _

a tulo carioca pelo _p"!melro: Or- -Basquetellql 9ue, e,<;.ta:,s!'llc;lo re·ali- Flamengo26 Ministério da Saúde. MaOuro �l�mots. " 'i
.

lando e' "'-io f�l"lm "o� únicos zado' ;Ó, Chile;- ..te.' ,

Call1pe,''o de Ju'nl'or's V,asco27 Pessoal dos Acôrdos. pre 10 eve mlC o com -,' /,;.. ..

28 AposentadO's defi�!tivos, inc1u'sive procurádo- fraude ��iimentç P!Jr :paI: �I'acl�s q�Je a:u��'an1�-�; todos os:;., . "
.'li X ,�x

.

Campeão àe Corridas' de Fundo

,_""'" " .."""_r_,, .... ,. �.'
• ", ". 'f �'-:.':' "'.'

e dp.1;'\ YI -:e. ,�-,d�&, •.J.Qg,a;d9'. ·j-eg-e ...... d<)�·-!1f1m. . ',....o' L.1W�Í>:.s....3'C'Q.M:,.,.Q.:UASL 'J.)O-· (\..-V"s·c�,
res.

' '
. ,'.:. ..""�,,,,,- , " .res com hg-elro pr.edClmlDlO

'

. .p
...

, ..

'

, .";;; " .'

�. $; �'in,»' s;
I.

'2� _. Apos.enta51o.s provisQtios, Sa.Jc�Ii'ia-f.amí,Ji.a-;Ce- ?t,éenico dos visitante,s que, I craqúl!�4'lílmeng'U:s 11.(\ �íi;n". ��+tSl,.��� .�;'��j�� � ", BASQ1:T.FlTEBOr.

Adicional.,'
-

, obll�ndo um e..'!·caht�lO aO:3 c�nsegumdo o tItulo, de 58, fo- 20 (U.P,) - Foi em ilois minutos Campeão·l Carioca· Màsculhl{) Fia_

30 _ Pensionista Militares e Pro'visorias' inclusive 6 mmutos bem cobrado pê1<:, ram gratifica.dos, pelo cluhe � e 2110 que John 'Konrads bateu me'ngo
S 'seu lextrema esqued-a, fOl I' d ô recorde· mundial ·dos . ·duzentos Campeào Cariocapr'ocuradores. encontrar a cabeça de Ha- Gávea com 50 mi cr�zelr,os ca a

31 _ P.ensionistas Civis e pro.curador,es. milton que, mu-it,o be:qJ. colo- um., Roberto, o goleador da vitó- metros II das' duzentas jardas, na-

Fev. 4 a' 9 _ 'Pagamento de todos Os que não rece- cado nã<? tev-e 'dific'1;11da;de, ria, é sobrinho do grande' crack do ,livJ\é. O, ,p'rill1iliro desses re-

beram nos dias ta.bel�do�. .. ��to a3:m:1.:tidà� .Pé��el�� Jail', c"I�'pe·ão' paulista de 58 pelo

D. F. _ Florlallopol-ls, 20 de JaneIro de .1959. dois times tramando bôas Santos. Faixas de ·campeão c.ario-

Mário. Salema T,eixeira Coelho , jogadas no meio dQ !{rama- ca serão 'envi.adas plj.ra VaVa e

Delegado. Fis,cal do, terminou o prI��iro. Wilson Moreira, atualmente mili- Jon·Konrads é, pois novamente,
tempo com o esc'ore mmmlO

em favor dos VI·sl·tantes. tando no futebol espaholl A renda d�tentor de todos os recordes
•

• Campeão CariQca Fluminense
OS' dois conjun�os volta- ne sábadQ no Mar.acàhã, foi de mllnd'iais de n ..do IiVl:e dos, 200

.

. , Canipéãio �Mascu.hl)-O 1i'lumlnelJseram ao gramado ,p'ara o In1- C$r 5.621,763,00, sen{]o a maior metros' as 1650 jardas, somente
eio da 2.a fase do prélio no- Campe'ão .Femi.nino, Vasco

.

t d
. g' 'ntI' cl bes não. lhe· pertencendo ainda oS do

tando-se logo. uma leve su-. re'glos ra a em JO os e e u
Campeão Infanto�Juveni1' Vasco'

periOlTdade técnica dos 10- braslleiros sendo
-

o recorde de 100 metl'os e das 110 j.ardas.
. ,

'

cais que·, aos 26 mino con- público verifcado em 1954, entre

seguiram por intermédio de
seu centro-avante Abela,rdo Brasil x Par.aguai, num total de

O seu tento de empate, numa 174 mil de' renda, em" 1950, mais CO�VOC�DOS - Ao que se in

jogada do .extrema esquerda 'de seis nÚlhões, com (J jogQ ·final forma ..no Rio; a lista dos jogado
Lauro.

da Copa do Mundo; entre Brasil
Notou-se .aí, (ii equllibrio

d;as duafl equipes ·e, o tento
da vitória poderia surgir a
um ·dos dois ·conjunto,s a
qualguer momeu.to e ês!.e
surgm aos 39 mIn. apos
um<t jogada que foi ter �ãos
pés de Lóuro que,�vendo Wp 'quista do c.e.tro cariQca foram da'
mar melhor ci}loéado én'tre- d

'

"

Ih b 1_'· � t
'''',,' das pelos jogadores do Flamengo, izem que O nadador AMlio Couto,gou- ,e o aaote e,!l e com

f
. "

b '1' f C<!mpeão
grandé malíc.ia, .atirou 'íQ:'fte em pleno campo, num gesto, que,

que 01 o prl.metrQ raBI ciro a a-

no canto 'dIreIto _ da �ta belÍ1 define a -compl;�j}S'iio e' II zer.a traveSSIa do Canal da Man-
def'Cndida ,p'elo áiClueiro.. 'do '

h Campeão. Cal'ioc.a FcmÍ1l\no, Flu:-
, > ,,�., iduca"ão espó.rtiva. ,Par,a a con- ,c a a nado e que há pOUCo su-

Azes' 'dQ Gramáao, -a:as1n.a':. �, , minense
lan-do" a'ssim o .. �el}to� da· "i-·. quista dQ títul� o Vasco utilizou plantou o recorde nacional de

tÓI:'!a '(i' O .últ�mo· da�, . .n��t�d!l.. nada menO's' de' três ',al't}ueiros,' 9 permanencia sôbre· a água, na-' ca;::::::��Juvel1i1 M.asculi!1�, �írio
D"�H em, drante' o chlbe VISI- d f dando 16 horas, 1 minuto e 26 ,...

