
I,
� como dizem nossos ir-

a deputado Adam Claton Po-I ma-OS do Nor'te" _ "a-o,
CIDADE D-i\., GUA'J;'EMA- co da América Central, que '

N
'

wel l, democrata de Nova Iorque, I muito significativas.
'"

I
LA, 26 _ (U. �.) -:- A As-' será realizado -em revereíro ; ,-e'éessárias medidas severas" contra exibicionistas e embria

regressou ontem de Havana e ma- socíação . Comercial guate: 'próximo na Cic!lade da ,Gua- gados _ A,.' 'p'"olícia 'vai agir
'

ni1'estou que Fidcl lhe havia di til O Tribunal existe. Suas' malteca recomendou a seus temal'a, devido ao rompímen-
que estava arrependido de ter rea- funções estão demarca.das membros que se abstivessem to das relações díplomátí- O calor super-tropical qúe, : funcionários da 'Texaco .des·- reclamação lhe sei« levada
Iizudo no Pnládo dos Esjxrt s a08

'e fixas.' O registrar ver-, de importar, vender ou' con- cas entre 9S dóis 'países. nest�s últimos qias, vem-nos i tacou-se um, em lamentável t ao conhecimento, pOis âese-
olhares do público, os processos bas é uma delas. Vem aí, sumir mercadorias' mexica- Aliás, o conselho Naeíonal castiçasuio _' faz com que, estp,do de embriaguês, pam ia agir energicamente nO,ç

,contra, "o s criminosos de guerra", de l'epente, uma lei. .. e nas. Revolucionário (organização QOS feriados e domingos, I aborrecer-os demais e, per- casos.

"Ele teria acabado com g"es zas! Poda a atribuição! O secretário da Presidên-' de esquerda, não eomunís- procuremos, com nossas ta- sistir em provocações que, Terá, para isso, nosso ín-
pocessos - dí sse _;_ antes de que Exclui O Tribunal. ' eia da República encarrega- ta), lançou, um apêlo às -rôr- miuae, o recurso das praias. não - fora a presença d,e se- teiro apoio, pois, evidente·
fôssem iniciados, mas era muito Se a moda pega o T. C. do de informações, confir-, ças democrátícas do pais, a. TemC!-l-qs, ,em quantidade nhoras e crianças, poderiam mente, 'a extensão e a diver
tarde. É u111 idealista i e pr-vale- acabasob a figueira ali mouesta tarde que não ha-" fim,de·J'l.ue conservem, "a em tõrno da nossa privpe- acabar-mal. - sa'localização das' praias,
ceu a opinião gcrul". Powel disse, da Praça: que alíés en- vta nenhuma restfi,ão Sô;-' atitude: patriótica -de espera, geada Ilhar. .

'.

O caso f9i levado à auto- nas, redondezas umas, mailS
também, que' Castro �he ínfor- testa com sua sede. bre viagens. ão México, mas a fim de darem seu âpo19 é Mas está acontecendo com ruiaâe policial. O sr. Cel. distanciadas outras, excluem
mara que seu único desejo, agora, " X X que, QS guatemaltecos -serão colaboração eJU' qualquer" muita frequência

.
que; nes- Trágilio 4'1elo tomou prón- a possibilidade de .�m ,poli-

era regressnr á sua fazenda".
'

x avisados de que sua viagem momento" ao, pais se a si- s,
as praias,' .justamente aos

I
tas prOVidências e, o que é ciamento eteuao. em todas'

"Casto _ continuou .Powvell - E O Executivo tem sem- será "por sua conta e ris- tuação
'

o exigir. Segundo sábados à tarde, aos domin' mais importante, declarou elas.
'

é extremamente rico. Manifestou- 'Pre explicação a dar, co". esta organização, exíste uma gos e feriados, aparecem, ser decisão do seu departa- O que não é tolerável é
me o seguinte: Minha fase está mesmo que elas se con- Nos meios eclesiásticos da situação de urgência naeio- sempre' exibicionistas, no mento assegurar inteirá se- que, por causa de alguns
se aproximando do fim. Quero fundam com razões e ca- Guatemala, se acha que se- nal, criada pelo rompímen- geral aicooueaaos, a

pertur-_II
çurança e tranquilidade 4s engr,'açadinhos, sem educa-

voltar à m inh a fazenda. Ler algu- bo de
I

esquadro, sob ° rá dJfícil para monsenhor to das relações díplomátí- bar. a tran_quilidade das ta- famílias que procurarem ção e sem compostura só- -

l11� poesia. Sinto-nle analfabeto. manto díafano dos'moti- Oaríbí, cardeal do México E: cas, acabado .de ser anun- mzltas., _

nossas praias. I cial, 'as famílias não possam
Desgr-açadamente não sou" dono do vC0,s .. d.e ORDEM TÉCN,1- .outros prelados mexicanos cíado pela República dos Es· Ainda domingo último, 'Quer aquela zelosa auto- i frequentar nossos pontos
meu destino. Não tenho' desejo de A irem ao congresso eucar,1sU· tados Unidc;>s:,;qo"MéxÍco. numa d�las,� de um grupo de I riçlad� que;_toda e qualquer J balneários.

���::����l\;������ij�;� ;t������r�\��,r::�;��5�r�!;gr!��!;d�i' 8ríl�ante ::'eDcerrameoto �a
A1RIJ �

, ����;�d��tr�::�rent�� ��Od2�6 f�: ��v��:� ��n�!���ia�:� 1��K1�p���eê�â�u�:JII����� I

'

Co�ove''D�a""'o' '�e" Fa'rmaceA ',IcoS·A-a PAUl'a'
bilioes de cruzeiros. ps tres Blumenau (20, estabeleci- 'sent-a-e&rt>à 'Q.&�:g{)% ilo 'ya-

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

'

U ·1, Sgrupos mais. importantes �el1tos "têxteis, 3.913 ope- lor da produçãoAêxtiJ do f..'
,

eram os das mdustrias de rarios, produção de 414 mi- Estado sendo essa 1n<\ús1;1'la '

produ,tos alimentares (1.625 lhões de cruzeiros em 1953), no mf�mô tempo, a pririci�'
CONVAIR estabelech:nentos e projuçao Brusque (21 estabelecímen- pal base �conômiea da co-

'.
, da ordem de 7�5. milh,oes de tos, ,3.171- operários, 286 mi- muna. Brusque é 'uma clda- BANHO E PEIXADA NA� 'PRAIA DO FO'RTE• cruzeiros), lndul!,tr,ia da ma- thões de eruzeíros] e Joinç: de de PQllCO mais de JO mil, ?,

.

',' ,

•

DIARIO deíra (1.547
- estab�lecimen- ville (20 estabelecímentos, habitantes: emlQ50, o mu- ". "

'

,"

'

.' '-' -
.

'

tos e produçao da ordem de 1.718 operâríos, 148 milhãe:s ntcípío. tinha 32351 'habi- .

O dIa. �e ,�gad9, fQl um, �ta tarde foi serVIdo uma su-
I

A ses�ao sOlene" de encel-
,

.

485 mi!hões d� cruzeiros) e de cj:uzelros), ."�
_

,

tantes; Nela,ioi.instalada a d;ia cheIO. pa.ra ,

os eonve�-I ou1enta,.peixada, �alando n!t I ram�nto ,da, UI;\�ecima Con-
da i�dustria textil (77

_

esta-
.
O município de Blumenau primeir,a- fia�ã,o. de algQdão. Clonais da (arma�ia, <lUlO, 0?as1ão � �r. Anlt� p�trl., v�nç.�o Brasileira de Farma

'beleClmentos e prod�çao da já foi objéto de monografia de Santa: Cát-a:tlna,,(.fato 'lue'. (c,O}1�laV!!
' se reallz�va eI_? I dlretor-tec�lco da lmoblliá- eeutlCos, teve lugar_ no Tea-

ordem de 405 milhoes de do' Conselho Nacional de se deu em t908'"
.

- .�'
. Flo!lanopol}s,,; Pela, ,manha,,, r�a. em apreço. Em nome dos

, �r? ;\lv,aro de Carvalno, cc!!,!
cruzeiros). Ainda quanto ao '

..(.,. - , �/ em vários ombus, os partici- VIsitantes, usou da palavra mIClO- as 20',30 horas, ah
valor da produção, a indús- VIAJAN'TES

I pantes "ga convenção e res- o prQ,fessor .. Carlos Stellfeld, I

comparecendo a' banda da
-::_--,:...c;;...::;;;;,::::;::::.:,_ tria têxtil catarlnense cOlo- '. t pectivas famílias se dirigi- !lendo os oradores se�uintes Polícia Militar para abri-

�
cava�se em iétimo lugar no '

,

" _,' 1, ram p. p'faia do Fo!te;.a con- o �r: Ed�ardo yalente.,Si- pllª,ntar o evento. ,

�riJ I

Brasil, manufaturando pou- '. �R. J0811:, ;�P:��� " ,j'mz de Ara,g�O,
"

��1,�z,a�?.'3(;h ,Y��il�,d9�',d:t:. ,Aqerbal Ra"mos m,?es. e o pro,fessor A,bé�: de A mesa oficial tomaram
.IJ 'co mais de 2% do total na� _VIaJOU domip�o 'passado, vogado desta�,P9;,�I�l, ,,�coiti": :,��\�ilva, d,.!etor' da- Imobi- Ohvena. ", '

.' ',_' I assento o representante do
��_iiiiiii:�=w=--__-.,cional "dIa 25, para PortQ .�Alegre, panhado, de ;,sua:'êspÓsã. Sre} 11al'la Jur�re Ltda., ali com, Os convencionaIS visitaram governo estadUal coronel

'. ,,,' pelo "Convalr" TA:C;CRU:�' MariUa,Muniz de,Aragão.' parecendõ, também" ln(lme- tôda a Praia do Forte, não I Walmor Borges, �hefe da
pados ,m,als . r�cent�s "cO- Zl!!IRO qo SUL� o Dr. ,José I '

f
, ',' , ,

•
,:ras peJ.;sonalidaqes do mun- I se cançando �e elogiar á Casa Militar, comendador

Jhidos pelo IBGE e. r�lativos Hulse, aba.lizado e,nge�hei-I s�..W�LTEl!t LlNHAll,ES' do of�cia� �.social da capital i beleza, panorãl!llca do local JO$é Pires de Oliveira Dias,
ao ano de 195,3 indlcllvam a ro do Governo do Estado.,. Vla]Ou\ ontem com d�st.- catarlIl'ense, entre." os quais t

e o vulto do empreel1dimen- ! presidente de honra do con
existência, em Sªnta Catar1-, DR. ANTÔNIO·MUNIZ �E no a Blwnenau e JoinvIDe" o, almirante Raja Gabaglia, tQ turístico. O retôrno dos clave monsenhor Paschoal
n.a, de 106 estabe�e�imentos ': �RAGAO � E;lRA. o Sr. Wa�ter Lin?ar,es afim comandante" "d� 5° Distrito; visit,�ntes yerificou·se às 15 Gom�s .

Librelotto, juiz do
R. Felipo Sehmidt, 24 texteis, com a._ tnedl� men-

: VIajaram dommgo dia� 25, de tràtar de assuntos .re!e'i, Naval e faInília, acompanha-I horas. '

Tribunal de Contas e repre-
Fones 21-11 e 37-00 sal :de �0:182 operários � uma para Rio de ,Janeiro; pelo rentes à Agencia de propa.... do de vários ofi?iais de seu SESSAO ,SOI,.ENE 'NO ,TEA- sentante do presidente_d::;;;e;,:s;;;::;;;,_...

prod�çao de 965 milhoes de "Conv_air." -TAC ..Q�UZ�IRQ g.sttlda que dir!.g� a:. WI:\I�t')1' I Estado M!al_�J.. r TRO ALVARO DE CARVA� cÔl'te; .'dr... N�l'bal�,,' ,Alves 'de
=�="====� cruzelro�: A quase totaUda-, DO �UL, o Dr.: Antonio 1I4'ÍF Linhares�PubliCldade. , .

Por voltas, de·- nora l ''!'' '

L�O it l(f;:.�'í;!;:(,çi.J�t� }íífúlt;'Pág.�,�:
.

. :�� �,. ,., ':_�,.,;t\';>f�l·,:-��'--.':;:" "::,,;:. \, "

, ::. �.: "";:;;-

agência:

TAC
CRUZEIRO' d� SUL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Compras a'·'til' ""los
Jr!�!,�I�çto�el!!t! na fase mais AconT6CIIIl8DIO
aguda da alta de preços, quando as mercadoríag sncare- •

cem quasi que diâriamente: é, na verdade, uma vânta·. O popularíssimo Zacarias 10& .tando seu desejo em visitar nossa 1 de Blumenau e o Dr. Mario Mar-
DR. TELMO VIlj:_IRA RIBEIRO

x,: _

g.em extraordânâria poder-se comprar mercadorías de R go "()n�iro ,I. rm o u • .Hc capital. Acredito que muito bre- ques do Paraná. na últitna sema.,

máxima utnidade, para pag�ment&�:em 10 -mensnlldades, cob .Jsta qu.� c�n;". ·,'cl'á os prê- ve teremos êste discutido. moço en{
pelo mesmO' preçO' das vendas nO'r�is �. vista. . _

mios CarnaV';llesco�!lO Munícipal nossa sociedade.

Mas é o -que nêste mês' está 2,cO'nt�cendO' na A 'MQ,de- com seu tradiconal Pierrot.
'Iar coma venda dO's seguintes arttgO's: vestidos, taille- --.-- xXx,

. .\

urs e ternos d-e verão, • Na. rodas sociais ai�da são co-

Qualquer um dêsses artigos da estação pode 'agO'ra, mentndns as toilletes das Senho.professor Catedrático de .10ml ri.êste mês', ser comprado exatamente pelo prepo de ven·-
� _. ,.. Re�o Monteiro, inforrnou a ,êteFaculdade de Direito e elemento da normal à vista. 'Pará pronto pagamento há ainda a

"
' e Nilton. (Eliana) Cherem, qllan-de proa na po lit.ica cntartnen .c, concessã-, extra, de um descO'ntO' de 12%.

. 'do do_ açc!ll'té{!.imcnto que' marcouE' UNa. das tais. _QPOirtunidades, na rea lid-ade, magnl-
, ",7 :i

. .,. .

�. ,...

l- época, casamento de Sfl'g.io Al-
fica

.. ,qite,�A ·�óu.,�lar.nrO'pO'rCIpna ,aO'S séUs 'freguezes' e
, "l beute e' Tertzinha.

qu.e, tant? aii"recO'�epqpm á I3referência ..pú�}ica._____ ___:_::___ xXx
"

F�:na�;sco M�C:::�1�� I·PI"l.·;:1frOrprff�n_ :�":::E:;�:�,���: �:�:;:::às' homenagens, formulando V',- nhas e de SUa exma., espôsa rí. b III DiNI m�lU "

I
.

COMUNICADO N 12" Diário do Paraná,tos de perenes felicidades. . Ondina C. Mnscarenhass. .0' "
•

-- o A CARTIEIRA 'DE COMBtRCIO EiTERIOR, tendo xXx ---

1sã.i!sii·ii'Aiii.DS�Si!$Siiisi4i,i,;s;';$�·s�sEsii,�s�s�Sg·.EsI.iSÇ·ssils�s�s�s�sEisSislisisis5s�s�sEiSESDS;;S em vlsta o disposto na Instrtição N.o 174 (item I, "Obs"), No dia 25 de março um

B
Pana almoçar e jantar bem. d::poi, de sua casa. f1
QtJERÊNCIA PALACE HOíl'EL

, ,� de 10-1-59, da Superintendência da MO'eda e do Crédito,
,

s.'S'SSKSss.SSssSSSSSSSSSSSSs,sSSSSSSSSSSSSSS comunica aos interessados que �s divisas resultantes da

exportação dos produtos a seguir relacionados serão ne

goelados no mercado de taxa livre, a que se .refere O'

art. 2.0 da Lei N. 1.807, de 7-1-53, observadas as demais

àisposicões Iegai« especialmente a alínea b do art. 89
dO' Dec�etO' N:o 42.:820, de 16"";12-m�

Conservas :de -carae aecndtcionadas em recipientes Contin.\!..,u a batalha para o Car-
hellméticamente fechad:6s;"erÍtre as quais: n.aval: Movimentam.se as gal'otas

Almôndegas
'-.

