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as i- esperava com profun{lo' ínterêsse rum a desvanecer-se, conter' o.; I 111111açao de manter sua posição ma da Alemanha com as potências do, alguma negociação entre QS
presidente Eisenhower disse, a im- ferençag Leste-Oeste' - acõrdos Cd' P .
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o ·ongresso o artído Comunis- icar c aro . que: ,0· vICe-pr1,l1lell'O' em er im que ruscrev V1Sse o ri-
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oci en ais, acresecn ou, une la a- "quatro gran ... es ", a respeito dês-

prensa ser avorave a conversa- que poderjam servir como base L S iéti '"
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. La ovie iC.O, mrcra ·0 ontem em 1111nIS 1'1) sovie IVO;' sr, nastas l- ga o a insinuar es a semana, a - mcn e, que as negociaçoes eve- ses assuntos,
çoes com a ussia se esta mas- para mais pormenorizados t']\K'
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e ec- ·LOScou,. com a presença de ver ai- koyan, nao ofere;el'a nem fizera gum desejo de recuar, riam rea Izar-se, a ase a acei- secretãrío e s ta o I
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tiver a promessa e con uz'rr-ne maio para a transferencla do c n
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o - gum III ICIO, a parte da Rússia concessoes,' em sua recente VISita, ssa esperança também se dIS- tação as propos as' a. ussia so- on c erpen erg, o nus 1'1'10
no senti o a so nçao as I eren- ria om - acrescentou o presid d ., ,
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en- I e que t:st_a'Va ..disposta a ceder al- ao' Estad.os ntlll:l.� ',' 'SlpOIl, ontem. b re Be1'lIlTI e a uTI Icaçao. germa- das Relações Exteriores, Viajou,
ças exlstentes. O. govern·ante. nOI- te. E o tipo de acordo de que g n tl t d
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. o a. a 1 u e III elCl.ve que a 0- " 111 a assrm.. res: ava, aqui a S CIrCU os o .iciars a emaes as- nica. oje para Londres, a im de mi-
. te-americano ec arou que quaIS- precisamos. t .

.
, .... ,I'· "

',.. "

.

»< , .' .

.

_.

t t
ou a respeito do futuro de Ber- esperança de qUIl('o governo dos .s inalam quê, embora Khrusehev 'O dirigentes alemães mais res- erar consultas destinadas II har-

quel:f convers,açode'!\, dq1f,e. f
Ta .ern Suas observações foram feitas lim e da 'Alema,nha:-'. '. .

I Estados Un'idos";b:Q,tvesse repí'sado 'lJroclamasse que sempre est.á .d'is- po nsáveis crêem' contudo, que, monizar posições ante a possibilí-
frutt eramente as 1 crenças so- quando um repô rten lembrou q A .' -
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'. ue S osperanças . ,alemas começa- J}e. tal for.ma à J.l\!'.koyan sua deter- posso à negociarv.sôbre o prob1e- brevemente, haja, e qua quer 1110- a e essas negociações.
víêtico norte-amertcanas, seriam o vice-priiueiro -ministno soviético' ." Ó,
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sr. Anastas Mikoyan, assinalou, n� ANO XLV O MAIS A}tTI GO DIARIO -gEl SANTA CA.TARINA _;;_ N.el 1 3 5 ·2_0
'

A declaração de Eisenhower fOI sem�na passada, que a Rússia po-
. .

-. . .' ,

,

f o rmulada no momento em que o dera adiar '011 retírar completa
secretário de Estado, sr, John mente .SIM datà-Iímite de 27 de

. Foster Du lles, advertiu,. ao falar maio para a. tarnsferência lo con

à Comissão de Relações Exterí.o- trôle da Berlim Oriental para os

res da Câmara dos Rep.resent;n- comunistas alemãeS: se as nego

tes, que a cega aceitação dils ciações Leste-Oeste tivessem ini
condições russas "tornaria, me- ciado, então.
ramente, provável que a guerra
fl'ia terminasse em vitória para o

comunismb internacional.
"Seria indiferente" :

- disse
Dulles - "ser intimidado 0\1 en

g'an.do, CaIU _medidll.s ,que - longe
de elimin!!r o" atual perigo
• iinplesmente o aumentariaiti".
Eisenhower disse aos repó).teres

que Os Estados Unidos desejam
amplos, básicos acôrdos com os
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'Efegem:fPretêit:o· da Laguna

O govêrno alen;tão ocidental
oficiais da República Federal, que,
em seU di.scur�o de on�em, o lí
der soviético Nikfta Khrtischev
não reh'ocedeu uma polegada em

·suas já conhecidas .posições a res

peito de Berlim e dã Alem.anha.
O govêrni alemão .Qcidental

'..

1959

quim marcada para o iní
cio da próxima semâna, en
tre o arcebispo auxiliar do

RilO[ de Janeiro, Dom Relder

REFORMA AGRA'RIA
RIO, 29 (VA) -' 'Uma

reunião noPalácío São Joa-
execução do plano-pilôto de
reforma agrária que a Igre
ja

.'

vai realizar na Fazenda
Nossa Senhorà da Concei
ção, em Goiás.
Dom Helder encontra-se

atualmente em'Goiânia, on
Câmara, ,e os componentes de foi pregaruní retiro pado Grupo de Trahalho de-

signado pelo ministro Má�io
. ra sacerdotes e aproveitará
sua estada no . Oeste brasi

Menêgh.etti, irá traçar Os leiro para U1l1a visita, jun-planos finais para a pronta tamente com 'Üs' outros
c�mponentes do", Grupo de
Trabalho,. à Fazenda de
Nossa 8enhol'a da Concei-

, .

ção.,

o jornalista José Duarte Freita's eleito p�la (â�a'ra Municipal'. O 'Présiden1e C E l S O ',RAMOS nac�:���:ep:ihn�:!;;::��
Presti.g''iou, com sua presenc,a, a e,.lei c,ão da ·n....n.;)lO chéfe· do�'execu.. tivo' 'Iag unense. ", zada na última sexta-feira,

,'!\ . �Q' :palácio São Joaquim,
Mais uma �'refeitura vem na, em virtude da renlÍtl:ia . �e_uni�a_ ����bnt.em,.· a

I
Carlos Sessa, (UD:N - 31ra �s futuros embates elei- além da visita .que o Grupo

I �e se_: conqUlsta<;la pela Co-. a;presen-tada �el� . Prefe�to eamara MUh�C'�pal da, cld_a- Em Brtmto - 1 torms.. I tle Trabalho fará ao local

I hg�9�o P�D-P�, com a Walmor de Ohvelra, elelto de d�e. Lagun�l:j� 19 h.ora"l e, SATISFE{TO O ,PRESI- Os peSSe?lsta.s lagunetlses, da experiêncÍa-pilôto, . na.
I el�lçao do Jornabsta JOSE' Deputado Estadual, pelo 30 mlITutõs" I5l',ese�tes todos DENTE DO· PSD por sua vez, flCaram entu- próxima reunião já 'déve ter
,DU�RTE FREITAS para Patrtido Trabalhista.' Brasi-' OSLS�1,lS mem.b'\"os, foi eleito, O Sl�,. �Celsó Ramos, Presi- siasmados e prestigiardos pe-. sido estudada tôda a doeu
lpr�feitJÜ' da cidade de',La�u-, .leiro, nas últhrlas eleiçõe:>. ,por 'ex!mes��va', ��çr�a,,' '.

'o ;dente dO' i:>iret?r.i;Q',�egional lo' fato .de. o, S�l}�or Cels6 mentªçao e;,çistente sâbre a

'a .•. Senh0:r:-Jose p�ai�e_yIe)tas, d<;> PSD,que vlaJOU a-Lagu-' Ramos h.aver acotl'1p:anhado F*�na.a Nessa SenHora da
í" .. A d -'1'

I.
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... , velho pessed1stA que_pá 25 h:q,'com o 'objetiv.Q.!;te acom- com ó máximo iriterêsse os Conceição (originària,men

I' '

. g'ra:n e pa ria .

. o· o oro. • ,an9s_ vinha �.?'e.rc�n?o -,'�l§, p�har pe�soalment: _as de- deshno� da municipalidade te uma das. cincIÜl áreas se

i' _
vam?s invalidàr 'ag,ora; embora com-quase qúa- .. � fUllÇO�S, de

. ster.etarl�. d� m?rclles pa.ra.a elelç�<r do lagunense.
.

lec�o!l1�dãs, para i�st�l�ção
envierl? ' pela I.. tro sé�ulos d.e atraso, a famosa observação d,e ,Frei" �refelhll'? 'daq;uela � 'Cl<l�de navo Prefeito de �aguna, Vale a pena re,cordar q�e da nova Capitàl), e que en-

,

TAC
.. Vicente do Salvador, de que não passávamos de ca.': sulina.., mÓstrava-se.sa:tisfeito oom {) o PSD CaiU 00 apôiü dos tra- volve dados' sôbre .felêvo,.
• mnguejos a, �rranhar o l-it6r.al. A tarefa e,,!!pree�di-. '9 réslfltaâo.,4'o..:pJ,eito fo'i o:' resultado .da elei�ão, fá q�e bal�istas,

_ c�ns�g�iu eleger,' economia ·loeal;" drenagem-
.l· CRUZE.IRO do SUL •

da em. B�'astl�� �ranscende. homens e >ge�agoes. Atz se. seguinte:' �".' .

.
o

-se.
u pm:tldo hâvla con.qUls- ?�r v'Ütaçao ll1.�lreta,?s Pre- e reçursos vegetáís, aléin de

1 planta szmbolwamente a grande. Patna do fu·turo, " " tado maIs llma' PrefeItura, feItos de FlorIanópolis, Tu- .levant�entos aerófotÓgrá-

",_"t.
.

LOJA. OE.�ÂRGA: , e à. �mp�êsa-reclama, paciênci�, te�aciãade a�� à,- )osé :É)uarte Fr€i'tás, (PSD- e, por conseguinte reforça..; I.barão, Campos Novos e La- métriços e loçali���ãp. da
i 'R. Fell'p�e' SCh"l)·l'l·dt. 4".

.. obstm"açao, coragem'mquebrant(lvel e.olhos fitos nU.iI PTB) _ 7 VO.'TOS:,
.

-v'a:�se ç$.msiderav�lmente P<J.-1guna;,
u .. objetivo final.' ,
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�umpre, po,l.nlo, a eonstit.i.ãó. AChá" .

.

O,POVQeSE REGOSUA, EM f�TA; COM osrnn4Es DE ABERIAL RAMOS �A
.

�:de�!��eM��d�inS���J�de,áoi���!.���!� i. )SltVl�E' OSW4,lDlrWESIPHAL - PR!ESENTES DEPUTADO,S -LENOIR rARGAS
tece? Nada, absolutamente nada.,. 'Coin � I, , '.

O '.;.,�arrecadãçãosubst�ncial, não.existe 'Jus- 'I FE"RREIRA E IVO SllVE.IRA,� OS -ORAD' RES' , � I
tificativa ªlguma séria e honesta para - . . '4) '" I
tão censur�vel comportamento.' Existe. Garopaba Viveu dia 24 do .co�,- .

nas ruas:e nos l�gr.adou�os. e 'as" serlJiç�s de iluminação p,ública, ha- sadamt;llte, p'resta.va aos gn'opa-
� isso, si:m -, manifesta, e confessa in- rente um dia' def.gra-nde l'egosijo faixas. alusivas a<l acontecimento, vendo o deputado Lenoir Vargas. 'benses o d:I'. Adel'bal Ramos da
capacidade administrativa.

.

