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o Vereador Julio Paulino da Silva - Presidente da.
Câma� Munieipal vde Florianópolis - recebeu de/ Go
vernador Leonel Br izola do Rio Grande do Sul - O' s,e

guínte , despacho cougratulatôrio pela suà.···eleição ao
-

cargo d� Presidente da Câmara de Vereadores
"Pôrto Alegre, 24 de fev�rei'rO' de 1959.

SENHOR PRESIDENTE
De ordem do Senhor Governador, tenho a satísfa-.

ção de acusar o recebiment., de seu telegrama de 10 do
corrente.

�

Agradecendo a gentileza da comunicação, Sua Ex"
celêncía pediu-me. transmitir-lhe seus votos-de pleno
êxito no exercício da's altas funções em que Vossa Se-
nhoria acaba de. ser investido.

.

Valho-me do ensêjo para apresentar-lha meus pro
testos de a.lto aprêço e distinta conslderaoão.

(ass) ·.Ney Brito
Chefe dá Casa civil'

Ao Ilmo.ISr. Vereador Julio Paulino da' Silva
DD. Presidente da Câmara Municipal

Florianópolis - SC

fA(�f)ADE ,DE SlRVIÇO rotlAL
Exames Vestibulares - 2.a Chamada

,Encontram-se .abertas as inscrições, na Faculdade
de Serviço Social, para os exames vestibulares - 2:'�
chamada - a iniciar-se dia 6 do corrente.

Informações mais 'detalhadas na secretaria da Fa
culdade, dià:'l'iamen�, - das 9 às, 11 horas.'

.

I .Florian6polis, Quinta Feira, 5 de Março de 1959 'O ESTADO" O _US ANTIGO DURIO DI BANTA CATARINA

;;
FAZEM ANOS HOJE

�:� ",
-"- sr. Mário' Teixeira

sr. Francisco Vieira Bo
litraux
sra. Alice Aurora da
Silva

'.

"_
. sr. Lucidório Fernandes
menino Nilton Natíví-
dade Camisão 1

Duas Sensacionais Oportunidades
Para que você durma divinamente bem, rscupeeau

do as energias gastas na luta diária pela vida, 'basta

dispor de Cr$ 30,00, ir até A Modelar e dar como entrada

para aquisição de um colchão Divino, a expressão ma

xíma de confôrto em posso País.
Não deixe passar esta venda especial Probel e ad

quira para si e sua família o direito á um repouso a que
faz jus.

Também a Caçulínha de A Modelar está oferecendo
uma excepcional. promoção de-vendas.

.

Trata-se das bícicletas Gulliver que estão a dispo
sição de ,nossa população, mediante a entradlinha sim
bólica de Cr$ 33,00 e o 8a14o dividido em 12 prestações.

Aproveitem estas duas vendas aspeclais e adquira
dois utilíssimos e indispensáveis artigos.

OSVALDO'MELO
PARA A FRENTE, DR. DIB CH1<JRI<lIvI Você meu

caro amigo, já tropeçou no primeiro ímoecllho.' Trope'
çou, mas, não caiu.

Esbarrou na. escuridão com que o 'envolveram aque

les ,(lue querem fazer você parar,
Nossa Florianópolis é assim; foi .assim e será sem

pre assim, enquanto for tratada como enteada de uma

madrasta marca' megéra, que tudo faz no sentrdo de

proteger �omente Os filhos que lhe sairam das próprias
entranhas.

Santa Catarina, dizia o. inesquecivel Des.·José Boi
reux "é mãe dos enteados e madrasta de seus filhos"

Repetir esta verdade como o faço cada vêz que o as

sunto se presta, vale a pena.i.Mesmo nêste caso, que' não
parece muito a jeito.

O florianopolitan., é escasso nos postos de comando' :'"

de sua terra.
,

Onc;1e ele está, está sempre em minoria ínfima, apa
gada, relegada.

No caso da "escuridão" veja você se encontra na
� ,

Emprêza que, quando recebe é do Governo e quando'
paga é então uma Emprêza particular - veja você .se

ericó�tra um filho de Florianópolis, para impedir o de
samor e O' ,pouco caso com que Se trata a nossa ilha.

EJI! outros setores da administração, Os ,f'lorianopo
,litanos 85.0 apontados a dedo.

E 'como gato pucha miando e rongongando a brasa
j,ara sua sardinha, fácil é de se' compreender o resto.

Florianópolis, seu povo, seu progresso, que se da'
nem! '"

Pois, si até �Efs'mo p. Capital já pensaram transpor
tar da ilha para: o Continente.

A raivà e á' pl�'p2iganda contra Fl0'rianópolis é ve- �.
lha. Fruto da inveja e do ciúme.' .

Vem de .todos os lados.
Enchem-na de defeitos que não possue,' detratam- . �

na, ridicularizam-na desa;pieda·da1l1�p,te. �
Você: caro Díb está traba'lhí.t'l1do.

.

�
A cidade toda, 'está vendo e louvando a atividade �.

que empréga a seu favor.

:::'��'"
'. Serviço de Classe lnterm1cional

I
Partidas diárias .de

Tan�o'" basta. . .

�

.,Viuqens mQis rá-pidalil . t FlorianópolisVooê não sabe que isso é pecado mortal?
• Desconte) de 2O'fi,"l1as 'passbg�nsTrabalhar por Florianópolis '/ .J, • 10'40 Hs,�em queirá saber o que issc significa.. 5 ,

de ida 'e volta:
s

,

" •

Eírtretanto, pross iga, qüe no escuro tarhbem se tra- ':. ' .

l' .

��i!:L;.alumiado peía luz interior que é ,!,lIDa boa cons- '.&1 ,lj!yr7Nro da ".",1: "Trabalho, que você tem 'O povo desta perseguida' .,

1'nfo�aço-es e r�ervaSFlorianópb'lis a seu favor, 'para o que ,der e vier.
. .' .) 'III,:' II�

,Você 'agora, bem como a Câmara, são o povo. Rr felipe kbmidt, '-24.: fones 37 ·�O e 21·11
-E investir contra é muito perigoso. ..

'

OI '�, \'
������=��,�,�,����==�

--_---,... _,.-._

para

a�Ta tamben1

. ,

't�.

d·.os I
�1

�AN'AR- DANÇANTE LUX tft)TEl"
.- 'As 4.as, 5.as., Sáb. e Domingos -

e si conjunto de rttmos
DAS 22 às 2 da madrugada.

Com SABINO

.'

•

. tf8NEL 'BRIZ1lLA CUMPRIMERTA"O
'SR. JUliO PAUHNO BA�lkVA

"

iiiA

"

"
r

- .. _;

)
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i -lOU 11UIIIt�' 111_ :1111118:.
Está s�ndo aguardad<!' em nossa Ião lt$lll'e,' da, Faculdade de Direi.-

� Vlsandô, pOlianto, dar: a êsse LUiz::: Cal'loS 'Mltnéint o evento te

capital, fila 7 do corrente. sábjl.- to" a aula inaugural da Fac*ad" acontecimento o realce de que é

I
rá, pai' C'llI'tO, a lmllortância- a

do próxiplo, <i soC1úlOgO e .profes- de 8el'Vlqo soeial, .recé�-fu�dada, merecedor, pois Santa Catarina que faz jús.
'

sor. da p,?nti(ícia Un.tversldade Ca- � que ora inicia suas atly_idades tal;lbém formará assistentes

SO-I
�

,

tóllca

,'dq., Dist,ri,to" Fede,'ra,l.
Luiz em Ji'!.Ól'Iiin.óPQlis. I cíaís em- estabeleolmenta de en, para as solenidades acima' rece.,

Cados �p.nclni., Nesta _ mesma- da'tj}, sel'á cele_ sino }l1'ópriO, na pal.wra �o, pro- bemos e agradecemos gentil con,

Autorl�de de renolJ!.� tneerna, »r.!!da na: Cà�ral Metrol!Ol1tana. fessor, esérítor e conferencista vlte.'
�.

.

cíonal, ô'll1ustre-, V!s1t,aritIFivem à, áà 'S"hii.,"-Il'� de abertura do
-

capital -(;_atllFlnense , a, oanvite da ano' letivo, -S!l�do oficl-ante Sl!a ,I
Fundaçãot_Vldal Rafuos' para pro- )gela. Revma. Dom oJaqulm Do

ferir, dia �1" às 20; horllS, 'no sa.. mingUes da Ql1velra.,
,.

---�-

r

1: V E" ',H, O � ,IE:�-:-S ,E
.

UM B�NEFlcrADÓR DE ARROZ, COM 3 CILIN':
DROS N.o/:M7, MARQA TONAtNl, MONTAGEM DE

FERR� EM PERnr1f'b ESTABO C/UM MzyrOR
ELÉTRICO DE 25 HP POR C�$' 250·.009,00. VER E'

TRATAR: COM SR. LUIZ HAH�; EM ARARA;NGUA·

I,

'A NA DlO LCUIDADO,I
f

Ao comprer -móveis estofados; verifique
se o molejo é faito com ai I.gftim�.
MOLAS MO-SAO .<

,I
1

i.
•

• muito 'IIOlor co",fõç'o
• excepcionat durobilidad.
• nuua �de1'A - nWft4;o soltcHlt
• �js lIIIriS' leves .

• di_nsam o uso de cordinha, • perclnto, d. pan"
• conservam o' estofamento absolutamente
lnd.ef��e'

MOLAS� DO BRASil S. A.

'febr. e fler.: RIJO São Jcrge. 37� - Tel. 9·(J519 - Cx. Poste I 875 _ Et.d Tel.: ;'HO·SAG·· _ São Paulo

<

AUXJL1AI DE, lstllTéRIO
'ADMITIMOS UM FUNCION-A'R'IO� QUE TENHA,

PRA'I:ICA DE DATILOGRAFIA:' PitRA AUXILIAR DE
�E-sCn\TO'RIO. _:_ TRATAR NA "SATMA": NO EDIFl·
.,C10' IPASE - 3.0 ANDAR, NESTA GIDADÉi.

""'
. r

•

])E:5DE:
O RLVOR€eel<_ �"''''''''''.PR eeR',eF?15TFI "'� 'I,._ ,I')}JilR'êRFi'M aONHE- ........_ �I

CII/RSG1,,�QU€ c�. (i . INUIOO.8 DE· CUlTURA GtiÂNlU
'�m.<: O'· ,aDla,e'.r5a-''r-lo da m I rte RM08iT�CGM R �'_' -," �"", '(" '<·�o 'M "U N I i,(

"

�" 'A-' O'Ci)�,UM, (x)SN,qr::-�,�;>M,i" ��-._
_coneos 'teR o "., ,,-::- ',.� ".

d JI"
.

d
VINHO MORIOI\/ ) � ; Q" INSTlTUTO DE CULTURA GmRMÂNICA, comu-

:, e' �,= leI'al�er Vo-o- '110mb I I - EXrf!{lIDO (ln Pl RI\/TPI {JEAlOMINROR nica aos .ínteressados, que iI).icià'I·4: SSt_lS cursos de' Língua
.