tant.e lançou-se' tó"'o ao ata-, outro� elel11()·nto.s de e esa e 'quin-
.. C�nípeão JuvenU' F!im'inin.o:· 'F�w-,

que mas. encontrando a re'- Ze de ·ataque.· A, partici'!);.ção do
.. nrinente

taguarda adversár1à bem,Vasco no G,ampeonato - Garioca de nientemente para ·te·ntar superar

plantada nada poude -faz'eI'; e 58 rendeu 'aos cofres dó cliloe de o r�cord mundial. ,Campeão
com' mais alguns momentos Libanês
de bom futebol, o árbitro da São Januárjo a notá'vél' soll1a de X x' x,

partida deu-a po·r encerra- quarenta mi"hões de cl'll'1.eiros. Ca RECORDE MUNDIAL FEMI-

da, com à vitória do C.A. 'da j�gador do ,Vasco: receberá NINO IGUALADO - .Sydney, 20
rnd.e.pendente por dois tentos Campeão da, 2.", Divisão. Feminina
a um. O conjunto vencedor entre 70 a 100 a mil cI'lIzeiros de CU.P.) - A australian...'l Betty _'

�__

formou assim: Adilson, gratificação; .

'. t.
Cuthbert, $!am{Jeã olimpica dos J\ A

�
.

ii
.

TI' C I 'P A' r· A- O·Edú, Saxará e Haroldo; Aci 1 x x x .I:
tOO e dos 200 metI·os e· do reve, r .'',:�.' '. ',.,'�lio e Valter; Baco, Osni, , CA'

' ..,;" IZ.I\'lI\)n.tO' "4 x ,100 metros femüli- ... -
.

n......'..

A.belardo Wi.lmar e B�uro. ' CLASSIFI ;0.9 cO, L?RASIL" '

' VV4f>Vllrgolino�_R. ,Goulad, .. _ Luiz, Gonzaga . ..wA�I8SoD\1' e
'\ ,. "nos,' iillajóu '0 recorde mundial Aida'Maria Bonissoni

TRANSF"ERIDA P.ARA ·1r,DE��n.mEl- das 440 jardas, em poder da p�;��p�rg!�*�����a� P.��t}���r�:a�.S.��a����
,

atl'eta britânica ,Hiscox (55"6/10), farlIfila a ofunatlzaçao ,do famlha a oflclalIzaçao. do

RO A TRAVESSIA DA BArA�SU�'INlOO' �i:mc:r:Ouedes:n�:S::::li:: dese::I:� �g�a:os:�.se��:ifhc�g�?:!· �o�::C�:a:�� filha

Bonissoni y com o sr. Oscar Goulart
Oscar Eny

noivos
Floiianópol!s, 24-12-1958

'

Càpinzal, 24-12-1958

'>.

t(fN'RAli�fL1fRI(AS DE SANTA
(ATARIN:! S�'A..� CELES-C
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

:
Assembléia Getal' Exlraordin�ria
Temos o pl;azer de CIi)llvocar os Senhores Acionis

tas da Centl'f\is Elétricas de Santa Catarina S.A,
CELESC para sOe reunirem em Assembléia Geral Estra'

crdinári� que se reaIiza,�á no dia. 30 -de janeiro do cor,

pente ano às 14 horas, na sede social à rua Saldanha

Marinho N. 2 �, La and-ar; ne�ta cidade de ,Florianó.po
lis e delibel'arem sôbre a segumte ORDEM DO DIA

1.0 -- Eleição de membros da Diret(}l'Ía.

2.0 -: Outros assuntos de interêsse sociar.

Florianópolis, 20 d·e· janeiro de 1959.

Júlio A. Coelho de Souza
Diretor Presidente
NeIson Rosa Bra.E.i.l

Diretqr Comercial
lVlauro José Remor

Dirétor Técnico'

SPUTNIK II, EXPLORER I,� 'FELI� .1,
E. . .. lRANSAIR II

'

Nesta époéa sensacional em que vivemos,. q�ando
Os homens em seu delírio de dominar o espaçO, ID-ter-pla-
n t'· ou então de dominarem completamente o nosso
e ano, . .. t d f

planeta para impo�'em sua�. �d?ologlas, ? o.s, a,-
Iam em satélites, planetas artlflcI.alS, ..�spaço Sideral etc.

E' uma COU'sa comum se OUVIr crIanças, falando em

Q tnike Atlas e outros objetos estr.anhos dos quais
""pu ,

'd
.

muitos adultos não _ tem a menor' I ela.

Até no nosso País ,se fala !la lançamen�o de. um fo

o'uete tripulado por um gato, ao qual o carlOca com seu
'"

d "1\1'" I"eS-:lirito alegre já chamou e '1.lau.
.

"

Aqui na nossa pacata �ilha, entreta�to, cercad� p�r
praias maravilhosas que nestes .belO�t dIas �TeRvAeNraSoAfIlR-
,eam cheia's de banhistas, fala-se mm o em �

II". . . �. .

b f'" .

.

De I ente foi uma lllvençao que nos veiO ene IClar,
,L'I, a m

,. t't'l' d.

t t de um excelente radlO por a 1 aClOna o po·r
POIS ra a-s·e '

simples pilhas de lanternas.
. ','

Nada melhQr para completar um flln de semana em

d nossa'maravifhosas praias. 1tste aparelho está
uma e s

d'
� d t 1

a sua disposição, por .preços e con Içoes o ou 1'0 p ane.-

ta. .A. Mº9.e.l�U".

,�"

pelo Baependi, por 1 x 0,
elíminando'.os americanos e

classiffeandó-se ,pãrà inter-
vir l"_'O"E8t'adua1.

.

E' grande a deéepção em

Joínville pela eliminaçã<>
do Améríca.

'ore'," estava em pode·r do ja
ponê.s Yam.allaka (2'03 e o segun

do ,era dele mesmo (2'03" El 2[10).

,x X x

DIA 30' SAIRÁ A LISTA DOS

e Uruguái. Q.a renda, de sábado,

deduzidas .as despêsas," cada clube

re�ebeu. Cr$ 1.855:923,00. As pri-

,'es cOlliVOcados para o Sul-Ame

ricano ',de: FutebQI,.a realizar-'se
emBue-nas Aires será à,ada a con-'

hecer diâ 30,

x X xmeir!!s felicitações rec�bidas
los cr.aques do Vasco, ,Pela con- RECORDE MUNDIAL - No-

tícias chegadas de Parto Alegre

segundos, vai se preparar Conve-

ex-

mundial d�s moscas Paseual Pe-

Pede'-no� o �Iube Doze de A�ôs,- 'fiados. à Fe�eráçã�� Aqu1ltiea
tQ a pubhcaçao d.a nota abaixo: Santa Catarma,

'

'''De ordem do Sr. Presidente ie', Ainda esta s�luana' se;'ão
vo .ao conhecimento dos .senhores pe'didos convites aos ,Clubes

de fllira' no "Syd,ncy Ground".