'públi�o, peja tináug'uração, ,náque-' tudo eplprestava um aspecto fes- '. Ferreira, comQ r'ep,rese�tante. do Si,l-:a, e q�l� .essa era a tônica do-
Ia dàta,' da .í}�min�çã? p�lioa, ·tivo,. em meio ao q,:al o sr, Qs- ,dr, *.derbaI· R�ll1osl da Silva, llga- I

111 ",Ii;an te . �a personalidáde do ilus-
.

m;arco de iildlsllutlvel· progresso waldo Wes1;phal ofereceu em sua do a .chaVe gelaI que -puze:r:am os ,tre cátarmense, Re,cordou 'O ora

para 'a florescen;te comunidade, e casa, ás autol'idades presentes, vi- "lÍlOtDrés, a trab�I�?r para .c�n.-· d9r..aos· e_sfil1:ç!!s (lo sI,', Oswaldo
alí instalada gllà'ças ao espírito sitantes loc:li�, um fino )ant�·,. substa.pClar, a clasSlca�. expressa0: , Westphal,' cu.}a dedléacão e

Ill:tgnânimo; ·.e s�mp;�e voltado ao INAUGURAD(� O ��RVI-ÇO DE ( FAÇA-S'E,',� J:UZ. ..'
.... '. espírito PÚbltc� seriam

-

eterna-
desenvolvimento' da gleba cata- ILUMINAÇAO Na ocaSIRO, falou uma gentil ment.,. lembradu pela laboriosa
rinense do dr. Aderbal Rama, da Logo após realizou-se. a cerimô- : jóvem da localidà�e, qúe disse. do. populãção de Gà1;llpaba que, com

Silva: também do sr, Oswaldo nia da inauguração oficia,!, .dos vulto .�ó e)np1'eendIllIento, falando. ·.mais êsse melhoJ,iinI.ento se,ntia-�e

WestPhal, personalilade das mais : em. segui�a, o v�rea�.�r do di�tri-:, c.om 1lJ.� vontad� de �;'illÍ'redir e

conceituadas e ·conhecidas. daqlje- Irlla ao ME'XICO' I to, sr. L,berato QUUlllO da Silva, se. pTep,araI:_, para melJior�s dias

1e sub-distl'ito...,' .'

"':: enaltecendo os que ba�alhar!lm Terminou; êç'ngratulaíido-se cQn'i o

Pl'e�entes, .às festividadeS, o d'e-, WASHINGTÓN .

29 (UP) í�ela, co�secuçãiJ dos. ser�IS;Qs
" de, ,povo daquela.. localidade,., reafir

putado federal LenQir Vargas .'.' i l!tlml.naçao, e os, .dj)1S p:l.ma 5"ta- mando s.eu .. enwenho de, na As
Ferreira, que na ocasião l'epi'e..::- O preSIdente Elsl,mho-

I d�s, qUe concretizaram esse .Ideal sembléià. I,;e(rlslativa, · ...er' o intér
sentava. o 'SI:, 'A.d'erbal. Ramos da wer, declarou hoje, que lhe ha

_

tanto acalent,ado. ,�ela genero�a prete de �odos os ·ans.eios dQ po-
S'I

. 'b'l't d d' d
.'. 1\/1'" 'b 'gente de Garopa.ba, Usou da pa- vo daql,ela znnIVO, IllIpOSSI I�, a o e comu�- agra ,arla lr aO'9.LeXrCo, re-" '.

-

. .

. ,

'

.. ,
� a., . ..

>:.

gar c m a alegr.t.a da populaçao ".'
lav.ra, a segull o dEjputado Lenoll As ultimas p'alavl';ls' do orad ro , ..' vemente para 'ter"uma con-"V . F". ," .. ,.

d .

. .

. , ,o
., <1e, Garopal1.a P\lr,encontrai'-s� aCa- .. " ,'.'. .

argas errelra, que, I\IU.l1on:e o foram al;Jafadas pela intensidade
'mado, naq�ela "ocasião; Q pt:efei- ferencla lnfonnal com o no:" dr. 'Adel'bal Jtall1?" da S�lva,�a_gra- das palmas e dos

.. vivas, d,a. grand�
to Antonio Zacchi, sr.

.

.Oswaldo ,\TO' J?reside.nte daquele país, �ece)l as bondosa. "l'effre.nc\a�, a� n:!��sa;.p�.e,.entt�, a� �to..solene. Logp
Westphal e depIJtado. estadual Ivo sr. Adolfo Lopez N:ateo_.s.' n,oml! �o homenagea�o, que se s.en, "J;l0s, fOI servld!! � todos uma 'su

Silveira, repl'esen�ante inc�steste "N. '.
.

.

_
,tia ·tehz.,por_ v:r_ .fel,tz a, po.p�laç�G, �l!len�a.. churrascada, em meio a

.1_ I
.-.

t 'A bl"
, a entreVlsta que. conce d;aquela progressista localIdade... ·um amb)ente da Il1lli -p r I

.

"",qué. a regl80 Jun O a ssem ela

d
' "C' • •

.

' ., '. "..
S 11 �,a egna

Legislatilva do Estado, e qllé a' eu a ·lnlprensa, - ,esta ma- Flllalmen'te> Q 1;1'.;, Iv,o Sllvelr�, ·e. cordialidade, havenqo fornecidú.
.' .

.

h-' 'd" t te usou da palavra duçorrendo com. 'os b is 't d·· 'd d-larga soma de.' serViços que tem f.l a, o preSl en e nor .. '., ' ," .

'. o o ,concel Ua· o Cl a ao sr;

,

'

d
' IIr,:,' ; f

' '. . '.' ft .prqp,.rH;lda,4e q\l,e lhe c peculiar, Vitor .Nauck:
. presta o a<.l.u.e zona, OI nova-" amerlcano acrescentou· con- Ab

>' , ....f" d '(l'
.

, t '. ".� .,

-

mente investido pelo voto' a re-
.

_.
,

'. _' .so re o Slgm lea � ;� aLQ1T eCI· , ......".......'--'''''���......c,,�

t' I
'.

t· "I" I
tudo" que aInda nao se tra- mento, e fazerido Justiça aos �,.

. presen a- ,a novamen 'e no· eglS a- /.
.

_
'.", .

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

'

tivq cata.rinénse.
.

.

çaram planos eoncretos pa" 'ViÇOS relev�ntes que, < dcsmteres-

A, popl!fáçã,o d'C' -Garo'paba tÔda Ira a viagem;� .

•

Passemos a concreti2:ar.
.

JOiI)ville,
por exemplo, um dos maiQreª e m,ais.
prósperos municípiOS catarinenses, vê se
atrofiarem as possibilidades das inicia
ti\Ta� priyadas, pelo desnível, entre ·eras
e- os po(feres :Qúblicos. Não recebendo,
pesde jun]j,o de 1958, a quóta constitu
cional a que nos reportamos, o Prefei
to Baltaz.ar Buschele, administrador
moço, operoso, i�teligente e capaz, se

. viu forçado a reduzir para a metade as

despezas públicas mensais.. E a restri-
, ção foi feita, justamente em uma época
em que o surto do trabalaho . coletivo
não ,póde, ,e não deve, ser manietado, em
detriment() d� produção, porque a có.n
jUÍlt�ra é infl�cionária. Más a culpa

Sob a atual administração . catar:i-' de tudo isso cabe, exclusivame:p.te; ao

nense, o' ca:ló�e se erige em suprema ra- Governador. De nada adiantou ao� dig-
zão de Estado. É que ás Prefeituras se no Préfeito Buschele haver se alheiado,
recusa, - Ou, quando não se recuse, pe·, como magistrado de bitóla estreita,' dos
10' menos se procrast.ina -, o pagamen - destinos do pleito de outubro último_
to da quóta a que as mesmas têm legi- Nada lucrou, equidistanciando-se das
timo direito, nos termos . do art. 20 da c'orrentes que, cinco meses antes, o tHe-
Constituição da República. Em virtude geram, comei acertado remate de uma.

aessa orientação, flagrantemente . ile- campanha municipal sem 'precedente.
gal, as n�sas laboriosas comunas ps.s- em SanJ;a Catarina. Vantage,m de espé-
sam peros maiores vexames e'humilha- . cie alguma, por. ora, obteve o edil join
ções. Os Prefeitos, na preparação .

do viHense, conc<;>rrendo,' pela omissãQ, pa..
pleito,' planejaram, honest��ente,. a. ra. a vitória de seus algozes da . UDN.
execução de lima .série de iniciativas·e Joinville é pálido reflexo' dé quanto se D

·

dE' II
'

d pi XI' 1dé prosseguimento dê obras, em favor passa em todo o Estado.
.

e�onela . a a
.
nele lei e 10

do bem coletivo. COI)tavam, para tanto, '

com a participação que .lhes assegu�a, O Governador, a despeito do desca-" WA�I�GTON - UPS) cinco dias convocada para
como éb,efes do Executivo, â Constitui- labrn..de sua ruinosa administração, con- ,A Cónfei"�cia .;Nacional' de se denunciar a EnCíclica em LONDRES; 29 (U. P.)' _:_

ção. Para as coletividades cIJmunais, tinúa a viver a decap,tada 'circunspec- Bem. Estar",(latólico (NCWC) que/o fale.cido Papa Pio XI! O govêrno' conservador b.t:i-
sem, exceção, a Carta Magná' seria (à' 'ção estadístiG!a,'muitõ apreciada em' disse que, ';de. acôJdô com no- condenou tais

_ consagrações. tâ:nico, ante a poª'sibilidade
fiança e o aval da plenitude· desªes em" Criciúma, em. despreocupada atitbde,;: tícias prócedentes qe JI<;>ng Pio XII tambem condenou .de eleições parlamentares
prêÉmdimenbos. Havia, c_omo ,coberturtt . come;>· se ainc;lâ se �ncóntras$e, a esta' Kong, a tentativ:a. da'Chintt a. formação da Àssociação ainda êsfe ano, propôs, on-

de compromissos, assumidos em praça ... altura da vida, á. b'ôcá-negra da )nina, COjllunista de na'Cionalizar a Católica Chinesa, dizendo tem, ao Parlamento, um f;- CIDADE DO' VATICANO,
pública, o natural pressuposto dá' lisura espreitando a eclosão de reiv1ltdicações Igr��a C�tól1ca !t0inana na que ã mesma era uma orga- volucionário plano de apo-· 29 (U. P.) - Na ãlocução
de conduta do

.

govêrno do Estado. E o trabe:IhistáS, pa,ra sufoca'::lás 'con{ a sin- Chma. prossegu_e. .

_. nização dedicada a d�struir sentadoria para todos os ci- . que pronunciou na audiêll-
que. ;assistimos, entretanto? Tôdas as gela chamada telefônica de um peJotão' O Bur�au ; de,lnformaçao, a fé religiosa dos .. católicos, dàdãos britânicos. Q proje-. 'eia geral semanal, que- hoje

••
<

Prefeituras a braços' com próblemas in5� de policia.:, A mai!jadissima' concep- dI!, NCWO �l�se que _um, es.., apostólicos romanos. . to tornaria possivel, pela se desenrolou no Salão da.3
tantés. e inadiáveis eSbarram na calb- ção reacioriárja do Patronato inspirava tudo de .nO�!ClaS d!t impren- A NCWC declarou que o primeíra vez na história di;) Bençõe�, o Papa declarou
teirice' ,oficial. Não contal1dQ. c911\ o.pa-. inqué:r;itos inq�isito+iais, na bl!.ldadá �� cOIÍlUnIsta revela que Vaticano fez distinção entre país, um"pli:mo de aposenta.. ·principalmeJ;lte: "Somos sim-
gamentQ, a ,tempo e hora,' como seria tentativa de trans�clrÍIlar ordeiros .. sin� CI��O , :pl:J'dr�,s . '''patriótiçQs'' 'consagração ."ilícita" e con- doria escalonada para pes- pIes viajantes peregrinos.
normal, das quótas pertencentes á exe- dicatos de trabalhadores em terríveis e foram re�,entemente

.

cons.a- sagração "inválida"ç escla- soas que não pertençam a Sabemos que a nossa vida.
cução orçamentária,. os Prefeitos paraliA ameaçadores células comunistas. Quasi1 gr�dos' blSpos.. ',; _

recendo que as "ilícitas" po- qualqu�r . programas inqu&- ·tem um :têrmo cá em baixo
zam obras.. Desprestigiam-se, assim, co- .' p,ária.s espoliados, desassistidos, subÍlu:: Isto �leva a'unl! 20'!odjQtal dem 'ainda serem reconheci- trial privado de pensões. Pe- Só a Igreja'permanecerá até
mo de espéral', no inapeláveI julg'amen- -tridos e sem 'um can,ivéte ou tesoUJ.:inha 4e-; bisp'os' con§�gr·�d9�,,:'!1e,. ,!as ·Yálidas, s� meios apro- lo projeto os trabalb,adores a consumação dos séculos e
to dos mun'<ícipes. • de unhas, conspiràvahi. contra a 'estabi� Chma, ' Comunis�a '�m a' 'piados tiverem sido usados que ganharem até 9 esterli- isso nos permite olhar o fu-

,_ lidade da� ·ins�ituiçõe.s-, .. Luta 'desigualj aprovação, dO;Vatica��,;. �-, e��,�s cerimônias, desempe- nos, por semana <!on�inuarão turo com confiança". .