� do Clube Doze p,ara a organização ,
..

Carne bO'vina (luncheO'n meat ou meat IO'af) do bloço que fará furor nos dias ,

Carne pO'rCina (chop'p'ed ham and pO'rk O'U pO"rkham,. do reinado de Momo,. com a 'fan-
luncheO'n mea.t)

.

tasia� ( .... ) são elas: ICO'rned beef Clotilde Araujo, Cleusa, Ana
CO'rned muttO'n

maria Beck Jacira" Mal'iza Vi-'Corned pO'rk ,lain, Losita Araujo, Marilene Bc-CEred beef ) lck, Sheila Costa Elizabeth Men- , DVOGADO Af' I
.'.

t'
d .

'

,

.
I A,' , . ma conseguI -aquI es a a 01'-.

cs. Lell
•. C:,ta, Lucia: Mendes, dem de sua liberd'a,de, vO'cê é um hO'mem 'livre.

Gracia ASSIS, S;_e1a Souza, Rose .

CONDENADO _ Prefiro ficar aqui AdvO'gadO'. Por-Becke e. Marli Mau�'n Meira.
que motivO' ?

dx
1 CONDENADO

O sr. Gaudino L!!!lzi está bas_ ..

..,..... _

éante preocupado com a venda de' MIN'ISTE'RIO 'DA
. A'ERON'--A'U'TICA,eus imóveis ·na cidade de Blu;-

_

mena_li;,-=- xXx. I, ,

Quinta Zona Aérea
o ('ol,llJ1ista social Ibrahin Sued Desl. de Base Ae'.rea de Florl·an-o'pol·l·sescreveu a ê,ste colunista manifes-
-----�------ '

A �sCO'la Preparl\tO'ria ,de Cadetes dO' Ar, em Barba-
·

.' ·TEl.HA:S� mOLOS ",' cena, "Mg; infO'rma ter�em sido ·aprO'vadO's. nO'. cO'ncurso

,':" F C�.L E\J,\!tEtA ,f� ,�Q'i-y(��o - r.ea�izado.}l 15, e�'J6 ,�e �a�efro �o ,cO'rrente
.

t �·�:�S.i:trE�.ç:OURT ';a!l9;�:��t��uj��,éS, :�àni:l\Qatq�,:-" -.,' �)' 't ;.

i:!l
-

,�U B A 0'1" R 6�.
,
f o N I i,' o t '. 't, tl\:�l�l"�;" -.' OLFEVAL' VINICI;U�': 'Vp�ATO�' ,

�� TIGO�'Dtp6sHO �O'''',4I\"Nf
'

. �(;;:."',�,' EDSO� ArANAZI.O���RITO LINHARES
. AO' .:20 -ano - CARLOS ADHEMAR. CAISAR

- JOSÉ :CESAR .MARTINS
MARLIO ADAO MüLLER

Presuntos

�:I��!�::h· -,�, .:: .L·
",' �'�yL.:'

Stewed s-teak_, ,
�

,

� " ! .

'

Madeiras 15e!féficiadas: 'e-}!tre 'as' qtia�': .

Aduelas
Ar.tefatO's,_�mJ gt!ral ,

" A-�sO'aihO' � 'i' < "<;L,"
Bat�:ntes�' ,.c�, ). L .' .. A.: l'

� BO'r'<h�,les��'�r�dàs_' O'rl, d:e�aiip�q�S" ,

, í Cabits �e .Y·aS\9lUr-a, t\orpea�'r'; :-il:i. G.a íxll�' dés�,r�das :-, J / '.

'

.E
(

.� Comp'ensa,dO'l J; " .. "),. , ,;:-'

'EngradadO's desarmados
EôrrO',

--,
'

,

Fund9� paià bord�le;ms
Cuarnições "

Lam.inadO's'
Moldura'S'
Pasta de madeira

.

:1'
RO'd�pés

I
,

.

_, ."" ]1 ,

"

• . ' Suhpí'O'dutGS de mad,eira, tais: cO'mO'·· bU'1'atex; Euca-
" .

O. V Ao L D O IA E L (l tex e semelhan_tes: '" ,. _,' i " > "iS' ..,.'
CALOR MOSQUITOS E.:. GELADOS VJnte e no.. TacO's para assO'alh� ," ..... _J

,.- ..

ve gi:auS á ,sO'mbra,' dia 26 e a mesma temperatura O'n- TampO's para bO'rdales-as' �
:tem,' de'sta- vêz· com um mO'rmaçO" sufOCante.

.

PinhO' serradO' em bitO'las especiais.

ás dUllS baías, até certa hora de segUnda feira, QuadradinhO',s de 1" x I'! e 11/4" x -11/4"
q'uiétas; mar de leite, cO'm leves' vag:ãs preguiçO'sas e Reserrados de 3/4", 1/2" 5/8" e 7/8" ,de espessura
dolen.tes. e qualque'r lªrgura

'
. �

'NO'ites terriveis afugentandO' O' sO'nO' e a' tranquili- SarrafO's (O'�l ripas) de 1/2" a 2" d� espéssura e
-

dade t.ãO' desejada p�ra'O' cO'rpO' e o espi'ritO'. 1/2" 'a 33/4'" de lar,gura, de q�alquer comll�.iplento
P&ra tO'rnar a -situaçãO' ainda mais calamifosa, ba�- Tábuas de 11/4' e,13/4:t de.es,pessuJ:'� e qualqul'r

dO's de mO'squitO's em fO'rmaçãO', de a;v,iões a jatO', fazen- ,largura" .' '.

•

dO' a cara da gente de campo de pousO'.· RIo d.e 'JaneirO', 21 de janeirO' de 1959.

Os viveirO's de. mO'squitO's prO'liferam na cidade vin·-
.

li) Ignaeio Tosta Filho ,_ DIR'ETOR
d<>s de aguas e'stagnadàs, dá mataria dos terrenO'� 'bal- li) -Arnaldo Wàlter Blank _ GERENTE
di6S ,dO' ,eentrO'�� O'uti:as imundiclag' de que vivE)m cheias '

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

. "as ':ú:nas centt;ajs � tirbanas.
.'

j ..
'

'.

•.y.
'

.• MO'sca:s, tambem· ,em grande qua'ntidade. .

. . PessO'ai inimigasl dó asseió públicO' e' pO'rque não,
da cidade tambem, chegam,'a jO'gar de nO'ite em plena
.J:ua, 'embrulhO's 'de cabeças de camarões,

.

prO'vocandO'
'.Im enxam� de mO'scas é até vareje,iras ....

O riO' que margeia 'parte da Avenida HerciUo Luz
é O' lllgar prediletO' para. depósita de lixO'.

Em plenO' verãO', túdO' issO' constitue um perigO' pá'l'a
a ?laúde dO' pO'VO'.

.

Diz-se issO', repete-·se, clama-se pO'r prO'vidências,
mas, debalde.

SãO' S. O. S. qu.e 'se perdem e que não são atendidos.
EnquantO' issO', O' povo bébe geladO's carissimO's, pe-

la hOl'ã da m�rte.
'

Sorvetes e picO'lés andam pelO' preçO" de pe,pita dt
OlU·O' ...

, SO'bem repitO' peÍO's degraus d.a "Escada Magirus"
e SPllÜnic�m-se p�'ra O' �eu.

FlO'rianópO'lis, dizem, 'troucoÍl a bO'a fama de cidade
. de 'vida bll-'rata, para 'gentre as suas, cO'-irmâs dO' Brasil,

tornar-se. a Capital de vida 'mais cara,.
"

.

�.,;' ,Si:- prO'curarmos O' "quid" da questãO', difici1mente
'pO'daremO's descO'brir.

FactO'res d-e tO'da a espécie cO'ncorrem 'para essa al
ta· que se transfO'i:mO'u em é�plO'ração ignóbil levandõ
Ae em cO'nta O' preçO' de' determinados artigO's �m cO'mpa
l'acão cO'm O'S de. O'utrO's .E,stadO's.

Dizem que issO' é fenômenO' de uma cidad,e em cres

cimento.
Pode ser que seja ...
Mas, si tudO' cr,e'sce, pO'rque d-esce a ·vergO'nha

earátrr de ta.,.ta gente?
..,

' ..

Por que a exploraçãO' nãO' cede, para a .gente,viver
melhor e mais hO'ne,stamente ?

.

"

Perguntas cl'êtinas, cO'mO' diria Van Gôgo do ,o "Cru"
zeirO'''. . .

'

SRA. VVA. MARIA DE LOURDES

MXRQUES
'I'ranscorue na data de najc,

mais um aniversário natalício da C01�1 satisfação -registrã-Ínus 'la

exma, sra. d, Maria' if;-Lou".'(\es data que 'hoje transcof-re, o J.n:

Marques vínva do saudoso Jo f:
\

versávlo natâlício do nosso p,,(>�:
Rc l-n.do Marques. zndo amigo e distinto corite rrã-

A netallcíàntc, «lama le exeep= j neo sr. dr. Telmo

cionais v lrtudes
,

é alta fUllcior,á·

ria do Departamento do. .Conreios
e Telégrafos.

,
.

Em nossos meios,' goza de vaF:- As felicitações de O EST \. íL I.

to círculo de amizades que 11&

oportun idnde. de tão gl:at'/ efemê� FAZEM ANOS HOJE:,
ride trtbutar-Ihe-á as mais Co'

,

rinhosas manifestações de apreço I jovem
O. de O ESTADO, associam se filha do 'r.

'Cerâmica UriSSI·IUI SiA.
IDdús·tri� e: ·Comé�tj,8

s ,ASSEMBLEIA GERÁL ORDINARIA'

PRIMEIRA C?NVOCAÇAO I.

,

CONVOCO O'S sr.8. AciO'nistas desta SO'ciedade a

cO'mparecerem à Assembléia Geral Or,dinária, a realizal'
se nO' dia 28 de feverei!rO' de 1959, às (tre7ie) hO'ras, no
Escl'ií;óriO' desta Sóciedade em Urussanga, para delibe
rarem sôbre a seguinte ORDEM 'DO mA

LO') - ApresentaçãO', discussãO' e d�li'beraçãO' sôbre
O' Relató.l·iO' da Diretoria Balanço Geral e

CO'nta de LucrO's & P('rda�, relativO's aO' exer

cíciO' encerradO' em 31 de dezembrO' de 1958;

2.0') - EI�içãO' da DiretO'ria para a p'eríO'dO' de .1959
'a 19'61 e fixação dos respectivos honO'ráriO's;

':1.0') - E1eiçãO' â� CO'nsêlho Fiscal para O' .Jleríó�o
-

>"

<ie 19?9
..
a .1960 ,e .fixação .do.S...r}:êspectivqs I'-hO'nO'rar16s ;" '. 1:. .

,

.

_4.0) ..::.. 'Assuntoi'de�lnteresse SOci'9Jl;"; ':
. ", ,'.

,

� .�

A�ISO· �: r

.:f LEVAMOS ao c�ril1ecinlento dos nossO's Acionistas

que se acham à'dispO'siçãO' dos �esmos no Escritório des

ta 'Sociedade .1oêalizado.zno Bairro da Esta-ção, na eidade'

'de: UfU'ssan�a', ío,s dO'cumento's a. que
.....

se r,eferé °Q .•Artigo
f}9' é.b Í)eCl1etO' Lei N'.b, 2627 dé '2,6. fl'e:�seten:íbro det1940.

U��ssangiif2�"4e }ja!l�ll�.�, 1:,59..• ,.:.. .[,
..

• ..�:. ,_
.'

lo�1�Dl'Q.91S1� Ptl�\*9, :'\_ _" \.
...... ,1" � -

""" :{. �. �-.. � �

"d i '

. ,,! ...� '. /'
-, ,� .' '.

:; .!!�t;),r rreSJ en"e . ,

_..

----- xXx ---
-.

Aniversariou na data de ontem

na circularam pela nossa Capital
em grande estilo.

---- xXx--�

moço

O Dr .. José JuniorSiqueira

(Barão) conhecido com êste títu- o jovem Paulo Ferreira Lima _

A Coluna Social associando-se ao'lo nas rodas sociais do Rio, encon

tra-se em Curitiba. acontecimento. cumprimenta com

---- xXx --- votos de felicitações.
O Dr. Wilson Mello da cidade

I
,

;PjRTICI:PAÇÃO f
OTA'VIO C. MILLEN DE OLIVEIRA E SENHORA
Tem O' prazer de comunicar aos s-eus parentes e peso

soas de suàs relações O' nascímento d� seu f ilho RAUL
JOSE', ocorr ido na Maternidade dr. CARLOS CORREA.
'1.0' dia' 22 do corrente,

nosso amigo marcará

manto,

seu casa-

---- xXx---

Cristal Lanche está

ponto de' reunião da

Florianópolitana.
----xXx-�-

sendo o

Sociedade

ExtratO' de, carne
Hamburger steak
Línguas
MO'rtadela
'Paleta de pO'r.cO'
"Patér�;" divers.O's
PeitO' de bO'i

SO'U casadO' !

o;
\

•

ih 30 ano ..._: GIf-13ERTO DE ALENCAR PACHECO
Uma casa,. lo_salizada bem no Estes êandidatos' de'verão cO'mparecer até O' ,dia 3 de
éentro d" cidalk', à rua cristovão' F'evmreiro nO' maxitnO', aO' DestaeamentO' de Base Aérea de
Nunes Pires, nr. 19 com a área FlO'rianópolis, para exame preliminar de saude.

(\:::;:�a;_:: pelo' ��Ie;oné 3257,1�VoceA-'S�a-'-b""la 8u-e-7---'ou.�ua Tiradel1tes. 111', 7 (térreo). ":1 '.

.

."' •••
-

. '-
• to

------_._-�----......-

<;eMAS
S·IO J,'OSÉ'
ás 3"::" 7 3/4 -:- !Ph hs,'.·
Si.lvana PAMPANINI em:"

VORAGEM
Censura: até 18 anO's.

'1:2 I -e- z
.,.

,

..

I·S E '.M E I '�f �,�
- HO-'RT;ALIÇAS � �LOll�S � .L

. !

,'Gahmtidas 1

ás J ....:.. 5 - 7lh 9hs •

I.. ''Sesll',ões das Moç,8s"I Tin-TAN - Anna Bar-
jtlra lEPE em: t

O QUE 'É QUE HÁ COM '

SANSÃO,
Censura: até 5 �nO's.:�

\Sele-cionadas

Acaba de receber:

, l
CARVALHO .�

.

�
A.

MERCADO PúBLICO PORTA DO, MEIO
ás - 8 hs. ;.

_....
'

-..,.. -.-_

.' T';��Tl� dasA��rs'�ar-l CAMPANHA' \ NACIONAL DE EDUCAN-tha JEPE em: ,

"

.' '. "

\
, ..- '. -,'

-o QUE ���iOH� COl\'IJ'
"

.�" ....�. :DARIOl �GRAIUI'OS, _

I

Censura,:. �t,� 1� ��s.\:_',.. : ' ;�iilásio' Anfon-iela< de Barros ':

II&'i. ; ,ent!°:�:;�� :�:,:��::,s!:���J::;. ::,.!! o: ;;a�es'�;;
.. .