} [/ 11-1al/ldJ-t.a_._'aw.Q:.�' ,

Alemã, no dia 10 do corrente, à rua Vitor Meireles 38,
lJ"-

-

_<I apto. 3, nos seguintes horârioa: "

BERI'.Ul. "(lI.F.) .- As solent., perad",s da América Latina. ,AS' solenidades seifio encerradas �,Pl A" c
..W 1-

.

CURSOS PARA ADIANTADOS: às terças e quinodades �ClaJ8 da com.eulOração do, O Congresso de Geografia Ale_ com a entre.ga ae uma Medalhà ' " < ,/ f:I".t 5e1i/fPI<E
'

tas feiras, das 8 ás 9,30 da manhã e 19,30 às' 21,00 horas,100,0 ànlverSárlo, da morte de: mãO (Deutsche.r Geografjhehtag), I "Humboid" ,a destacados cientts::"
1 ;O..-.-n rr�."',.-ne=-rr:l_'A,1ei:and", von lIumbold (6 de' que se reunirá iguallnente em tas tnternecíonaís. oV'....oJ =(óL,t! C;-:::7 tP da noite.

mato de }869) serãoreallzadás em Berlim Ocidental, entre 20 e 24 ()ES EllÉTIi:tCRS'EM CURSOS pARA PIÜNCIP1ANTES: às quartas e

lBge�dtme ...Q_�odensotalb' onOp�t��ínlo,lSde de �alo, brealiZlIilrá adsu�'NPrim8Ira C H A ,Y' E' S, ,PLet'f.FI Rfi:FlÔ 'NR6 sextas 'feü;as, das 8 às 9,30 da manhã e 19,30 às 21,uO
_OH • ' � ".... o sessão so o s gno

_

e ,os ras- V-FtlefRS PP1P.:Tf35 horas: da noite.,presidente Heuss. ClentilJtas do tros de Alexamier von Humbold".
-

mundo inteiro foram ,convidados: Além disso será inaugurada' C ON F E C I ONA - S.� 00 MUNPO�
As matrículas poderão. ser feitas' na Livrada Re-

para párticipar das comemorações. nesta capital uma ExWSlçãO Co-
' EM 5 MINUTOS cord sobrado, com o sr. Egon Kl'eps'kY e 'à rua Deodoro

Dele�,.ções malares estão Sendo eS- : memorativa ,!edtcàda a' Humbold. 'Rua Francisco Tolentino n.o 20 11, com o dr.. Franzke.

'Sl555S &SSSSSSSS'-SSS"SSSSSSMiASSSS·'

SSS$SSSSSSSSISSSSSSSSSSSSS�S _.'I'1111- fi-li' '181'., f',��' /',,', �;-,��.•_-..rz:--:'-:---,,-:_-_-�
..

�.-.l:-
....

of::
..

!,-.:-��.....�-
...- :-��-�;-�

...

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

-

p" <��.�. 7�''''''�_ • ..... ..
-

.� . :�: .
.. �

-

"'7{�
- ��

.

- -
�

",f :.
-

,- -. ''i'J'I;i�{ .

�...

,1· -��::.� - :lIfr!ll' réirtar, aüitJ '.ao ,.tleBte_
:, ltl,(k,3 :(V1r1��;�"rider-' d� go-

I
tos do interêsse das FÔ1'ças :Ar- Ção; do' go.vêrno, declarou.p sr. Ar- O _Íider do govêrno I:}esceu on_

e. I,leA",I'CI·IS
"

vê�lY>, sr,' A'rlll�ndo, 'Fa)cão, está i madas, Inclusive o que cria o ser- ,mando - 'Falcão ter tomado couhe- te� de" Petrópolis- �o hellcóPteFo,
_ convocando !!. Q_,àheáde., do PSD viço agro_pecnário do E'xérclto. ; cimento do assunto excluslvam8l1- presidencial, em companhia do sr.'

para. uma VtsIta, "{:óle'tlvá tio pre- A TesPllito dos rumores que o te pelo registro dos jOl'nals pois 'lCubltsCh';lk. -Do)Dingo, almoçqu
, Ilidente. da\.)t�p\ibuça,',no pr.óximo apantam, c�lInP" o provável minis- que nas esf�râs oficiais nãO se CO- êle com o ministro da Guerra,
dia 16. destinádã.<:a" .reafirmar o ti'o da Justiça, numa reCOml'Osl- glta do assunto. gene�i 'T�ixeira Lott.
apôlo' e a' solldiÍfleaãde. da· repre-
sentação f1ldera) pessedlsta,,' ao sr.

Juscelln�; KUbitsé1t&k.··
Está tamb�ni:, iO "Útter progra

, ;mando reull.!.õ�s� f. i>erí6f1leãs !la
,bancada da \Maioriâ cóm os mi

nistros de Estadb_"�ra debate dOs

prO_jetol! em ew:sOÍ""no ,
CongresSo.

Os ministros (larãP informações
,9Ôbre' asSUntos 'esPeJJftlCoS

..

das

suas pastas e' orlentàrão sôbre as

diretrizes' e o pensamento do Exs.
.cutlvo relattvam,enté aos projetàs.

O primeiro )ninisti'o a ser convi.
,dado pan.-cU� 'debate com 08 de

putados da Maioria será o sr. Clo-
vis Salgado, da E�úcação. que,
discutirá o projéto de diretrizes
e bases da Educa_ção.
Os ministros m1l1tares já estão

igualmente comprometidos a aten
derem ao convite. do lideI' para as
'reuniões, que se realizarão no sa

lão nobre do Palácio Tl.Bclentes.
O marechal Lott" por exemplo,

deverá -Ir discutir diversos projs.-

• R[vu-i!)fOORES ,'M�"felt &. .CIA •

�uo �eHpe Sehrr.idt, a�, � P., Cc.\selneirQ Met, c: :: - r iii!. 2576 - C�, Po,tol 4 -' flORIANé,POl.!S
'

__

, --
,

'111 para fil-a entrega
A;P,�'ti1LHOS ,DE AR CONDICIONADO.

EALA-N"ÇAS "FILIZOLA". '�....,,,,���.;-J'"
, � .

PROGRAMA DO MES j
CIRCULÃ1>ORES DE AR.

/
"'''�,

CORREIAS E PNEUS "DUNLOP".-

CANETAS COM'PACTOR

(URSO' PE DA'N(A POPUl�EXTlNTO,RES D-E INCENDlO.

\
\

i
FIOS - PARA ELETRICIDADE. -,...

,

O Departamento 'Social do Clube comunica
aos senhores associados que fará real�za-r U1;n
CURSO DE DANÇA POPULAR, ministrado
pelÍJ Prof. Jair Cunha da Silva.

Númerq de vagas reduzido. Inscrições e maio
res informações na Secretar:a do Clube.

!"OGôES ECONOMICOS "WALLIQ".

F-LLMES RAIO X "'DUPONT".

I Use calCinha ,dupla de pl.ás�co ,
I das "CONFECÇõES EDLEN" f
I Ruw Viscot-de d� Ouro preto,',
J 62A ou nas boas casas do ramo ,
Verifique a etiquetá para obter I

1 � melhor._) , _' � _J I1
' ,

j I

I u! �'�Do.!.:C� !arca
'Monitor, com 2 boc51s e _fôr
no e uma cepa ,laqueada e
1 geladeira. "

I Tratar' ná �v.•uro

Ramos, 71, !las!4 às' 17 hs.

/'

i

MAQüU[AS SOMADORAS "BURROUGHS"
� .

,MAQUINAS REGISTRADORAS ''BURROUGHS''

MEDIDORES DE LUZ DE 5 e 10 AMPERES. I
I.

é-,
. MA 'fERIAIS CIRURGICOS.

MATERIAL PARA DESENHO "KERN" /,

'MOTORES PARA MAQUINAS DE COSTURA.

�QUINAS DE COSTURA.

�{)TORES E�TRICOS.

MOTORES MARITIMOS "PENTAI>

P'ERSIANAS ''KIRSH''

RADIOS.

Avenluras·1I8 le-Mutreta
ffi/VENTILADORES.

Rua João Pinto, eaquilla Saldanha Marinho

Fones 8818 - 8848

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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". t, lt.,�:IIlH'(·P.�",f.!bllk.c.;O) o movo Divino "��'j),-:,r":Pr?hB.l• foLcLliJ�Hl(-)sa�úente estudado palã
hfeÍ'ecer _p.s"�l'6elhorcs condições de um -rcp0':lso� perfeito., Vejá estas novidades ... são a

última palavsa para o seu confôrto.! O ITOVO .Oivil;O ·'s�upei·" P-0óel é 'revestido em tecido
Jacguard de' luxo, com arabescos brilhantes,' �.�Ie lindíssimos padrões. Çom face para calor
� C�io, estofamento central extra e faixa la�l super-ventilada, O seu molejo é totalmente
silencioso - as molas de aço são temperadas pelo sistema ·"Electronic Machine" ..Prefisa
o novo Divino "Super" Probel... é tudo o que V. pode desejar num colchão de molas!
Garantido por 5 anos!

_._

'O &8TA1>O" o .ua ANTIGO 01.4110 D. 8ANiU CA'F.ARINA I .0 aITADO" o .AlS ANTIGO DUBlO D. SANTA C.ATA&lNA Florianópolis, Quinta Feira, 5 de Março-�d:e:..::19::5:9:..__....:.__",,-- �_---------"

.'

E PARA COMPLETAR A DIVINO ..

DIVINO 'fDE LUXO" - É um espetáculo! Tecidos de
alto luxo. estampados em nada menos de 8 ,'l,rl'. e padrões
eriginallsslmos, são empregados no seu revestimento Faixa
lateral ricamente bordada e estofada ArnTh<;iio reforçada.
com moldura dupla e molas de canto indeformáveis Asse
guram firmeza e resistência. Garantido por 6 anos!

DIVINO "MOLA MAGICA" - Um molejo de luxo no

colchão popular de maior classe em sua categoria' Revcs,
.

tido em tecido bordado com fio metálico prateado Com o

famoso fecho "Flex-n-Loc", quI' mantém as molas firmemente
travadas. dando ao molejo uma uniformidade incomparável
8 ventiladores plásttcos Garantido por 3 anos I

Prefira também esta qualidade ... esta beloa:
Sofá CAMABEL - esttlo norte-americano. Braços estofados
e amplos. Transforrnâvel em cama de casal.