Quando, . porém; o párticular se sem dúv_idã.<,Que taiI)<anha. ridicula":
,

da�lar0U, a N.CWC _;". �cr�s'7. -nhadas pór,.um bispo válida- ten4ilo direito a uina aposen-
A
Falando dos seus predecés-

atraza; no pa'gamento dos e�corcpante3 <
r�a! , ; ,- ·1Y.féj.l .Gov�rnãd9rJ ,pá�ue, �a:�' ,centando q1!1l taisr,. cQnságJta� mente·�.�ol.\ªagrado. tadoria mínima de 2 libras e sores, João XXIn deteve-se

impostos estaduais, o Estado o sufóca e pague logo, s.em l'ecursos a ,chicana" de
.

ções ejc:p�e� ;os
-

!!art!cip�n.7'.
'

'l'oM'it.::t- .

disse a;, NC- 10 shillings semanais, 110 �m cOllsiderar
-

à duração do
estrl_1ngula. 'pass�, a agir, �ntão, a m.a� seu consul,toi-; jurídico, o' velho' soÚcita� t.es � .uma,e�c0munhao a1,1"'IWC --.r. (f Vaticano "e.st� 1�- caso d� .viúvos 9U. solteiros e seu pontificado.. Ft:isou que
nópla temível dos, executivos fiséals, dor etmeu .querido amigo José Hülse a tomatlca.·., ..... poss;bIhtado ;de ,deCldlr so- de 4 lIbras esterhnas sema.:- I Santo Leão XI em 1605 só
acrescidos das custas e ,emolumentos quóta constitucional aos' Municípios'de .

A' NGWÇ disse _q_!le as' úl- I brje 'o�s cónsa:-graçõe� chine-, nais se casados. Émguanto :qu'é
mais caros do Brasil.. €> Estado não J;?a- nosso' Estado. ,�a� "con$�graçoes" J;l� (sas, umª.�vez. que �ne faltam. � fund.9 de pensões será.
ga o que .dev.e

aos M-ul}icipios,- ex-vi �o Porql!e; Governador, as.m..ed.. alh.·as
Ch.1.n). co

m.
u

..•.

n

l.s,.t.
a

.. se. v.e_r.lf..
l- ,

..

in

.. fO.rma

..

çoes �xatas .. proce.-.l Ob.
tido c.om .as. cont.

ribu

..

içÕe.3
.art. 20 da Constituição, O Estado :Qao sempre tem reverso... _

caram! .�I;!l outllbr� � úl�im.o,. deI}t-es .:da .q�in:;k Contlnen-. 'de: empregados é' empreg : ..

í.%=""\("b<éaji%$ms,,%.,.xs';'1f':I:�orn:$1í%$AS�$$,.U� ,dura;nte 1 'll�l,j;:>' ;téunlao ' ge �.' tal. ( 1. .

,.;.
.
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.

dores. . I,
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RENATO BARBOSA'
'RIO, JAN_O 'DE 1959 _;. A rígida

mentalidade colonial de gerente de m:�..:
na ,de carvão �:e debruça, espelhante-
mente, na mofina ação administrativa
do 'meu velho amigo Governador Herl
berto Hulse. TratJl;-se de processo for
mativo' de sedimentação já trintená
ria, .. Nessa área retrógrada, o amavel
gerente gostava. de -enquadrar claras
reiVindicações trabalhistas, defendidas
'pelos respetivos siI)dicatos, no prima
�'isnío 'hostil dos casos de políCia e do'
_consequepte ,e a.rraiador argumento. do
chanfalh6. Criatura de excele,ntes vir
tudes privadas, temente a Deus; invul
nerável e inatingível na crôsta de rea

cionarismo, que se convencionou deno·
minar de espírito das classE)s conserva

doras, o hortrado' hom:em público, mal
. preparadO' Plitra as. 'vicissitudes e con':'
tingências do cargo, para o qual o con

duziu o espéctro da morte, em -um cre

pusculo chuvoso de junho, se 'comp,orta,
em relação. às Prefeituras, de maneira
inqualificávál.

�� 'TELHAs.' TIJOLOS ;C
,

"CAL É AREIA .

IRMÃOS BITENCOURT
CAIS 8ÁOARÓ _ f·ONf· l

ANTIGO DEPÓSITO ·O .....'MI-AH�
lodos serão
benefiti,ados

MEROS
PASSAGEIROS!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Q a J: "- L D o lil E L O'

Aproximando-se o dia 31 de janeiro .data em que
terminará o honroso mandato que nos foi 'cQnfiado pei(l
Povo de nossa .cidade natal, queremos iníeíalmente agra
decer ao 'Todo Poderoso, por nos haver conservado a

saúde e a existência' nestes quatro anos de Iegislatura.
Agradecemos em seguída aos que sufragaram nas

urnas de 1954, nosso 'modesto nome, como Vereador à
Câmara Municipal de Florianópolis. As Dez Mulheres Mais Elegantes

Nilo vamos fazer um �elato de nosso desempenho dQ Ceará
corno Vereador. Já prestamos contas ao Povo em outra -:) (:-
oportunidade. Todavia, pela divulgação -dos traBalhos Num intercâmbio social com Lú- mesas para o carnaval.

da Câmara, por artigos publícados na imprensa local, do Brasileiro, (I mais discutido e cre- -:) (:-
por entrevístae concedidas às estações radiodifusoras e ;:dendado repórter social do Ceará, es- O sr, Rudi Bauer continua enfren-

mesmo por folhetins, fácil será aos munícipes floria-, clusivo de "O Jornal", tenho a grata tando o calor do Rio.

nopolitanos julgar de nossas atitudes e trabalhos. satisfacão de' apresentar a lista das _:-:) (:-
Pedimos- escusas se mais não fizemos. Não nos � "Dez Mais" daquele Estado, apontadas Continua o movimento para o car-

candidatamos- à reeleição .por vários motivõ�s. Todavia,

I,
pelo repórter em questão que prometê naval do Clube Doze de Agosto. Qual

foi com prazer que observamos a eleição do laborioso, muito breve visitar Florianópolis. a fantasia premiada com o valor de

brilhante e, sobretudo, probo Vereador Nereu do 'Vale sra, Paulo -(Lourdes) O'grady 'Dez mil e quinhentos cruzeiros?

Pereira, o qual, por inúmeras vezes nos substituiu .na
" Waíter (Marlene) Machado -:) (:-

Câmara, demonstrando seu valor e seu entusiasmo pela i "Edmundo (Edice) Rodrigues Um grupo de senhoras e senhorl-,
causa pública.

. ) "José Maria (Dayse) Montenegro tas do nosso "society" circularã., nos

Ao Partido Democrata Cristão que nos honrou com
" �,sio (Madalena) Pinheiro bailes éarnavalescos, com fantasia de,

sua legenda. aos correltgionáríos dignos a cujo lado ,.1
''', Aurelio- (Rita) Mota' Baiana.

procuramos divulgar sempre mais a gloriosa doutr.in,a "···José (Lourdes) Moreira -:) (:-

da. Democracia Crist�, doutrina que aIIpej�t, ;tntes 4e � �', T_àrcisio (yvone) Fáil'la
'" .

'

...
A Sociedade Escola de Samba Co- S.

mais nada, a probidade ,administrativã�;"-e dedicação' à
" José Flavio (FÍebé) Cos:ta Lima ' pa Lord'; .receheu a visita do "society" >. '

causa popular, nossa afirmação pública de' respeito e $ "Ossian (Helena) Aguiar. na última 4a. feira,

�aprêço, /_ Senhora Helena Aguiae -i) (:- .

Áos dedicados ainigos.que, fora" das 'hostes partídâ- i � -:) (:- Luiz Carlos Lobo é um moeõ do

rias tanto n?s ajudaram, nossa g,

i:atid,�O,
.respeítosa,

S?-I'
� Com modêlo em bonita estamparia, "society" carioca, que orá circula' pela �

mos gratos as suas palaveas de -entusiasmo e ao apôio

i
saia muito curta Stela Morais foi vis- nossa Capital. '

�
, �

moral que nos deram, nas h.ora·s ·'boas e difíceis de nos-
.

ta na. confeitaria Cristal em'- .compa- -:) (:- �
sa missão parlamentar. "

,- , nliia do jovem Uhiratan Brandão. Verdadeira parada de elégâlicla iA t.odos os Vereadores nossós ,J!.olegai-e. com especial
/'

�:) (:- tem acontecido no Práia Clube, 'P9is
menção· aos representantes da utiJão' Dêmocrática Na-I, "Jane Modas", a botique elegante com a temperatnra de 38 graus os .b'a- !O
cionai, nosso's agradecimentos pelojtpôi�u� ..del:am aos

I � da cidad'e, está' aI)1:es�ntando ,em suas'
.

nhistas afluem em grande número àque- :-

proj "tos de· nóssa au.toria. PeàJ� � 1PJ:i���aá escusas' ) vitr-irtes- beljssinlfls '$aíàs-'d�, vertrQ. : le local.
. ':", �

àqui!les qu�, no calor dos debat�\�Q��§.s�m�s porven- i��w�..,.,�-�.-:-.·.�_,._._. ...............--..----..........-..1·.-.. ...,..._.......

i:I���pn�fe�:;od��t:�:;��as ���;:Jf��;;:��,,·,,��d:::e\��a�� !/,�....._�•.·�êttt'
.

á,", TQ�'
�

.... �' .". -O'
"

n" ter eA ft',','.tes.
.. I .

;;;..' ,.'.
' 'l·fII:l; .. �a' 1"'1'U .' '-' " 1\1 ,.,

Aosl- or�ãos' de, impren�;i �"� ��i� pé.' ", .. ,-,., .. ', . ,,', _- t :-
•

'.
r ',.:

.

'\
", t:r�).

��V��:1e���a�����;�â:�ãOt���_af��::_,. �ê:�i�r:iOd: I·..
� l' C'laa

I

d' "0'-.. "·{JIt";:.a" nr' d e�)d=-'I:lma forma ou d'outra, contribüh:.à:ril :WFlI< , 'faci.li,tar p ,

'

,

. s. • .

.

desempenho de nossa missão, nti�.go:s. profundàs- agrade- WASHINGTON, 28 (uP) - o

\riores
dos Quatro Granjes, nesta thl que a República procll�ll, por

·cimentos. . /.," �. 'secretário, de Estado sr. John primaveril, sôbre p):'ohll)mas)�UT(l- todos os meios, fazer crê!' aOs Es-

Retornando à. nosª,ª vida deJ:s.imprés$ bancário ou Foster DtiJlcs:. disse 'que �er�a, peis
c "lrmãe"

i,�C,J�lSiv: Q. d.:,,�:"l,'-
tados §'fti.��. qUN'i ,deseja l�ell;ldninar

d t' d id I
-, � oportuno realizar. uma conferenCia l<1n. ' ,,'

, ,': .,' '. ." gnuPa .... 1'.1". -a l'ca I( a e'-

eS'prE' enslOSO a· vog 0, ,querem()S. re�_:.L'lr;mar, en·tre-
de milli.tl:lls das Relaçôes Exte- Ao 111esmo te)niTj;)�t'rü.e�· adv-er": :di�sf':::�, ,0,( 'Sb�i�tíéo'S pro'!1I1'!1m

tanto, que eJltarémos s'empre a 4isposição de nossos
' "

,. _-' iYà-n'táig'eris ')11il:ft?1!(>� c' polit;�a2'
amigos e. do Povo em geral, na 11!lta pelíl'S boas causas

.

S' r� D.: r: II� 1 E S
A respeif(i'âa ..reullião. de"'minis-

de nossa Terra.
_.