"

�) . �2:R epoca, na secretarIa deste gmaslO, em tO'dos O'S dia:! '

ás - g·hs. úteis.• çlas 9 às 12 hO'ras da manhã.
Alan' LADD - Vil'ginia FlO'rianópO'lis, ,19 de janeiro de 1959MAYO em:

ENCONTRO COM O _
Leonor de BarrO's, Diretora'

DIABO ' -----------�-

· Ce�Is���e�:�p�nos. VIAGEM COM SEGURANÇA

�._ 50 NOS �o!!A�E!CRO-ONIBUS
�RAp·" D f) rr 'S U 1.. B I A S I L E I R O rr

FJorinnópolis, _. SoCo •
;. . :"_ I

.- . , B='

;.. !
--- _ .... _--

I. ".""- nos \lAIX.�S
D:g'"r('Ir

\

---

-

..... ';'2 . 4',.

'/I .;" ��" '. d�
.�---""'''''_�'''''---_''''''''''''''''''+-_''' ái . J.��.9 hs .

·
"Ses�.ões das Moças��

_
liew Ay:gES - Jane

WYMÃN_.�P1: , .

BELINDA
Cen·sura-: ·até 14 anO's.

r., _. 100""m: - Curl1RHt
Rua �oro,��

.

Ca,
ftu_. T.nent� Silveira

..
..,

..

'�,- ...Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.

.

"

Um pequeno gig�,"te a seu.dspcr
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"'0 ESTADO" O MAIS ANTIGO DlARIO' DB SANTA CATARINA
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FloriaJlópolis, Terça feira, 27 de Jane_iro_de_195_9 -.-:--

,
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/
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� 'MENSAL
.

CRS. 980,00
,_' ." �

/

Encontro com o Dia�o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O &81AUO" o MAlS ANTIGO DIARIO' DI SANTA CATARINA

ALUGA·SE Uma casa com terreno medindo

Uma Casa de mndeir�, pintada 10 x 3)) �ts, localraadn à Rua

a óleo, espaçosa, com' quintal

tO-IMonsenhor
Top]>, n.? 54 .. Trliinr

d� cercado, sita à rua !<?-.é-Cân- COI1\ ° ,;,r. Carlos Teixeira à .rua
dido da Silva, 122, - Estre.ito. Corone l Pedro Demorá n.o 1466

Informações telefone 2583. (Posto da C. Ramos) - Est re ito.

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

L A SS A
... '.

• s eg a

PÁRA ESCRl'l'ólUOS E CONSULTÓRIOS,

'no. altas .d a Caçulinha de A MODELAR

TfRRENO·yiENDE·SE
Vende-se um terreno com 15,50 de frente por'. 13,00 de

fundo!', tono murado, na Ru.l,i Itajaí (Rua central e cal

çada). Ótimo local parà restdencía. Preço 350,000,00 a

vista. Tratar a Rua Bocaiuva 197.
. .

MA·J:ERNIDADE
.

CARMElA DUTRA
CURSO DE PARTEIRA

CURSO DE PARTEIRAS
Acha-se aberto até o 'dia 25 de Fevereiro a ínsert

cão para candidatas ao Curso de Parteiras, mantido pe
la Maternidade Carmela Dutra.

As interessadas poderão dínigir-se a Portaria .. da.
queJe êstabelecimento todos os dias�úteis no :h:orál'w d��
9 às 12 e das 14 às 17 horas ou por carta a Di.reçio da
Maternidade.

.

Florianópolis, 1.4 de Janei·ro de 1959.
Dr. Biase Ã. Fal'aco

-
.

Dir�t9)' ,

.�,

'OR&ANtlA(AO<��'JMJTA:::�(AfAl'A '

RUA ARCIP�ES'tE' F-A:IVA � .. .:o:. �LORIAN{)!J)OLJS"
"

ej)m .pessoal eipecia'ITz��o .�I!�á (l-abfl!�:àdá "p'a'rll:-' '

'.'
J

•

-
. \��. -p . -

.

a) - ADVOCAQ)Ao:;"CIy'l�,)9�I�R, 'COME�CIAL,: TIMBA·
LHlSTA DEFE�ÀS FISCAIS. A'l'E�'DER E ACOM PA

NHÃR �O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SA�T,A. CA,

TARINA RECURSOS OR'n!NDOS DO INTERIOR D()�

ESTADO. DEFESAS DE ATLETA,S.E ENTIDADE!'
DESPORTIVAS PF:RANTE OTRIBUN�L DE .mST!

ÇA DESPORTIVA.
b) - CONTABILIDADE: . ACEITA ESCRITAS. P�RICIAS

PROGESSAMENTO DE BALANÇOS, REGISTR'P riE
FIRMAS E DEMAIS SERVIÇOS.

c) - PROCURADORIA' TRATAR DE INTERESSES DA'

PR�FEITURAS MUNICIPAIS JUNTO AOS (')nr.,r.o�

,PI:JBt.ICOn. NA-l'U�ALIZAÇ()ES. RIUiISTRO �l.AR'�!lr
REGISTR' -DE 'DIPLOMAS.

�.--.....----- ._----.,..

EDITORA f'Cl ESTADO" LIDA.

() &.rJ1;fUÚJ.. ,-

'.

Rua Co....lb.tr. 11&(1'. I"
Teletone Boza ..:.:.. Cu. P..taJ la,

Endereço Telegráfiee IlHTADfl
... DI.aaToS·:

Rúbens de Arruda ....
,GIlR.NT.

Do.lnlo. 'ernand__ ele Aqui•• '

RBDATOR.S
Osvaldo Melo <_ Flav" A.orl. - 1

AJldr' Nilo 'Tadaaco - pédto' Paulo MacJaadQ Zurl
�

. ..

M8"hado" __ .

C () L A B O R A D·,() R. 8
Prof. Barreiros Filho- - Dr. OSWAldo RodrilU" C.�ra'
_ Dr. Alcides Abrêu�-' P·rot. Càr�! da COita Pereira

.

- Pro·r. Otnon' d'Eça - M!ÍJoI- 'lil�to!l8G .1uvenaJ
Prof. )lanoelito de Ornelàs - {lt. M!lton Leite da CO!"
- Dr, Ruben Costa --Prot. A. 8eiX!l8 Neto - Walt6.·
Lanl� ..-_ Dr. Acyr PiJlto da Luz -- Ad Cabral Telve -

Nald1 Silvéira -- Doralfcio Soar. - Dr. Fontuur.
Re)'�:_ ,Nicolau �posto)() - Pasehoal Apostolo,"- limar
·C.ni,úao e P.ulo l!'!!r••oClo de Ar••• ., La....

'0". •

P U B L I C I D AD.
Marta Cellna Silva -,Aldo 'Fe,·n.nd ...._ - VIClCUlo

ruIU! _; Walter Linhar.
PAGINAÇAO

'Ulegario Ol'tiga, Amilton Schmidt
IMPRENSORES

Ol.:LCENIR CARDOSO WANDERLEY LEMOS
REPRESENTANT.

·U.fpr�l!entaçõe8 A. S. Lua LtdlL
tU()� - Rua Senador Daq't•• �" ._ li .•. Anda,: -

Te). 225924 -.

!'\. Paulo Rua Vit6ri. 457 - ...e.nJ. II --'

Tel. 34-8949 '

�rviço Telelráfico 'da' UNITED PRESS IJJ-P)
AGENTES E CORRESPO.1DENTÊ€

'

.

�'" Todo8 08 mUnidpio8 de SANTA CATARINA
ANUNCI08

rr 'L ....
Da. JULIO DOLlN V I.nu,

.10100

•••
' lla.eel.U.ta •• O"•• Oan..�,
N,r'•• a,r••ata - 'I·r.tam....

.O.er.ct_
10fr.''fum.lllo �- N.bu:U......

.

- Ulv.-Bom - j ,

(Tratameoto d., .hlll.lt. te""

•,.r....)

,
.

""aelo-r.U.onopia - ....1.. 'b
. .'. "

(I.aJo. - .000erDe .qalpam!l'D.t<

:Dra. Ebe B. Barros' �. (::;'.l:'�=��l',
I ,Hor'r1e ••• • li 11 Ilor..

CLINICA DE CIlIAN(;AS ela. UI la 18 IlGr...
.

. i\teaderA a p.rtlr d(J 1.··...... Co•••lt6rlo: - Ra. .Id.

I b i .hirell•• 22 - I'OD' 211litem r. Av. HerelUo La. 115, a••ldloe\. _. alia SlG' J"r..
'

Apt.. 4.
' .

o. 10 � roa. 14 Il
HorArlo: du 11 àa 11 ......

1��1HflNlr;:-iff�·� ,

-

PAUlaO
.

• • D'I C o
·O••r.ct.. - Doeac•• d. 8e».<9·

r.. - CUal.,. .. Ball.
e.r.o Ce "p"I.liuclo ••

ftoapltal de. S.nlel.r.. .� .1-
,.... I' �t c

.

(S,ntC' '0 Prof.
.

llar.ue ••
40elr.d.).

.

Co•••U.a - Pela Dluli. .e

!lu.pital d. Caridaele.
Ao tarei. eI.. 11,.0 lioru ...

lIi'Dt. np coD.alt6rl. i .Ru. N·.I·

.

O serviço notumo'sel-á efetuado �elas 1armácias Santo Antôn19, Not�l'na ta
D5Í1 ••eh.do 17 ••qai.. eI. T:re·

Vit.ória, situadas às ruas FéUpe Schmid,i, Trajano e Praça. 15 de N,avembrd.·
.

'. '-dI�t::I�"c�.·I": �::' Preildl.1UO plantão diúrno compreendido entre 12 e 13,30 horas será' efetuado pélftFal'mácia Vitória. . .'
" ' GGutiolae 44<.,- r.l .. 1l11I.

(-

ALUG-A·SE
r'o,u�"oe
V O' i P E L,A ,Móveis � vende.se \Máquina de Afour 1 �,� ��R ��'� 6�, ,

�" I
Vl:!nde"'J!e um IO,te de 70

___ MóVEIS. Vende-se de quarto,- VENDE SE n}.�tr()s !te frtmt'e, 'p,or, 9,50' Uma cala "a Rua São .Jorge,
.......

,'s.la de jantar, copa, cozinha, 2 - dum laclo e 5 :metros do ,(m- andar térreo para Fiambreria ou

_ E�I grupos cst6t'ados, comoda grande Vende-se uma MA�QUl-
tro lado,: situado' na Aveni- armazém, com duo. salas e um

. �
com tampo de marrnore, 3 camas NA DE AJOUR, marca

da Rio Branco perto do balcão frigorifirn com 6 mto e
'.

'

..

SINGER, em perfeitõ esta- Quartel da Policia. Tratar
Ide ferro com estrado de mola, pelo" tei f 3239 prate eiras.

tio e funcionamento;' '

..

e one .

A L U G A S E dois fogões elétrié�., gelsdeifa, . Tratar na Rua Conse lh ej ro Ma-.

Tratar à Rua Trajano,
.' ,

,. toca-disco Webster, automático, N, 31 sobrado,' com Dona fra. 44.

Um quarto para ',olteiro,' com três rotações, cadeí ra de balanço, Lurdes Má4ei.ra.. � SOALHO �
---------...:..-

todo conforto, mobiliado, e ntruda- etc. - Rua Felipe Schmidt, 19 -

C R d
. S A L A Sindependente, situação ótima, In- So�rado - (No p�riodo da ts rde ).

'

asa esi eneial I R M A 0,5 BITENCOURt-
;

,

,.

f o rmnçôes te-lefone 2583, :(AI5 àAt\ARÓ fO�.r' If�t:·. Al,uga-se var ias em Prédio

Y E N D'E � S'E VENDE-SE ou ALUG:AC.SE !,IoITlúO c�pqslro OA ... I .. ,.I; t.érreo·e rentral, Informa-
TELEFONE 3 6 3 O : çÕes no 'Telefone 8512.

"'

: J,.

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

. ,-iYEND'E-SE .

, . ...... ?

NA PRAIA ,DOS INGÍ.ESES:
Vende-se ;lImi e��a de ·111-.terial

bem próxirrro_� praia. Infcrma-.
ções na gerencio' deste jornal.
Sala de visita, sala ,dé jantar,

.l! quartos, dispel1sa, e -coslnha,

A· V·, S O :� ·.V E�.D;.E - S �
Um -terreno coro 372m2 a Rua'

DtlTv�1 Mel�IIIaâe; ;Jle .

�;ouz'a T'.
'l!tQ'longame*. 'Vêr e tratar"8 .

1{�'Nére" "it�rt!�s, 57.
.'

,A. Irmã. Pranciscanas; residen�
teJ. à rua Victor �ond'e'l'_ 4, .

antiga
Blumenau, avisam' que 'está -abeJ}ta
.• rese'!va de' mabrfculas para o >�S'a' Ia' • *'�ga seCurso PrimáriS. "

. _: #�IUI �
._

O Curso será só para meninos. AI;gll'�-�lll'��S'�la para Egcri'.;'
......

--A-L-U-G-A-.-S
....

·

E----A� Di�EÇÃO ;iWi� 'ou depó�iiâ: Rua Padre Ro-
___.....

..

Ji'ta, 52 .Andartérreo.
Trat�r no I�cal. Um quarto Il!obilln'do: e com' todo

ccnfürto desejado ; completamente
independente.. Infurmaçõ •• teLfo
ne 2583.

_VENDE·SE
YelÍd'e-seUM TERRENO NA AVENIDA

RTO BRANCO. A, TRATNR NA
24-'12-58FRlGIDA,I.' �UPER-LtJXO

Por motiyo ·.;de· viagem vende-s�
uma geladeira FRIGIDAIRE SU

PER-J�UXO, nove pés e meio,
V E N D E - S E por Cr$. 45.000,OQ. O. íntereasa-

Dois aparelhos cínemato- dOI poderão' telefonar' p�ra 2438

gráfleos símplex - Modelo -' Tenente SobrinhQ. Dal 09,00
B �m, perfeito estado. 85mm: {i. 1200 horas e das 14,00 às
yer e tratar no ctnema T1-

1700 'hJ uca s. ,
ora•. VENDE-SE

No Bom Abrigo (Coqueiros)
Cala é'm construção bem adianta
da, sobre' dois lotes, próximo a

praia com bela vista para o mar.

Informações com Heit.o r Bitten
court - T'el. 3802,

� U,,- VISCONDE DE OURO

PRETO. 109, OU PELO

RONE 8239 ALUGA-SE
Novo pequeno apartamento e

.um lindo quarto em Casa de fa
mília para uma moça soltei ra.
Tratar à Rua Duarte Schutel, 34,

.Advo,gado..�

ALUGA-SE
UMA CASA' A RUA, HENRIQUE
BOITEUX, 44 - ESTREITº -

TRATAR NO LOCAL COM O SR.
BRUNO JOÃO. CORDEIRO.

Escritório,
Edifício São Jorge

-.;, ,. ,R�Il3:"!rl!j.a��I,, l�;:'J;:o ander - ,!ala 13 �

� Telefone 2-657 .' '.

;:. ,

'

",.

-ESEOlA�ORMAf�-'E�-OlÉGIO- Oo:r�E��O����gC:Í��s;
", � Dr. ORLANDO BORGES

�-E'Dí);lIi:'f�ARRAtAÇAo-0,,·.R'O�l':-EIJEI�: 19'59 ...��r!�"J;:���:�:'��:��
. 'I .. L!:;r', "

- " w;,v,,1lJ;. ," da Amerlca do Norte.. ' ", . .... "'.:
.. '��. '

,E:tames -de 2;�·�i..)e�' ,

'
�

'"
, }/

'.
4 { ;1','. .

. <' Ru� ,
Tenente Silveira. I ti ._

. h�crlçioy�éUa' 29 .de,1ãneiJ,'ó",,_ da_.:fbrl��í,':Iõ �& �:ra:I�:. �a� .09 ii às 11 hóra�
.