�x X x

DER;ROTADO PÃSCUAL

REZ ....:. A novidade 1)0 mundo'lUe

do box l11undi'.l da Óltima semn-associados e demais intere'ssados, praticam á nat;;ção; qu�'nd,o será

q�le a prova natatória Travessh

da Baía Sul, fic.a transferida para

o dia 15 de Fevereiro.

Outrossim, es'clareço que O Clu

be Doze' de Agôsto só aceitará a

'�rticipação de. seus
. associados

e Clubes convidados que lejam 'fi-

expecificado que só acêitar.,mós 'na foi. a' derrota que' o. japonês

três rep�'esentantes' de �ada Clube. Sadao' Yaoita impôs' ao campeã'o
,

Secretaria do Clube· DOZe de rez, argentino, por pontos, nu-

Agôsto, 19 de Janeiro d� 1959'. ma luta de dez assaltos, disput'l-
ALTAMIRO F, DA CUNHA - da em. Tóqlli�. Hi\Q estava el�l jo

Enc, do Departá!nento de Nataçã� Il'�. o' título.

FLUMI"ENSE, FORÇA M,AXIMA DO
ESPORTE (ARIOCA

,

d Campeão Carioca
RID, 1:5 (V.A.) --Nunca é e-

mais repati r que a eficiência es;

'

Country

port.iva dos clubes. só póde ser Campeão Carioca

ctll�uhda pelo 'nú1!léro' dê titulos Fluminense
, . FUTEBOL

que levantou durante ti temporada
em todo, os esportes. oficialmente

ESGRIMA

Campeão da Cidade Fluminense'

Campeão de Espada Fluminense

Campeão de ;r.'IQrete Fluminense
F'lurrrirrense mantêm a hegemonia. Campeão de S,abre Pluminense
Em 1958 a superioridade do clube

. Campeão Infantil F'lumínensetricolor foi esnt<�ad()r.. ,- pois dos
, '" Campeão Juvenil Plamengósetenta" e : nove. 'títulos .dispntados

,
. " '. ,T�N:IS DE MESA

levantou ,quasi' 'a. 'I11étlíde,
•.
ou ;':�cja ,

;J6.'
... ' ..

, "t-<,\:.·; 1:. '.�
. -Campeão . Carioca, Maseulíno Flu-

�,,� ." nrínense , '

Eis ,,a' ,-t�lação.. dos raml!.��s�iea- . " .

docas da,':.tempQrada ql1é·'�ais.ol1: Campeão Carieca Ff!.t1linino

,; ATLETISMO " ...',' .mengo
'

, \" -Campeão da' 2." Classe Mas.cuHnaCampeão" Carioca' ·Masé.. llllo 'Flá- '.

.

(FlaíUen�o ;'.

. Cárilpei\O da 2." Gla�se Feminina
F'lamengo

Campeão da. 3.", Classe Maseultna

qu.asi todas as entidades possuem

uma taça denominada. "lEIfieiên-

cia" e que é ganha pelo clube que

maior número de pontos marcou
em se1l5'd'iversQs Campeonatos. O

nfengo '

Campeão' Carioca Femlninn " Ftü;

mínense
Campeão de Aspirantes ,,:,Bót'a'fógó

'

Campeão .Juven'i,l· Pemin ino> F'ln-

minehsel
.

.

Campeão', de Principiantes Maseu-

Iino Fluminerise

nino' Fluminense

Fluminense

T � N I S

Masculino

Feminino

I

Campeão de Aspirantes Botafogo
Campeão Juyenil Flamengo
Campeão Irrfantoâuvení l Flamengo
Campeão de Aspirantes dl! 2." Di

visão Oriente

Campeão de Juvenis da 2." Divi

são Oiti

Ffa-

Flamengo
Canipe'jj,o da 3.8 Classe Feminina

Flameng»
Campeão de Estreantes Masculino

V!lSC{)
Campeão de Estreantes Feminino
'fijuca

TIRO AO ALVO
Campeão Carioca Plum inensj,
Campeão' de Pistola Livre· Flumi
nense

Cam'peãQ de Revólver Flamengo

..f.�m{lcão.. <L� 1?jlh1,!etas .FI\,m�n_\)n�e
Campe'ão de Carabina Deitado
Fluminense

Campeão de Carabina-'de Três Po-
\Fénlinino' Flu-' ,s.ições. ·Flamengo

Campeão de Fuzil de G�erra Flu-
�inense

C�npeão de Aspirantes Tijuca
Campeão Juvenil Tijuca
Campeão da 2." Divisão Piedade

CampeãQ de Lance Livre Flumi-
\nens,!l

NATAÇÁO

Campeão de Estreantes Flum�nen_
.e

Campeão de Principiantes'
minens.e

Call1peão� de· NovÍssÍmos' Vasco

Campeão, de Jú.n,iors VasCo

REMO
, ...... 'Iw:

C"mpeã� :'Carioca . Vasco - ' '

Campeão 'd'e c Elstr�a'n'tês'
.

Bótafogo
Camp�ão de P4'incip'iarttell VascO'

CampeãQ de Novíssi.mos Vasco

CampeãQ de JÓ';;'Íors Vasco'"
VOI;EIBOL

mincnse

POLO AQUÁTICO
Campeã-o Carioca Fluminense

Campeão da 2." Divisão Flumi-
nense

Campeão 00 3," Divisão Flumi-

Flu-

l1en..

Campeão JuVe!li1 Flum'inense
SALTOS ORNAMENTAIS

Campeão CariQca Fluminense
Campe'ão 'de Júnioi's Fluminense
Campeão de Novíssimos Fluminense
Campeão Juvenil Yasco'

BOX

Campeão. de Estreantes CIPER

Campeã.o de Novíssimos. Boqueirão
,.campeão de NQvos Vasco

FUT�BOL :QE �AI"ÃQ
Gampéáó Illfantil América

JUDô

Campeão Carioca Arad. Cordeiro
.. "l!IPISMO

Campeão Carioca Soco Hip. Bras.

�ALTEROFILISMO
mil1ense

Carioca Másculi,!� ,',:flu-,
Campeão, Carioca - BotafQgo.

de· Sh'io

Campeão da 2." Divisã(l._Masculina
Fluminense

PE-

Vencedor-�.d<? 'pdmei,ro j('l"
go nOS âomIDlOs do adver
sário o Comerciário de Cri
ciuma jogoú em"',seu' reduto
domingo� e. �lif.Í'elltou nova':
m.ente o conju.nto Henri-

CAFtZITO
� 'AGORA' COM N'OVA

�EMBALJ\G�M.·
,

:

.

M'ADElRAS PARA �

i
. 'CONSTRUCÃO

IRMÃOS 81TENCOURT

I
( Ao I S 8AOAR6 fONE 1801
AoNT1GO DIPóúro OAMIANI

.
"

..