",. .:It· rr Ir ,If: ' ," '. tro, das Relaç/Jes -Ext'erioTes dos

Florianópolis, 26 de janeiro de 1959
(, '

<

_ 1I,00��'AL�ÇAS . E

'

FLoiU':s " ;.... QÚlItrq Grandel, DuJl�s disse fi im.-
, '"

" A •
prensa que sempre ha unia :pflSS1-

CAR�ELP FARACO - Ver�ador a, (}amara MuUl- Sele'cíon,,(ln� GarantidoS. bilidade de persuadir. oS qómunis-
cipal d'e Fl'orianópolis pelo Partiâ-o Demberata Cristão Aqlliáa de rd'ééb�)':" tas a f[wl'o;., aCôl'<!OS, qt\e niio

_____________�_... �!onceda;ll vantagens Ou . de;xan-
G. A. CARVALHO· -, t!lJ!t's. indevidn.' a nenhuma 'das

l\PERe,AD"" PúBLICO - PORT.-\ D(j) M'EI'Ó' partes.' .. ,;--L()JES- EM CO�OUEIROS
VENDE-SE NA PRAtA DO ,MEIO,

LADO 0'0, MA��
!

.

. "

FAZEM ANO� HOJE: 1 - srta. Mlirza Marina
.

i Meira
- jovem. Antônio Cm'l,0s I

- sr, Ciro Oscar Soneíni
Cardoso, 'fílho do sr. .Nílo l - sr. Pedro Bina Mar
.Càrdoso e de sua exma, es- 'ques
posa d. j;=lcy Card-oSo:, .: - srta, Julieta' Albertí-
- sra.. O).1!.ãs de Oliveira ,na,. filha

. do sr, Joni Viei
Patríanéva,' mui dígna=es- ra e de sua esposa' d. An
posa do nosso: prezado "i� torrieta Medeiros Viei'ra
migo sr. Hermes Justlno-,

' '

Patrianova NAS C I M E N T O
- sr. Paulo :Biancalana doBraítt '

Está em festa o lar
_ sr. Capitão Oscar Silva, nossso prezado amigo sr,

do Exército Nacional . Júlio Alves Bezerra e de
- sr. dr. Carl'9'S'> Lou�e�- sua exrna. esposa- sra, Neu-

ro da Luz, abalizado elIDI.j ,

\
co' ent nossa Capital

.

, ,za S.ouza Bezerra,
.

c'om, o

_ srta. .Sol1la Barbato," nascimento de SU[l. f�lh�)�O
fino ornamento de nossa I SANGE;L� ocorri-do qfa 2·8
sociedade

" 'na Maternidade Dr. Carlos
- sr. Roberto Delarnbert ] C _.

.
,

Filizola ,or"ela. " '.

InsérjçQ�s abertas a par;ir de .hoje atê segunda
feita. ',dia 2 de fevereiro, inclusive, para os cursos da

Fundaçãe Getúlio Vargas: o de Formação (bacharel em

administracão púb!.ica') aberto aos jovens de:: ámbos 0S·
sexo, que hajam te/ininadoo curso científico, clássico,
comN.cial ou equivalente, e o Intensivo' abel'to a funcio

nários públicos estaduais. Procurar dr. Sergio Uchôa
na Pl'ocuradéia Fiscal.- 1.0 andar - Edificio das Se-

.
--

, cretarias.

O PREFEITO ESTA'. TRABALHANDO Quando
entni; ontem, no gabinete do sr. Prefeito Municipal, o

encontrei .em plena atividade. Telefône ào ouvido, fez
uriir Súlltl para que me iI)$tàlasse em uma das comodus
poltrona.s. �: .....

,'�
..

Veio á memória, a conhecida frase getlJlianà em co

meço de conversa péla "Hora do Brasil": "Trábalhado-
res do Brasil" ...

-
..

Depois' ao saborearmos um- móca, " que.ntinho, (de
acoi."(to co� a-.-t�II$pel'atura), conY�rsaril'o�.-, -<., " "

.

,

__:_'Lf, h�ü�;�u.ã.colun& no :0 'Estádo.�'·� éo�o (l faço
invàriavelmente,- á§- sE)te horas' da manhã. Tudo certo.

Dej uma vista dolho!l' "PflÍ.P p�rimetro urbano' da nossa

Capital.. lFcÍ,'p1'Oblemas muito;'fáceis �d-é ser.em resolvidos
e vou resolve-l()s�. .

.

__;_. Como • �,ái principiar � por onde, d�� Dib ? -

��:������lAte "a. c���.�rsar estava. com �res de entre
,..-

..

:.;..4.' p�tõ� iàrdln., ..né�Qdela:�. todos'eles, , dt'!.l1:do-.Jhes SOM EM RElE''VO"assistência' ilecess�m. ,,� -f. "

.'

.:;.
'.

"
, .' •• ',':

. I;>eixarel' o· Oli:Veira Belo por últhno, devido ·�o-:- Cal� Esta é a última maravUha em matéda de eletrolas,
naval. 'Am�nhã iniciaremos esse seivii� coriieça�do pelo Iançada espetacularmente" no Brasil pela � R.C.A .. Victo\'
mais distante, onde Os folguêdos. carIiavalescos não Rádio S.A. ,�'

-

x. � . �

,

.,.

lt:tingem. São as maravilhas do som es�ereo;fônlé.o -com discos
7 Muito bem. Hoje, vi trabalhadores 'da Prefeitura próprios dan�o as musicas uma- beleza iftegualável -e !i

.fazendo reparos nos bancos de mad'eira do Oliveira Be� impressão exata de se estar diante de umà orquestra.
lo. Bom serviço. Sq_ falt�m duas coisas, penso. Uma, a Segund'o ,fomos informados será feita uma demons
assist�ncia de g'U'ar�p:s permanentes� ali' e a. �>utra, a tração - pública em nossa Cidade dirigida pessoalmen-
colaboração do povo. t.e por técnicos norte-amerh:ianos.

' "

- Realmente. A G_olaboração do .povo, parece-me a Acompa�han,do o pr,ogresso da ciência e colocando
mais difícil, entretanto, com os costantes apêlos pela Florianópolis, ao nível de outros grandes centros, êstes
imprensa, havemos de obter alguma coisa. Na sua colu-· àparrlhos estarão, em breve, à disposição do nosso p6vo P"ã,ra pe&sôa q�e ti�er as seguintes qualidades:
na, por exemplo. lla A Modelar.

'

Vontade de trabalhar, Inclusive .própria, Agil.iàade
_ Bem. De-minha parte, j.á esgotei todos Os adjeti- • - de ,pensamento; Bôa personalid·ade e vontade de, ven:cer

vos conhecidos e até alguns desconhecidos, para qJlali-
' cU.. 1.. T·'n I' ,I'c UL- &>- na vida. f""

.'

')
ficar os abusos desses inimigos da .cidade, mas hei de ,r.r�A - � ;\...U: A", Companb'Ía de .,produtos auxiliares p�l,:a indúlstria� mário no sentido de saber se as

,_ conversações seriam sôbre a, Ale-

continuar. .

"I CU'ire n�tl·�A11' ;... �c j
� , em geral, de âmbito Íl}ternaciona1, em fase de execução manha ou sôbre o Extremo Or:cY'�

_ Já estou tambem - contin\lou '0 sr. Prefeito
. .

'•. J 'r- �u ar!: BD! ., OSt de' grande pTograma de expansão, está procurando- um te ou o Oriente Próximo e nHfla

a mobilizar ° pessoal para cu'idar da limpeza e assêio da DiretGl'a: Profes.s.ora<-·Maí'ia· Madal:en.a de Moura colaborad()r para a .. cidade de Florianópo}is interessado 111.ai,s.

cidade, Quanto ao capim, que, quanto mais se. tira ma,is Ferro; em uma posição. permanente, cuja, 'rendá é '1'birftad8: ,�pe- 'Tanlbém; expressou a disposiçãQ

j •

t
.

t t para- discutir o plano polonês de

nasce, vou expel'lmen ar passar ClmelI o nas sargetas,. .:\ Matrícula 'aelia-se -aberta á rua Saldanha Mari- flas pela,ambi.<,;ão e habilidade do canc,lida o,,, ,IÍapacki, para as desmilitarização
leve camada, oude essa graminea mais cr�sce, princi- Ilho, 34 todos.9s dias úteis; QUESiTOS NECESSARIOS: da Europa Central, se os russos

palmente no verão.
'

'

('urso Corl'esl1ondent,e ao's grupos escola-res e pl'epa- 1) Te.r algum conhecimento' de q{tfroicá ou m�câni--:. desejam discuti-lo numa conver-

_ Já lembrei essa ,pl'ovidên,cia, dr. Cherem e si o ra a.muos pal'� ós exames de admissão, ao Ginásio e escoo ca, ou facilidade para assi.mbilar tre'Ínamentó sôbl'e as slição' geral sôbre segurançá euro-'

fizer, colherá ótimos-resultados, dando ainda escoamel1- la (le Comércio. - reféridas matérias; péia.

tIl ás aguas "pluviais, que assim, não formarão poças. "Prof-esso'i'llS ' especializ�dos .

2) Ser radica:do e bem relacionado no meio industrial
",' Noss{) ba.te--papo foi il1terrou1pido pirra dar entr8- de F1Ü'rianópolis;

.

d;t 111) gábinete de ou.trl!:s pessoas que estàvam �guar" M;" '.\E.rf" J.';l�, r._.u f r__
�

.

'vL_L J

•

•

--3) "P'O<!é\' provar que tem pelo menos meio dia' livú, ......--.,-.,••------.
d-ariib a vêz para .tratarem (te vários assuntos. U FI: J FrI �If\f... - ou lez_ a q�i�ze dias pe.r mês, para poder dedicar-sê_:a':" Ai�UNCIOS.

·F.lna.lmente, dl\ Dib, a questão do r.elógio.... .

R ti S �
J

II'"
nossGS,n�goclOs,; . >

,,··E'ó.'Pl'efeito'interrompendo; :" "'--.. t'J;· '-".' _-o
�

i.'; ('·4)ldnd.e'JII,i'ftim,a·25,anos.. :-'F:'EM
-

.

.

'- Já s.ei. Esiou esperando aqllÍ, nos-so, �migo 'Bl'ü:r;;'" .. ', �,._ . ,J
"

�''; ,: .�.,: ... 4 I ESPECIALMEN�E": :.> ",
. ,"'- ,

K)�NAIS
g'll�av para tratar do assunto.

. ,. '",.:' �. "

.

-,; 'I.."__'_;_' :,.. ;

A
.

� AtrieíÚecpit'ra :pessôa i·nteligente, que não tenha. J • nVISTAa"

p;-,nso. não .hliver impedimento. _ .... _ V ,; ·J·I-r,:,I�.', A..
, _.I:u;;r;�n,� tuJA,.., .lp�do. do trabal�o. Pessoa que já ten�� vendido' para iti.-.'

�l lMlf::SORAS
,

- Um cIgarrInho, um aperte de mao e a Imp�essao ,de· r,' ",'�"'; -

" .

,

"

<' ..;;. • dl�stnas; a.ehara O seu trabalho faclhtado. " COlOCAí"OS lUl QUAL.
� q'ue'p no,,-o g>.Jver-Badór da cidade está ines.mo dispôstó" M.��A)Ia.. ·ii.� 1� .-..:r>-Af ,�H'ft SIGILO GARANTIDO - "

fOiUO ODADt 1)() lIA.

à tFabalhar. fUI.Ult�V, ,�� l�., '�� ,,104-V .NOTA:- Não é necessário ter firma registrarta'
Que os "amigos ursos" se Y-1i'fIlJ ••• �h"�D�.···'�':"-_�Iia}-�r..... -' 'n�in escritório montado. Os interessados deverão p,ró'- I (lEr. A�S·.LARA.

_� .....m!,,:...e,.m () iniões do's ,." so�."," , �, ,,', b� ...r çJl.r:�r �.o ,sr", .FEtIX FERNANDEZ no Lux Hot_el' .' , I,
'

tUA� DANTAS 40- 5.· .....

Cl:úu!àt
'

'Nos" dias. 29 e 30 de Janeiro:
" , '

[,
IUO:DI!· J"1NEIRO. D." Úf

}� .. '1�. &0iA 01 SAMBA
'11iMoS� fJt) _ GONIIR!Etlr,r

Trata,r com Engen'heiro Jtui So,ares

Flof!anópolis, - S.C.