_

POlTRONABEL - Grande confõrto, molejo duplo, com

• molas No-Sag e almofada sõlta.

,apresenta oCom APENAS'

FESTIV,A
DE ENTRADA'

• •

e excepCionaiS
"

condicões
,

\

de pagamento

Acham-se, abertas as matrículas para 195� dos

(

It�SIl'UTO BRASIL .; ESTADO� U�IDOS
DE FLORIANÓPOliS

'

guintes cursos:

Cursos para principiantes, médios, e adiantados,
CURSO INTENSIVO para aqueles que' desejam

uma aprendizagem mais rápida da língua Inglêsa.
Cursos para_pr'anças de 12 a 16 anos.
Cursos para Universitários.
Os preços das mensalidades serão os mesmos' do

ano passado.
Os interessados serão" atendidos no horário de 9 às

12 horas e de 14 "às 19 heras, sede do Instituto, à Rua
Felipe Schm dt, 2 - Sobrado.

I
".'"

t ,

�I ,"

A -M:O,D E L A R
, IlBI THIJ'N� N. l3 ftOml�lrOLJ�

•

/'

22: Vende-se uma casa de veraneio, situada no

.. jnaís Pitoresco da Lagõa da Conceição, por preço opor-
.. "" tuníssímo,

Tratar' com Orlando Carioni, à rua Conselheíro Ma'
tra iN. 58 - Nesta C lVpita I

anti-

De uma ajudante de
costura. Tratar na Rua
Conselheiro Mafra, 186.

E D I T A L

--------�-------- ---

V E MDf - S E

Olegârto Ortiga, Valmor Pereira, Díbo Elias; in,
teressados em reorganizar d Sindicato dos 'I'rabalhado
res nas Indústrias Gráficas de Fpolis. convidam os g:.,:ã
ficos em geral para' uma sessão, dia' 7 do corrente, às
20,00 horas, na U.B.RO.:� tua Pedro Soares, 15, quan
do serão tratados assuntos da reorganização, bem como

da escolha dos membros que comp�ão a Diretória Pro-

Uma casa de madeira 1'e

cem-oonstruida, com 5m x

7m, à 50 metros da Praia
de Itaguassú (própria para
Veraneio) Cr$ 48.000,00
Tratar com Oscar Schrnidt
Filho na redação deste
jornal.

CASA: ALUGA-SÊ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR PROFISSIONAl P�Il:U���NG'::1�
:::_-=::-::-:--=-_-:--....

.

..:... ..;"�.,_ Uoe.cu d. !Ie....or.. - Pron.

Dó A, E'VA B'
" lolla. '_ J;1.trldUd.....1.,.

�.. • SCH'WEIDSON BICHLER r.Il��!�t�rt� �:�i:=:or8:::
ClíNICA DE SENHORAS E CRIA'NÇA'5 ," 'di��:::i:. ::IDt�II,::�1
.Especial ista em moléstias de anus e recto. ,,'

.,
'

,Rã.: Bhilll.a� a. '11.
Tratamento de hemorroidas, fiiltulas, etc.

Cirurgia anal
Consultório i-> Rua CeI. Pedl,'o Demoro, 1603 :_ .$8Ia 2

Estreito

Da.- AraTOM DII OLIVEIRA,
I)OUQAS DO PUJ..-.lO -

, ,TUB.RCULOS.
Coallllt6rio - aDa ,..Up.
Schlllidt, 18 -.T.I. 1S01.
Hor4rio dai U la 11 ur...
...t6'DCi. - "aUpa 8e)uDldt,

D. 117
'

DR. GUARACI !ANTOS
Cirurgião' Dentista

CLlNlCA - PROTES. _ CIRURGIA
HORARIO: - Das 8 lu 12 hpra•. e,xc.to 'C).I .ibadoa

"

Ate'nde exclusivamente com hora marcada
Consultório: Avenida HereHio Luz, 811

Esquin'a �a rua Fer,nando Machado.

Da LAuao DAUU
CLlNIOÃ GUAl.'

••paetaU.u aDi�lIlo".tt'l t. a.
dora. a nu in1I1Ula••
Oan 't'&cUcal ••• falaqae. ••••
.al a "roDlca., do .panlho p.
Illto-uria'rio .m ambQ. o••n:o.

901110". '0 .parelho Dlle.tivo
a do Ii.tema 11'"010.

.

Bortrio: 101Al 1. 111 • 1% le •
�or.. - CoDIUlt6J:jo: Ró Tira·

deDte., 1. - 1.- .ta'ar - roa.:
'148.
- "'idaacia: Rua Laevd.

CoutlDho, U (Ci6ear. 40 '1"
oh. - 1'0DtI IMI.

(UNICA Df OLHOS .' OUVIDO}
NARIZ E GARGANTA

do
Dr. G U E R R E IR O DA F O N S E ( f

'O aSTADO" O .US ANTIGO DlARIO DI SANTA CA'(ARIN
, . -. I

.:f R E D E R (,C O G. B U E N D '6. E N S
� ,

A-a v 0" g a do'", '

"

Escrftõrío,
Edifício São Jorge
Rua Trajano, 12-1.0 �ndar _

,Telefone 2657
----------------------------------------�

Dt Adércio M. Domingues
Ci rurg ião Dentista

Consultório:
7 de Setembro 14 - Fone

2109 .!._. Horário: das 14 às
18 hol'<\s

-

PERMUTA OU VENDA
,

-

De um otímo terreno medindo 12x50 locálísado em

�4T·iMba junto ao centro, por um carro pequeno ou [Ippe.
negocío urgente - A iratar a rua Santos Saraiva 272 -

Estreito.
'

DR. HUBI GOMES
MENDOIIÇÁ, "
- Mll:DICO _"'_

Pré-Na'-l - Parto.
Opera�ões ,- Clfnlca Geral'
Residência:

'
.

.

Da. At'O.NIO MUNIa. Rua Gal. Bittencourt n. 117.
A&AIl.lO Te_Drefone: 3889.

CIRURGU . TUUIL\TOLOGü r- 'Consultório:
.

Ort......
'

�.Jr;�Iipe Schmldt_,n. 37.
COII.lllt6rI0: l0"': PI.• to,.,11 _:' s -Álvar9 de' Carvalho.
Oo.ll.ulta: ••• '$, la 17 �01'U'

' rádo: .

dilri.mellta. ..no•••• "b�'.. Das-16,00 às 18.00.
aa.I.lDcl., Boc.h... III. Sábado:
rOD" - I, n4 Dall··ll,OO às 12,00.

Atende à D,omicillo

Chefe do Serviço de Otorino do Hospital
de Florianópolis - Moderna Aparelha.
gem Suiça e Norte-Americana para Exa
me dos O'lhos. Receita de Ocul.-s pw
Refrator Bausch Lomb. Operação df»
Amigdalas por processo modernCl

CONSULTORIO RESI'DENCIA
�ua dos Ilheus 1.111 casa Felipe Schmidt ii

FONE 2366 FONE 8560

Da. CUOo a.·
fi.ü.UTT{

- ADVOGADO -

... Vitor .airal.., •
roo: '.UI

r!"ri•••,ou.

"

A G O R A r.

"Em suaves
P R O N T A E N r R- E G A

pagamentos
"

"

oi, .,

/'.

/ .::,:;��, ';-?;jj�� � \1:�f��iffi����:1fIIiíiíi.W' st:
r

.

.'
.

l Oliva"i Studio· 44.
II E a pequena .máqulna �ara o escritório.. ��

e para o g,ablOete parbculàr. �Jd ,te)
Fornece um trabalho de qualidade I'" ••.�1
I d

... ,14t��,e eva a e constante, �t.,:::----, 1
Une as caracterlsticas de estabilidade

. ',' ,1

e de robustez estrutural des modêlos malares
I à rnobilida'de e elegância da portátil. _...J .

oiivettl'ndu.trl., B.A. .

_".' "

. ��__�Jtt�;��it;%�;;� :���:"f/,���ii,!$��;��t ��;:�:;:

,:�,
-��

CASA

.
-

JI.�_.=--"'--��
F E R N A N,D"O -L.I»".o

Rua Sa1J'ánha Marinha, 2
Caixa Postal; 467

fone: 3 3 7 8 e 3 3 4 3

,

,
,

"C.A N A .N"
FLORIANÓPOLIS
fJ 1ST R I B U I D O R �:S

-_- "'----,-,--_._--

E X CL U S.I V O S

DEPARTAMENTO DE SAODE POBUeA
PLANTÕES DE FARMACIA

M�S DE FEVEREIRO

Da. 1,. LO.ATO
" J'ILIIO
"o..aca. d.••parelJào r...,1 rate".
o,' ,,' TUB.RCULOS.
�ADIOGlf�IÃ a RADIOSCOPIA

,
D08, pux..:o.s
Clr..... ,do Toras

""MII.do pel. ".ellld.d. N.do... 1

d. Medida., TI.lololI.ta.e TI.lo.
clrllrello do 801l))Ital Nerl.

, .....
Cuno d. IIplelalla.clo p.l,
S. N. T. .x-Iat.rno • ax-...l.··
t.1Íte d. Cirllr.t. dó Prof. l'8C"

,

Galm.ri,. (Rto).
Con... ,..Upa 8clllllld'. "1-
rOt.. 1801
.',.d. ,. 1I0r. .arc....

•••. : - RII.....".. .lanlor, 8('
o- fONa: IllIi

• • DI CO

EDITORA "O ESTAPO" LIDA..

,() &�fUÚJ.
. . .( -

, r.
.

.

q�
.

. \

o.. WALJIOB ZOMI.
GAII(.U

Diploma., pela F.culd.d. N.·
elollal d......chIa .. Uát ...r-

lldad. d. arUl.'
aX-IDtenao JIOr coac:ano •• '

- ..tendd.d. - _I.
(S,nioo '0 Prof. OeUvit.>

. Rodri811.. Lima)
ax-1JItenao 40 8erYICO d. UrWl . U,erac6ea ..., DoeDCU d. 8.....
ela do :a.pltal U.I"".T.� ru _ ,CUalca d. ".1,..

do -81. d. la••lro Oano I. ..p.el.liI.clo De

.'dlco 110 HOlpital d. Caridaà� Ho.pital do. S.nidora....... '

a d. _..tamid.d. Dr. Catlol
-

tado.
Cona. (Seniço '0 Prof. ...,... le I.