'<
�

'(L1SSlfICADO O· COMERCIARIO E
-

"ft.iMlNADO' O HENRIQUE LAGE
que � Lage.· Um empate de
dois tentos cotoou os esfor
ços dos dois quadros, sendo
clailsi:fieado o campe_io. da
L.Ao:.R.M. �e ,elhninaildo seu

,adverillii:io� . _ J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



l�IIMru -o GIIEIIO IIIIIDENTE DI jll�MBWlj CAmara __Municipal de FlorianópoliS
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.

-Repercutem na Cama ra justas reclamações fonnu ledes ;:;t�':2:�::!::�::1::�:;��i"':
pelo jornal "O ESTADO"

.

Regime de u r g ê n c i a para :s �!:::;�r��'i��;'�a:�:��n::I::�I�i�Em -virtude da viagem dê sr. 'governador ao Rio de ' to auprovação das contas do Pre-

'.Janeiro.,·assumiu ontem as funções de goveritadQr do Esla- aprov'ação do resto. das contas municipais - Outras' notas !:i�O:r.di;!f��dO-��aul�::�e�:I�i;�!�
o Vereador Carmelo Faraco foi tino, onde se criticam barracas Continuou o sr. Vilela pedindo Af irrnou o sr. Cartoni que era

do, o dr. José de Miranda Ramos, Presidenle da Assembléia o' primeiro orador da sessão de 20 : velhas e mal f�i�as qUe a Prefei-
.

que. � sr, Prefeito Municipal =:
doloroso ve'l'ificar qu.e havia par-

o

do corrente do' Parlamento da tura está admitindo em plena pecifi casse o local onde funclO- lamentares que vendiam seu voto

L'egl·slal'I·Va". Cidade. Referiu-se O edil pedecista Praça "XV 4e Novembro, bem co- nam 65 cursos de alfabetização em troca de emprê�os. Fin.alm�n-
a diversas reclamações formula- mo a cess�o de terreno da Caixa de adultos mencionados pelo sr. te o Vereador udenista ap�IOu m-

E
.

I d d"
·

P "d
•

a L· das pelo jornal "O ESTADO" sô- Econômica Fe'deral, na mesma Osmar Cunha em seu discurso tegralmente o ponto Ide vista d.o
,

m vir u e ISSO, assumiu a resl encla o egls·, bre anlmaís sôltos que perambu- praça, para ser instalado um par- feito .na última sessão da Câma- orador que .lhe antecedera na �rJ-
lall·VO, O sr, deputado Braz Alve·s. _

I
liam pelas rl!�S de nossa Capital, que de diversões. Finalizou ? V�- Ira: ?izendo' q�e os mesmos só buna, considerando as contas ile-

_
dizendo que', o povo quando es- reador Carmelo Faraco sohdarí- existiam nas folhas de pagamento gais e imorais.

'd f I /
'

colhia um Prefe'ito desejava, antes zando-se inteiramente com o diá- e no papel. O ar. Gercino Silva, como ora-
. O alo da posse do sr. Miran a 'Ramos oi so ene, 08-· de mais nada um Administrador rio "O ESTADO" criticando seve- O Vereador Antônio Apóstolo dor seguinte, classificou o projeto

id A id d ramente o descaso da Prefeitura apresentou projeto de lei que de- como inócuo pois não há lei que',

10 h PI'
. para CUI ar ",a CI a e.

determine a' aprovação de balan-iemi as oras no' aaClo.. t Continuou Õ sr, Faraco apotan- Municip,al. Em aparte, o sr. Dib clara de utilidade pública o Ta- �

,

do novos arti,go,s daqlieie matit- Cherem declarou que iria verifiCar mandaré Futebol Cluh�, cetes parciais e sim das contas do��,,�,,�,�<�<�'C�<�<�<�'C�<�'C�"�<�'��"'�Y�'C�""�'C:."�"'�"�·:<�<���,,�,rm��,.�'�S:t-�S�S�S:$::$�S�S:S�"'�<�":S:S�S!:!S�"'.�S�S�S�S:S�S�S�S::lS�S�S:S:S�S�S�S�:'':�� - ..... ;.
D' G' su'i"'- - ---- ---- -- ------ -- - - -,- -,

li questão das barracas. Passando-se à ordem do dia exerClCIQ. ISse o sr. erclllo 1-
,

O sr. Haroldo Vilela tansmitiu foi. apresentado um' projeto d:' va que, realmente, o projeto era·F E D':E R A I S pedido que lhe fôra formulado pe- resolução, já com ,parecer favorá- imoral Além di�o, não tinha o

10 Vereador Mário Couto, protes- vel da Comissão de Finanças, mínimo valor, pois somente a no

tando contra a cessão de um ter- aprovando os balancete. de de- va Câmara poderá apreciá-lo. Fi
reno da Caixa Econômica Federal, zembro e. novembro de. 1958, do nalizou pedindo ao sr. Baldicero

para nêle ser instalade um par- sr. Prefeito' Municpal. Sub�'creve- Pilomeno que, na nova Câmara,
que. Disse o sr. Vilela que era ram o projeto os' Vereadores: Dib ,relembTe o fato aQ. futuro. e-dis,
reprovável que o aludido terreno Cherem, Antônio Apóstoló, Wal- os -quals por certo, irão fazer n�vo
não estivesse convenientemente ter Cruz, Walde'mar Vieira, Júlio exame das contas do sr. Prefeito

murado, já que a Caixa não de- Paulino da Silva e Frederico Ve- Osmar Cunha, ao mesmo tempo
que declarava como 'os -mernbros;;' , sêja construir .0 prédio projetado raso

Plorianépolís, Quinta feira, 22 de 'Janei��,') de 1959 no local. ' da maioria que' compõem a Comls-
. O ar, Carmelo Faraco pediu a so de Ffnanças deveriam pelo

.a

-II"��"'I-ro-�'�- -" "SENHOR" J·á' está ciréulando �:!�:'r�a m�=:aa,n�� Vil�le��i:ne:�':: �:e��;r:�!�:ro as VOl:I::s�Ci�;�c:�:� •. . balancetes. Moatrando o pacote I das contas do Sr. Prefeito.
I11III , .• •

Sob 3,; �ireção do
: i�cansável bre como recebe.r amigos, ?_ que

I amarrado, declarou o e'dil pedecia- ,Em seguida foi submetido a \VO-
"

"
Nahum Sirotsky, esta CIrculando presentear nas diversas ocasroes. a ta que as contas' nem ao menos, ta__çã"o parecer da Comissão de'

• E t
., lâ ã �ma nova,Revista com o título dec�r�c.ão de seu 'ap�rtamento ou haviam sido abertas pala Comissão I Justiça, contrário a aprovação dasacOn e�eu, Ja a v 0' 'SENHOR'. esc:!'ItorlO, a construç�� de sua Ca- de Finanças. Continuou o sr, Fa- c�)11tas, parecer de autQria do Ve-,"priscas e longínquas

til QUEM PREPARA A RE ISTA sa de_campo ou .da CIdade, apre- r,aco tachando o projetQ de ile- reador Carmelo Faraco.- "
-.

datas", que houvesse gmJl , PARA ,o SENHOR: paraçao de' bebIdas e de pratos, gal, pois segundo o art 74 da Lei Todavia, tendo .sido rejeitado o'desabamento ,ali na Ala-, "SR."". é di:i.gid� por NAHUM a. moda mas�ulina, �1I su�, sa�de. Orgânica dos !'4unicí'pios, o sr. citado parecer, foi nomeado novQ
tilmeda ADOLFO KON-.