E S ,TI R,E I·T·.o

ORtTO DE CARNAVAL - (OHVJTE
1-

O secretário de Estado
�

citQu o

armistício coreano, o traiado de

pa7. da Austria e o' acôrdo. 8ovié-
.

tico nOl·tc-americano do a!l9. pas
,:ado sôbre intercâmbio cultural,
como provas de acôl'dos

.

valiosos
negociaQos entre o Orie'nte e o J

Ocidcnt!).

Disse qUe o valor d, IÍma reu

nião de ch;nceleres dos.:;- quatro

A Diretoria da S.' R Escola de Samb,a, "rondes depende,ria de que os rus-

'�os estivessem dispostos a discue

:'�JLHOS D'0 CONTINENTE", OO'flvida aos ti·r oS pl'óhlemas' alemão e eul'o-

.

.

d ...t '1'
.'."

G' pell sôbre' uma ampla base ou f.i-

b'trtts :a\lSS6C'la1 OS' e ·eX'mas .. ,.l!aml las, para o Il:- .

'ze.5e,111 m;í:,esfôrço como o fize-

TÓ',({t'iCarrl'avâJ: �u�·fá�á realizar' riã.Sé'de do: .

;',n; no pas-s::do; p�;'a restl'i�gir
'1t

"
.... _" .� �

.15 conversn;çO(\s a assuntos sobre

T'àniantli:l'ré F:.C., no Estreito, dia 31, s�bado, os quais apena3 &les estão inte-'
, ,. , ..,....., 1

ressados. "-

C(')l]jfr ]:rnC1�}aS �.r., � lemas. .

I Esclaréc.cu, cont_ucJo, q�e QS Es-
._'_e tlldo..s Umdos estao dIspostos a

MI,"

••J.A
.. 1\1W\.,''n' .",.OH'I·OA'O'I'-. aceitar um temál'io_ de assunto,

Ulfl'IJI' UIf'Ult1; � gerais sen1 insistir, COl110 insistiu,
às vêzes, 110 passado. em que to

dos os assuntos sejam enumerados,

pormenol'.izadan:ente. antes da

reunião.
Disse f!lle tcrLa de ser um te-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sexta feira, 30 de Janeiro de 1959
--�--------�-------------------------------------

IZB -I� IIH�IT� -II �BMII�II� TIJ�'I�
'�DITAb �, CITAÇÃO,
n01\l O 'PRAZO DE TRIN
,TA DIAS, DE INTERES
SADOS AUSENTES, IN
CERTOS E DESCONHE-

cmos

FAZ SABER a todos
quantos interessar possa o

presente edital, com o }!raz,o
de- trinta dias, d-e interes
sados ausentes Incertos e

desconhecidos, virem ou

dele -conhecímento tiverem,
que por parte de Gregório
Henrique Cardos., e s/mu
lher e Pantaleão Henrique
Cardoso, lhe foi dirigida a

das Filipi'nas" Manuel A R petição do' teor seguinte:
, oxas "GREGORIO HENRIQUE

representou seu, país na. cerimô- CARDOSO e, sua mulher
n ias realf zadas com representan-« Dulcinéa Sousa Cardoso e

tes dos Estados Unidos a 4 de Pantaleão Henrique Cardo
julho de 1946, data em so, brasileiros, operários,

que a'
residentes em Morretes,

nação se' tornou ema república neste Município, por SeU
Vice-Presidente. Como presidente independe,nte.

'

assistente abaixo assinado,
---:-------�:__.....;.-----..,.·-------4 brasileíro, casado. solíclta-

VIAGEM COM SEGURANÇA dor, inscrito ITa Ordem dos
Advogados do Brasil, Sec
ção de Santa Catarina, com

'E RAPIDEZ
'�

escritório a Rua Felipe
Schmidt nO 52, em �loria�
nópolis e -teletone nO 2.246,
onde recebe as citações,
vêm, respeitosamente com

fundamento nos' artígoa 550
e 552 do Código Civil e 455
e seguintes do Código do
Processo Civil, promover .a

de presente lição de usocapíão,
propondo-se provar, me

diante prévia justificação,
o seguínte: - 1 - Que por'
si e seus antecessores pos
suem há mais de 39 anos,
mansa, pacifica, inin.terrup
tamente sem oposição de
quem quer que seja o ter-
reno que abaixo desc:t;.evc:
- a) Um terreno com a

área de 484.000 m2, situado
no lugar "Inferninho", mu- Só mesmo gigantesco é o termo que condiz com o)� nicípio de Tijucàs, fazendo
frentes em terras de marí- enorme sortimento de tapetes e passadeiras que com-

nha e fundos com quem de põem o estoque da Caçulinha de A Modelar.
direito,' extrema ao Norte E: Acreditamos superfluo dizer da signifieação de ta
ao Sul com terras de her- petes para o bem estar e confôrto do lar. Nada põe me
deíros de Domingos Cardo- ihor em destaque o Bom gôsto e a mentalidade de. uma
.so, cujo terreno adquiriram
POr compra que fizeram a dona de casa do que a apresentação do piso d� sua real-
Bernardino Antonio Narci- dência,
so e sua mulher Adelina Não basta encher o chão de tapetes, E' preciso saber
'Leal Narciso' a 11 de Se- escolher a qualidade, pad'rão e cor. E' preciso que con-
tembro de 1928. 2 - Que, di "1>;' t '-; ,

' -

nestas ,condições, requer a �gam .com o ".aro. l�n e.
_

,
.

V", E�Clll.,,&e�digqe detel·-. "Quanto..,..;a quatidade, tod,os sabem que a' 'ITA _e,/8.

,?inl!-r: 'di� "e horA:. paí'à- it" ''fálJt-'fea'!'ttaM1PJ'q:4tJ®-::-'o�nwJl\()IkPfQd�:tQ!""Q�.ll:�'�,,,�6reg
JI;l!ltI�lCaçao prévia, com e padrões \A Modelar tem elementos-de bom gôsto�:que
cIencI!'L . do. Rep,re�entante, estão apt� a sugerir e a aconselhar o que melhor ser-
do MmIst:érlo Público, ou- . í?

vindo-se as testemunhas ve a cada ambiente,
que comparecerão índepen- Há a acrescentar ainda que os preços dos japetes
dentemente de intimação e e passadeiras na A Modelar ainda são bem e,bém áces
procedida II; mesma e _jul- síveis, São realmente os menores .preços do Estado.
gada determine V. Bxcía a

citação dos confrontantes
conhecidos' e por edital os

interessados desconhecidos
e ausentes. no prazo de 30
dias, para Os efeitos da Lei,
sendo a ação, afinal, [ulga
da procedente. 3 - Protes
ta-se por provas admitidas
em ·direito e- o depoimento
pessoal de quem contestar,
sob pena de confesso. Dá
se a presente para os efei-l
tos fiscais -O valor de .•..

Cr$ 3.000,00, juntando-se a

prova do pagamento da ta
xa judiciaria. Nestes ter;
mos, Pede deferimento. Ti
jucas, 11 de janei.ro de 1957.
(as.) Roberto Pedrosa. "Em
dita. petição foi exarado o

seguinte despacho: - "De
signe o sr. Escrivão .día e
hora' Ipara a justificação,
feitas as devidas intima
ções. Tijucas, 15-1-1957.
(as.) Carlos Temes - J. FILIAL "A SABERANA" DISTRITO DO ESTREITO _ CANTO
de Paz, no exercício do car-'" "A SOBERANA" PRAÇo\ 15 DE NOVEMBRO _' ESQUINA
go de J. de Direito". Feita

, a justificação foi proferida
a segui�te sentença:
"Vistos, etc. Julgo por sen

,tença a justificação proce
dida nestes autos de Ação
de Usuc9.Jlião requerida
por Gregório Henrique Car
doso s/mulher e pantaleão N? IORQ,UE, 28 (UP) - o I Mais de 400 aetetives e agentes
Henrique Cardoso, para que memno Jorn Al'varez, sequestrado do FBI realizaram buscas em tôr

l!roduz� Seus devidos e juri- na quinta-feira'última, foi encon- no do menino nos bairros de lín
dicos ef.eitos. Citem-se, por trado, hoje, num apartamento si- gua espanhola da cidade. durante'
editais, com o prazo de tuado a apesas 7 quadras do lugar ti dias.
trinta dias, a serem publi- de onde foi raptado. I Gladys Garcia robou a criança
cados uma vez no Diário da ,A genitora do, mesmo, sra. Do- do apartamesto dus Tavarez, de

Justi'çl):' e três vezes no jor,- raliza Tavarez, identificou o pois de enviar a ingên\la Doraliza
na.} "O Estádo", de Floria- menino como seu e disse que a mu- em busca de um apartamento não

nópolis, na, forma do artigo Iher em cujo apartanlento a cl'ian- existente 110 bairro de Bronx.
455, § 1.0 do Código de ça foi el1contrada sã e salva era I Como o menino tinha um res-

Processo Civil, os interes-' madys G.arcia, que foi prêsa. friado e uma leve congestão pu 1-

s8,dos incertos; pessoalmen- A polícia disse que uma infor- monar, ao' s�r sequestrado. fOI'am

t�, O Represen.tante do Mi,- mação confidencial a levou ao enviados dois médicos do Hospital
nistério Público; e, por pre- apartamento, onde encontrou a Su- Roose",elt para atendê-lo. Os má

catória, a-ser eXipedida palra posta Cladys 'Garcia com seu espê- dicos disseram que a criança se

O Juizo de Direito da 1.a 80 e O menino. • acha bem de saúde,

Você se · Le'mb.ra ••! _ ,

O Cidadão -Carles Ternes,
Juiz de Paz no exercicio do
cargo 'de Juiz de Direito da
Comarca de Tijuca�, do Es
tado de Santa Catarina, na
forma dá lei, etc. OJ

-
1 ��z�,

aniversª-rio da
....

primeira
triunfal de Joana D'Arr

o.
-

ovu.v

f
ere o urumo Presidente da "Com

entrada monwealth" e o primeiro Presi-
., -

na cída- .dente do República das Filipinas.

Ernest Hemingway récebeu

� Plortanõpolís - Itajaí - Joinville - Cueítiba

Age"n 'I • Rua Deodoro esquina
,

.

C a . Rua Tenente Silveira

o Prêmio Nobel de Literatura em

outubro de 1954 "por sua pode-
(. '

.

rosa maestria que lTIOU um, novo

estilo na literatura moderna, co

mo ainda recentemente foi d�
monstrado mais uma vêz em "O

Velho e O Mar". Hem ingway, fer

voroso pescador, é visto acima nas

castas de Cuba, local em que de

senrola "O Velho e o Mar'. Au

tor de mais de uma dezenà de no

velas traduzidas em todo o mundo,

de de Reims foi celebrado com sO

lesidades especiais joana D'Are

é não só uma heroína nacional da

França, mas objeto de grandes pe

ças teatrais contemporâneas, ten

do sua história inflamado a ima

ginação de artistas e historiadores

através dos anos. Em 1909 Joana
,

D'Arc foi beatifica pelo Papa Pio

X e, em 1920, canonizada p-elo
Papa Benedto PV em cerimônias

Acima Roxas é visto na cerimô

nia de posse com sua espôsa,' �en

do-se atrás Elpídio Quirino, eleito

SÓ NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS
,DO

R Á PlD O "s' U L - B R A S I L E I R'O"
Hemingway e seus contos de aven

turas já alcançaram grande au- 3

realizadas em Roma.

Em seguida à sua eleição em

abril, � Manuel A. Roxas foidiência através de filmes de Hol-

lywood, baseados em nove livros, empossado Presidente da Fi]jpi
de sua autoria. nas em 28 de maio de 1949. Foi

SURGE UM CONFôRTO
NOVO EM REFRIGERAÇÃO

, "CONSUL JUNIOR"
SUA ASPIRAÇÃ,O. DEIXOU ',_ ,I.

'

DE SER UM SONHO ...