OO.MOAS D. SaNHORAS - .ladr.'a).
PARTOS -- OP�RAOO.S Co•••lu. - P�l. m'D" ali

PA,RTO S•• DOa \)alo m64odo Ho.pU.1 d, O.ri..d•.
pelco-JlrofU't:' 1lO. .l urda d.. U,'O �or.(.a,

Co�•. t k, .Telo Pi..to II. lO, 4iallta DO cOlllult6rio 1 Ru. N'.. -

..,
,da. 18,00 .. l8,�0 hor.. D'iI "cJlailo 17 ••qal.. da l':ra-

Atend. com hor•• marcad•• - daDt.. - Talat. 17...
T.I.foDa 10ft - "lld'Dcla: aalid'llela - Rua Pra.idaote

.... G.ller.1 Bltt.ncoart.4. 101. Coatlnho" - Tal., '110.

Da. .0aIQU. PIiUICO
PAUIIO

�

.ADVOGADO. - Dr. AnlôniQ Grillo

DAS 9 às 12 e DAS 14 às 17 HORA&
. RUA 'DE0DORQ; 6'

lião Morilz S.I.
' ..

"A �OBERANA" PRAÇo\. 15 DE NOVEMBRO - ESQUINA

; RUA FELIPE SCHMIDT IFILIAL,. "A SABERANA" DISTRITO DO ESTREITO ,.- CANTO

'�
.

,'>

D. S. P., em janeiro 4.e 1959
.

Dr. Ernesto Giorno
1;Hretor ':'

.

i

-1V
. i

..

,

Rua Conaelhetre "'fn' 1....
T_elefone

. 3022 .-.;- "C.L: p...� Jat '

Endereço '1'elegr'fl.eo .STADO
n r s s e o a

Rubell8 de'�qd. �...
GBR.NT •.

Domingo. Fernandes de Aqulne
REDATOR.S

Osvaldo Melo - FlaVio Amori.. - 1

Andr' NiJo Tadaico - Pedro Paulo &lâcliada .,....Zarl

Mal"hado - ,

,C () L A B O R A D. O R • 8 .�
·:"rof. � Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rodrlpee Cabral.

{.- Dr Alcides :Abreu - Prof. Carlos da· COita PereJr.
- Prof. Othón d'Eça .- Major lldeto�c Jnvenal-
Prof. Manoelito de Ornelas - Dr. Milton Leite 4a COIh
- Dr. Ruben Cusb - Prof. A. Seixas Neto - \Valtw
Lanle:"'" Dr. Aéyr Pinto da l-U; - Ad Cabral Teive -

Naldy' Silveira - ...Doral�cío Soares"':" Dr. Fontourl

Rey _:;... 'Nicolau ApostolO' -,'·Pa�choai Apo�toló - �lmar
;arv.tllo • Pauto' F�ra'Ddo 4e. Ar.�j;' ,....0.

f·
.

p;o B L 1. e r'n ft.. D •
Marl. Celina Silva - Aldo" Femande.

Dias -:-.Walter Llnharett

PAGINAÇAO
Ulegario Ortiga, Amílton .Sehmidt

, IMPRENSORES
uULCEN IR CARDOSO, WÀNDÊRLEY��OS

REPRESENTA'NT.
Representações A. S. Lua LtdL '.
RIO :,- Rua Senador Dant•• 41) � ,... Alid.,

Tel. 225924
S. Paulo' Rua Vitória ló7 - eetnJ. II -

. Tel. 84-8949
.

SerViço Telelráflco da UNITED PRESS (V�f)
AGENTES E CORRESPOilDENTB2

11111 Tod08 08 municipios de SANTA CATARINA
,

A.,N U N C I O li)
•

Mf'.Ij.nt� contrato. de acordo com • tabela .a vitor
ASSINATURA ANUAL. - CR$ 600,00

A direção não se respohsabili�ã pelos
I!Oltcei�ós emitidos nos artigos asslnado��

-

MO'VE JS E,M

R 05'5 ARK
NOSSA ,10JA·-VISITE A

....

FUla.1 "A Sober.na'· Dútrn. 1i••'h·fite - c,....
•

A &be.rana" Praça 15 de novembrc;.-.lq�
,

rua Felipe CliJuidt ;' c' I o',

IÍUA ÍlNADOI DAHlAS to· 5.- Ne..

110 De JANEIRO, O. ,. ,.

"
.t,

7 - iSábado (tarde) Farmácia Esperançá Rua Conselhei,ro Mafrá
8 -: iDomingo Far.mácia Espe:rança Rua Conselheiro Mafra
10 '3 a feira (carnaval) Farmácia Mo<!erna Rua João Pinto,
14 = lSâbado (ta,rde) Farmácia sto. 'Antônio, Rua Felipe SehJllidt
115 -�Domingo Farmácia sto. Antônio Rua Felipe Schtnidt
21 - 'Sábado (tarde) Farmácia Catarinense Rua Traja.no
22 .:.._; Domingo Farmácia Catarinense Rua rr'rajail'o
28 -' Sábado (tarde) Farmácia Noturna, ..

' \.� Rua T,);ajano "

.

1, O serviço notúmo sela efetuado pelas 1armáclas �anto Antônio, Noturna �

Vitéria, situadas às ruas Felipe Sch,mldt, Trajano' e' PraÇa 15 de NQyembro'.J
.

,1 O plantão diúrno compreendido entre 12 e 13,30. horaS será,efetuado pela
Far!TIácia yltórla.

.

t ESTREItO
1".Ii'L�;l'!Ilil��II·�-�!���""r�:��.t" _.. .

1 e 15 . -' Farmácia do Can'tó
�
Rua Pedro Demoro, 1627

8
. ê' 22

-
, 1 Farmácia Indiana " �ua 2:4' d,e Mato, 895

; o Serylço Noturno spra efetuado pelas F"armáclas do Cantá e Indiana.,

•
A presente tab-ela não poderá ser arterada sem prévia autortzação' dêste

D('p�r��mento.
.

f'

:.

: ........_

,�

UMA REVISTA DE "

FLORIANÓPOLIS

lAV��II:�OO ·tOM �AB10

r >em �speciali'dade
��IIi. WETZ�L .SIRIAl - Joinvllle

'

(Marca
-

Regislràda)
ecoa_la-se tempCL e 'dinheiro

_

l ,
',' , ... \":', .

,.
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.

, . .-.:' , r >I'
. __ -:- -::;;,...... ,._ ,_:.�---

'<, ��"

7

,�.��A�('� AO.UM8RIJO �mÂMIA6o" 'DA (IDIDE, ,EStAR10IM' A'ÇÃ� f�RJE A fRENIE, NA NOITE Df1tOJE, ·OS CON
, �IUL,__';i__AII,.·:8UE;f)EYfRÃO REALIZAR UM!'flfEfÁ(U'lO .AO:GôSfO DO, PÚBLICO, FORM*RDO' .ASSIM AS
_:·.ue8RS:tAUL4 RAMOl�lfIBNRl;�jL E JOÃO; JOÃO.IIII5, VAlERtO E-JA(Y;.WAlMOR, 'HÉLIO, NElfRHO, SOMBRA E
·-;iJdIHi�t/R.Ht ..�_;!(jCl�f.cWj'DiMAR; .PEDRINHO, nItNBO 'E ·wlfM11,.WQ.S(JJ,lIAMA�R, '(ARLlNHOSiIGBERTO E ANTO

�1MHO::a_LJllNll1.1ftA' INICIO 'AS 19 ,HORAS E�(f{_ltN'O 'IMNíIPAL 'AS 21 HORAS.
"

.
. " ",

'

....---�
.

.;;.:;..;........_-��.......-------_._----..;;_.---
, -'" I'! q�_ALDO . NO' GUARANI,.

·

"
.. ,

5

Mais um bom valor 'do rígido: por Newton Garcez,

.futêbcl amador, vem de in-:
; Portante contínua o tri

gressar no profissional, 'fies color a, ceder seus at lé!
ta vez pára o Cluhe Atlétí- !

para Os clubes profissionais
.po Guarani. . I como já' fez 'com Aniel, Do

.

Trata-se do valoroso' mi, Oladio (Figueirense)

,
r'f

H ;

g.u.. arda�,,:alas Ronaldo:.. qué.llta�na,r, _ yadinho" Otta:
������_......_�_.-.-..-__-�--------------------------_-:-__;,__-",��:;.._. ..::'\'..::'__-..._____ de a multo defendeu o arco

l (Avai)'
Nilton (GuaranI)

'; �. '.:L'
,

"

6d
ii

.

B
ÍI

t'·
'

"II'"
do São Paulo F,C,. onde Ó'" , Nelson (Atlético) e vagora

,

-, (U",nri'e(,lI� ,:6��. '. '�IS'O' 'ra''S'I e·lW.,D,l?é.',' D, . ':;; ��;;,';a n:;mr��r�:l!'::ldo para a equipe bu-

,

- II 'V. ;1:1 c ,·tii do campeão de 57.

I
Aí esta uma mostra de

/ '.

".
"

quanto "Tende .·,um certame�

(Cbntinuação)

"
II - os recursos inter- intervenção na respectiva I - os atletas, ai-bitros e II......., os seus � auxiliares

. Ontem,.estivemos.em con i amadortsta que este anti> a
i - os membr.o� dos po- postos para 'O S.T.J.D.; . Federação, Liga ou associa- seus auxiliares, �tecnieos, da Justiça Desportiva pe- tacto com 'O' [ovem arqueiro [Federaçâó Catarínense dederes das -Federaçoes; b) processar e [ulgar:

I

ção, p'ara assegurar a exe- treinadores emassagísta d te" T D D •

II'_ OS recursos. das de- _ '

.. _

J
'

.. ""i'i i s. e ,ran �ta....,· •• ;
.'

-e ó -mesmo nos informou' Futebol, tenta não realizar,
-e'isõe" ,do. presidente óu da I,.- os seus membros e cuç(ao das decisões da us- associações filiadas, pelas t I�l :-:-". as ,._p�e'ssoas fI�IC�S. que' talvez estreie esta noi- deixando. assim morrer

� 4FiretõÍ'ia�çl1t 'IC�D, não 'sujei- aúxílíares.:aqueles com re- tíça Desportiva; Infrações díscíplínãres pra- ;,ou (jU:m:dh::àS, dlr�ta. ou mdi: te, frenj:e ao Paula Ramos, mais rapídaaíente 'O já fra
.. ,i� lt�'Pr�nun-ci·alJlénto de 01,"'- 'C.ql'SQS necessário para o e) conhecer e decidir das tícadas porpcai;ião/de qual- r�tamente subordinadas a .dependende' somente da di- cassado pebol floríanopoli-
laoo:xx!ei':? no seu E.s�atu.- <S.T.J.p.; '. divergencia.s, _entre entida- fqu�r competiQão; )cuja pe- .Li_ga, .ressalvada a compe- 'l'eçãt> técnica do clube di- tano-
· ,o'V"_ 'os'. impéd�mentos <.