SIROTSKY que �te há poucas 8e- Amda e�tre _

oS servlç.os,. 11lclUl-�e i Prefeito deve.rá prestar suas con-' re'1.ator. E;m vão tentou o 61'. Car

:DER, nOE, cabeços da" manas ocupa'li',a Igual cargo em um barometro
• econo�l11c?, seçao tas n.a primeira s�ssão �rdinál'ia I

melo Faraco conseguir mais vi,nte
110.000 "

MANCHE-TE. Nahum, dirigíu ou- d.e consu!tas sobre unpo�to �e I da futura Câmara., e de imQrnl, e quatro horas para que o pare-,Ponte HEnCíLIO LUZ., tras pub]jca�õ!)s' dtstacando-se'. renda e. o�tras tax�s, leglslaçao. pois 'via-se perfeitamente a preo- .

ceI' pudesse ser 'escrito. O sr. Ju-
20.000 , Não tivemos, mercê de.- entre ..,las,. VISAO. CARLOS tra�adhl.sta, _

relaçoes humanas,' cupação _de aprovar a toque de cai lio Pa·ulino da Silva, noIVo rela
,.Deus, vítimas' á lamen-" SCLIAR é o diretor de arte; p.jn": r�clOnahz�ç�o do trab�lhQ,. e, .1'0- xa. 'contils 'irregulares, para apro_ltor, considerou legal o proje'to.
"tar. Apenas uma rua fi-' tQr conhecido, grande �specialistR telros tunstJcos com tod,as aS m- veitar' a maioria tranquila' que O ,Em vota�ãQ, o novo parecer foi
• enl artes gráficas, foi incumbido �ormações �ecessárias a.o plane- "r. Prefeito' dispõe na atual Câ- aprovado. Contra votaram os srs."cou soterrada. ., de cric.r o csstilo de paginação e Jamento de vlagenus. I mar,a. ' Baldicero Filomeno Haroldo Vi-

• Os dias' foram pas-. Hustr.J!ção da revist::\. PAULO No setor. informativo, propria- O sr. Baldicer� Filomeno em leIa, Jupy Ulisséa, 'Gercino Silva,•�ando. Os meses' rolando." FRANCIS, crítico de cinema e mente dito, "SR." abordará, em. aparte declarou ao orador que o Liberato Carioni e C.armelo Fal'a-
20.000 O fato. acabou recuado" teatro, formado em usiversidad�s pro.f�ndidad:. .os grande� temas I me'sm� estava percÍendo seu tem-I

co.
.

20.000 ,
" amerianas é '-o responsável pela SoCIaIS economlcos e· politlcos do I po POI' o· r' S lt d .

d Eni discussão o parecer da Co-em mais de U1U�ano, ,
_ .,. Seu a o serIa e n,o- - .• • produção e escôlha dos artigos e' moment_o, n::o eúquecendo, a� lll-

J ve a seis oU oito a cinco. Infeliz- missão de Finanças, c(lnsiderando
20.000 '''ln mo tempore" p,tn-" reportagens de interêsse geral. forma�oes s.obre o

desenVOIVIllJen-llnent decl r

F'l.
.

"e,m ordem" as "ontas do' sr. 08-� , ' -' e, 8_OU O sr. lQmeno,os '.

30.000 sávamos que
-

0'; caso �l'a" LUIZ LOBO que dirig'iu e secreta- to das ,artes e ciências. c{nprêgos para .Vereadores ou mal' Cunh�. ,

'grave. Que ameaçava atê. rioll várias pU,blicações, entre as "SR." é a revista que· o senhor
. seus familiares, estavam influindo O sr. Gercino Silva, pr.ovocou30.000'

.os alicerceE. da Ponte. "quais a REVISTA DA SEMAN A, esperava. pod�rosamente' na. votação. Em risos dI} plenário ao, indagar .e.
30.000 " E cuidavamos que os. incumbe-se dQ. setôr de entreteni-

! contra aparte, o sr. lfrederico Ve- I "em ordem' significava que aS

15.000. ' " mentos e serviços. GLAUCO RO-
ras pediu' que o Sr. Filomeno ci'-

.

contas estavam bem .amarradas.
100.000- 1I'1e'paros fossem imedia1, DRIGUES, pinto-r gaúcho, '-é (J FORRO (.

tasse os Vereadores que' se haviam I O sr. Jnpy Ulisséâ, menibro da
.tos. Por prudência e por. principal ilustrador e o assistente 1

comprome'tido com o Prefeito, tro- ,
Comissão de Finanças e que se ha-20.000 "(;x,igência estética. " do diretor de arte. JAGUAR é o I RMAOS. BIlENCOURT 1 cando � emprêgo pelo ,voto jul- via manifestado contra a-aprova-, ,Dize,m unS que o.COU-. principal humQrista. '(AI�-.AOA'O .. fOIH 111)' Igando-se atingido e 'protestando ção, explicou à Casa que fôra 5111'-45;000

• _ ' ,. Esses são os homens. que estão ANTIGO O,f P � � I T O O A M I A N I : contra isso. Todavia, o SI'. Baldi':" .preendido pela rapidez como foi"serto e com a PrefeItura.. elabora.ndo e encome·ndando aos .....: cero FilQmeno manteve' sua acu- apresentado o proje'to, criticando30.000 ;..outroSj com 'o Estado. J!' maiores escrit01:t� e re.pórteres do profundamente a Comissilo d. Fi-III Um cãso adm,inistra-i país, os artigos.,e- reportagens que O NOYO BI·spo cQadJ·ulor de LAJES nanças;",que nem· siquer havia

'tivo de "excepção nega-' serãQ publicados na revistll.
.

aberto o pacote. das contas. para
tA • .. 'Hq_R) d concluir num curtíssi!110 parecorAótiva .de com'ne en,cla. ,"SR!' (SEN nasce'u e. D. Afonso Niehues BiFpo Coad- I J'a, cargo que ainda o'Cupa. Entre d

'" 'P
•

DI 1 • que as mesma. esta-vam em OI: elll.'Mas alguém devia ser. I
uma pesquls�. '., eve am; como as jutor de Lajes, nasceu em São 11943 e· 1946 regressou • São Em -vQtaçãó o parecer da Comis�,

J' d .• t •. demais qU.e (I homem moderno São Lud�e'ro, Município de Tuba�' Ludgero n.a qualidade de Reitor
10 000 'JD.eve ser. a everla er" se ress'ente .da. fal.ta de u!ua re.-

' são de Finanças fQi o mesmO
•

""do • d d -1
rão, aos 23 de agôsto de '1919, fi- do Seminário Preparat.ório' da- aprovado por maioria .