"CONSUL JUNIOR"

." '''$f,
-

-, t

'\�

PARA SER USADO EM' ESCRITORIOS ..:_ OFICINAS - PEQUEN-AS FAMILIAS BARES .DOME'STlCQ,S
SEMPRE QUE HOUVER PROBLEMA DE ESPACO -PRi,AIA E SERRA -

CARACTERISTICAS l'E'CNICAS
RUBRICADAS PELA FAMOSA
MARCA CONSUL

REVENDEDORES AUTORIZADOS
COME'BCIO E INDU'STRIA
GERMANO STEIN S. A.
CONSELHEIRO MAFRA, 4�

Vara .da Comarca de Floria- centos e cinquenta e sete.
nópolís, o sr, Dir_étor. do EU, (as.) Gercy dos Anjos,
Serviço do Patrimônio da Escrivão, o datilografei,
Uulião. Sem custas, 'p.R.I. cenferi e subscrevi, (as.)
Tijucas, 21 de revereiró de Carlos 'I'ernes, Juiz de Paz,
1957. (as.) Carlos 'I'ernes no exercício do cargo de
_ Juiz de Paz, no exer<;ício Juiz de 'Direito. Está con

do cargo de Juiz de DIrei- foí-me o original afixado na

to'. E para que chegue ao' sede dêste Juizo, no lugar
conhecimento de todos e ,do .cóstume, sobre o qual
ninguém possa alegar igno- me reporto e dou fé.
rância, mandou expedir o Data supra.
presente ed'i tal, que será O Escrivão
afixado na sede dêste Juizo.

'

Gercy dos Anjos
no lugar do costume, e, por
cópia, publicado UMA VEZ
no Diário da Justiça e

'l'R:€S VEZElS no jornal "0 CASOS DE MADEIRA
IEstado", de Flo[')ianópo,}i$:. t1

Dado e passado nesta cid8_- IRMÃOS 91TENCOURT
de de Tijucas, aos vinte e (AIS BAoÁao • ro .. [ Jl01

três dias do 'mês de feve- ANTIGO DEpÓSITO OA"'IANI

reiro do ano 'de mil nove-

-SUPER·CONVIIR
A

para PORTO �LEGRE

vôos -diádos
�

V6 • "',.
p.'. "fT_a

da bo. 'VIo,.III-

Rna Felipe Schmidt, 34 - tel. 28,77

GIGANTESCO' ESTOQUE' DE TAPETES

Morilz S.6.

nUA FELIPE SCHMID'T

Foi encontrado afinal depois, de
,

cinco dias /

( O M� S A B A O
. -

,�
"

Virgem ·t;sp�cial
48 tia.' WETZEL 'INDustll�L: JoioviUe - � (Marca Registrada)

econonílla�Je fempo e 'dlnla(ro ."
/

,

-

,-
-

..

lAVANDO

idade
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.�� 1·---"-; :.�-: ,aURoiÓ·_
':�'�'y�9 E,· ...p "t �(,Mó"eis, í:!,·velíde�s.��.r._�'�OUJi

T E R � E N O ALUGA-SE
-

- ,,' ,

\
V�l)'de-s,e um- lote de 70

MÓVEIS: Vende-se d�' ,qu,art;o, .• ' ,:, �Dít-SE: me�roaf :rl.e fr�nte, por 9,50 Uma casa a Rua São Jorge,
snra de jantar, copa, cozinha, 2

_ '1 �J;.m ", dum lado e· 5 metros do ou- andar' térreo para 'Fiambreria ou

grupos es to fndos ,
cern cda grande : l ,Vende�se. uma. !MA'QU1- tro !�do. sitl!ll:do .�na Avení- armaaêm," com'. 'du.; salas e um

COIU', tampo de ma rmo re, 3 camas. ,NA, DEr. AJOUR,; m�l'ea �a RIO Branco
...perto G()

b:�lcão frigorifico corn 6 m ts e

de ·ferro com estrado de mola, SINGER, -em :perfeito esta' . 'jar\e\ �a Policia. Tratar
'pratelelras.

do. e(.'hU1lc;ÍÍl_fl'l\��nto.. pe o. e efone 3239.
doi .. fogões elétrico." ge ladeira .

'I'ratar .1-1. Rllcaf_ 'l'raJano, Tratar na Rua Conselheiro �a-
toca-disco Webster. automático, N. 31 sobrado, com Dona. .,.... �.....---_. fra .. 44.

três, rotações, ca dei ra de balanço,. ,!-u_rdes Madeira.
etc .. - Rua Felipe Schmidt, ,l9 -._

;t.sDJl':.a •

Sobrado- - (No pe1'lodo 'da tntde?·��J,'{"'8Ie.lal
U'E' :U�9:-E

'

�S·-E�"
;i e.:..v.:l!INfl, 'E-SE. O�I ALUG·A-SE

• • • �. , ----..;,_---- �J r!' ''':11'' -'
.

.l." TEl',EFONE 3 ,6 3 ,.0

A L �':U� G: A :.'�..S��,E .; ca'�: CO.IU terr��o'�edindO. .- '_
..

_

Umà' .casa -de- madejra,' pintada 10 x 30 lllt.S,; 100011lii�.do ii" Rua
.. ';1, "V4I' r O V E N D E - S E

a óicÓ'j;;e��4Ç���" con; quin tn]- .to;- Monsenhor To.Pp, n.? 54. Tr�t�r: .! Jl c 1 J" -

Um -terreno com "372m2 a Rua
do eei:ólÍ'd.:>, ··sita ii rua .Io sé Câu- com o sr. Carlos Teixeira à rll:( Durval Melquiades de E',ouza _,
dido- di! Silva, '122 - Estrei-to. Coronel Pedro:' Demo r o .n.? 14()(l'. A. Irmãs F'ranciscan as, residen- Pro íoneamento, 'Vêr .e tratar 8

I�fór�lações telefon; 2[,83, • (Posto da C. Ramcs ) - "Est reíto. te.t,à ,rua.Nictor Konder 4, antiga Rua Nere.u.,;.Ramos, �1.
Blumenau, avisam que está aberta

·U·�;l (l"uarto para solt.eiro, com

todo conforte, mub í liad o
, entrada,

iTHI,ep;nclente situação ótima. In-�
, : ...

_. ,

f"r'm,ções' telefone- 2583'
-.

, S.........;!-.,,' -:'
, !

<
;;,-

!. ,�.'
"01. ,.�' •••• ' \

,. /

(Coquei 1'0')

SOALHO
f RMÃO S. BITENCOURT
(AIS 8AOAR6 fONE lIOt Aluga-se varias em Prédio

térreo' e rentral, Informa
ções no Telefone 3512.

1'''''1(,0 CfPÓSIfO OAMIAN)

VENO'E-SE
NA PRAIA DOS INGLES�S
Vende�.e uma rasa de material

bem próximo a praia. Informa-

eões na gerencia deste jornal.
Sala de visita, sala de jantar,a reserva de·' matrfculas para 0.'.' Sala \.� �'AI.ug.a-se.Curso Prtmário, _,

)) "qurso ;tel:á sõ pa ra menino.s,' Aluga-se ótimoa Salaipara Escri-

:.' t •
A QIREÇÃO 'tório ou depó'sito à Rua Padre Ro

ma, 52 Andar térreo:' .
.

Trat�r no local.

2 quartos, dispensa e cminha.

. �lO B�'A-NCO, A, TRATAR NA

RUA VlSCONDE DE OURO FRIGIDAIRE SUPER-LUXO
-. �

PRETO, 109 OU PELO Por motivo de viagem vende-s.

no. a l t os da CaçuÚnha de A MODELAR
- . FONE 3239 uma geladeira fRIGIDAIRE SU-

",,_......�,.....,,___ ....-;1 _:::z;: _CitE _2 ii.. PER-LUXO, nove pés e meio,

.. ��JtRltNo-WM'DÊ-SE
-

. ���E����h! ��e�a;Q- '�:;,�!ler:: '���;���a�' �:I�:re;:;�
Vende se um terreno com 15,50 de frente por 13,00 ele' gráflWs, si�pJex' -e-e-- Mod�ll'l" y Tenente 'Sébrinno. Da. 09,QO
.

" "

d R Itai (R
-

t I I;B! em, pe.rfe.�to est-a.t!Il0i.u8JittlJ\l. a. 12 00 helP;1-8
.

d s 14 00
'

às
I fundo;;, 'tOGO mura o, nà ua �Jal .

ua cen ra . e c-a,- Vê,· e tratar no cinemf(' T-i•. " '. .

e a. ,

ç_:D!J1).:. O.tip-,o 10�a,1 para residencia. 'P.reço 3!50,OOO,00 a .. iu.ca�, " ':"" :. }7,00 ·}jora.• ,
,
:

.

vistáJ; TF�tal\ -1.\ Ru&<Boc�uva .197.
.

'_- ----- -- - __"..._-�._-."..,...�---,,,.=-,�-----

f�?'"MÁftR�AIDAbraa'CIRMm �'DlJTRA : r&tt1ltl teÍl;;4;. B U E1t,1) G E N S
, .-" - ..

�.
.

�f'

CURSO DE PARTEIRA
..

�>

�

. ;Â,tv-o g a' d,:ô�

AI u g a' ..
r�. s··e

PARA J<;SCRITóRIOS ·E CONSULTOIUOS

CURSO DE PARTEIRAS
Acha-se aberto até o dia 25 de Fevereiro a inscri·

.. ,ç�ão para candidatas ao Curso de Parteiras, mantido pe
la, Maternidade Carmela Dutra.
"

As jnteressl!.d�s_ poderão dirigir-.se I} Portaria dif,
quele estabelecimento todos os dias úteis" no horário da's
.9,às.J2 e das 14 4s,17 horas ou 'por carta a ,Direção da
Mate�nidade. ,/

Florianópolis., 14 de Janéi,l;'o de 1959.
, "Dr. Biàse A. F�aco

Diretor

,:ORGA.NflA(ÃOv )��ANtA l-.(4"�JMA,
RUA ARCIPRESTE P.-\.IVA 9 _ FLORIANO'POLI� ,\

çu.T\1 .pesspa] erpeeializado está nabilitada Ilar:!:
.. 'al � ADVOCACIA: CIVIL CRIME COMI:;ncJAL THABA

" ,

!.HISTA . .DEFE�AS FIS�AIS. ATE�'DER E ACO-:\1PA

NHAR 1'10 TRIBUNAL DE .LUSnCA DE SANTA CA

Tt\RINÁ 'RECQRSOS _ORIUNDOS' DO INTERIOR Df)

ESTADO. DEFESAS DE ATLETAS' E ENTJ[)AJ)F.�

DESPORTIVAS PERANTE OTRIBUN.H rlE JUSTI

ÇA DESPORTIVA.
CONTABILIDA,DE: ACEITA F,S'HITAS. l'ERlCI:U:

PROCESSAMENTO DE BALANÇOS. RECISTHO Dl

FIR�AS E DEMAIS S�RVIÇOS.
PROCUfiADORIA' TRAT�R DE INTERESSES nA'

PREF�ITURAS MUNICIPAIS JUNTO AOS . OHCÁO�

PUULICO", NATU,�ALIZAÇ_OES. R�:(lJS:f1W �IAW�,�'.
REGTS'I R DE DIPLOMAS;

bl

, c)

EDITORA "O ESTADO" LroA·

. () S.tÚaa(J.
Rua Co....I,b.lr. Marra '1...

Telefone 3022 - cu. P..nal 1.

.�nrlereço 'felegráflco �TAD(l
Dla.TOa

Rubens d. Arrada a....
GBa.NT,

Domingo. Femande. de Aqula.
R&DATOR.S

Osvaldo Melo ,_ Flavio Amort. - ,

Anllrl' Nilo Tadasco _ Pedro Paulo Machad4
Mi,l"·II�do ._'

C O L A ,B,O R A D O R • 8

Pro.f. Barl'eiros Filho - Dr. 08waldo RodrllUü Cabral
_ Dr, Alcide8 Abreu - Prof. Cerlo. da ,ço�.i, P��ir.
_ Prof. OinOll cI'EC;a. - Major fldeto.4:_ .luvenaJ -'

Prof. Manoelito d�. :Or�,.las - DI. Milton Leite da Cm ,

_ Dr. Ruben Cush '_ Prof. A. 8eis:SB., Neto ....-,W.l��
J.anee _. Dr� Acyr Pinto da Laz - Acl C�bral Te.v� _

Níld1 Silveira - Doralkio
'

Soarei � Dr... Font.,ufI
Mey - Nicolau ·Apos.lolÓ - Paschoal Apostolo - limar
Carnlllo • Paulo.Fern.D•• de Ar••). La,..