,
�amel;l �

..
diá 3 d� f�Yereir� - às :7,3W)i'e às 13· h� . da' manhã.

'. I�.«!sultados� c{iA 'llf2, às 16 hs ::""" ----.------

.Exames de' Admissáo ao Ginásio (pau 22 vagas) DR. RUBI GOM,ES
fnscriçáo: dia 30 de janeiro das 8 hs às 11,30 hs

ME'UD'OIÇADocumentos: Atesta.do de saúde e de vacina, 'certi- n
_

,dão de idade e de conclusão de·Curso. MJ!!DICO'
Todos os docum;ntos isentos de sêlo, Pré-Natal Parto.
mas com firma reconhecida. Opera�e8 - CUniea Geral

"\ ResIdência:Exames! dias 2 a 7 de fevereiro
.

Rua Gal. Bittencourt D. 117.
Resultados: dia 11"2, às 9 °ha.

4

Tenefone: 8889.
Exames de Admissão à ES�(jla Normal Consultório:
(nscrição.: 31-1-59 - das 8 hs às 11,301 hs . ERua Felipe Schmidt n ..37.
Documentos: Atestados d_e saúde e de vacina do De- s_g. Álva:o de Carvalho.

t' t d S'd ";d- d ,.,.
Horário.

par· amen o
-

e' au e,' çer�l ao e lua· Das 16,00 às 18.00.
de e de conclusão de Cur!!o. Todos O!1 'Sábado:'.
dócumentos isentos de sêlo, mas com' Das 11,00' às 12,00.
firma reconhecida. i A_tende .à� Domicilio

Exames: 20 ce 21- de fevereiro de 1959 ".

l\ematl'ícula:"
. 1

Dia: l2-2, às- 8 hs e- as 14 --horal - CU.rIJ() 'It!Cundárlo
Dia: 13-2, à$ 8 e às 14 horas ...... Curso fPrimário
lHátrícula: ,Jardim da-Infância, nas: salàls do Jardim ..

Dia: 1�-2, ai! 8 e às 14 h{)rasl
Início do A�o Letivo

•

Dia � de !4arço de'1959.
No primeiro dia de au�a, as aIu,nas apresentam-se,

de uniforme de gala comp.l�ô': blusa de manga compri
da, boina, 'luvas,. sapato p·reto fechado. E queiram trazer
2 fotografias 3x4, de 'uniforme. As novatas, 4' ;fotografias.

No túnel do Corégio, indicação do mateiial escolar:
,7 às 11,30. hs t

Dia 24-2-59: 1.a série do C. ;Primário
Dia 25-2-59: 3.a série do C. Pdmário
Dià 26.,2-59: La série do C. Ginásio
Dia 27-2-::59: 4.a série do, C. Ginâsio

13,30' às 17,30 ha 1-

Dia 24-2-59: 2.a série do-C. Pdmário
! L,

" 25-2-59: 4.a série do C. primário t

26-2-59: 2.a série e 3.a do Ginásio 1
27-2-59: Curso Científico e Escola: Normal

-,

DR. ESIIERALDO
C1SSETTARI

CIRURGlAO DENTISTA
Inlca • Profese - Citara'
Horário: 8 às 11 hous
as 16 ás 18 ,horás - Dià
riamcnte.· .

"

Consult6rfo: Rua Cons
lhelro Mafra �. - Fo� •

, Todo. ... dl�. es;eetoa .•Ab....

DEPAR�AMENTO D� SAODE ,POIUCA
PLA'NT·ÕES DE FARMAC-IA

Mês De J,aeiro (1959)
,

Farmátliá -Catar1nense Rua Tr�1ano17 - Sábado (tarde)
I 18 - Domingo Farmácia Catarinense Rua Tra; ano

,

24 - Sábado (tarde) FarmácIa Noturna Rua Trajano . � -,

25 � Domingo Farmácl� Noturna Rua Tx:ajano

,1'
.. ,," I ':;_,E S T R E,I TO

4 e 18; Domingos Farmácià do Canto RUIl' Ped'ro ��m�l'�: '1627'
1°, 11, e 25 Dàml!lgos e (�·r. Farmáci� Indiana Ru!;\ 24 de Maio, 895

,

.

.

� i
' ..,

,

.

O Serviço Noturnó s�l'a etetu�do pelas Farmácias do Canto ,e Indiana.A presente tabela nao podera se� aTterada sem préVia autorização dêste
"t '.

epto ..

" ,IIDI(ADOR PROflS510HAl
WNKA DE OLHOS OUVIDOl

NARIZ· E GARGANTA
do

Dr. GU E R R E I R O DA F O N S E ( A
Chefe! do Serviço de Otorino do Hospital
de Florianópolis - Moderna Aparelha
gem Suíça e Nórte-Ar.lericana para Exa
me dos O'lhos. r-.eceita de Ooulos por
Refrator Bausch Lomb.- Operação dp
Amigdalas por processo moderne

CONSULTORIO RESIDENCIA
ftua dos Ilhéus Vi casa Felipe Sehmidt 9V

FONE 236'6 FONE 8560

DR. POLYDORO SÃO THIAGO
Doenças do Coração - Eletrocardicgrafta

Horas marcadas - 11l às 19 horas
Vitor Meirelles 12 - Fone 2702

DR. GUARACI SANTOS
.
Cirurgião

.

Dentista
CLlNlCA - PROTESR _-CIRURGIA

BORARIO: - Da. 8 àl 12 hora•. exc.tG aOI .'bado •.
Ate·nde exclusivamente com hGra marca-da
'Consultório: Avenida Bereilio �llZ, 611

Esquina da rua Fernando Machado.

DR. SPYROS DIMATOS médico
Ex-interno de Clínica Pedintrica Médica r. Higiene Infllntil

da Faculdade de Medicina do Paraná.

Curso de espee ia lizaçâo do S.N,T._n. Faculdade de Higiene eI,
,

Univeroidade de São Pauio."
Curso de aperfeiçoamento de rnd i o diag n ó

s t ico.

- CLlNICA MEDICA - APARELHO RESP.IRATORIO
- DOENÇAS PULMONARES

Ccnsultô río: rua .Trajan�, 41

Horário: das 14 às 16 hora •.

Residência: II�'" Pe,lro Ivo, 1 o. Fone 2329.

Qr. FREUSBERG

Oiagnóstico e Tratamento Aas moléstias dos olhOff
Neuro-Oftalmologia e OrtópÜca.:

. Cirurgia do ,globo,oculai e Operações plásticas no.

'anexos do& olhe'!. "

'

Tl'aumatologiu' ocular e Eletroimã 'Gigante.
_

,

,

Florianópolis, Te].: 31S3

ORA. {EVA B.· SCHWEIDJOft� BICHLER
CUNICA DE SENHORAS f CRIANÇÀS

Especia.Hsta em moléstias de anus e recto.
Tratamento de hemorroidas, fistulas, etc.

Ci.rurgia anal
Ctmsultório:- Rua CeI. Pedro Demoro, 1603 - sala 2

Estreito

D. LAURO OAUJlA
CLINICA a.:UJ,

ua. . .NEWTON UAVILA
CmUROIA O.RAL

Uoe.c.. .e '."or.. - Proe..
1011. - Kletrldade 116dI"a
Con.ult6rlo: Ra. Victor ael

rln.. o. 28 - Tel.foDI 830'1
Coo.alta.: D.. 11 ho;.. ••

dl.nt•.
Re.tcllae", .rOUI, I :nl
Rua: BloDlln.a li. 71.

..p.cllllltl em moJ�.tl ... ,. "'•.

Dller••
·

e n.. anD'rl••.
Cara '.dlcal d.. lD:t.cc6.. "CIl

. ••• e �ro.le••• dG aparelho &,6'
Dlto-arin'rlo .DI .mbo. o••exoI.

90eD!!.. do' .,árelho Dill'8.tiv.
• do .iateD!.. oervo.G.
Bor'rie: 10% li 12 • I'" lI! I

Ilora. - CoIi.ult6n<ll: Ru. Tira.
"eDt..

, 11 - L" And., -- rGne.'
11411.
- It•• ldlncia: 'RoI L.cnd.

CQutlDho, 11 (CUc.ra do IIp.;
oh. ..:_ 1'0UeI' '148.

DR. AYRTON DI OLIVEIKil
DO.NCAS DO PULMÃO -

TUB.RCULOS.
Ceo.alt6rio ..,:. Ru. r.up.
Schmlelt, .8 - T.I. '801.
HorAriG ela. 14 la 111 laor••.
al.lellDell _ r.up. Scamld\

u. 111
.._-:-

Da., CLAIlNO
UALL.'I"Í'I

'- ADVOGADO
a.à Vitor ••Irel... 'o.
rOM.: 1.'88

.

u ..

UH, WALMOR 1;OIlB •
GA&CU

Dlplom.do pela ".eald.de N.
-clon.1 de Mecudoa dI Ullinr- '

.Idade •• Br..n
1:J:-lIáten. por co.cu.. ..
lI.terald.d. - 1:Ico1.

(Slrvlce d. PrGf. Oet' .. ll)
Rodrll'ae. Lim.)

1:x-IO"I'Jlo' d. 8en1ço de \_;lr'41
el. do ...pltal 1.A..•••:I'.,�.

.

.. lU. d....... ro
.'ellc. ·.elô H�.pit.l de' Carld.4..
• d. "teroldade Dr. C.rlGI

\ Corra.
OO.NCAS D. SOBORAS _

PARTOS. __ OP.RACO.S
PARTO a•• DOR pel. m6\odo

p.I�-prõfll'Uco.
Con •. : 8\:., /elG Pinto n 10

da. 16,00 i. 18,00 hGr�.
•

AtlDd. com hor.. m.rc.d.. -

Telefoo. 1011 - Re.idlnda·
lá. Gloual Bitteoco.ur.t�4 ... 11l1,

"

Da I.. LOBATO
" J1LIIO

O.-c•••0 .parelllo re'Jllr.U>rl.
,

TUB.RCt'LOS1I /'
It�IOG.IlAJ'IA • RADIOSCOPIA

DOS PULIO.S
,Clr.rtl. d. Tora:l

�"lno.do pel. ".eald.de 'N.cloc'l
de lIedleloa, TliloIo.lita e TI.al••.
dr,Dr.llo do H0111' tal Nerf.

••••
Cor.o d. .ílpeelalizaçlG pela
S. N. T. Rx-IDt.nG • .:1....1._
teDk eI. Clrar.t. do'PrQf. U.o

Guimarl.. (Rio).
çGu'.J "IUPI__ Bchmidt, SI
For. .801

Ateode e•. aór•.••rc.....
·

. •••. : '''' ·RÚ:•••.e_n. iuo!"z'
.'-:;-. FO��) ;�i I�"";'::; "",'

D•. �I'ONIO MU.NlZ •
....8,&0

amo.ou . T••U TOLOGU
, � .

Couultórl.: lol", Pinto. 11 _

qODlP.I�: d.. �6 _,l. 1'1 "ot'U
dllri.m.n:t.. .IDG.· .e••,it ..4:o.·
JtuldIDC•• , Boc.l·na;' 11••.
,I'oall -'- .:1 ;'Ui.

.
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"'0 ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO Da SANTA CATARINA
� I

(L U B E DO IE J), E, A,G'OS<lO,
(O'MUNICA(ÃO"

A Diretoria do Clube Dôze de Agôsto reunida, to
mou as seguintes resoluções, que vigorarão para os fes
tejos carnavalescos:

Sábado (7)' - Baile de abertura no Dôze
Domingo (8) - Baile no Dôze
Segunda (9) - Baile Infantil no Dôze

Baile no Pdia
Terça (10) - Baile no Dôze
Os bailes começarão às 22,0(! e o Infantil será

15,00 às 20,00 horas.

PREÇOS
MESAS - No .práia uma noite

"

No Dôze uma noite
No Dôze três noites

OBS. � A mesa por uma noite s6 será
vendida a partir do- dia 6 (seis) - às 14,00
horas.

Cada sócio só poderá adquirir uma mesa.

ROLHA Gr$ 350,00 por noite.
CONVIT�S -

Cr$ 150,00
..

300,,00
" 600,0'0

Casal Cr$ 2.000,00 para tôdas as noites.
Casal Cr$' 600,00 por uma noite.
Individual Cr$ 1.500,00 para tôdas .as noites.
.índívidual Cr$ 500,00 para uma noite.
Estudantes devidamente credenciados - Cr$ 800,00

para todas as noites.
� Estudantes devidamente credenciados - Cr$ 300,00

para uma noite.
A posse da mesa não dará direito à entrada, sendo

necessário a carteira e o talão do mês (ou anuidade de
1959) ou o convite. acompanhado de documento compro
vador da identidade.

'RESERVA -
1.0) - As senhas serão distribuidas ãs 7,00 horas

do dia 30 de J�eiro c a venda será iniciada
às 8,00 horas.

2.oJ- O pagamento será feito no ato da aquíslção,
3.0) - Os convites obedecerão às exigências esta- A L U G A • S Etutárias e só serão fornecidos das 14,00 às

17,00 horas do dia da festa.
4.0 - Os convites só poderão, ser fornecidos pela rência para moça, em casa de fa-

Secretária. mília, na rua Felipe Schmidt, 96.

5.0) - O convite não dará direito a mêsa que será Fornece-se marmita,

paga a parte.
6.0) - A compra da mesa terã que ser feita pelo

próprio sócio ou seu dependente, podendo no

entanto a senha ser entregue a qualquer pes
sõa, uma vez credenciado ,pelo associado.

Compra-se qualquer tipo de au-
7.0) - Só será permitido quatro cadeiras por mêsa.

DETERMINA,ÇÕES -

•

1.0) - E' rigorosamente vedada a entrada de me

nores nOS bailes noturnos.
2.0) -:- No baile infantil não será permitido o uso

'fé
de lança perfume.

3.0) - A ,carteira social e o talão do-mês (ou anui
dade ãe 1959) ou o convite serão rigorosa-
'mente exigidos à entrada. Sl}l� para 1esc!itorio ou I

•
c

_
c depôsito novo sita à Rua I4.0) - Os portadores de con�ites. terao que apre,-' Conselheiro Mafra 154.

senta}' documento de identidade. I In,formações no mesmo,
5.o)� _,. p);)}a!le� �� D�"ar4a�eIl.t0:iBal��ári(L(P!á�)... ,p:é9ri�obr�do. :__'_�_ ,',.
, ,reg�:rYá f}l!las. mesmas iilsliruçÕes. '�� 4>0 f", • --r-:--' ,- •

G.o)
-

- Os· cartões. de frequência. não terão valor
para o Carnaval.

- ONIBUS -

Aluga-se um quarto de pref'e-

Tratar no LOCAL.

AUTOMOVEL
tomóvel ou caminhoneta que ne

cessita de reforma. Tratar Relo

joaria Grillo.

Aluga-se casa "sita á rua
Tenente Silveira com quatro
quartos, qUal,to e-instalação
para empregada;
Ver e tratar na mesma

tua N. 86.

Para o baile do Prâia haverá ônibus em horas e pre
C;OS a anunciar. opQl1;unamente.' ,

SERA' RIGOROSAMENTE PROIBIDO O USO DO
LANÇA PERFUME COMO ENTORP.ECENTE

• (CHJ<.J-
RETA).

,

Aconselhada pela, prática a Diretoria exclareee os

seguintes pontos relativos ao Carnaval:
10) - Não serão atendidos, �o decurso dos bailes

casos de esquecimentô de carteira" social
(011 ,�< mensalidade).

i.o) ..:._ .Não serão atendidos no decurso dos bailes.
pedidos ou aquisições de convites-Ingressos.