II :- os membros d� dI- de e assoclaç�o,_ ou entl:e n.a�dad� prevIs!a itla dispo- tencia de outro orgão; • --

-�tJO.B.�o
..s. :a.<1.s seu.s.·.m.e.nrbros.; 'reto�Ia" exceto o presiden-. atleta e associaçao ou ientl-llsiçao VIolada nao J.or supe- c) julgar: .'

, '. '.,...., - - r-r - - -

., ff'�e.�.r os . se.us �,preSl- te'e os de -qualquer orgao I dade; riJo'!'. a suspensão a1l,é 50' dias I�..,.",:.: em
..
revisão, suas de- ,'ATENÇÃO SUPERMERCADO

ilênt e=or s d nt - ." '�'CQNJ!'Ecçõ-ES EDLEN"
....

e e- Y'}'Ç- 1'. e I e. ·e; da: Feâer.àção que'<íntegre, f) eleger os seus presi- ou 5 partidas, ou :.a o,multa cisões, quando não -tmani- 1,:Rua Visconde' de O'4tro preto,. g}'tesooHtel' ° auditor e o
.

, .

d'
.

.. -, 'd I, •

's-e"(lYétãrio' . cem recurso neeessarro para
.

ente e. víee-prest ente;. I'
ate Cr$ 1.0'00",0'0'; f mes. e nos termos deste 62A - tem -tudo em plástico

':":'�lhfCp�e�var .:
�s· �0r,ntas. o S.T.J.D.; .,

. .

g) insta,u�ar 1?rocessos� II -=- as .associa�õ:el), com Código; I que necessita'sua casa ,de co

l'6ut?"fo1"em 'banmdas ';P�IO . .lII - as pessoas flslcas h) reqUIsitar mfo:rmaçoes ,exceçao das pert-el'lcentes à, II - os recursos dÇls deci- '!pércla.

C.N1I?, para asS'et.g:udr�dr addis- ou juridic8$ direta ou indi- e esclarecimentos de q1,!?l- 'l.a categoria _ ou1� divisão sões do Presidente da Liga, _ ___:::__�_._=� =-_
""".

CIp ma nas a IV1' a es es-
t b d' d 'd d d' t' '1';'·

. _.,! 3;"· .', .

.

ptlfH�>:as;"
'

. reta�en_e su 0r, ma as a Jlu�r autor1 a e
.

espor 1-
.pe as �n'fr!açQe� 4:is'clplll�a- que não estiverem sujeitos 'V r E' 'lN D E

-

'S El');.lngtaurar;processos Federaçao respectiva, a seu va; .lles cUJa p.enebdad�·mr�vI�- ao pronuncfamento de CU'_�' ·.rê r
-

-

j.}. ,�enta>l'},'Prt:julg�d(ls; serviçO' ou de associações i) adotar, cumprir e. fa- ta ná disposição yÍolãda' não tro, poder na forma do Es� UM TERRENO NA VILA DO
· .k.) .. co-nceQ.era.l'ef�lt01JUs.pen .. filiadas -ressalvada � 0cm-' zel'�cumprir é prejulgados for sup.erior' a susr.fér· I. 'tatuto' 5.0 DlST.RITO NAVAL, BAIR-
.. Sl>Vo,W\ra,q.u ·qu.errecur,sa.j, ,.

.'
d' t

-.'

-.' d STJ'D"· ....
,.

.

.�..
,

'
. - ,

· Tl):...Jlequ.i�itan ·.inforinaí}lfes..p�\en�i�, e ou roürgao. . 0.. .• :': _

.
'.

.
_ " }O'.d�as 'oU ii .multa.,ate ....' III - as suspelçoes opos-

. R0 DA AGRONOMIÇA, COM

... e' esclQ:�eC;),�ntos"dEk qu.al'" (, C),l)w.gar:. .', J" expedir mstruçoes as .Cr$ 1.0'00';0'0'. ,.;.; " t tas aos seus membrotl; . 16,50 x 29;50,.,.
"quer .. autoiidáde- del3'porti- , I - em \l'evisão, suas de- Juntas;

,
.

'CA:PITULO"NI d) s.olicitar do 'P.J.D. pro 1RATAR COM CLAUDIO
va;

. ,"d'" . t.'·� .' :clsões) quando não unani- k) elaporar e aprovar o seu Das Juntas-Qisciplfnares: .vi,dencias para á interven- ,SILVA NA "MODELAR" DE
. , m) ·.e*pe U1.1US ruçoes--a09 t· d t' 'C" R' I t f lt

.

-' '. .

'

:"mrlJ)unais 'e.rJupta>S; ,mes, nos ermos' es e. 0- eglment? n erno na _.a a Desportivas (J;'D.D.) çao na r'espectIva Liga ou �OVEIS,
.:::"nJ"sol,ielta1r ao CND a i.n- digo; de ato baIxado pe]f> C.N.D. 'Art.' 30. Comp�·te 'às J. em associação filt:ada para '. ,

.j;el�:en�o 'ení asj6ciaçãõ oU JI - osmembros dos pc-, a r��peito. ,

.

.

.D. D.: , '�
.'.

.' �,ssegurar a.. 4 execução"det -"' .. "'; '-ilJtEr;i :'�M"�>('·OO'II:IEIR'OS'�dad�;" ara.�. !.s�eg.,ur.ar. a. deres .�' dos orltã.ru>.. (de , ..C!J; ';'.'�.CíAP..
'

.1TIJL... Q...J;.v....,",�""".. , f',:;:í'.':-rtfQçeSSãi.';�_"'�:;��":"·iJ �ectsão 'da . Justiça De�p'ar":'
'.'

'\lo ,'LV .
� li :U.

;e . de�a da,JU;.i;·, �''''''''''"'''''''�''''''''''--��'-. .

.
_. _ ",,.,,... -- t -:t' .' ." •

ti,Ç:)�elaDo;!�V!�apt:�y�� :f!11� �óI>l{ya.çaób��;���;:���'de d;�' �rt.-��À�·���:::as com� de;e�eo�e�:���l�i��� tiv:); elaborar e aprovar o .
vtNnI..SE NA"'PRA1A DO MEIO,

Reg�ni�n.to i�terno,:n� fal-. cis?es .de suas Cama-ras de peta proce.s�ar e j�dg�r. as II·.- o.� recui'sbs:" inter4 seu -Regimento< Interno, na 'c

. L'A.'00' 1\0' lAA'R!a r�: ��o�alxaéIo -pelo CND JUiZ smgular e de J.D.D.; pessoas fiSlCars.._e )ur�dlcas postQs p�ra o ''r.J.D.; � .falta:- de ato baixa'tlo, pelo : .

. ....,;,1} 'Y'I�li' •

'p); �elib�rar' aobre' os ca-
. I'y - os re�urso,s de de- suje�tas .a� seu T.J:D., ex- II -:- as revis�.�� .

,
ç. N. 0:,. a respeito.

' "- .

sos omissos. ',. clsoes do presrdente da Fe- cluslve JUizes, audItor, se- b) p-rocessar'e Julgar;; T-rlltar-,com Enge�neiro Rui Soares
CABn'ULO {II deração· respectiva que não cretáric e membros dos po- I _;,.. os seüs'niembr�/ ..

.

. (Continua)
Dos Tribunais de Justiça I estiver�m sujeitOs. a pro- deres e Ae orgãos da res:-

....

_

� ; . .

Desportiv� (TJD}. 1 nunciamento de outra au- Pectiv� Feder,a,ção. : ..:."..,-_,..."....;._._�__�_

..

�>
•. �t.,;,.....;...'"""-'-------7"'2:;::;:::-,

�t.p���te:�,os TJD: .;��i��d�i��t���er, na fo�-
.

.; ���iu�;:�tn�uYar '�

..',r._."1Ji�.·,'.·.�-.I.'".�",· ieJ.�.".'."""" .,

\
..
'

..�.,' 8'.·lítt·� ((ij.. r_

-

.. t·
·

"c'..• l·...I� cC ..
' O.s':'lneqlhl-'o.�lt$--.po- � V � os· U1:1pedimentos A: te 29. Compete ao Juiz

.

�

_ •

,

c.
_

r(rer�J�a,:';�taç&o, ,q,e qp.e opostoS áos seus-membros; singular: .

,'��antér "

.\ L' d) '$olícitai- ao B.T.J.D. a
I

a) proc�ssar, e julgar:

•.

s FORRO
IRMAos eITENE-OURT

'{<AIS BADARO . JONE l'IJlI
ANTIGO DEPOSITO OAMIANi

,

Até h0je já foram ef�tua * * *

'dGS sete - certames unive-rsi... Flamengo
.

x 'Flum'ínense;
tári10s brasilre,iros;,._q�' �om- '0 famoso clássico do futebol

p:'een<letl'1 ,'�isj:HHã$f<;le Ju.., caTioca, já. foi jogado nada americano.
.

tebol,. ba,squ:ete,bol, '�xa,drez, menos de 107 v�zes, tendo o Florianópolis, 4 de março de 1959•

. Natação,
.

- Polo.· A€.iulttieo, ruhrtO-negro vencido 40' e Q. ------.-'1"",
-----------------

atletismo, Voleibol; tênis, tricolor 36. 31 jogos finali- Faculdade 'Calarine.ase de Filosofia
esgrIma vela, remo· e pen- �aram ,empatados. Gols
·tatló. b prímeiro cert�e m.arcados pelo Flamengq_:. A Faculdade Catarinens.e de Filosofia ahriu inscl'i

da�C.B.D.U. foi realizado 189 contra 170' do Flumi- .ção para s.egundá cl!ama�a de exames vestibulares, até

'em:-1948,' com a yitória d'Os nen� O clássico nasceu em o dia 9 do corrénte. As condições para inscrição são as

'paulistas. No torneiO' de fu- 1912, devido, a uma cisão mesmas. do ed'ita.i públicado no Diário Oficial de 31 de

te};lól -os ,ganhadores foram: verificada no final do Cám- dezéblbro de 19�8.
-

Paraná' (1948), São Paulo pe.onato Cariocá de 1911 n'Ç>

(M A:UH&·:.utlDOR';�'OS D'E'�49); Pernambuco (50)4�lJ:i- c�njunto campeão dó Flu- '. A P �n À:,�fl. , 'A1'II:'1I\
.

nas Gerais (52 é 58)', Ba- niinense que se bandeou
. -. "':' ".t. '-:.0' x·.... ;:'1.O'·',.',A�·.'."U.I'M .

bia, (54)�e Rio Gfa;nde do quasi t�do para formar a
: ,., \I

Sul {56).
.

secção'-de futebol do. C. R. . .'