•
,'0 •

"
vista que s�Ja de Icad'a

a e �'. .
lho de Germano Ni�hues .e �ere?a: "qucla �ocalidad·e. Sua 'nomeação, Em discussão o projeto de reso-20.QOO x X X

.

,Entre os mterroga os, a malO·rla Hohden: Seps p'l'imeir-os estudos,' em 1946, que o designou como Rei- I

� O J'el'to e' 'espera"mos reclamou contra o fato
_

de ser uçãl). O' sr. Dib Chel'em dcçlarou
..

. "

·os fêz no Grupo Escolar de São
.'
tor do Seminário de Azambuja, que nada impedia ao PI·de; to de20.000 'que desabe o resto. Dai. Qbrigada a consultar Illumcras pu- Ludgero os '4 anos primários. Fre'- ! cargo que' vem ocupando áté o apresentar suas cQntas" antes do• _

d �D" blicações para encontrar a ·novela quentou em Azambuja o Seminá-I presente momento, fêz com que30.000 "con:;;ertarao tu o. CtII' ou o conto a reportagem ou o ar- prazo marcado' travasdo então
Ó Economica 11"

rio Meno-r, onde cursou filosofia. voltasse a Brusque sendo que em debates com o sr. Carmelo Faraco,.uma vez s.,
-

tigo, no t!lm, e-sôbre os assuntos Depois, pelo es.papo de um ano, 11948, foi nomeado �ônego 'pelo ex-10 000 " , h ,� contrário a essa interpretação e. .mente; . que' dizem resp�itQ ao ornem. e,studou em São Leopoldo, Rio mo. sr. Arcebispo Metropolitano.de recebendo apôio do sr, Antônio..... -- ....---- .'iII Por isso mesmo, o campo Grande dQ Sul,_.como integrante' I Em 1951 o saudoso Papa Pio Apóstolo.15.000

"N'OVO G'ere.nterr :::idr:�;:t:em;�ss�t ql�e ��:�o. e:� �o s;:n�r�:' S�a!::d�it�ri�h�;��� I ��Ite�e, n:�:e::.:s ��n::::O�r�da' �� ce:ri:;��nente a discussão foi e11-

55.000 treter, servir �. informar homens a Roma :nsde cU'n.lpriu 4 anos para I da clerical de Monsenhor Afonso'

Procedeu-se à VQtll'ção secreta
A Diretoria do CONsóR- como o senhor'.i licenciar-se-·em teologia na Ponti-!Nierues, nomeadQ a 10 do corrcn- que acusou O seguinte resultado:

T C-CRU'ZEmO DO No setôr de d,.ivertimentos serão ficia Universidade Gregiriana. I' te iBs.po CoadJ'utor de Lage\S, para P ICIO A e· a aprov.nçãQ nove votos.
SUL vem de nomear para' "_presentados ar�lgos e reportagens No período de 1940 á 1942, re- . onde deverá seguir nos próximos Contr.a cinco e um . voto emxercer O cargo 'de gerente! s�bre esportes, ca.ça e pesca, "hob- tornou á Brusque como sacerdote I diaS.

.

branco.de •

'a de BluWle 'J' bles" e'm geraL cmema teatro, te- pass�ndo a eXercer as funpões d� D. Afonso será sagrado Bis'poa sua agenCl O"
-

• _ 'h' E' 1
� Ainda na ordem do dia 'a Casa

nau, Q Sr. Rául Deeke, menl- levlsao, �sp.?rte e umol'. e C!j- Prefeito de disciplina em A�ambu- : no .próximo dia 5 de· abril. aprovou em .primeira discussão,bro da tradicional fam1lia I ro que fICça? ;.' _
' !H'ojeto do Sr. GercinQ Silva, dan-

catarinensê e pessoa muito pa:a serVI-lo e esclarece-lo na

(onferl-do' .510 Dr. Marcl'll·o. Medelsros o d'l denominação de Rua Heitorrelaelonada e conceituada soluça0 de problemas que: o se- U Luz a. uma via pública desta Ca-
nos meios sociais industriais nhor enfrenta: tod,!s os d ..s, em

.

'pital, numa justa hOl1lenag'em ao
e comerciais dáquela prós- suas'relações 'pciais, é que "SR." tí.fulo, de "Cida"dão BI.umenau,ense" Congl:essO de Farmacêuticos que'pera região de nosso Estado. 'oferece artigos e reportagens sô-

ora se rel)liza em nossa cidade.

BANCO DO" BRASI'l� :S/A' ���AD! �:;!�����:��::L ��,����i��!, c!�:le�:t:sCi��to�'��a::� deT��ib��;a��� a:orO;;dOco�;��:;�.

" AO ILUSTRE E INTEGRO �' demais pessoas pr.e!entes as So- Eucarístico,. recentemente' rcaliza-

d C'· MAGISTRADO lenidades referidas. doCarteira e a'l11ulo, Em brilhantes e expressivas so- (Do "LUME', de Blumenau). Â leguir, � sessão foi encerrad�.
lenidades que Je've)'1gar ás 17 hQ� -----------�----------_--

COMUNICADO - N.ol 3 �:: �:s:::stad!e��mÚ�!:m�u:�;i��� Instituto Brasilefro de Geografia ·e
,. foi homenageado com o 40nl'oso

A Carteira de Câmbio do Banco db Brasil S/A,
. título de "Cidadão Blumenuuense" i '

\

Estat' t'leva ao conhecimento dos interessadoStque em vir-
o benquisto e integro Juiz da La I IS ICa,

-

tllde do deliberado pelO Consêlho da�' Superint�n- -

Vara da Comarca de Blumenau, I t' R' l'd E t t'.(.· M
.,

Iciência da Moeda e do Crédito 'e em coijsequência de
Dr.,João Maréílio da Silva M-edei-. nspe !lrla eglOna 'e s a lSt.lca U111ClpaI'C terem tornado livremente arbitráveis as moedas'
l'OS. I· Estado de Santa C,intarina ..