.

PUBLICIDAD.
Mula CeUna Silva - Aldo Fe�n.nde.

•

Diu - Walter Linhare.
.

p A G.l N, A C A O

U1eg.ri� nrÜia. AmUton Schinidt
ll.iPRENSORES

.... ,

IJI'LCENIR CARDOSO WANDERLEY LEMOS
R E, P R E S E 'N T A N T •

rtl'prl!!'en.!ações A. '8. Lara Ltda
lHO: - Rua Senador Daat•• 4" -- & e '" »d.,

, Tel. 225924 I

1'., PaulI) «UI: Vitória 15'7 - c�Jll II -.
'Te!. 34-8949

&rvlço Telelráfico da UNITED PREOO W-P)

AGENT�S E'· CORRESPO,ilDENTEe .

/'·t:W Todos 08 munielplo. d. SAl"iTA CATARINÁ
.

ANUNCIOI

Zurl.

!,Im quarto .ll!obillado e com todo

confôr�o desejado i. completamente
�ndependente .. Informaçõ.. tel�fo'

ne 2583 .

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

'UM TERRENO NA AVENIDA

24-12-58

A L-V G A - SE
Novo pequeno apartamento e

úm Iin90 quarto em Casa de fa

mília para uma �ça soltei ra.

}ratar'a Rua Duarte' Schutd, 34,

VENDE-SE
No BoIU Abrigo

Casa' em construção 'bem adianta

da, sobre dois lotes, próximo. a

praia com bela vista para o mar,.
Informaçõe-s com Heitor Bitten'
colIrt - Tel. 3802.,

Escritório,
Edificio São :Jorge .

Rua Trajano, 12-1.0 andar
r Tele.fone 2657

- sala 13

AL'U G'A - S,E
UMA CASA,A RpA H�NRIQUE
BO�TEU� 44 -, ESTREITO -

TRA;rAR·NO LOCAL CDM O SR.
BRUNO.. JO�O CORDEIRO.

•

,�t:DBRARTAMENTO DE 5AODE POBUCA
:·P·LÀ'NT,'ÕES DE FARMACIA

Mês ge Janeiro (1.959)
.;.

t -?,;_Rua Tra;J.,ª� _

.

'Rua Tr�<!'"
,_ �;

Rua Traj�no
Rua Trajano

17 - SQ,pado· (tarc!e)
r

18 __ Domingo
.

.

24 -- Sábado. (tarde)
25 - Domingo

..Farmácia Catarinense
Farmª,cia' Cat.arinense

Farmácia NoturQ,a
Farmácia Noturna

,/

.

'. O serviço notui'no selá 'detuado pelas 1armácias Santo Ãntônl0, Noturna e
Vitória, situ4das às ruas Fellpe Schmidt, Trajano e Praça 15 de Novembro.

O plantão';aiúrno 'compreendi_do entre 12, é 13,30 horas será efetuado pela
Fannácia Vitória.

ESTREITO

4' e 18, D9IPtngos F!lrmácia .do Canto
10.. 11, e 25 Domingos 'e ter. Farmácia .Indiana

Rua Pedro Demoro, 1627
Rua 24 de Maio, 895

O Serviçp Noturno sera efetuado pelas Farmácias do Canto e Indiana.
_A presente tabela não poderá ser ,arterada sem prévia autorização dêste

.

0fJ19a-rtamen-to; " ,," .

".'. .', .'

D,enartàmj.!hto de ..,�a(làe Púpitca, em dezelnbro de,

";;;. < -:;it i.,:��(,:.,.
';,

:,:�·lti2�Qs�:g:ldºjiXA.g9in,pora,

... 'INDICADOR ·PROFISSIONAl
.(lINICA DE OlHOS OUVIDO)

'.NA,RIZ E' GARGANTA
do,

Dr. 6'UERREJR� DA FONSECA
Chefe do Serviço de Otorino do Hospital
de Florianópolis _' Moderna Aparelha
gero Suíça ê Norte-Americana para EXá·
me dos O'lhos. Receita de Oculcs por
Refratar Bausch Lomb. Operação dp
Amígdalas por processo modema

CONSULTORIO RESIDENCL'\
ltua dos Ilheus l.li casa

FONE 2366
Felipe Schmidt I+!.I

FONE 3fí60

DR. POLYOORO SÃO THIAGO
Doenças do Coração _ Eletrocardiograf is

Horas marcadas _ 15 às 19 horas
Vitor Méirelles 12 _ Fone 2702

DR. GUARACI .SANTOS
Cirurgião Dentista

CLINICA - PROTÊSE _ ClRUKGLA

HORARIO: - Das 8 às 12 horas, exceto aOI dbadoa,

Atende exclusivamente com hora marcada

Consultório: Avenida Hercflío Luz, 6�'

Esquin", da rua Fernando Machado,

DR: SPYRO$ DIMATOS médico
Ex-interno de Clínica Pcrliat r

í

cn Médll'a.e Hig i e n e, Infantil
da Faculdade de Medicina do Paraná.

Curso de especialização do S.N.T, na Faculdadê' de Higiene d,

Universidade de São Paulo.

Curso de aperfeiçoamento oe radiodia�nósl iro.

_ CLINICA MEDICA - APARELHO HESPIRATORIO
- DOENÇAS PULMÔNARES

Consultório: rua Trajano, 41

Horário: d'as ,14 às 16 hora"

Residência, ua Pedro Ivo, 19
.. Fone 232!1.

Dr. O'fTO FREUSBERG

D.iagnóstico e Tratamento da� moléstias dos olhoe
Neuro-Oftalmologia e Ortóptica.
Cirurgia do globo ocular e Operações plásficas no.

anexos dfls olhc:�.
-

. ,

1'raumatologiu ocul3r e Eletroimã Gigante.
Flodnnórolts, Tet: :U53

DRA� �.fVA B. SCHWEIDSON BICHLER
ClíNICA DE SENHORAS E CRIANCAS

:'
"

,

Especialistà em moléstias de anus e recto.
Tratámento de hemorroidas, fistulas, etc,

."
Cirurgia anal

C('nsultÓl'io:- Rua Qel. Pedro Demoro, 1603 - sala 2
Estreito

D. LAVa0 'UAU"A
CLunCA U.RA.L

..p.eI.n.ta .m molhH.. $. ".'
"ora. I ri.... rinArl..
C.ra !adiul da. Infecç6.. -ta

_
•••• .:!ronlca., do aparelbO' I{'"

·1Í�to-.rlnAriG .m amboa o. �no.,

90.»C.. dG aparelho Dilreativ.,
I dó .l.tem. ne"o.o.
BGt'rio: 10'AI 1. II! • Z'" ir I

lI.ora. -,- Conlultório: RUI Tira
dent••

, 11 .. 1.0 Anda.r - rODe:
1"8,

- Re.ldIDct.: Rua Lac'.d.
Coutinho, 11 (CIr.Acara do -1.",,_
,nll. - Pon.: 1148.

DR. AYRTON DE OLIVEIIl.

DO.NQAS DO PULMAO'
• TUB.RCULOS.

CGnaultóriG, - Roa FeU" ..
Schm!dt, '8 .::;_ Tel. 1801
Hor'do da. 14 11 18 hor..
a••idlne1a - r.u». S"hmid

D. 117" .

_ .011. CJ...AaNO
"'< üALL.TTJ

- ADVOGADO
a.a Vitor .elr.l.. II�
1'0•• : 1.'88

1'10rlanópolh

OH, WALMOH ZOMKK
UA.MClA

DlplGm.do pela Fanldad. !II••
d.n.1 de lledJdn.a d. UDIVU-'

, .Id.d. •• 8ra.1I
SX-Intern. p.r e••eareG fi
••temd.d. • EHola

(Slrvlç. dG Prof. Oct'''i,>
Rodrilrnl. Lima)

Ilx-Iatvno d. dernço de "" r .

•1. do a_pltal u ..•.•,r .

.. "o 4. ".aelro
.'dico d. Ho.pltal de Cllriíb4.
• aa "tarntd.dl Dr. Cario.

CoITI.
DOaNQAS D. SaNHORAS .....,

PARTOS - OP.RAQOBS
PABTO S.. DO:a pelo lJl�do

p.ICiI-profll'tico.
C.n •• 1 :a�. lelG Pinto II. 10.

da. 16,00 1. 18,00 horaa
At.nd. CO<D hor.. marcada. -

TelefGnl 'CI5 - Re.idlnda:
a.. Glner.l Bittlneourt D. 101.

O,.,.C'" _' DoenC" d. !le"• .,.
'. ... 'OUlIlca •• A.ah ...
C.rllO •• a.plei.U••çl,.;, II.

H••pltal do. S.rvido..... II � Ib
ta.o.

.

(S'niço do Pr.!. aar.a _di i.
AD.4ra••�••

'

eo••• lta. - Pel. mallU ••

Bo.pital d. C.r1dad.,
A. t.rd. d.. 11,10 laora( ...

di.nk n. eon.ultóriG • Rua N',j
DG. Macll.do 17 E.qul ... d. J: I't
dent.. - T.llt. nu
a..ldlllcla _ R,a Pre.I ,t."t,

Coutinho .44 .,- T.I.. aliO,

Da, I,. LOIJ.Al'({
rILao

.,..... ... aPare"G r".1 raior'.
TUB.Rct1M>sr

.ADIOG�UIA. BADIÔSC(,)PIA-.

DOS PULIIOaS
car...... 11.' TOE&:I

"",rm.d., pela ·Fanthl.de Naclor..'
de Medlc.lna, TlliolOl"lta e '1'1110-
drurCll. do "HG*1IIOI Nert.

.....
Cnr"G de eflpecializaçlo p.l.
S.. N. T". .x-iuterno e "':t·a..i•.
teDta d. Ci:"urlr'. do Prof. 0;.

• Gutmarl.. RIG) •

. ;"qo-n�,1 \>�Felip. Sclimld�, 81·_
,Fo�... 1801

,&t,Dde

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



/
"'0 ESTADO" O MAIS ANTIGO ouaio DI SANTA CATARINA

-

DELEGACIA FISCAL DO. TESOURO NA-
CIHA! -ItORtltMPeUS S� C.

J

J.�ribél.'·de\Jpagâ_'f fG mel de'
.

. Jt Janeiro dé�1'S9

_111lI1�se
. Aluga-s·e à. '!tua Professo
,tâ,. Maria"J411a '_Fl'anco N.
'11)- fundo� _' prainlia -
Trlttar ,à" Rua' ''-A�ivàro de
CIÍ1'valho N: 64 'Tel�fon,e
36zg_,_

.

---�--'--'-�-----
DIA 22 -,- Ministêrio da Fazenda e Justiça Poder I

lfig
..... -

]-udiciál'io, Tribunal de Contas e Catedráticos'da'Facul- :) •

I �edade de Direito. i" � �.
23 - Mlnistêrlo da Educação.. Trabalho, . Agricul-

-

, Sà;la para 'escrítorío outura e Viação.
, '_ ..'

,
, .'�-'! depósito ,novo 'sita à Rua. 24 Pagamento dos que nao receberam nos dias aCI- Cêhsélhelro Mafra 154.

ma, inclusive procura-dores.
•

'lrrfoliirãçÕés no' mesmo
26 .....;. Ministério da Saúde. J}t"édi,Q;. 8ogrflQo. .

27 - Pessoal dos Acôrdos. <, �I' . í y' G- A S E28 - Aposentados definitivos, inclusive procurado-: " . ..,._'
"

.

- '"
.

res
.

.

.
'

. .! .....,l,&-..•\ AI• - .. ':', 'li" uga-se um quarto de prefe-
. 29 - Aposentados provismios; SaTá�io-famf;lia/' e !'ên<:ia \para moça, em casa de fa-

Adicional. '.
'.