* *. ·FJamengo, até ent�ô só de- ,IOIIAr ·DE {ÕNVOCA(AO
,
Ó p_rimeiro encontro é�- clIcado ap.:tftn9;'No prime'i" ,'. ' _ ..,. c.'" ,

. .,

tre Vasco e Botafogo. téye roo ,enconttói� :ç§:m surpre�' ASSEMBLE'IA GE�AL EXTRAQRDINARIA
lugar no GJlmpo da l'ua Ge:- geral, o -Fluminense com

. Gonviaám-se O-S·. senhores .acionistas e subséritores
neral Severiano, no dia 22. â.PE!:nas�·dóis', dOs elementos dó :�111fient�), d.e Oâlüta(d!l ,Companhia .

Melhoramentos

de abril de 19�3" tendo o· c�peõ�s ,d� 1911 derrQtolt de Sii'o Jdaquim; pa1'h a ass'emoléfà gedl extraordinátria,
Vasco vencido ,pof 3�F O o c:Flaniepgo, , que contàva a reo:.iizat-.se no dia 4 de março. "de 1959, às 15 horas, no

Botafogb levou de' vendd� c·am· nove dêsses ex�can1- edifíeiú onde funciona a .Assoc.iaç.ãÓ- Rura.l na cidadé de

pela ptin1iéIra vez o Grêmio pe?es triColores, peLa con" São Joaquim, ,WlYt a seguinte
Cru?m_§lltino sqJnegte e.inéb.;ltagem de 3x2. No, returno, OR'DEM DO· DIA:

anos 'Mpois, ,e� 1928� .�elo �porém, o Flamengo vingou- :1} Aprovà,�ã�) r;,� -aurr.ento do capital
.

mesmo score. .

'. ,
. se,' vellcendo' por 4xO'. ' '.' b) Outros assuntos do intel·êsse 4a sociedade.

São ,To lquim, 21 dfi feve,eiro de 1959.

Compar:1Lil !Vlelll(jramento.s de Sã_o Joaquim -

r·ARCI SOUZA VT��lRA
f'iretor - PJ:'esidente

lYISO'�AOl CONsUMIDORES LlQUIGÁS
As L'ojas J>ereira Oliveira" concessionários nesta

praça do gás liquefeito "Liquigáfi" levam ao conheci
mento dos consumidores que o preÇo do botijão com 13-

quilos 'foi fixdo em .crli :430',00'. O-botijão de 3 quilos
custará Cr$ 110,0'0'•.

�sse novo p,rêço' teve origem, na recente decisão da
Sumoc que elevou ° custo do câmbio para importação de

petróleo e seus .derivados !para Cr$ 100',0'0' por dolar

-�_ .. _------

·'cÜ1R.i)-;.RARÂm�IO DE
'. MIHÕfS', CULTURAIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Cri'a�ão de u�a Emp�êsa "�clonal para��. 'M�isDm�ara a cole�
parar o.s tlerolcos Jangadeiros, ordestlnos�;;�1;,:f*1i :g�v�e:_�md!o:rf,ã!.�Aid 1 i ó la, atualmente a Escola I�cr '" &-&-O Brasil precisa deixar de Dependem, única e exclusivamente da pesca, os homens dos Base Aérea e For an,l'o- Iada da Localídade, o sr. Vamos �guaNlar. as pro,*ficar apenas contemplando. lís, como se espalhou - por Jorge José Pinheiro não pou- dências. que.o CjsO requer.'a beleza poética das janga- verdes mares bravios que têm na jangada uma fiel companhei- EtodolasreocseurecaonstaorSgdenatoCid;t:. de matricular seus filhos de, II x xdas nordestinas, e tecer hí-

h d' d
. se -

respectivam�nte 8, 9 e 11
.

'; �. .nos de louvor ao destemor e ra de tôdas as oras - As gran es.organizações dotadas e mo- roído Traverso, "Public Re-
anos ele idade. I Fatóª como 'êsSJ�, e o�.,à coragem impressionantes d b tã I do I d "

A J d lations" daquele Destaca-
O t· -é f li d i já ont Ido e reiteernos arcos es ao ev.an '0 a c asse ao esespero - anga a mento, que os cearenses se mo IVO ac e se ver: I pores ac ec s -do jangadeiro, rompendo as'

"8 K bi 'h k" '

too d I d 'Ih d adiantaram em duas hO;t'as o sr. Jorge José Pinlileil"o, la- J.!adamente�denuu.c�dG� po�águas traiçoeiras, passando ara u itsc e e a por ora o c amor e mi ares- e pes- na chegada a esta capital e,
- vrador �onceituQdo na zona, _

este' jOl'nal,- explicam pé",sêde e. acosasdo por tantos cadores esquecidos nas suas humildes casinhas nas praias do ademais, não se havia to- não reza pela cartilha de d. o ensino em Santa C��l-so-frimentos na perseguição
mado providências aqui na udenilda. •. r na acusou, de 51 para ci):de um ideal que data de Nordeste - No Mira-Mar, o florianopolitano poderá conhecer a cidade 'para a recep�ão e ". , I índices tão b*os de ap1'&<·muitos anos. A verdade é

f' 'I b -

d ld h -

'I' d alojamento dós jangadeiros A Professor�, q}le não

pe.r-I
veitamento, segundo. da.d�que, lá nas praias do Nor- ragu em arcaçao, que os estemu os omens estao uti izan o

que, logo após ci desembar- mitiu -8, matrícula dos me- esta1ilsttcos do pllÓpl'lO- - lOdeste, distante do Brasil do
na viagem rumo à Arg'entina.

"

.

que, necessitam \. urgente- ninos, que,' diga-se de- pas- vêma. '

."lado de cá", o bravo jalk
,

-mente de alimentos quentes sagem, nadatêm' a ver.com ' Tudo resultante da"'Pblttlgadeiro está escrevendo uma
, Texto de FERNANOO SOUTO 'MAIOR e outras coisas mais:' o caso, é a 9. Anitá' Borba calha exístente e que, a ca4história comovente 'e genui- .

'. , Coutinho, ali desempenhan- da passQ, interfere na· óJ.'bl-namente humana, tirando o ameaçador, dos possantes \
recebendo milhares de pro- , bido eompreender . o real. "do as funções, de mestra, le- ta do ensino baJ;f1ga-vér�e,seu sustento' e abastecendo barcos mõtoríaados, .com fi1- messas, notada-mente parti- � significado dêsse "ráid" e . Graças,' então, à pronta e

.vada que foi pela promessa E- foi ponto importante, oas cidades sem se, preocu- goríríeos e outras coisas das de Estados como Rio e
'

dê o .apôío 'indisp�Ilsáve
..

1 à decisiva ação do oomandan-
de logo ser aposentada. de-tirar da órbita politica o'par com os problemas e com mais que o pobre' homem do São Páuío: mas, 'conforme gente de: uma ,'Região que te���i��tacamento, os [an-
.
o: sr,; Jorge José Pínheíro, ensino em nosso E�ad?, dà,.as difiCuldades .que são': íne- mar não pode' comprar. frisou, Mestre Jerônimo; isso tem vivido 'mais de' eSl'em�- a!ol'o ind'ISpeenncsoa?-vterla,r,aincInlU�i-,' d.esloc,ou-se de sua, re§iCilên- Plataforma, do sr, .. lr-ineunarráveís. Nas noites- bonitas Além de ser uma eoneorrên- I de nada resolve, póls o -que ças e de

.
seu :traba1iio, �do P -

d i d jQ B hde lua cheia, _ daquelas ela desumana, legalmente I os componentes dessa vla- que de realizações quemino- vÉqilessoai para ajudar nos/ ola,' e xan· G seus /,a zer.es, orn ausen.

que só exístem no :Nordest� permitida, aqueles barcos gem desejamé aconeretíza- rem seus níveís de vída..<, reparos qe que carélfia· a.' (a'nd'lldalo
.

'p',oiprllo do P.D.C·._ ou em meio' ao furor in- modernos espantam para ção do que já foi prometIdo [angada, Qs oearenses., qU!!_'
controlável db mar, o [an- longe das jangadas, os pai- há muito .tempo, e Elo que SEGREGADOS NO DESTA- .toram recebidos' na manha

, gadeiro acende o seu cigarro xes, e o jangadeiro fica, na estão oferecendo agora em GAMENTO '..-- dé'_.ôntem, pelo Governador
de palha, espia o céu, fare- mais alta expressão da pa- beneficio dos jangadeiros EsClarecemos a população Hetiberto Hulse e pelo dr.
..

j lavra, a ver navios... nordestinos. florianopolítana que os [an- Celso tvan, da Costa, secre-Ja as águas, pega a sua an-
A jangada, que e' a ríel .0 nordestíno, depoís de . -

fi tárío da, _ Agricultura, irãogada, que a mulher passou gadersôs nordestmos nao -

Co dia todo remendando, e companheira de todas as íludído e' decepcionado, é ca- caram em absoluto segre- hoje visitar ,a Lagoa da. 011-
se lança às águas misterio- horas do pescador nordestl- paz de 'perder a cabeça. A gadog:;.;J1() <Destaca�ento' de . ceíção,

- •

'AI b d
. no, sofrendo as mesmas do-' sua sinceridade· e a sua

o

-sas, que so e e
•
sa e oml-

res e os mesmos revezes, es� franqueza, muitas vêzes connar com tamanha maestria,
jamais recu�ndo ou espe-

tá sendo miseravelmente tundentes, não' podem, nem

r.ando que o tempo melhore. tragada pelos grandes bar - de longe, ser levadas pelos
Testemunhados pelos coquei, cos, enquanto, displicente- caminhos irritantes da- brin
ros preguiçosos e pela famí� mente, os poetas e os escri-, cadeira ou das palavras v�-·

lia aflita à espera de peixe tores líricos, ficam a entoar zías. Os jangadeiros cearen

pa.ra comer com farinha, e 'canções comovedQras. É jus- ses, como os de todo o ,Nor
depois ta.mar água de côco to que se propague, por to- deste, estão à espera da vol
ve:rde; os';:_;her(licos jangadei- dos. os meios, a c9ragem e a ta de M.estre Jerôriimo e

Iros estão, agora, num esta- renúfl.cia do ja_ngadeiro nor- seus' valorosos companhei- ,-

do do mais vivo cfesespêro, destino, mas, tambem é jus- ros, e estão taÍnbem à espe- 'Florian6polis, Quinta Feira, 5 de �arço de--1959vendo, ao lado de suas hu- to que se busque, o quanto ra de que o Brasil tenha sa-
mndes: jangadas, o desfile ��;!S, �mp�ot���!O . q'f:eáti�:' o:':"=r"':'::·1::"1':'1I�:':'a:'::-n:";·':':"'-t-e':"""--e--c�·'::-o--m--:-'-p--=I:-"-e-t::-a---'--;;;·I;"to' r-Ia' naA�;�el�O:S, c��:10 'b!��P:rocuradoria 6e·- ��:!�������i:�:::���i��

.