3.0) -- Não serão atendidos pedidos de ingressos
a fotorrafo'1

Vende-se um na Vila Mariana

no Saco dos Limões. Tratar com

Bruno João Cordeiro na Rua

Henrique Boiteux 44, 'no Estreito:

Jauro D. Línhures
Presidente

Fernando Luiz !; de Carvalho'
Secretário Geral

r

Aí��UNCIOS I

í�-.f/t\
.

X>9NAJS .

I • 'WISTAS-
�MI5S0RA�PARTICIPA"Ç'AO

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

o nascimento de sua prímogêníta ; ELIZABETH, pcor
ride no dia 19, na Maternidade �'Dr. Carloj, Corrêía",

Florianópolis, 20 de janeiro-de 1959
'

COlOlAJ ..O'S ea. QÜ ...�
�lJfi OOAOJ eo llÁ.Sil

"

REP. A.S�.bARA.
lUA ,UNADOI DANTA$ 40·5." ..,:s,.
, fiO DI! J!\NEIIIO: ó. f, ,�

S EV E N D E AiJloaJsi:
, ( ,

Aluga-se à Rua-Professo
ra Maria 'Júlia �Fl,ranco N.
19 fundos - prainha
Tratar à Rua À'lvaro de
Carvalho N. 64 Telefone
3672.

•

Um jogo Estofado com três peças, em ,�erf,eit(} es

tado, Ver e tratar à Rua Frei Evaristo N. '44, fundos.
,

DEfEGA(IA, FISCAL DO TESOURQ NA· I

CIONAl. - FLORIANÓPOLIS S. (.
Tabela de pàgamento do mes �� . AgradeçimentoJaneiro de 1959 -

A.gradeço a Imaculada
DIA 22 - Ministério da Fazenda e Justlfça, Poder Conceição, uma

-

graça al-

Judiciário, Tribu�al de Contas e Catedráticos da Facul-,c_a_n_ç_a_d_a - __

".,_,_dade de Direito. "
'

23 - Mintstéj-Io da Educação, Trabalho, Agricul-
tura e Viação.. " .,..#",l..�

24 'Pagamento dos que não receberam nos dias aci-

ma, inclusive procuradores.
26 - Ministério da Saúde.
27 - Pessoal dos Acôrdos.
28 - Aposentados ,definitivos, Inclusive procurado-

res.

29 - Aposentãdos ,pi<ovisórios, Saláziio-famírlia" e

Adicional. ,

30 - Pensiónistas Militares e Provisorias, inclusive,
procuradores.

31 - Pensionistas Civis e procurador,es. _

Fev. 4 a 9 --: Pagamento de todos Os que, não rece-

beram nos dias tabelados. t{
D. F. - Florianópblis, 20 de janeiro de 1959.

Mário Sale.m
-

T��eb: .. Cº�l!o
\

Delegado Fiscal
_',

gra�a al-

FlorianõpolilL Terça �éfra, �. de Jáneiro de 195'9'
--------------------------�------------------------------

I

,I ,;."" \ '"

Mesmo
•

.mals
lavoura

·distan.te.�.·;:
na

/

V. pode contàr \
' ...

,

'.

-._-- .__--�------....;;--'
-

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

com a

eficiência do.

-._

__---
-

, "'�-�--- .- -_:.--_.!�\,
'

I
../' BostQ umo eQrta, um telegrama,

um tel$Fonema para que o

Marca '�egistrada

,
.

.

profissionais eap e c+e ll
zados e com,petentes
estão permanentemen
te ,atentos ao� seu cha
mado, prontos para re

solve.r qLtalquer proble-
. ma, em gualquer canto
do Rio Grande. '.:>:"f"r;.H;;......,

:.. ... "" .'

•

eervico
,

Caterpülar
--

compOre.?a rápido, ,inc:lusive '

levando Q
,

Pec:a·ca�'·
-

I
,

'indispensável para'''� ��I.I.�"""�"""""
o r-endlmento perfeíto
de seu CATERPILLAR

,_'!';s�
•

.

1:<...
di;

Ouando o periodo
de Irrigação se aproximati

I/ti

,lf? ,
'� \

ii o mltlhot garantia

de IImÇt �.Iheit", bem �lIcedida•

FIGUERAS S.A. '

I
,
I
I

- .

O SERViÇO 'CATERPILLAR
Põ�to Alegre: Av. Assis Brasil, 164 '

Cachoeira do Sul '

'

Florianópolis �,'Blumenau (SC)

,FIGUERAS & OlA. LTDA. :l
Pelotas e Urugúaiana 'e 7- "'9\>l �,,:��.,..._' ,ri'

c'

,
- - - -_--•

------------�-----------------------------------------------------------------------------

CASA ·'APARTAMENTO "Roca 51"ALUGA�SE
'

VER E TRATAR A. RUA
SCHMIDT N.o 162.

FELIPE
,-

P R o c ED.Ê'N: cr a ITALI AN A
ÚTIL PARA ESTOFAlYIENTO DE-MÓVEIS,
AUTOMOVEIS, PROPAGANDISTAS E

EMPRESAS FUNERÁRIAS
ROCAMA 51 .:_ 104-, �1t:�J1:'_
ROCAMA-51 ..:.... 106 (COM BICO) .,

GRAMPOS 8mm - 6mm - 3Ínm
GRAMPOS SPIDEMATIC
"STAR".18 "

Bostich 26/6 - 24/6
'JUWELL 111 - 333 - 222, etc.
PREÇOS A PARTIR 'DE CR$ 75,0,0
CAIXAS COM 5.000' GRAMPOS

'

PEDIDOS PODERÃO SER FEITOS TAMBE'M PDR
VALE POS'PAL E CHEQUE ,

IMPORTADORA DIKAR - LARGD,GENERAL 080-
RIO. N.o 11 - 4.0 ANDAR SALA 41 - 'CORRESPON
DENCIÂ'S CAIXA POSTAL, N;0,,3.914 -'- SÃO PAULO

P A, L ,a (
.

E
.. A I '�tl' a,"·

1
se

E

.no centro d� cidade

,'" ,'l'ratar com .9láudio
rua Trajano,r-;SS.

. . SALA.:1LUG1·SE
,

, J • 4 :

Alugã-:�e ó.�ima saía,'�ndar térreo, à rua Padre Ro
ma 52. sala ampla espaçosa é larga. Pouca distância do
centIO dà cidade. '"

Tratar no local

V f',· N "D E· S E,'
Duas casas de màdeirà em ótimas condições,
à Rua Clemen,te Rovere 52 A e 54 fundos. .........".-"',

l�a,xataria Gaúcha.

situa-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Terça feita, 21 ,de'Janeiro de 1959
--------------�--�------------------_.-------------.-----

8 "U .8104IJ0'' o MAIS AlIITH;O DIÁRIO UII SANTA CATARINA
.1

" A " I �"\�A
_

�;; J.�;�::. �'. � JI .'-
��.

1.- �

,� :�� ,,_0inJS:".l�d� ;da :A$�Fi�� ; ���ifitia _ ��i�, }t#· �', .

desde' o:dJa 1·6 deoutubro ��i7â':
. ãid'a�a se�b\d�:"_vi�' ,' .. ,-

pa-r»' .viagén;· a '_Á.uls,tria é qlU:e.�:eS '. oo��.né·" d'às fu_.te'és- ':

sados para fornecer informações ·n.ecessÚlria:s.
Expediente das 9 ás 11 horas da manhã e' das 2 ás

- ,

'5 h�2�ri�ili:�r:i�ça 'Tlrad�ntes àt4':_2"'Cx. pésta1· 8Q7 .

. .' ,

Curso particular São Jos,é� .'

Diretora: Professora lVIaria .l\i,ª'da-1e�. de - Mou>Pâ

Fe-rro; , �, .�

A Matrícula acQ�.çse .aberta á 'rua: $ª.ldanh_;a 'Mari
nho/3.4, tóclos',o's.-iiiai úllefg{.' ': 'r :1 ...',

. ! ."
, >:

. _',
. _

",.
. dl,irs,'b ·90�,.l'éSP!:l," 'rl:�,',e,�t�,'; �bs;"g.il" o-,s',' e�e'C!l,,�ar�iP�e�>v,���'ara a [U'IlOs' pn:t� OS e���es� �e· :alni�

I

��>á-p !funásl0 e :�sço-
Ia de ;,C(tméi'cl0�' e

:s' ,; .,�., /'
•

.

o

Professores especí�lizados'
. ,

!,
"

At:aca. todo o..orCUlf.ao
.

EM SIFILIS OU REUMA
TISMO DA MESMA OlU-

o

•

GEloff. r.

. USE O PUPULAR PltEPÂ..

� ..,' .RAPO '.. .

Iii !:fJ[:Ji) r:J
�

l
_ Aprovado pelo D. ·N. S. P., como auxiliar D;)

�àtameDto da Sifilia e Reumatismo ela mesma

&lrirem.. ,

"

InofeD8ivo ao organismo, a81'adAvel como ....
' • '

P/POS'l'ALISTA Apostila, "ORMES.", todos os:. ---,�.,.._---......,---,..._-,..._...,.:.--------

pontos,' a mais completa do País ''::_ Cr$ 450,00 � I.A.P.I.
(Esc-íturârtos) - Cr$ 350,00.. Peça por telegrama, cal'�.
ta registrada, ou Expressa. Remessa pelo reembelso
postai, EDITORA ORMES - Rua Barão de Paranapia
caba 25 - 5.0 - sala 8. Caixa Postal 3.336. São Paulo.
Para Serventes D.C.T., - Cr$ 300,00.

;V,"E N' D � • S ,E '

Um quarto. -de imbuia com c�1t, guarda-roupa de :3

portas, 2 bidês e pentea-deira, com 'respetiva banqueta.
Uma. cama _e um guarda-roupa de solteiro.
5 cadeiras de canela."

'.

,.P ,A R T I ( I P A· r A- O Um armário pequeno para livros
,� Um relógio "Silco"

.

,�

OTA:VIO C. MILLEN DE OUVEIRA E SENHORA Ver e tratar á rua Padre Roma, 31, das T às 9 hs.
Tem ° �r�zer de comunicar aos seus parentes e pes- das 12 às 15 e das 18 em deante,

-

soas de suas relações o nascimento de' seu filho RAUL Móveis de varanda, uma mês..a com duas

JOSE', ocorrído na �aternidã:de dr. CARLOS CORREA. ferro. batido, preço 1.5QO,00. Ver a .rua 24 de
1:'0 dia 22 do corrente,

"

I apto, 2- - Estreito." "

- \

....... Ao,
, -,��., ......"'� <

. �.,

I

.

'" , .

... .." \_·f

R. Consêlheiro' Mafra, 60

.. CENTRO

....

-- _'---
..-.--_ .......�--

8vellturas
.

do Zé Mutreta

cadei�,as
maio ,t}O

.'

para

faça agora a melhor

viagem para Curitiba, no.

• Cabine pressurlzcdc (evita
a pressão IIOS ouvidos

• Grandes e macias

poltronas r ecllnéveis

• 'Serviço de luxo .••

.. h:mch�s de'licipsos .•c.

..

novlssimos Soper-Ccnvolr
da 'Real. Voei ganha�em

,

�o e .��omiza tempo.·�
;-. " .".

Vó e volte pelg
frot� da Boa Viage�

,;'--1,0
,�' -

Rua Felipe Sclimidt, 34. _ tel. 23 í 7
*:

o "SIPS"· ê•.Brlsque.

o Posto do SAoPS lnstitcldo Lamentável é muito 'mais ain!a, "saldo positivo, se houvesse em

,�:t�:���I:::e'a:a:�:�::ece;OC:I:n: �:�d�ãe:t:m:: ;:::om��:I:q�::',e� ; :;:;eci;:t�:il'::n:'l�:::, que
fosse',,,

�·ôr preços menos' elevados do que n�,IS, a .f�lha é da gestão' de Í"lo� i _

Outras falh�s poderiam ,ser a-,'

os do comércio, visto como, mnito rtanópol!s, a qual Brusque esta pontadas porem estas deixamo s
. I'

embora esteja praticando a mer-. subordinada, pois, por mais que' par� outra opcrtunldade, .se neces-

cãncia, não visa fins especulati-, o SAPS de Bru s que solicite, .])('ça : siiode houver..
\

'lO" ou lucrativos. imp lure ,
os seus reclames deixam I Fazemos, agora, veemente ape-

Até certa época o Posto sa+ls- de ser atendilos e o resultado, . lo a .direção do SAPS em Floria

fazia, cumprindo grande parte da con}o todos sabem, o Post� não I nó po li s, para que venha prestar,

po-pulação local mormente os tem o que fornecer e o povo fica I através do Posto do SAPS local,
menos favor-ecidos d.r fOl'tun,,'o -

privado de UI11 bem útil e n�ces- o seu concurso e valioso benefício

operariado, Ocorre, po zém, e Sem sario, que são os produtos do ao povo brusquense, e tenha tam-
I

motivo, algum' justificavel, de'tem'- .SAPS. 'bém �111l1entada a receita de seus

pos para cá, deixou o Posto de Convem qce o povo saíba:
.

O cof'res, uutorizando e suprindo o

preencher os fins. parn o qual [(lj SAPS não exerce fins 'lucrativos, P9s.tO. do SAPS, eu'! Brusque, de

criado, de 'vez que se encontra dei- porém - o Posto, de Brusque sem-: g'cnero.s, alhnentí clos. e outros pro

fa lcado de quasi todos os p.rndu- pre deu resultados po ..itivos,' �u-'�, ci:Utos de primeira :necessi�!l'ade,
tos, d·antes tão procurados, c., periores '�s, despezas de �eu funcio�' ALSO·,.. de O Muni,cípio de

quando o!, tem, são por pre�(\1 nalisl110 locaJ.. .-E, maior seria (� •.Bl'usque,
mllÍi caro do que o. da concor-

'M O�-V E I SEM
_ ,.6 E R A �

R.O'SSMARK
VISITE A N'OSSA LOJA
Ruí Deodorep' n. O � 5 - Tel. 1820

rencia, o comercio qUe paga im·

postos e, taxas diversas, acrescidos
ainda de uma parceb oU Iltarg�In,..
lucrativa,

É de v,ras lamentá'('el que.

Posto do SAPS, nesta .cidade, e';.

teja nestas condições, princip�·tl.
; men�e num� época em que o

cu·sto de, vida aingiu cifras as

tl'onô111icas e o governo proc,,�a

cOI'l'Jgir e não majorar em na4�
mais êsse. CUSTO DE VIDA. E

rma] "A Soberana" Dl.ttrnu 6. E.treite· - r....t.

'A SOberana" Praça lr5 d. novembro - eaqum.
ma FeUpe Chroldt

.'-,-P-r-i�TTt-1P·--AC-A--Õ-·'--
t,

Ten. CeI. Jubal Coutinho. Benjamil,l Duarte Silva
e

.

e
_

Senhora Senhora .

'Têm o prazer de participarem aos parentes II pes-,sôas clt suas relações o noivado de seus filhos
Léa'e Jaime

Curitiba, Janeiro de 1959.

o SAPS, chegada é a Vez de

prestar grande auxílio ao gover

no e benefícioJ; às populações,

adquirindo, direta,mente das fon

hes produtoras bens de con�U1fiO

" entrega-os por preços mais ta

rato do que oS dos interm_ediá
.rios,

1Ir" -'-'.---�---.-�- ---------i---......-------------,

l A V A N.D O � O' M S A B A 'o

'�li rgem- E�·pecial idªde
'�.a [lai :WETZEL. INDU$TRIA[ J�ln,ille (Marca Realstrada)

< eéonomlla-� te ;mRo' e dinheiro.........

'

__......_"""'"

,".::J;
t �0��:', -i'>.," :li"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,

.