do Reino Unido ,da República Federal" Alemã, Aus-
. Aquela sessão especial da Câma-,

t!'ia, França; Holanda, Itália e l!nião PJelgio Luxe!ll-' ra Municipal estivera.m prescllt"es,o CONC"URSO' BUlHO-ES CA',RVALHOburguesa excluidas as importaçoes dE: mercadOrIas
_originais'e procedentes de países com (Is quais inan- o sr. Prefe'ito Municipal, �lItorid,a-

temos acôrdos de pagamentos bilate�is, todas as
des civis, mili'tares e eclesiásticas,

demais, incl1}Sive por:tanto as das áreál! m,onetárias
. elementos da imprensa e avultado

aU6 constituiam O sistema brasileiro � pagaD;1entos I número de pessoas de de'staque
multilaterais (área de conversibilidatfe'_ limi�ada)

. dêste município, al.m dos seguin-

passarão a processa!'-se med,iante aq!11�içoes de pro- tes vereadores. Wladjslau Cons-

messas de veng,a de câmbio em dola� norte 'ame� tansky, Pedro Zimmermann, Al-
ricanos e emissão' de certifi�ado de cobertura' c�m- .

fonso de Oliveira, Julio' Grossen-
bial ou licença de importação em_,quál1J,uer das moe- j bach.

e'r, Eugenio. Brueckheimer,
das livremente conversíveis a' seguir.'. enumeradas: Edgar Mueller, Bernardo W. Wer-
doIares· norte-americanos, francos suiços, libt:as es- ner, �iIton Borges dos líeis; :;ões mÍl)-imal' fi�ad::ts pelas normas reguladoras do concurso:
tcrl1na�, marcos aI!'ltnães, xelins austrfacos, ,fr�ncos I Wils0!1 Gomes s.antiago e, Marti
franceses, francos belgas; florins e liras itahanfl,s, I

rlho Cardoso da Veiga�
mantida apenas exigência serem mftrcadoria;s da Na ocasião, o homenageado foi
me�nia origem e Jjrocedência. .' saudado pelo vereador Wladislau
2

.

Quando solicitado pelos adq�irente&- as promes- I Constnnsky, autor {lo projeio que
sas de venda de câmbio poderãq ser eIJ1ltidas. ,legava ao dr. Marcílio Medeiros Q
diretamente pela sUa equivalênc!á em quais". : títulQ d.e "Cidadão Blumenauense',
quer das outras moedas conversíveis acima re- tendo o orador com' bastanté feli-
feridas ao invés de doIares norte amerieanos. cidade e oportunidade, destacado

J - Fica esclarecido finalmente que são os seguin- brilhanteme'nte as inconfundlveis
tes os palses com os quais man�mos presen- (qualidades di! culto magistrado.
temente acôrdo tle pagaJ:riento b�lateraUf: P�lo secretário da Mesa foi'reita

Argentina
.

Japão "_

í1 seguir a leitura do decreto que
Tu!!'oslávia Noruega eonferiu a justa distinção ao rir.
Bol1via Polônia lVIal'cilio Medeiros, cujo título a

,8.480.000 Chile, Portugal r . _ "Cidadão Blume'nallense". foi en-
As verbas consignadas no or�amenj;o, da Rc- Dfl1amarcà;, Rep�. Democl!ática Alema trg'ue em ato' contí"nuo pelo Presi-pública. para aplicação no Estado. x:epres�n- Espânha ,Romênia I

dente do Legislati�o Muni�pal, atam, em grande parte, o prpduto ào trabalho ll'fulândia Suécia J-
.

<

exma" espô�a do h(Jmenageado.da bancada catarinense no 'Congresso. Mar.·, lIuligria Tchecoslo�aquia Gl'andeme!1te emocionado, pl'ofe�da a justiça' destacar, í,(odavià. a atuação in- � Islândia Turquia., j du li segui(o Dr. Marcilio Medei-.

fatigável, na respectiva Comissão, do ilustr'1 t Israel -

, Uruguai �.deputado .JoaQuim· Ri;l.mos. 'que, por várias �e- Rio de Janeiro 1.� de janeiro de ,1959 ,

I'os, vibrante e belíssima horação,

�a;�:sDet\�����unaat�e��Sj���S ed:el����= (ass.) �Y.�J�i'��Er.�:.R.��Jpetl�i�et�r .. ' ;m�Q�,r;;\:�:���'�. q��e,:�::���'
ti

.

t
-

d"'" d t.. K d
. .....-......-..... . , .

t de J·cc'eber.
.

""',
_....._........mo ,rn.O . VO, a a uaçao '" epu auo

. OI) �r i' .

'

�..e'p. Dempçt:á)ca �!�ml1 .
. .JM.'

',.R.()l!!: /.
. ·.e /(.,.' No salão' iHfhl'e ;,.da' Pr��itl:ra

VERBA'S
SUBVENÇAO OltDINARIA

Ginásio Cônsul Carlos Renaux -' Brusque
Ginásio ooracão de Jesus - Tubarão
Ginásio de Concórdia : ..

Gínásío Diocesanb - Lajes .

Ginásjo Dom Bosco _:_ Rio do Sul .

Ginásio e Escola Normal Imaculada Concei-
ção - Videira .

Ginásio e Escola Normal Maria Auxiliadora':'__';
Rio do Sul ,' , ........•

Gínásto Eugênio Muller � Itajaí .

Gipásio Hamônia - Ibirama ...........•..••••

Ginásio Lagunense , .

Ginásio Municipal - Orleães .

Ginásio Municipal - Urussanga ............•.

Ginás�o N. S. Aparecida - SãO Joaquim .

. Giná1;io Rui Barbosa - Rio do Sul ,

Gináslo R1,li Barbosa - Timbó ...•............
Ginásio Santa Rosa de Lima - Lajes .

Ginásio São Bento - São Bento do Sul .

Ginásio São José - Pôrto União : .

Ginásio São Luiz - Jaraguá do Sul .; .

Grupo Dramático Dez .de Novembro - São Fral?--
'cisco .do Sul ..... , ..........•...............

Grup? E!scol.ar Arquidiocesano São José - Flo-
nanopolIs ' .

Grupo Escolar Imaculada Conceição (Anexo ao
.' Ginásio Santa Rosa de Lima) - Lajes .

'Grupo Escolar São J.osé - São Bento do SUl .

1nstituto Coração de Jesus - Braço do Norte ..

Instituto Coração de Maria - Piratuba
Instituto de Assistência e Educação "São Caní-

sio" - Itapiranga .

fnstituto Imaculado CO,ração de Maria - Rodeio
Instituto Missões Cons6lata de Rio d'Oeste -

Rio do Sul ...............••.........•..•••
Instittlto Missões Consolata - Rio d'Oeste .....
Instituto Normal Doméstico São José - Iblcaré

::._, Joacaba :., .