.

. ,'����J�' ����adcr�eb����i�
E ���;��� !�i�e����T:sO�:;q�: dn prof Renato Oa'rbosa ���bmann, Diretor d9 Colé-ral -do.. slado

mesmo soluções. Sob. o:pêso, -, As 1� horas e 30 minuto.s_,Do .sr, dr, procur8.!Jor Geral do dos _ a�os, com";à eab�ça', ,. ,

'/
aula m�ugural, proferidaEstado, recebemos a' seguinte cO- bral!qumha como as nuvens.

. _ com oderoso grupo japo- pelo Professor Renato Bar-

O b I
. I·

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

m:���!o'D!�;oragradecemos: ·q�e. as cobrem,· Mestre Je- A dAss�Claçao tosE'y�a�; nês, �residido pelo- armador bosa. Prejudicada, assim"
...

R. 1 esco er a - mais uma '. conspiraç':ãonommo .André de Souza, S�- r� e esca o � a o
Kirirokuro- -Iwata, atualmen- segurança requerida, obtevê,Tenho a honra de comunicar amueI IZIdro·,de, Souza, LUIZ Sao �aulo,. c.om sede .en: te nó -Rio, permitTindo-lhe nada obs.tante, Q jurista ca- CIDADE DO PANAMÁ, 4 ('DF) I" Transpirou que Q plano d08V, 8ia, 'que, nest)\ data, tomei pos- C!lrlos d� Souza e José de Santos, o Smdlcato, dos. Tra transferir instalações de tarinense bela _ e completa -.

oFi desbaratada, lloS últimos

I
conspiradorés era .derrubar '0 gase e -assumi o exercício do cargo LIma e,�tao f�zendo da f,an- bal?adores na.. Industna de, pesca pata o Brasil, indus- vitória prOfissional, conse- trsê dias, com a prisão de mals vêrno amanhã, e qUe' seu ·propó, .. çle p.r.ocurador Geral do Estado, gada Sarlil- Kubitschek a Aç.ucar, ,�oces e <?onserj�S trià,l1zandif o respectivo pro- guida pelO 'esforço, dedj;ca-- de vinte de seus cabeças, uma sito era inciar o goIp&. apoderanpara o qual fui 'nomeado por áto portadora do clamor de �1- AI�roentIclas do_RIO., de !lt'-

duto bem como a exercer ção, estudo, robusta cultura eonspir;ção de suboficiais da: I'do-se-do '�uartel General da Guar�de 19 de fevereiro últlfuQ, lq.!lres de pesca.dores ,esque- _nelro; a Federaçao ?OS Tl'f!.:- atividade pesqueIra em nos- jurídica 'e, ainda, pelas suas Guarda Nacional; contra o govêr:" da Nacional e dô aeroporto ,Inter.R4ilitero a' V. 8ia, a segurilllç� c�dos- nas suas humildes ca-' ba_ll}ado!e� na Indus�ria de" sas __água , sob bandeira ja- raras e comprovadas quall- no do p._residente Erne-sto de La nacional de TocumeD.
-

de 'mi.np.á élevada (lsiima e espe-. ,smh.as nas praias do Nor- Alm�entaça.o. �o· Distr�to Fe-:
ponesá ,tm 'barcos ;comando dades.. de argumentador, em Guardia. ,

.',
i Fontes da' Guarda Nacion�l in-cial consid�ração,' ,,' qeste, d-eral; 'o SmdlC,atp _ d?� Tra- e' técnicos dessa 'nacionali- defesa do princtpl0 consti- '_ 'dicaram que os con�uradQ8,1à1! 'In-':.<', J _ �.P:4-,t:LLO p.•,BLA.§;1 ._

A G�A�D_E ASPIRAÇ�O balhadore� na. Ind'9stri� e. "'ade, '"�em atendimentQ.,... á tucional, da n!iéionalizaç�o
I

f.. ação. contra os consp�radores cUnavam a entregar ... préB1d�n--,,' .
- PJ:Ojj�atfor .. G.e�l ,4tf EstJl.� cA .çr�açao de ,uma em.prê-, C�nservaçao do. Pesca�q , qâ.'· fei de��13;- consti.tp.iram ,seu da .pesca,' que tamanh1!<,!l-g\::-· .e� S1.l". _ I;Ila.loria sargentos e cabos cill da Repúbliéa 80 atuar' prlmel_7' , _. ="::'_

.. ' sa nacl(�nal para dar a�p8:- Sao Go�ça�o,. ,Estad!> do- Ri .

advogaClo o""'Professo� 'Rena/- �açãq p,uJ;lli!!itáti{t i>I,':OVOC?UI ......� G\I�r�a �ac1o�al, foi dirigida .(-0. vioe.PI·eslliente; iír;l. EmtSj;ocfw. ro a,!s Jangadeiro� nOl'destI-. de_ J:=tnelrO, ,� a F�b��ca de
to Barbosa, catedrático da a oportumdade, no!! ntelOS pelo êolÍ'Íandante' tle�sa 'col'pora. Dlaz', mas Sête' nãP14àyÃJ�&.do .r Dá tom de bom gôsto us�r cal_ I no,s e um� nec�ssldade i!la- Sard�nhas C.oqu�Iro, �o Facu�ade de Direito'de San- trabalhistas do país.

.

,Ção Bollvitr Vallarião. pessealmente ii ·���Ae.I cinhas·de '-plástico perfumado, I .diavel, poIS, fl'lsamos, eles refendo Mumclplo flumI- ;' '. �-------------'-----__I ('om pressã-D, das 1 dependem a.pena!! da pesca nense, sentindo-se pl'ejudi- tâ qiltarina. O ill1stre e aba-.

Nof!c'l'a's de Trombudo Centr.alI ,rCONFEcçõES EDLEN" I e, n9. conjuntura atual, é hu- cados com o áto do Presi-- lisado jutísta ingressou, 01'1- :j Rua Visconde de Ouro preto, 1 manamente impossível a So. -

. dente 'da RepÚblica que au� gináriamente, no SupreulOI 62A _ ou nas boas casas do I brevivência.· torizou O Ministério dá Agri- Tribunal Fe,der!'J,l, -

com um

S·' A I'
, . '- '".

I
I ramo �tVerifique a etiqueta I Durante êsse arrojado cúltura, por intermédio da 'Mandadó de,-�egurança, para' Ituacão-- -

-

",a r"'m-a"n'I.8- •

I para obter o melhor). I "raid" Kubitschek-Frondizi, Divisão de ,Caça e Pesca, a a anula.�ão do ato em apre- -

__ _ _ _ _ _ os bravos nordestinos estão. lavratura· de \Im contrato ço. Deténdo"'se em brilhante,
,:..........-...:;.;;;;..--;;;.y.-;;:;-��-;.-.:;;;;*v.;;;:..�w._..w.w._.w._._........_*_.... J".-�'.'."".-.'.-."'."'''••

' ••'-•••-••''-. '����re:at���P��� s��:��: 1 '

I' d I· t eDto de dispositiVOS expressos da Notícias vindás de Trom- I Intendente gastou perto de rnos já vão, r-eeebendo,

ala e uves III S C s"oo:
-

d Rep'brca budo Central informam que 700.000,00 de julho a 31 de

I
pouco de asáistênCi.a., .. _.

' ," �ooommn�,ta��,aa�dÇaP"c:mno:acalmegpi�oia�ad-oO' de 22 de julho, dia da insta- ja-neiro, sem que o povo pGS- Em ape,n.as 2j; dfas 1500
.

,

;; p"
lação do Município, a 31 de sa ctlmpreender e� que e doses de vácin�s contra afto-RENATO BARBOSA que a "TAXA DE INVESTIMENTOS, '0R.;A. e

DiréI'to' Internacional Priva.!. janeiro, posse ,do novo Pre- onde.
.'

I sa foram aplicadas; além de..

II __ PREVISTA; REyJl]LA CR�TÉRIO NOTÓ� do e da legislãção ' interna' fe�to, fóra� �astos u.m mi- :Mias, o sr. Heinz filchroe� ,600 doses co�tra ,a p-este daRIO, PELA TAC-CRUZEIRO DO SUL. RIAMENTE SóBRIO E, COMEDID<;>, EIS especHica, produziu o conhe- lhao e qumhentos md' cru- der chegou bem na -hora.. E raiva.
.

_ Desonestiç.ade administrativa não con- QUE A ALTERAÇAO PERCENT,UAL" QUE cido causídico exaustivo e zeiros e ninguém sabe onde aos poucos ,as estradas vão I (Da "TRIJ3UNA DO PO:sis_te apenas em meter mãos em cofres iMPõE SUA' FORMA DE INCID1!:NCIA sólido-�trabalho, assinado pe-
foi aplicadO o dinheiro. Pro- sendo melhoradas, os colo- , VO�', de.Rio do SUl)'bl' M' t

'.

f A VIGENTE ALIQUOTA DO IMoõSTO' vávelmerite na campanha -'--=----�,----'- - -"---'---
'pu ICOS, IS urar com I a proprla, a a -

.

"

�

-

..,.
.

.
. leis jovens advogados Ruy, política de outubro. As 'es-zenda do Estado. Não- distinguir onde DE, VENDAS E _ CONSIGNAÇõES, NãO CoHaco Barbosa e Rossinitermina aquel::ce c.omeça e�ta. E ga�tar ' SUPERA' AO íNDICE DE 0,875% .. Or�, Corrêa da Costa em virtu- 'tradas - foram encontradas

dinheiro' das duas f6n'tes: Exist-em mil e si a capacidade contrl�utiva dó Comércio de de' se achar Únpedido ,de completamente abandona-
-uma modalidade de ausência de critério e da Indústria 'ém"gerltl JA ESTA SA- , pitigá.r contra o govêrno, pe- das; operáriOS, professores e
administrativo. Mentir, que, infelizinen- CRIFICAI?A (vd. Mepsagem), como se lo f�:to de ser professor ca- fornecedores com seus cré
te, é tão .frequente, é uma delas. Dirigin-' póde vir -a público,. com a gravidade' de ,:tedratico de nível universi- ditos atrasados, -muito dOI>
do-se á Assem.bléia, para plelteiar a cria- primeiro magistrado do Estado, dizer que 'tário? do Quadro único' do quais ainda dos meses de
ção de uma T!lxa de Inyestim.entos, o <;lo- o critério, desse aument<? é NOTÓRIA:':' -