Florianópolis, ,T.erça. feira, 27 de Janeiro de 1959
------------�-------------------------------------

7

Na rodada inaugural do Campeonato Catarinense'de Futebol de 58, dlspldada domingo, Carlos RenauI ,-Marcíl iOI Dias I,oram os ,en�':_,
c.�d�res, aluando�osell! seus domínios.Os Campeões da L.B.f.,t di� '.I.f.;Rio tiveram nnrilõ trabalho paraHb�ja�o �o.mer.
elallO e o Baependl, resped,lvamenle "los escores de 51 2 e '2, I O. Domingo novos choqúes tnlre . mesmos, desta fella em (rICl�ma

. , ." -
. )

e.J�raguá do Sut'

N,ova ,forDla de disputa d" �al"ORato E�tarineDse
E 9 que pretende a Iedereçêe Calarinense de Futebol .: Iertames -regtooais' Jelâmpagos para dar maior express ão ao cétro máximo

. barriga-verde .; lmumsõfurne o certame 'da 'Cbpi1al, com inldo a 10 de março.
dos, como os da Capital, Blume- grandes ligas e Capital. Nos cer-

I
marcar a data de 10 de março pa;

nau, Brusque, Joínville e outrM tames das ligas. que contam com ,'II realização da 'pnimei ra rodada

poucos êiubes seriam classifica- do Can�peõnato da Capital, efe

dos só men te os campeões. Os cer- tuando-ss no domingn anterior o

\
r "'0 ESTAm," o MAIS ANTIGO DIARIO DI!J SANTA CATARINA

.'\

Carlos 'RenalÍx e'
'. .

-

,r'

v '(eram

Pres.klent 'da F,.,.A.C. BR:;'':=�S�:ADb�t�e n�=te�o�,
,.

"
vencedora qos ehíneses e ,dos búlgaros, voltou a perder

rela, nomes bem relacionàd�' n'lis- posl�ão Uos mesmes a 'séd� da' para ,0 seleeíenado da União '!ias Republicas Socialistas '80-
meios desPol'tivo's da Capi�l;: "

"

F.C,F�·: ;pai'a: '=;'funcionamcnto da" -viéti�!1§, !,á�ado',ú!time, pela �4tgem de 66x63, numa das

. RELO <;rESTO DO SR. o��\�: sec!'�t�ij';d'll 'FAC, bem' 'C61110 pll- -pa,i'tida's mais sensàcignais ê�quilibradas do Mundial de
MELLO i�' � �te�iJ�açâo de reuniões. 'Foi' 130la .no>Cesto.

EleLtíls o• .nOiVOS paredroa da hnstanfe. ap.laudido o gesto lo sr,
Amanhã o Brasil buscará a reabilitação', enfrentando Por

FAC, usou da palavra o sr��; Osni Osní Mello, to Rico, enquanto que os Estados Unidos bater-se-ão com
" '.' a União Soviética.Me l lo, o qual, apó.s cong�tular Aos .novos 'diri.ge·nt.es, da FAC,

se com os presidentes e r��'esen_ os' c�lmprimentos
.

desta fo-lha que

f
'.

x X X �

tnntes dos clubes e liga. f�i'ad.s· . corno sempre se. coloca á disposi- DOS GRAz:,lDES E PEQUENO§�NTROS OS CRA.
á "eclética" pela felicidade. da ção da entidade na luta que en, QUES CAMPEóES DO VASCO - 'bamQs abaixo as proce-
eS,colha do presidente e ViCe-!lré- .preencherá para a sua completa . dêncías dos jogadores que há pouco deram o titulo máxí-
sidente da entidade, colocou á dis- reorganização. mo do futebol metropolitano' 'p�ra Ô Vasco da Gama: Mi·

<,

• --__
o_,---_ .--- guel, jovem goleiro e-p�raibanP'l Hélio e paulista, assim co-

�""""'.......... ' .,1,. '

' " .
.

W._o Moacir Barbo�{.l.;.�,}:;'f1;JJU�o,.:_gªYc..bo; pario, baiano;

�11'fe'mJj". *�aíil.>��i"��' ! 1:=����;P�:;i����;:���a�t��r��e�'ê����::::S��; ;a�e:;::
,

. '. f1
.

I páu!ista; Alnlir, pernambucano; Rubens, paulista; Pinga,
• . 1...,.

�
pauUsta; Ramos, Capichaba; Rober.to Pinto, fluminense;

.

_ -"
'. WaldeÍnar, ,fluminense;, Livinho, mineiro, Teotonio, baia-

No ano de 1933 para a 19M - CorintiáD'S; 1955"':: ,
n,o, Penicl:ie" mineiro-; Domingos Wil�n, Abdala Amaral,

consolidaç.ão do p,rofiss�ona- P0'r�uguesa �e nespo'l'.tos·; mineiro; Vav.á" pernambucano e Wilson Moreira, carioca.
lismo ent�o implantadQ no 1950 - Flummense e 1957

-

fj.ltebol brMileiro; cq.m o - Vasco.
Rio - São Pa'ulo á frente do x x x
movimento, foi disputa,da ," Foi disputad no ano de
uI? tor!leio - interest�'Ua1 :1:952 em Sã.nt{�gp do- Chi
R�o - Sao Paulo. par�él-a-- ·le', . o ,Priméiro Campeonato
�el1t� aos do!s cert�m�� 'rEi:'; , Pan�bme'ricano de! Fu teboi,
glOnaIs carIoca � ,1>�.�,el- vencIdo pelo Brasil que ob
rante. �s'Se tQrnew'.' co;t'ltóu- ,teve os Iseguintes r,esulta
com doze concorrentes :Kau- dos:
sente do mesmo apenas o Brasil 2 x México O
Flamengo) e teve 'comó �am- �rasil 5 X· Panamá' O
peão o. Palestra Itália, ,1;lOje! �rasil, 4. i· 'Uruguai 2
Palm�Hras, seguido dó:: São Brasil 3 x Chile O
Paulo, Por�u�ue,sa, Ba:ngú, ,. Bra,sil O x Perú O.
Vasco, CormtIans. Fh,lmi-' x x x

nells�_ . Amér�ª, �tanto!!, Nos jogoS ac-ima atuaram
Bonsucesso, Sã9 Beqto e pela 8-efle'çãô .brasileira os

II?iranª,a. �ssa�/formul� ,P?':' "seguin.te·s jogádéres: � Cn'sti...;:
rem nao VIngoU e o tODnelO .lho, Dja.Ima 'Santos Pinhei
não teve segÚimento . ....-sõ"'l 1'0. -Nilton Santos, :i3'randão":
m.ente em 1950. \!I.)l�ou a ser

.

sinho� Bauer, Julinho, Piai,dIsputa/do o ,Rio Sao �aulo, : Balta2.ar, Pi�ga, ;ftodrigues,
• sob n9va' formula. EIs. os I Oswal:do BaJls�; Arati, Eli.

fosse a má intenção do c�mpeoes: 1950. -

c<!rm-, AdemIr, Friaça e Rubens.
arbitro, em assinalaI:, a penalid,,-,

ttans; 1951 - PalmeIras;
..

O $�g,!1nd<o Pa.n;ameJ.:icano.1952 - Portuguesa de Des- no Mexlco' - tamb,em fof ven,Ie máxima, que diga-se '".::{je p-1S- ,portos; 1953 - 'Corintians; ,éfdo pelo BrasiJ.' -

A reportagem ,e8"teve" sábado

último, na F,C.F" onde !l,e. Inteirou
dos planos do presidente "

Q.sni'
Mello. éoncernentes à fórmula
de disputa pretendida pela, ilustre

paredro eferefefiJ10 para o Cam-

nado o, Campeonato antes dl' ao
!

t
Para o sr. Osní Mello, o ..

cor-

Catarinense de Futebolpeonato suas idéias que visam "dar maior

-xpressão á disputa 40�,títliio mú.
ximo estadual, �vitàndQ que o

de 1959. de novembro.

reto seria a disputa dos certames
•

regionais no período, de março a,

maio, Os certames mais conéorri
t·

seriam disputados em -;Im só tur

no, clasaífícandocse _para o Eata

dual o campeão e o vice�ampeão
de cada cartnme das chamadas

certame' tenha �á sua disl)uta, qua

se sempre, durante áip;c'ã quen
te' Que!: a F,C,F.. 'd';r por termi-

,. ..

-
'

I

.
'

lo convocai' tôdas as ligas fí lin.,
das á entidãde afim de e*'por as

_-,---------

I

kero 'Passos é onovo
Em reunião levada 'a efeito na as renúncias dos sus, Oswaldo

I
Presentas, entre outros, o sr,

última semana, na Federação Meíua e Walmir Dias,' renuncias Osní Mello presidente da F,C,F.,
Atlética Catarfnense, for�111 elei- 'aoque se s;be motivadas pelos

I
puocedeu-ss á eleição dos : 'novos

tos' o. novos presidente �. vice_

_I
rumores'

..
correntes- relacionados

I
dirigentes da F.A.C. tendo a es

presidente da entidade do LR'rg'o � com o incêndio verificado na se� I colha recaído nas pessoas dos es

General Osório. Como sp sabe os
'! cretaula da entida�le destruindo o

I
portista Jcaro Passos e Ody Va-

.
cargos acima ficaram vagos com

I valioso arquivo da entidade, i _

R EC Ó R DE S 'BJUSJU I R O S !IN��rE�ltiNT�
4 fim de o"i��r o,�o� T�.f!'t?,��,de �ei!ol X flGllisos nadadores e nadadoras -. OtavIa:_.- 5\:io�lghl'! S,ao' �< ':,c ".",

. -

."
'

que :por.y.enturiHlUeil'am fu.... Paulo -p.<W(!;.��*�: ll·rtttnl.��g
turamcnte, /plt'rticipar' de 200 me:tI:�:,;nJaàtra!}8tib
cOÍn],Jetiç-õeg promovidas p.e- ta - Antom,o

.

Montatthez,
.la Federação . Aquática de São Paulo, com 2,32,6;
Santa Catarina, abaixo da- 1.500 metros, Ílad,� livre
mos a ):elação -dos maiores - Tetzuo Okamoto, São Pau
"ases" da natação brasileira °10, com 18,51,3,. __ ,

. de todos os tempos, bem eo- 400 metros;. Ifádó livre -

mo Os resp�ctivos tempos .Si.Jvio -Kidor Sa'ntos� São
homogad'os como -record'es o_Paulo, 'com 4,36,6.
nacionais ,e alguns sul-ame- Moças errada do ar,bitro em assinalar

ticanqs: ·100 meti"os; nado' de . pei- um penalti; em favor da equipeto -'- 'Sonia 'Escher São
Homens Pàu,1fu' com 1,28,6.

" local, que cobrado foi conver�ido
: 100 metros" nado livre - I, 'HIO metro.s, 'liado, de cos - no tento de enipate' do p,rélio.
Manuel do's S'antos, S":ão -Pau � tas

- lsa de Almeidía, Rio, Após a cobrança da penalidade
10, com 56,5. , com' 1;15,5.

.

100· metros. na,do de cos= " 100 metros, nado livre -

t_as - João Gonçalves, Rio, ,Sílvia Bitran, Sãó Paulo,
com 1,05,2. com 1;07,4.

.

100 metros, nado de Ipei- 2'00 metros nado' 'dê cos-
to - Otávio Mobigliá, São tas.- Edith Groba, Rio, com
Paulo, com 1,13,4.

.

2,43,5.
100 metros. nado oOl'bole- 400 metI·os, nado livre -

ta - Da,lteli Guimarães, Piedade Coutinho Rio' éom sinalado por Jaime e os locais
,Rio, com 1,03,9. 5,20,3. - [n'ocurar�m a todo cllsto igualar

. 200 metros, nado liv,re - 100 metros, nado borbole,.
Haroldo Lara, São Paulú, ta - Maria Lenke, Rio, com
com 2,09,5. 1,20,5.
20011).etros, nado de costas' 100 metros, nado de peito

- ·João Gouçalves, Rio, com - 'Vanda de Castro, São
2,25,2. Paulo, com 3,08,5.

mos Esporte OIl1be;"no
.

to da Trindade, Figue.ira e In-

dependente empataram por 1

tento, num préno ba»tallte' aci
.ent:\do, n1fo chêg!lndo ao ',seu

ténnino, em virtude da marcação

máximll, a diretoria do Figueira
retirou a Rl�a equipe da cancha,
em, sinal de protesto contra a

mal'cação do juiz.
Venciam os comandados de Ze

zinho por 1 tento, a O, gol as-

o m,arcador, só não conseguindo,
graç,1S a brilhante performance da

l'etagu:ll'd.a do quadro visitante,
que tinha em Ka, Q seu 'ponto
alto.

SEI MiO .JOGAREM (reNIRA 'A CHINA
, I .

NACIONALISTA, .'RUSSOS 'E BULGAROS
,PODERiO PERDER ',0005 lOS PONTOS

Não

sap;em um tanto .rigorosO', os vi

sitantes terionl trazido a vitória -19Sa=-Õ':AN-O tlE, OURO DO
FU1EBOL BRASILEIRO

e, teriam deixado uma 'bôa im-

SAN'l'IAGO DO CHILE, 26 e BUglflria· sever.as �al1ções �e pressão ao público, que era ba.-I
(D,P,) ._, Sabino c\,guacl\'prl!,!den- I'ét'us!úsem a jog'ar colltra 11 Chi· toMe gande." �
te da Federação

-

'Chilena de Bas� tia Nacionalista. Tais sançõe. _.e-
:.

O Figueira alinhou C0111. - Uma. estatística' p-ubHcs-
I rii" u11la muíta de 2.00Ó dólal'es e .Júlio - Olimpio

-

- Flávio' _
dá. pela imprensa Carioca

quetehol, baseando-se, segUIU o
e ela que n ano de 1958

d
- - , Mineiro - Ka' e Bet,'nho c'

r y . O· ,

pare(>e, nU111a comimeaçiio de Wil- u1l1 ano e �uspens!l0 -para Jogos - a-
O chamado Ano de Ouro

liam Jones presidente da Federa- internacionais além de não paga- rioca. - Tito Jaime - Odilon do Futebol Brasileiro- -
,

ção ·Il1ternaeional de, n�quetebol !l)ento das cota. das· enti.dades e, .

- Gl':lxoty (Zezinho) lU\<Ia menos'. que 169, C1>t!!jos .