InstHuto Ei'agrado Coração - Ibicaré - Joaçaba
Instituto São Carlos - Sãº-,-Carlos ... � ..... :..
Instituto São João Batista Vianey - Lajes ....•

, Irmandade Nosso Senhor Bom Jesus dos PassoS
de Imbituba .

Jardim da Infância "'Padre. Rossi" - Nova
Trento �' .

Jardim de Infância, anexo ao Coléglo Espirito
.

Santo - Tjjucas , ,., .

Lar de Caridade "Frederico Lobato" - Florianó-
polis .

Liga dos Operários Mafrenses - Mafra ..•....•

Liga Operária Jesus, Maria, Jo,sé - Criciú!Ua ..

Liga Operária Jesus, 'Maria .J:osé - Itajal;.; ..
Obras Assistenciais da Congregação �riana na

J Serra do Desterro - Florianópolis •....••.•

Obras Assistenciais da Igreja de Queçaba
'Palhoça .

Obras Assistenciais da Paróquia de Santo Ama-
10 da Imperatriz - Palhoça •.... ' .

Obras Bociais a eargo da Congregação Maria-
na N. S. do Desterro - Florianópolis o

Obras Sociais da Confer-ência São Sebastião -

Tijucas , : .

Obras Sociais da Igreja Bom Jesus de Nazaré
- Palhoça .

Obras Soci�is �� I�mandade de N. S, das Vitórias
- FlonanopolIs '

; '; .. �,
Ooras �ociais do 'Clube João Teixeira (Opera-

rios) - 'Fubarão
, ,

.

Orfan!1.to N. S. das Graças - Lajes .

paraiso da Criança - Urussanga � .

Paróquia de Mondaí, para obras sociais .

Paróquia de Palmitos, para obras sociais .

Patronato AuxiliadoJ_a - Campos Novos .

Paróqni:1 de Piratuba, para obras sociais
Pequena Obra da Divina Providência - Sideró-

. polis .

Salão Cristo-Rei - Itajaí � ..

�eminário N. S. de Fátima (Menor) ,;_ Rodeio ..

Socied��e Amparo aos Necessitados - Pôrto
U!.\lao .... , .......................•........

Sociedade Anita Garibaldi - Laguna ..•......

Sociedade Baú do Pobre - Criciúmà .

Sociedade Beneficente Berço de Jesus filiada ao
Centro Espírita Alan Kardec - Lajes '

.

Sociedade Beneficente dos Trabalhadores de
S:ómta Catarina - Itajaí ..............•.

Sociedade Beneficente Doutor José, Atanázl0 -
Calnpos Novos � .

SQciedade Ben�ficente Piratuba -'- Piratuba .

Sociedade Civil das Irmã Catequistas - Rodeio
ftoCledade Corpo de Bombeiros - Itajaí .

Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários de
Joinville : ......•..........

Sociedade Criciumense de Assistência aos Ne-
cessitados - Criciúma .

Sociedade de Assistência aos Filhos de Lázaros,
mantenedora do Educandário Santa Cata-
rina _ FlorianóPQlis :.

.

Sociedade de São Vicente de Paulo \ - Pôrto
B,�lo .

Sociedade dos Amigos ,de Blumen�u, para a"Ca
sa Doutor �lumenau", Biblioteca P!Íblica,
Museu e Arquivo Histório .

Sociejade Ginásio de Chapecó .

Sociedade Lajeana de Assistência aos Nece�sita-
dos - Lajes .

Sociedade Pestalozzi .de Santa Catarina - Flo-
ti8inópolis ........•.••..••.•••. � ..

SOCiedade Tubaronense de Amparo, aos Neces-
sitados - Tubarão .. :: : .. : .

União Beneficente dos Choferes
..
de Santa Cata-

Tina - Florianópolis , .

União Beneficente e Recréativa Operáriá de
Florianópolis' , , ,.: .

Uniã.:> Câtarinense dos Estudantes - Floria-
'nónolis ' .

União 'Espirita Discípulos de Jesus pa,ra obras
sl;éiai.s , :.: : ..

, o

União El'lpírita Discipulos de Jesus, para ob:t;as"
sneiaio:: - Florianópolis , : .

União .Toinvilense Estudantil -.' J.oinviie .. ' .

N·. p.

25.000
130.000
50.000
150.000
60.000

20.000

40.000
40.000
120.000
20.000'
15.000
10.000

200.000
50.000
25.000

190.QOO
20.000
10.000
30.000

25.000
12.000
50.000
50.000

15.000
45.000
25.000
50.000

I

20.000
85.000
40.000
30.000
30.000
130.000
40.000

10.000
20.000
10.000

'40.000
40.000
25.000

10.000

425.000

50.000
65.000
20.000
50.000

50.000

35:000

300.000

35.000

150.000
275,000

10.000

50.000

25.000

25,000'

50.000

250.000

20.000

·10.000
20.006

Conforme comunicação recebida da Sociedade Brasileira de Es- &.
t t' t' D' t

.

d f' I t'd d h I' o .-

I
r

a Is Ica, a H'e orla a 1'6' -,cne ii en 1 la e Onl0 ogou, na reunlao (e

'l7 de, outubro do ano JlJ'óximo passado, parecer da Comissão jlllga
d�ra elo Concurso Bulhões Carvalho, integrada pelos consócios João

de-Mesquita Lara, Gustaaf Fritaaf Frits Loeb e Afrânio Cavalcanti
Mello. Nos têrmos' do parecer, não foi atribuido prêmio ao 'único
érábalho apreselÚado. um," vêz que o mesmo não atcndia às condi-

XI Conferência Brasileira .. de
Farmacêuticos'

O P.ROGRAMA DE HOJE
,

'

,P-cosseg-ue, atraindo gi',ande número de pcssons, vitoriosa. n XI

r:O'll'v'ençãb Brasileira de Farmacêuticbs, qne ora *,0' �·eali7.a em
, <

nona .Ca,pit�1.- Para hoje foi E!Jabórado .0 seguinte prog'1'ama:
IHA 22 QUINTA-FEIRA

5',30 ho·ras :..:.. Concentr,ação em' frente ao Teatro Alvaro
•

C:lrvalh.o.
de.

6,00 hor.as - Pe,l'tidll para Blul1'fenatl.

7,30 horas - Café c'm Tijuca:s.
10,00 h�ras - Ch�gada em Blumenau .

12,00 horas - Almôço na Sclcie.dae Recr�ativn Carlos 'Gomes,
p�la, !,.a1:torterApicIL-:-,BJ:ist.ok;,�.A,.

- Vi.sitp às' Tndú�t'l:ias.

'o,

.
-\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