Miní$téri:o �ae Educiação e pj�,�.��SÓeri�g�:;�beuoc::r�f.eiJ;�vernador Herlberto Hulse diZ, textual� MENTE SÓBRIO? SobrIedade na mise- 'CultÚra. Foi. designado Rela- 'ii'

mente, qu� o aumento do fúncionalis- ria? O .Gov_ernador, pela expansã_o, pela to'r.:;�ó pedi�(J S. Exa:\ o/Sr. 150.000,00 do Govêrno do }!;$'
mO,-no-gtlYtlrno,Jorge Lacerda, foi cober- modermzaçao e pelos termos de melhor . Mití1ís.tro Hâhneman-n _d\il"- tádo, o dinheiro d�sapareceu
to por inteiro com os recursos normais da racionaUzação técnica da política tribu- mat.ies. Depois de pr.estal'7.�,s e nem sequer ÓS operários
arrecadação. A seguJr, escreve, -. ou, tária, inspirado, embora gqardadas as . infó'rmaçõp,s solicitadas pelO :toram pagos, a não ser ai ..
melhor, assina - o 'Chefe do Executivo proporções, Ul? exemplo do ex-Governa- S11'�emo o Presidente, da guns correli'giopários "mais
que-esse �umento veio determinar sen- dor Jânio Quadros, poderia_ encontr�r RefUblic� résólveu determi, chegados". .

sível'desequilibrio, orçamentário, com 1'e- meios, dada a crescente pujauça do Es·· i1àri ao Ministério ,da Agri- sc�r�!�!� �����!� :.r·P�:�l�nexos notórios no orçame:nto de 19Q7f58. tado, de conced�r o. justo, . � pretendido cul'iura completo reexàme
tura com.pletamente . vazia.De duas, uma, meus leitores: - ou o abono, sem rêcorr:er ao clamoroso au-, da1b1.atéria e concluiu p1')r

. aumento foi coberto pOI: inteiro com a .mento da tributação. Santa Catarina é, ordenar er{l data de 27 d\� Os poucos moveis, que resta-
arrecadação- norlnal, e, consequentemen- devéras, muito interessante. Entre -outras �- -fetf.!reir� pltim.o, imediatr.

I ram ainda não foram pa
te, não poderia ter havido de!'leguilibrio singularidades, é o Estado do Brasil, in- ) reseisão do contrato, objéto gos. Até o cófl'e foi retirado
orçamentário; ou houve desequillbrio or"7 . cluindo o Distrito Federal e os outros

.� do'-: mandamus, impetrado para guardar tôda a vergo-

I
çamentário,' - versão por nós aceita- -,' Territórios, onde a justiça -é mais eara. npa suja de certos políticos
e, nessa hipótese, o· aumento não foi co- Qualquer serventuário de Comarca ,de- re- ,- de Rio do Sul.
berto com a arrecadação, normal. A pre- lativa importância, no irlterior, pe-rcebe �

:

; B' sca 'oe""�
, Quase'-Cr$ 600.000,00 de di':'

.

d ·t·
-

1
_.

D b d C b d'
,. U !

- vidas 'deixadas pelo Prefei-sença e SI uaçoes, que' se exc uem, na maIS que um
/ esem arg.a oro o ran o '�,' '1. .

-. ''- t
_ ,.

. .

mesma,sacóla da parolagem oficial, não é custas e emolumentos a peso de ouro, o o prOVISOrlO,' o que corres-
possível. Estado ,remunéra péssi:rp.amente a Magis- :; Fazia u� ano que o ponde a_ 50% da arrecada-

'" tratura, diante das atuais 'condições de \jQrnalista não tinha opor- ção interná do município.
" Em outro tópico da curiosissima Men- vida, Na Comarca de Florianópolis, por tunidade ou motivo para A situação é de fato cala-

sagem em apreço, o Governador faz pra- exempló ,sem atenção á ortodoxia regi- )iev;er aquele local �o mitosa.
ça em esclarecer sua patriótica relutân- 'mental das custas, há casam�ntos que ;'.Abrigo de Menores, no ca- Constatam-se retiradas in-
cia, por VK.)S reItéradas, quanto a' pos=- custam um negro e um cachimbo. Casa-

. JJlinh,. q�,leva ao antigo devidas de dinheiro. Inúme"".síveis' elevações ·ou' mesmo' revisões de mentos de c.€tml?io-negr�, c.o�J.orme a caTa' depósit(} da_Standard. ,Da ras contas empenhadas sem
quaisquer tributos ou taxas, que viessem dq nubente-pagant.e, em permanente- de::- J Ítltima' vez que ali estive- qualquer comprovação,"'prin-
a onerar a JA SACRIF.ICADA 'CAPACI- safio a IIlstrução âa Sumoc... ra, em principios d.e 1958, cipalmente do distrito de
DADE' CONTRIBUTIVA DO COMÉRCIO ,-notara um cano. de,á_gua a Trombudo Alto, onde o ex':'
E DA INDÚSTRIA EM GERAL. Está cer- Conjunto tão triste e_o deprimente de �sgll�char' eomo c'harafa':' ---- .......---

to, quanto á linha de saturação da capa- Jircunstâncias é que -'faz do Governador (: ;riz., E recebera a info!"- -Savas' ApósIolocidade contribut�va, não apenas do 00- Heriberto Hülse, - homem pessoalmen- �, :çãõ de que diversos peãimércio e da Indústria, mas do contribuin- t� honrado, e honesto _, péSSimo ,admi- I' 'dos de providência já hate em geral. O Il'ineu - (e quem have- mstradoli. S'ii-a .Excelência se conforma $ hiam sido formulados ària de dizer, não? O Irineu eleito Sena-- em. ser pseudonimo - ,do -Irineu, e nada \ ,repa:rtição competente,dor por Santa Cªtarina, substituindo a m8;Is. A Admi,nistração não póde se--des- } >, Agora. vendo o J,p.-esmo esCarloS' Gomes de Oliveira!.,,) - ini- pOjar d� respeitabilidade. E um Gover- � 'l �táçulo, estranhou:ciou a prática administrativa de aumen- nador que CQn1)tata déficit vultoso pela .] - Como é? O caninho
tos e revisões periódicos do quadro tri- soma de êrrós que, vier:am se acun{ulan- � (' rebelde voltou a estourar
butário, com os· mais variados engôdos e d?, desde 1951, ç que, .meses após, diri- � outra, vez? -

grosseiras m-istificaçcres,'-SOb eerrados pro- gmdo-se a essa\ mesmlssima AssembléIa

i'
:........ Outra Ve'L-? Não sé-testôs da Oposi�ã9, e com� a -Conivência verifica que a· Indústria e o Comércio sé' nhor! Ainda é o mesmo!de uma maioria' parlamentar, subordi- , ap'ha� sacrifi!!��os pelas a�fixiantes exi-: ' Nã

..

O foi consertado! Nãonada ao yoto de' desempate, dependente genClas.-da trlbutaçao, e que o é leonina. atendem.os p�dido� - 'dede prêço,
-

do inhapa -Volne-i de' OllVeira em nosso Estado, mas afii'ma, nada obs- � providência!.
"

ou' do eonceitua(J-o Estaníslau Roma- tante, ser a pretendida Taxa de Investi,. � x x'nowski (4i:\. Yoto� -em branco.) ,

mentos sedut'or-àinent-e :�óbri.a, ..não pás- � x
. ... ..,.-- . - ; -, ,sa, com franqueza, de um irrespp,nsável, ,:, O nome disso será des·, Entretanto, a despeito da jac.tanciosa digno de comiseração, .. Mas' prossegui- t leixo? Não. Deslei�o !perafirma.tiva, o Gov:ernado�, no critIcado remos nos respingos á "chocante e levia- 1 maliente vira costume,documento, esclarece, 'lmhas'" adiante,

.

na palayra of4eial. ..

�� Estâmos, a-ssim, 'falalldo-
!'�"J"-"",��JO.""" ��J'.h��"""M"R.W"""""";. de uma mera tradição ...

I Vem de conquistar ingres- IISO na Faculdade Católica de
Medicina no vizinho Estado
do Paraná, após brilhante;!.
exames, o nosso jovem C011-'·.
terrâneo Savas Apóstolo, fi
lho do sr. Apóstolo Pascoal.
e de sua exma. espôsa d.'
Anastacia Apóstófo� '_ �.

_
T.enClo iniciado seus estu

dos no Grupo Modela Dias
Velho, concluiu o' ginásio ii

I cientifico no ColégiO cata
.

rinense, tendo sempré se
distinguido por seu, acendra'.
do amor aos estudos.

'

I Pela brilhante vitória, pa
rabenizamo-nos com o j.o
i vem Savas!e 'seus dígnàs ge
nitares. •

__

Segundo informações ob de : concorrer o Partl® �m
tidas pela nossa reportagem; candidato próprío, tendó' �
na última reuníão do Dire- do lembrado com insistêncl8:
tório Municipal'" do Par,tido o nome do. Dr: Cat'D1elo' I'a
Democrata Oristão, desta ca-. raco, ex-Vereador do P.$.O,
pital, foi ventilada a 'ques- na

.

Dâmàrà MunicipaL dê
tão relativa à próxima elei- Florianópolis.
ção municipal.

- -

I
O pensamento' un.ânime..; Aguardemos o desenrolar

dos membros presentes foi,' dos aconteeimentos�

"
.,

ik

Completando a sensac-iónal notícia... do incrívél
banho - com<sábonete -e toalha - que os srs. Irineu
Bornhausen: 'Hedbe�t(t_ iíufs� e A,fonso Ghizzo toin�
r�m na piscina do "�difício. Erechim", no balneário
do J.II.1orro dos Gonventos, rec'epemos do ,Sul mais as
seguintes infor·mações:

10 - que os condôminos do edificio, ao verem a
trineaT la:v.ar-se - na, pisci�a, pensavam tta
tar-se de gente simplória' do '-interior e qui
seram saber quem. lhes dera a p�rmissão dê
frequentar a plscilta;

20 - que informados di que a gafe 'estâ,va sen
dO,cometida por gerite muito importante; re
solveram, delxâr as· providências pa.ra de ..

,
_ plJis;,

.

30 - que, aind� I �ssim;' não' .puderam evitar os
proteStos' dos demais' dOMS do edifício· )s
quais, ém altas vo.zes, ,fizeram �s banhistas'
'suspenderem a "pperaÇ:ão caco-de-telh'ê.";

40 - que, por decisãó unântmet tão Ibgo os- 1lus
tres-, visitantes abandona-ram·a piscina,�'foi
ela esvazü�da... como medida de soUda.tie
dade higiênica ao� que- dela se havlam,_,er--

vido .. �.
.

.

-
.

.-
''''- ".' .

. ,,[ ,L; � 5° - que -os gauchos.1 donos da piscina; sómente
.

não .. criaram ..uma distínção
-

'para confe1"ir'
aos tres banhadores,., por não querer_em,�
complicáç.ões diplomáticas,· umà vez que a
Ordem do Banho já existe ...

Banhozinho complicado, êsse!

�� ,-��--

\
"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