,

d "t' 'I Na nreliminar entre as' equ,'- internarionaia:. -dE clubes e
Amador . o.t:ualmi'lltc _cm, Sa'tltiagü. IIn ,cn;;o os sov,e tCOS pooslve men- l'

seleções ,dispu"ta!ram os bra-
be., a perda da faCilIdade de orgll_ 'pes secundárias: �igueira fi. x sileiros, conquistand� 73
Il,i.zar ..(J Campefinato MU·ndlnl'· Fle- Independente 4.· t-rifnnfos, 44 empates e 52
mil1ino de 19(;0 em M_oscou. M,arcnrnm Cyd 2, Hamilton 2, del:l'otas, inclúindo aR dÍ'S-

"P81'a mil" não existeni probre- Odilon. p�Jtas do selecionado j�ve-
DlI; , "

mas poJíti�os - diss-e Jones. Te- O Figueira jogou 'e venceu com: Outra ;es.tatística rev,e,la
mos que fÍlllicfir 'os regulan:cntos Hélio - Renato --. Aldinho que de 1947 á 1958' clubes
da FIBA'. Pires' André e AntoniQ brasileiros' .(não selec.iona

dos) dispó.tarâm 1.563 pelé!\1uitos suspeitam que Jones sà-I Quinho
- Alao - Hamilton jas, na,s q,\lais,..sofreram··'ape-

listas por'lue segunlo parese, es- hia perfeitamente 'lue a URSS' Zezinhó (Odilon) e Cyd, UHs 409 del'�ot&s;·v.encenam
não jog'al'ia contra a China Nacio-I Antes de encerrar-mos esta nota 807 e empatâram >347. a sa

,
bel':

Os J'on\ajs chi'lenos publicaram nalista" neste tOl'neio e por es'sa queremos a'Visar as equipes que
1947 34' 12 ''t',

"
- ·JOgos, VI 0-

ont('m 1I10télazes críticas depois razão efetuou um segunqo sorteio por ventur.a forem/.ao sub-distrl-
I rias,. 7 empates ,e 15 deno-

de efetuar ,Jones'O segundo '01'- (ías séries diminatórias, posslbili_ to da Trmdade Jogar com o tas. "

"

teio rio campeonato atual. sorteio tando a alllbos oS conjuntos' não INDEPENDENTE, . tomaren; cui- 1948 - 45 jogos, 27 vi"
.

f I' f'
,

êrro, do FI'g'u1e,'l'a ou seJ·a· del'xar tórias, 10 ,empa. t,es e 8 der-
rom o qual pôs abaixo' um ante- ,e e1-r 1'0n :;ll'em na... ·lna13.

t
>

d F' " L..' 1'0 as,
'

1':.0,1', f�ito p�los chilenos. ÇOI\tudo parece que, Joné� não 01:1'0. o. ',gueIl'a, 9u ,seja lei�ar 1949":"" 78. 'jolrQs, :5Q J'i'
Um 'delegado uruguaio qualin. pl'cvill 'lue. 'os chipc-cs na�ii))1alrs- <ll'e, \UH' juiz .Iocai dirija i\ jogo, tórias, 16 eI'npàte:s e .1� (ler:' Esta âtiSridade. que é' to-

_, b :t t'nll"lll "'pa"l'dade par'd t:j'l püra não aS'ontecei aqllclas C'.'lla, rotas.·' ,do um rllcórde nfundial,
cou oJnes de '.'ditador .u.O· asque_ as l,,, .: , , a :.- -

. -'

t! 1950 - 86 jogo,'s" -4'9 vi-, pOIs nao eXIste ou ro ,qu�
,�il' 11. finais, como ocorreu. lamentáveis, que sÓ trazem a)lor- d' 1

.' .

t' tó1·ias .. 17 e:Q1patés2'ê 20 .sr- se l�ua.e �os Jogos ID e�-
,JOlles disse que o Cong' es<o da 'r<'cjmentos, e que empan!l.lI, "'1' rotas. ",o """, :- naCIonaIs -lnter-clubes dIZ'

FIRA se reunirá e!'l Santiago ú pl'élio qUe vinha sendo dis·ptíhd9 1951 - '100 jogos 61 vi- . que. o futebol brasileiro,
to/ rl',ai'-, ,16 emnates e :,23 de'r- I, após. a g.,uel�ra., é. o. campeão,2;; t1hte :nês paTa estudar a ati- com tanta cordialidade. l'

�

I rot::1S. ' : I, r ,.e ,o ,melliol� e o maIs expor_ta-,
! Portanto aqui fica o a\'i�l>" 1952 ...,.,.. 113 jogos, '55 v.i- do do mundo: -�

tóriae, 24 empates e 34, der
rotas.
,

1:953 - ,150 jogos, 82 vi
tórias, 35 empates e 33 der
,rotas.

1954 � 209 jogos, 96 vi
tórias, 60 empates e 53 der
rotas.

�
- .' .

1955 - 142 jogos 84 vi·
. tórias, 28 empates e '30 der-:
rotas., •

1956 -:- 248. jogos, 122
vitórias,

,

52. empates e 11
rlerrotas.' .

, 1957 -:- 196 jogos,
vitórias

.

40 empates
derrotas.

1958 - 162 Jogos, 68 vi
tórias. 42 .empates e 52 d,el'....
··rota's.

Dos 1.563 jogos, 1.199
foram' efetuados no estran-
,gei-ro.

'

Quasi todos os países da
Elll;:opa, foram visitados,
tod<ls' -das três Américas e

'ulg'uns da Afriea e.,dà�Asia.

Os pontos que conquistal'em . no

campeonato e de que ··se lhes apli-

disse que a URSS e Eu]g.aria .cor_

rem o' _perigo de p�l!del!em' todos.

fluem outr::s sanç'õcs_ n.ó ea'so de

se recusilrem a' jogar contr,a a

China Nacionalista.

.Jones não quis falar aos jorna-

tá ressentido CO�l êles.

tebol" e ,progl1ost.icou� que cairá

em breJe "çomo outros dita.dores'

simiki-res da América Latina""

JoneR disse contudo, à lJ_PI ,!ue
lllde' da ÚRSS e' Ifug.�l'fa,

�.A, 8plicaria à' URSS

." .....
,

_.,
..�

tnrneio "Initíum", Mas isso,' é
claro, em caso de não haver ne

cessidade de um teuceí ro e decisi-

tflmes regionais teriam a deno-

minnção de relâmpagos".
A 10 DE MARÇO COMEÇO DO

CERTAME DA CAPIT ,\L \'0 jogo do Estadual de 58 com

Ao que conseguimos apurae, é local regulamentado para esta

pensamento do maioral da F�C,F. Capital,

xxx

GA'LASSO COLOCARA EM JOGO SEU TITULO
São Paulo, 26, (VA) - ;Ficou deflnitivalíllente assentada aI
reallzãção 'dà luta"re�anche entre Sergio Salvia e Pedro
Galasso',;-este' campeão 'sulameric�no dos lêves, para o dia.
-28 do .Proximo mês de fevereiró"em Santiago do Chile. Co
mo se' sabe, o titulo esta1'á em jogo_nesse combate, sendo
que Galasso venceu a Salvia aqui em São Pauro, quando.
conquistou o cetro. Galasso- a fim de "se aclimatar bem,
seguirá,para Santiago do Chile·dia 20 de tevereiro, concen
trando-se num clúbe local. Em sua companhia viajará o

tecnico Aristides JOfre, um "sparirng'., que' será escolhi ..
do pelo tecnico e pelo pugilista.

XXX

"REVANCHE" LmZAO' � MOORE' EM MARÇO - Ao

qúe-se noticia 'em São Paulo, o novo campeão sul-americano
dos 'rilelós,-, pesàdÓs, Luiz Inácio, deverá lutar em março pró
'ximo•. cQntl-a o càmpeão mundial Archie Moore, não valen
dó o titulo. do -norte-am,érióano. Como se sabe, há meses

Archie vé):teeú ,0 "·Ma�telo Negro" em Sã,o Paulo, por pon
tos,. tendõ Luizão soUCltad.9 ·'reváríche,i· que será agora'
concedida pelo pugilista N. 1 do ano em todo' o mundo. Ou
antes ou depOis desse combate, Luizão deverá colocar em
jogo seu ti�ulo oontra Dogomar Martinez, de quem aTre

batdu o cetro continental dos meio-pesados.
.

,

IX X X

.
NAS FILIPINAS O IV CAMPEONATO MUNDIAL DE

BASQVETEBOL - .As Filipinas acabam dé ser escolhidas
par_a séde do IV Campeonato MUndial de Bola ao Cesto 'que '

sera efetuado em 1963.

xxx

MANDI :VOLTARIA AO BRASIL - Fala-se no Rio na

volta ao Brasi!' do''treinadó� húngaro Gyula Mandi, qúe se,

ria contratado pelo Bangú.
.

"

xxx

:BASILIO DIZ QUE ROBSON SERA' MORTO SE EN·.

101 FRE:NTAR MO<JRE- - Chicago, 25 (UP) ..,- "Ele vai" para,
e 55' >a sua morte, Ile enfrentir Arçhie Moor", declarou Carmen·

Basilio ao' saber que Sugar Ray Robson havia afirmado

que preferiá encontrar Archie Moore para o titulo dos

meio-pt'sados, ao invés de enfrentar uma terceira vez o

proprio Basilio. Este afirmou que acreditava numa só
palavta do que havia dito-RobinsOJi:-�'Issõ não passa de
um truque de publicidade da p.arttf de ,Robinson. Sua ter
ceira luta está praticamente '�opt;'ãt�da para" abril �D1'
Chjcago, M-oor-e o matàrá se Su�ar':Q I;!ilfrentar. Ele' não
poderia' mais andar e, nat�ràl,lli:ente: menos' ainda dan
çàr', earieluiü Basilio, aludindo à'i�,r�q.; carreira de ,Robin-
,son na dança. ,�-,,;;;::

..,�" ,.; ,-:"(' .j

x x x .;',!
"

NOVO CAMPEAO BRASILEIRO' DOS PESOS PENAS
Co.m sua vitória de sexta .ft!1t.ã última no

r

Iblrapuera,
_

..
-

-

.-- )
•

'

__ t-
em Sao Paulo o pugilista SebástiáQ· Naseip1ento 'derrotou
-por ,pontos Claúdio TonelJi,
cional dos pesos penas.

'.'<..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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/

CURSO DE NUTRICIONISTAS

_.Ta=J!s, d�:�!.�:t� Brilhante: encerramento' da Convenção' da
ça da Bandeira - 96, Rio, um Curso para rormaçâo I F

A

't-
, sor VirgUlo Lucas e ao, pro- Farmacêuticos do Brasil, buquê de hortêncías, O pre-

de Nutrtcíonistas, novo campo profissional de mag:.

armaoeu ICOS fessor Messias Alves, pedin- agradeceu a honra que lhe sidente de honra da conven-

níficas possibilidades, aberto às moças brasileira.
'

do ao presidente de honra foi. confiada, discorrendo ção terminando a cerlmô

o Curso tem 'a duração de 3' anos, e, ao lado do

.1:
.'

, do conclave que fizesse en- sõbre a operosidade 'de seu nia, agradeceu a hospitali-
'critério técnico científico que o caracteriza, com- (Cont, da 1.a pág.) díscerreu sôbre a capacida- trega, aos doís agraciados, antecessor, dr, Eduardo Va- dade e· a recepção que teve

Souza, presidente .da Comis- de de seu atual súcessor, "distinção, sendo que o lente Simões, do .proressor em florianópolis fazendo
porta a realização de trabalhos práticos e estágios I st llf ld t di t I d

'

i
_ são Executiva da convenção professor Abel Ferreira, e protessór Marigo Martins a Car os e e e ou ros - vo os, pe a, ca a vez ma s

em Hospitais e outras ínstítuíções. I· e da Associação Catarinen- que 'tantos serviços tem. recebeu' em nome do profes- rigentes anteriores da enti- crescente união' dos rarma-
Às portadoras de diploma dêsse Curso, oferece o se de Farmacêuticos, além prestado à classe, reafir- sor Messias Alves, dade, finalizando por afir- cêutícos de tôdo o Brasil,

SAPS a possibilidade de admissão em seu quadro de: de outras personalidades do' mando sua certeza de que o Profundamente emociona- mar que tudo faria para le- dando por encerrados os

funcionários, na carreira de Nutricionista, especial- I
mundo farmacêutico brasí- presidente recém-eleito tu- do agradeceu a honraria var a, bom têrmo os destí- trabalhos do conclave, De pé,

mente a elas destinada, devendo-se notar, também, leíro. do raría para a criação do co.iJ.cedida o professor Virgi- nos da Federação, _

todos os. pre&en�es escuta-
O comendador Pires de Conselho Federal de Farmá- lio Lucas referindo-se aos Falou, a seguir, o dr. Nu- ram o Hmo NaclOnal, execu-

o cr-escente número de oportunidades que surgem em: Oliveira,' abrindo os traba- cía. t.. 50 anos de lutas pela cons- no -Alvares Pereir� presl- tad? pela ba_nda' _?a Pelícía
outras instituições, onde tai� cargos começam a ser ': lhos, passou a' palavra ao' 'Mániféstou, o orador,' da', tante elevação da classe,' d�nte da, Associ!_lçao Brasi- Mihtar, ,No LIra ,Tenls Clube,
criados: "," �

: dr, Eduardo Valente Simões, resolução, em uma reunião I O orador seguinte, pro- leíraude Farm�ceuticos, reg- lo�o apos, rea�lzou-se um

O Curso de Nu_triclonistas é gratuito, sendo que:
até então jiresídente da, Fe" havid'a em Florianópolis, que fessor Abel de Oliveira, elei- saltando, o �esforço com�m balle de d�spedldas, com a

,

-

as alunas recébern uma Bôlsa de Estudos no valor de
'

deração das 4ssociações Far- 'concedeu a láurea do Méri, I to, em Florianópolis, presi- d�s f�rmaceut1c?s e das m- ,a�resentaçao de BOi-de-�a-
,

- • macêuticas do' Brasil que' to Farmacêutico ao profes- I dente das Associações .de dustnas farmaceuticas, Iser- mao, Dansa do Cacumbl e
'

Cr$ 4,000,00, alimentação gratuita e passagem de ida • -" '" 'd f á i 'd I Pau de Fita dan â f 1 l'
•

e vO;�:C�f��ÇÕ�:,JaneirO,
'

••: Tr'a'--I' s"l'o'p"m'I'�D� 0/' J'"a" 'P�I·'DI �'II�Y'e-l·r'a p��;';'e;Irlt�� �:; d� ilha de �a�t. ��t�
1 - as candidatas deverão satisfazer às seguin- '

�j TITOtes exigências: : -, '

" '

,', ,��:��;��'ci', J!�::�:�::' ti:" _ prega ã
a - não ter mais de 35 anos nem menos de : ' Farmaceutlcos e ao dr Nar "'-

18 anos cpmpletos, salvo quando já
",

-

"terceira fôrca"
funcionár.ia pública ou autárquica, ca- •

,sa em que'não há limite,de idade',
COLOMBO, Ceilão, 26 (U,

PJ - O Presidente Tito de-
b - apresentar atestado de um dos se- clarou hoje que a Sua visita

guintes cursos: à Indonésia, Birmânia, In-
_:.. CURSO SECUNDARIO (ginasial anti·

• despedIdas, Fez o orador um diá e Ceilão, paises que se

I .

go de 5 anos)
• tTMA' D �S TRADI'ÇO-E's- E" ;0'R'GULHO DE

"

'F''LORI-A�N.O'_ �:!W�i��!O tend�� ���a����� �!�e�e ���troes�sa l�:g:ãonvj� ,

I-CURSO
CIENTíFICO, OU CLASSICO. '

_ ;�, '
I "

- dade a organizaçao do pre· mundo continuará indepen-
- CURSO TÉCNICO COMERCIAL. ': POLIS� VOLTADA ,AO :DESPRÊZO" sente c0!1clave, ress�l,tando dente, sem compromiss03

,

- CURSO TÉCNICO INDUSTRIAL : O Jardim Oli�l'rà Belo em to 'i�aiorl at.il"ã.o mais:'�arihh'� e r�ção, da 'Pra'"a 1� _de Nov,emb,ro"
a ��cessldad�e' do eSpIrIta de com os dois grandes blocos

•
" ':_�. , ,,_'�

, -

,

; ",'>:" -
'

" � ,.
- umao de toda a classe em opostos, Tito, Presidente da

• - CURSO TÉCNICO AGRíCOLA • dos 'lIs tempos sempre ,neréceu a meLhor. t1:ato '"ma pequena mat.r virgem 'çheia
:•

.._ .,. _"
", -

_

' '" '" 'tôrno da, Federação das As- Iugoslávia e comunista re-
- CURSO NORMAL • honn de ser citado, como, uma tes- -,As ervas damnhas 'vao aos pou- de malocas '�-pàra a "bugrada" de ,-

'

I
," SOClaçoes de Farmacêuticos belde à linha de Moscou, tem

I 2 - O Exame �estibulár será realizado dia 4 de peitável tradição 90 nosso povo e c�s slf�aftdo a SUa seiva, enquanto flexa e arco;',marcax o seu terre-
para que esta entidade con- recebido uma acolhida' ofi-

I
' fevereiro,' por isso mesmo tôda a atenção e parasitãs (não confundir c'om as no meio afastado da civilizaçã,o,

desvêlo dos governantes se volta- orquÍd�a;) espalh�m-se pelos tron- Essa última malóca (será mes-
siga' o obejetivo maior que é cial 'calorosa em todos aquê-

3 Outras l'nformaç'o-es e detalhes bem'como' a criação do Conselho Fede- les países que tem vI'sitado.-

" vam para sua conse'rvação, lim- cos,_ -ni,tando-lhé o viço. mo a última 1) paJ:e�e destinada a

programa para o Exame VestIbular, ,serão pêza e cuidados especiais, Há 'fuo jill'dim um pequeno or- fincar-se ali e apodrecer ali mes-
r-al- de Farmácia, defeza p'ri- Ao' se dirigir aos jornalls-

fornecidos pela De"legaciá Reg'ional do SAPS: Coração da Praça 15 de No- quidiá�lo,_ que se encontra também mo, mAorOdl.al do tfadrmaçêutico, tas iugoslavos que, o acom-
, /' •

- , gra eceu a o os os paf-, panharam, Tito expôs e"l
• '

t 1 d' F
'

T 1 t" o 10 • vembro, lugar aprazível, po.sui'n- ab�ndóna,do por muito tempo, Na' frente, bem junto aquele t" t
"

:
ms a a a a rua rftnClSCO o en mo n

'. do um verd,adeiro tesouro de ár-: _ Canteiros há em grande exten- MONUMENT'AL EDIFICIO, está IClpan �S',da convenção, aos' sintê'l::e o verdadeiro propÓ-

I
em Florianópolis, • d t'd "e de

-
-

t
'.

d \Inl poste 'da 1'lunll'naça-o pu'bll'ca, compan eIros da Comissão sito, de sua viagem e con-

I "ores e o as' aS' especles s�o, n'a erra seCa o,n e as gra- E t
.

••••••••••�•••••••••••••••••••••••.,.••••• I procedência, muitas delas, dos mas ja J1ão existem, com os braços sustentando dois
xecun iva, a.secretaria por cluiu: "A impres�ão geral

--

mais longínquos países' do mundo, II' globos partidos e duas lâmpada. Sell �xplêndido trabalho, co- que pude colher nesses paí":

O dem d Ad O ados d B as'l " mumcando que, a Prefeitura ses é q'ue êles continuaI'a-o a

r ' OS
,

V g "

O r- I como s� pode ver pela sua clas- Exa'.tamente nesses lugares, na penduradas, também partida., ain
, .. Municipal já designou o no- sua política exterior inde,

sificação cientifica, êsse jardim, parte enfrente ao PalaciQ do Go- da relembrando o queba-quebra de d H 't' me e' el or 'Luz a uma' das pendente e que lutara-o par"

S
-

d S t' C t
· orgulho dos florianopolitanos, es- v.ê'l'no�e dali para baixo, está um outubro do ano passado!!! ...

eccao e an a a a'rlna
' � 1 ruas de Florianópolis, diminuir a tensão interna-

,
tá jo'gado ao desprêsQ ,e 'selWindo l:enqu\. de êasrJl'holas de madeira, A maior parte do jal'dim em

R lt d
• criticas e motivo de anedó- 'servi,\1,llo de pequ'enas agências pa- (lermanente blecaute!

essa an o a figura do cional." A Viagem do Chéfe
EDITAL N° 16/59

para
ra Vt"'�da de jornais e revistas, Os canteiros na sua quasi to-

comendador José Pires de do Govêrno iugoslavo atl's,-
ASSEMBLÉIA .GERAL ORDINARIA tªs,

,Ag a,' a atençã.o popular está talilade, maltratados, largados e
Oliveira,Dias, o dr, Narbal vés ,de' países asiáticQs teve

(2,a C6nvocação) E com' justíssima rq,zã�, desde i1ltei:: 'l.lIt� 'a:larmada com o que cheios de mato, Flôres, rarissi-
Alves d�dS�tuza dfezh entreg� um resultado: v:oltou-se a

Nos termos, (los artigos 1',9, I, e 60, I, do, Regulamento, que as au.toridades, �ltimament,e" aiJ. se��póde verifIcar, mas, como nos túmulos abandodos
ao preSI e e' e onra do fal�r em ,-'"terceira, fôrça'�

e de ordem do Sr, Dr, Presidente, convoco os advogados ','

sob a
conclave de um mimo cons- com, referência aos pal's"',.vêm con�entindo que o OLIVEI- Algllém 'está construindo dos cemitérios! t

"'-

no pleno gôzo de seu,s direitos, para a reunião de Assem- " ,

i
ituido por,um mapa do Bra- que se colocam equidistan-

bléia Geral Ordinária a realizar-se na séde desta Se"cção, RA BELO, jardim do orgulho e ra!ll./ada em, flôr �e _uma manga� -

D,á pará'Vncher a gente- de Ver- si! em madeiras raras e um tes (los dois blocos antagôni-
às nove e trinta horas (09,30), do dia 29 do .corrente, "lOnUl11ento á t�adição de· nossa ra'/�frmbay.onl, um� _casa de ma-

_ gjl,nha" ainda mais, quando os símbolo da farmacia em cos- que dividem o mundo,
Sendo esta a segunda convocação, decidirá o Plenâ- terra, que já cóncentrou 'em seú d�. ,EX1ltam�l!t.e \Una 'Casa cQm olhos admirados do's turistas se ouro e prata, Em -sua visita aos países rieu-

rio com qualquer número, seio, v-ál'ias gerações, para' lhes t.�}�jlo ,ç tudo mars",
. pousam naquele inqualificável A' f S

dar sombras e perfumes e a agra-' 1> r q e ã sabe segUIr, o pro essor 0- tros da Asia, Tito deu unia
-ORDEM DO DIA .' fi a u, n o se , , abandono, para se espantarem de' lon Vieira Marques em no- nota' de popularidade ao

a) LeI'tura e dl'scuça-o do Relato' 10 e Conta da dável visão de coisas lindas que E� 'iÍ fim, Naturalmente, outras t t
' " d

-

1
'

- r s an a mcurla e esmaze- o, me dos convencionais sau- atacat o colonialismo,' -pro-'Diretoria referentes ao exercício de 1958; tanto encantam a alma, esteja, virã� para a fila,
•

E' uma tristeza, aquilo tUdo",' dou a sra, Marina Dias es- nunciando-se a' :(avor da in-
b) _ Quaisquer outros assuntos da çompetêncla' da agora, transformado completa- D'i\ltro de pouco tempo, toda ,a Será ,.que continuará êsse pouco pôsa do comendador Oliveira dependência dos povos e ad-

Assembléia,
'

mente, mantendo ap,enas, sua ve- visao; panorâmica do jardim fl- t' 'd' '1 D'
-

, , caso, a e que o Jal' Im se Igu,a e laS, fazendO-lhe entrega ,vertindo àqueles países a
Florl'ano'polis 22 de Janeiro de 1959', ' lha e quasi secular figueira, que, cara,'.:foculta,'

I'
,

d M' M �
,

, as rumas o lra- ar, juntamente com uma far- não aderirem a nenhum dos'Pelo 10 Secretário, Altam2ro Silva Dias também desprezada está a pedir {,\j. .ja�·diín sel'á, apenas, no co- N-'
,

el � "t' d�'1 ao e pOS-S1V , maceu lca O Paraná, de um dois glocos,

____f_.·��.HOl4110 COI'oi,·,lmJA�jl��;i��:�:;::;!!��':���:! ;�;��������;it�:i�i�f�5�i���daquele parque' o "TAPETE MA- 1 '
'

GICO" da sala de visitas da Ca-
.hos de agrIcultores, pela vida do campo,

pital do EstadQ d'e Santa Cata- Atualmente, funcionam sob o regime de acôrdo, di-
rina; verso.;; Clubes 4-S, localizados nos municípios de São José

,

E' isto, que o florianopolitanó e Florianópolis,
espera, para evitar sofrer outras A 't d' t t b Ih
desiluc§es, Si o CaSO dessas "lice'n

'

reSl;lel O es e ra a o de cooperação entre a Usi�

ças, para táis construções' se pl'en-
na

- de BeneficJaméntó de Leite e o ETA-Projeto 17 :_

de à necessidade 'de aumental' as ,ACARESC -, escreveu a técnica em laticínios do Escritó
rendas municip'ais, não prevalece r;,o Técnico de Agricultura (ETA) o seguinte: "'O' traba
cómo mQtivo, pbis, há muitã coi- lho d-e cooperação da UBL, de 'Florianópolis, vendendo no,
sa por se fazer, que, posta em' ,

prática, viria por certo produ-
vllha3 de raça holandesa, pelo preçQ simbólico de Cr$ ""

zir efeito desejado, Dr. Dib Cherem 100,00 aos Clubes 4-S de Santª Catarina, é um dos mais
o povo fica esperando, eficiêntes e <?_rganizados programa� de fomento da pro-
Fica esperando do seu já com- dução leiteira, Os Clubes 4-S estão ali muito bem orien-

pro",ado \catarin'e�lsmo, 't d"\ a os é eu pude ver os resultados de um ano de trabalho
com a criação de novilhas. É um programa digno d� ser
Imitá'do em topo o' Brasil.

.

Creio mesmo, que através da
educação lacticinista dI'! nossa juventude rural, teremos'
um fut,uro próximo leite de qualidade e quantidade sufi
ciente ao nosso abastecimento, (Of, GD/456/58, do ETA �
Projeto 17 ""':'" ACARESC)

:mste ,depoimentó, par�indo de pessoa altamente qua
lif�cada, é de g:rande valia pará 'a UBL e serve de 'estlmu-' _

10 'para novas investidas no campo de coqperaçáõ P.I!.l"
solução de'_rnágnos problEimas agricõlas:

O, Deputado,.Paulo Preis em plená io: "Coquetel de MistHicação','. ,Posição difícil do líder do Govêrno
Convoc,1da extraordin�riamente', ro orador inscrito para a Ordem' referindo-se, também, -ao 'irrisório projetos sôbr@,fixação'"cconcessão

para votar em regime de urgência, do Dia, estando a Assembléia sob quantum de 60,00 qUE) se éoncede- 011 alteração de estipêndios de fun
o projeto de lei que o govêrno do • presidência do deputado Baz' rá aos professores não titulados e cionários

.--

públicos. Examinado

Estado enviou à Assemb-Iéia Le- Alves" taxou de mistificação o pro- Cr$ 50,00 aos professores auxilia- projeto em' questão com referência

gisla'tiva, esta Casa reuniu-se on- jéto governamental, pois" entre r88
_

(nrt, 3,0 da mensagem); O 1\ Il:f;a gap:antia constitucional, tu

tem, sob intensa expectativa em outras anomalias; exclui os ex-tra- '(�eputado, Laerte, Ramos ,Vieira do Jstava como instrui a lei,
todo o Estado, numerár'íos 'n'o que respeita à pron- tentou apat:teall o Q'l'lJllot' 'que �n- ,Todavia, o ,R��je€o' 'pra sob re-

O, deputado Pau'lo' Preis, primei- ta e imêdiata concessão, do abono, testou -brilhantemente as i-nvesÍi:d.as gime de urgêl'léiá;' apresentava
--------------'-------- do lider -do govêrno, aliá� 'eviden- falhas. E a mais clamorosa, era

ciando Iimpidamente sua difícil justamente a confirmada pelo pró
posição no CaSO", Disse, finalmen prie ::gQvêrno, como veremos mais

te, o representante pessedista que adia�,�e, lato porquê o parlamen
o projeto em referência, como' es- tar ilposicionista, com a justeza
tá, não passa de �m - "coquetel de de, cl);hceitos que lhe é peculiar,
mistificação", duvidou da pos�ibilidade da co-

ESTIVALET: "O GOV�RNO brança da Taxa, de Investimento.

D_UVIDA DA L,EGALIDADE DO no presente' exercício financeiro,
PROJETO" pois o' artigo 130 da Constituição

Ocupou a tribuna, como segun-«. do Estado é cl'a.ro quando afirma
do orador inscrito, o ,deputado que ";nenhum, tributo será cobrado
Estivale�ire';; relator da maté- sem prévia autortzação orçamen
ria, Disse, inicialmente o ilustre tária'{.
parlamentar, que ,é da'cornpetên- Ora, externou o deputado Esti-'
cia do govê rn o a prerrogativa de valet rPires, corno é que se garan-:

,Galerias repletas.

Florianópolis, Terça feira, 27 de Janeiro de 1959

tirá a arrecadação dos meios para
pagamento do abono de que tra
ta o projeto governamental quan
"o "','0 orçamente (do Estado para

,o corrente exercício foi já elabo

rado (lei n,o 1923, de 24 de no

vembro de 1958) e ,ali nada espe
cifica sôbre a autorização da co

brança da Taxa de Investimen ... ,1"
Era perf'ei tamcnte natural, �ois,
o receio do relator do, proj eto no

que respeita a arrecadação legal
dos meios para -pagamento do abo
i10 em 1959, Deste receio, exter-

110u o deputado Estivalet Pires,
participa flagrantemente' o pró
prio govêrno do Estado, quando
estabelece, no projeto, no pará
grafo único'do artigo 12: "Ces

sada, por qualquer' razão, a cobran

ça da Taxa de Investimentos, im

portará no imediato cancelamento
e sustação das vantagens concedi
das, , ."

Ora, quando o organismo arre

cadador da Taxa de Investimen
tos que "incidrá à .razão de 250/0
sôb're a aliquota do i�pôsto de
Vendas e' Consignações, para co

bertura das despêsas decorrentes"
da concessão do abono provisório
ora em discussão - o govêrno
manifesta sua absoluta inseguran
ça de que o contribuindo, impe
trando mandado de segurança, li
quidará o assunto no judiciário:
A esta altura, quer ainda, o de

putado Laerte Vieira, defender a

posição, do Govêrno, porém à luz
clara da� anomalias contidas no

, Ressalta mais, õ deputado Es
tívalet Pires, do temor de que a

lei, aprovada assim como está, ve

nha a cair, causando tremendo im
pacto aqueles que naturalmente
Incorporarão o abono provisorio
no cômputo de suas pevisões como

meio de 'vida,
'

Finalmente, referiu-se o depu.'
tado Estivalet Pires concessão do,
salário mínimo ao funcionalismo

,

,

corno medida no seu entender mais
consentânea com os interêsses jus
tos da abnegada clas'se dos Servi
vidores do Estado.
Terminado o horário reservado

projeto, e aliada à segurança <la

contestação do deputado' pessedís-'
ta, aquele, parlamentar dificulta
mais ainda sua posição, principal
mente a uma galeria repleta e aten

ta, que, mesmo contra o regímen
to, . bate palmas alto e bom som

à argumentação oposicionista,

aos deputados inscritos na órdem
do Dia, Q presidente Brâz Alves
convocou outra reunião para dis

cussão, da matéria hoje-, do que
faremos' comentário minucioso dos
debates do projeto que vem cha�,
mando a atenção de todo o fun
cionalismo estadual catartnense,
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o horário Idealizado especialmente paea $ua

comodidade. Use �'CRPZElRO A PRAZO" •

pague a passa�etn-n8 volta; -em-suaves'
"- '

, 1
mensalidades I

"
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A�:;neia !

O DR, AYRTON RAMALHO,
avisa que instalQu o seu consultó-

-:�t='��!'r=II!!!J=�=-==. rio à RUA VITOR MEIRELES

!!;:
n,o 22, onde atenderá, no pedodo
da tat:.de, de 15;30 hs, às 17,30 hs,

< Peja m;mhã e aos �bados, con

sultas someJlte com hota mal'cada,
Residência: A V:E N I D A RIO
B,BANGO n:o 175,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