�. �i.!";;:f.·1 i mília,-na rua Fe lipe Schmidt, 96.
30 -:- Pensionistas Militares e Provísorias, inclusive Fornece-se marmita.

procuraderes. .

.

Tratar no LOCAL.
31 - Penslonistas 'Civis e procuradores.
Fev, 4 a 9 ---'- Pagamentô de� todos oà que nãO' rece

beram nos dias- tabelados.
D. F. - Florianópolis, ·20 de janeiro de 1959.

Mário Salema TéiXé'ira Cnelho
Delegado Fiscal

r

C A· S A
Aluga-se casa sita- â rua

Tenente Silveira com quatro,
quartos, quarto -e instalação
para empregada,
Ver e tratar na mesma

rll.!."\.J'f�� 86...... �_

.

n4!'À'fJ,MOVEL _

.

(.
-'

Ten. CeI. Ju:al Coutinho I Benjamin �'uarte Silva
.

Senhora Selihora
Têm o prazer de participarem aos parentes e pes

sôas de suas relações o noivado' de seus filhos
,

I::.éa'e Jaime
Curitiba, Janeiro de 1959._

Compra-se qualquer tipo 'de au

tomóvel ou caminhoneta que ne

cessita de reforma., Tratar Relo-

"joaria Grillo .

...

MADEf.RAS P"A-RA

J'"CONSTRUÇÃO
IR'MAO!S BÚHKOURT
(AI� BAO \�ó "0",'1' lhO'
�NTtG� o��6).!..!_��'b·A���,J.."'"

-;...--- - -

situaL
,

Duas casas de madeíra -

em' ótimas' condições,
- das à Rua' Clemente Rovere 52 AI e 54 fundos.

Informações na" Engraxatarla Gaúcha.
......_ .... ". �.... ..... '-"'" - ..........._ ...

.'

-

P, A R T;I ( �r P A ç Ã O 1 fJlf:Rlt� O
ARMANDQ P. in;rSSF'E SENIfORA Vende-sr, um na Vila- Mariana

Participam aos parentes é pessôas de suas relações, I, ne Saco 'dos Límões. Tratar com
O nascimento de sua prtfnogêníta ; ELIZABETH, ocor-

�-'Bh1ll0 João Cordeiro na Rua
rido no dia 19, na,Materntdads "Dr. Carlos Corrêía", .

Henrique Boiteux 44. no Es_treito.
Plorianôpofis, '20 de janeiro de 1959 ,': -.� .i' ...i .....

,

_2-- �t: # :_": ,.

. - -; .... ". "..... ..... ......... .�.� ...... _,.__

V E· N D E S E ·"CAF€áTO
..

.

'

-
'

_. -

-: lA�OJlA�"qQ,M NOVA
Um jogo Estofado com três peças, em perfeito es-: -EMBAI:AGEM

t,l'\do. Ver e tratar à Rua Frei: Evaristo N. 44, fundos.• -, -�,;,. _....:1'- '" ,"'".,."""
_ � .... ' ."..;...:.-. _........� .=t. .. '" _ � ...:-.. • _.. ,.......c...oo .ao.

"

A G:Q'R A r.

P- R O N ,l':A
.� ,

---- ,,__. --

.- - �

'�, ......

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

����;.�,:����;_-4
.� Lett�ra ..

22'
Um presente dê bom iillgÚI'.lO -é aquêle que

quer dizer atividade. Um present!) inteligente
é aquêle que demonstra II ,quanto se estima

::
.

'o pensamento e a mente de quem deverà re-
'" .

cebe-Io. Uma portátil Olivetti ao filho, ao pai,; :='

ao amigo, a si mesmos: e as cal'la� escritas i, ;'::;f ' .... __
:.,

"."

,

ou recebidas terão a clareza e a cr�em novas._l '�"ff:,>�de um ano novO. '" __ d .. �"_-'''_'''' _".�.A
,

j�r;f·lM��. � ·Zl

ei 1 i V e t t i·-----------:-�---:-:�j----�--�:�--_:)·
'

.

C A S 4� FE R N A NDO' L , D A.
. . ,-

. 2 I

Rua Saldanha Marinho,
Postal, 467Caixa
fone: 337 8 e

'l'ELE:
"C A N A N"

FLORIAN6POLIS
....................................D-·--1-S-T....,,7� I B 1J I D O' R -E S

3343

ExctUSIVUS

_ .. �-�"'1'F--.... -

,..
...

,

r---�---��-���r-, .•
I REVENDEDORES

, '. ,

II M A G A Z I N E H O E p·e K E
-

I � ',,:••11_'-RUA FELIPE SCHMIDT' "
I SANTA .CATARlNA

'. "-'I -I '-
".

I A .' V I/S·TA:! 'I .l-

I CR$' 6.800,00 :} I ·t�
I OU.., I ,,j
.,.. CR$ 623,00 , .;; .

, ,JfI"- MENSAIS dÚ';"�' l �li

J- ---- - --.---- ..-._

-

..:
....--1

,

�' �..

�

l

Monark é garantida
contra qualquer
defeito de fabric.ação

I�odelos para homens,
m;;lheres e crianças.

C L u,l;� Í) OZ iE 'D E� A�&O'Sl O
., '. C i"

.' 'i; '..

".11
.

,11
.
.',1 �c ..I�t,' Ã O. '

ú��i -fi'� �:�;��t��" d���if�tt'fkMda:' t9"�
, �- { .,.. . ,

meu as .. �eg·ui.ntes resoluções, que 'vigorarão ilàr� os fes-

t'ejos cárnavalesces :

Sabado (7) - Baile de abertura fio Dôze
Domingo (8) - Baile no Dõse
Segunda '(9) .:__ Baile Infantil rio DÔE�

Baile no P,ráia
'I'erça (10) =: Baile no Dôze
Cs bailes começarão' às 22,0(' � o infantil será' das

15,00 às '20,00 horas.
PREÇOS

�ESAS � No prâía, uma noite
No Dôze uma noite
Nó Dôze três noites

OBS. -'A ,mesa por : uma noite só será
vendida a partir, do _

dia 6 (seis) _ às 14,00
horas.

,

Cada sócio só. poderá adquir-ir- uma mesa.

ROLHA Cr$ 350,00 por -aoíte.
CONVITES _

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.
Individual Cr$ 500,00 para uma-noite.
Estudantes devidamente credenciados I Cr$ 800,00 ROCAMA 51 - 104 ,'i.;l<' 'k

para 'todas as noites. ROÇAMA ar - 106 (COM BICO)
Estudantes devidamente credenciados _ Cr$ 300,00 GRAMPOS 8mm .....,. 6mm - 3mm

GRAMPOS SPIDEMATIC
para uma noite.

" "

A ,p�sse da m�sa não da_rá (iirei�o à �ntrad�, sendo
STtR 18

_'
necessa.rlO a. car:elra e o talao do mes (ou �nUldade. d:

I J���l6{161 _ �t6_ 222, etc�. >

1969). ou ? CO�;�lte. a�ompanhado de docume to compro
PREÇOS A PARTIR 'DE CR$ 75,09- .

vadol da lden �dage� _ CAIXAS GOM 5.000 .GRAMPOS .RESERVA -
PEDIDOS PODERÃO.> SER. FEITOS TAMB-E'M POR1.0) - A.s senhas serão di3tribuidas 'às 7,00 horas

do dia 30 d,e Janeiro t: a venda será iniciada VALE POSTAL E CHEQUE , . . "

às 8,00 horas. IMPORTADORA DIKAR - LARGO GENERAL OBO ..

2.0)- O pagamento será feito no ato da aquisição. RIO, N.ó 11 _ 4.0 ANDAR SALA.41 - CORRESPON-
3.0) - Os convites obedecerão às exigências esta- DENCIAS CAIXA. POSTAL N.Q 8.914 - SÃQ PAULO

tutárias e-- só serão fornecidos das 14,00 às
i7,oo. horas do dia da festa •

4.0 - Os convites só poderão ser fornecidos pela
Secretária.

5.0) - O convite não dará direito a mêsa que será

:"paga I!:'parte. ,"

õ.o) 2. A étimpra dâ mesa� .ter� q\1e ser fe.ita pelo,

'próprio' sócio 0\1 séu ãeÍ)"endente, podendo DI)

entanto a senha ser entregue a qualquer pes
sôa. uma v.ez credenCIado pelo associ.ado.

. 7.0) - ... �ó,perá''Ip:érmitido quatro cadeiras por mêSll.

DE'tEJlMINAÇõES - -

1.0') - E' rigorosamente. vedada a entrada de me

nores nos _ bailes noturnos. ,

2.0) -:- No hai.le infantil não será"permitido o USD

de tança perfume.
.

3'.0) �. A carteira social e o ta:Ião do mês (eu anuj
.

'--

dade de 1959)' ou o convite serão ,rigorosa-
. .\' mente. exi.gidos à, entrada. I,

4.{)) - Os portadores de convites terão' que apre
sentar documento de identidade.

5.0) ...:..... O .baile do Departamento B;llneário (Práia)
regerá pelas mesmas instruç�s.

G.o) - Os' cartões .de frequência nãO- terão valor
para o Carnaval..

.
,

ONIBUS --
'''.rara ():..cbai1� cão Prá:i-à. 'Jiaver� ôn!ljus '�m noras é pre-

,
'

éQs I), anmidll:r oportunam:ellte.'
.

:\,i'.,%1,;.( ;:;:
.

,ii:': J "
-

I

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

<:� .'�_,. ,'"; " J':L-:, :;!i�

SALA-ALUGI-SE

.

Tratar no-local.
.. ..:.. . .-.,I.i

"

E T(p A.L lA
A I u g a - s e
no centro da cidll(le

e-

01'$ 150,00
" 300,00
" 600,00

Tratar com Cláudio

rua 'I'rajan«, 33.

51"
- .

"P'R�O-C"E"D Ê N C I A � I T A L I A N A
'ÚTIL PARA ESTOFAMENTO DE M6YEIS,

. AUTOMÕVEIS,. PROPAGANDISTAS E
.'

. �EMPRESAS �FUNERÁRtAS

, ,

N.!on�O�IZ�al p�ta '. !a:t�Jm �. p�
rente.8 e pessôas, de suas relllções' o nascimento de seu
filho' ANGELO ocorrino na Maternidade Dr. Carlà�
Corrêa,dia 23 do corrente mês·.-

CA:$I' � APARlA·ME·NT,O
, 'v

ALUGA-SE VER E TRATAR A RUA FELIPE

SCHMIDT ·N.o 162.
r

'

--------�-----�-,
SERAY RIGOROSAMENTE llROIBlDO O USO DO

LANÇA :fERFUME ÇOMO ENTORPECENTE (CHJ<J
RETA)�"

.

Aconselhada pela prática a Diretoria exclarece os

Rf'gU i.ntes pontos relativos ao Carnaval:
'

1 o) - Não serão atendidos, rio declll'io dos baile'J
casoS de e'aquecimento d·e carteira social
(ali '!, mensalidade).

2.0) - Não serão atendido�- nó decurso' dos bailes.
pédiàlJs óli aquisiçõe-s de conv"ltcs":'ingrflssos.

3.0) -� Xão 'set,ão atendidos pêdid{;;f li" inp-ress08
:1 -fotl)fl.'afoq

Jau;ô D. Ltnb'�re8

Pre31denté'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 Florianópolis, Sexta feira 30 de Jaaeíro de' 1959
--�------�-----------_'--�--�--------------------�-----------'

- -'

,-
�'. "_

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

• .1
.'

..

..........�........�
'. A· --

a roupa anatomlca,·
paraI o homem modeJno'

,ii

-

II prática .•. ji está pr.?O[� para você usar.
t econômica ... C-US[;1 menos, em' rcl .çã

ô

à sua alta qua lidade. É eh-gante.; 'd','';Hha,da
e cortada por mode li sra de renome,

Expe rimenrechoj e mesrr.o sua nova

roupa Imperinl [Atea. Serâ um sllcesso-'

Imperial Extra não, c rou pa feita
- 'é roupu hem rei_ta:
• Fabricado com l_ecidcs e OYiOIll�r.los de

'-

supericr qudídade,. pr{enco/i-,ioos,
• Corte 100% ctnoti'im,co; 111':::'5 CQ.,f.;rlÕ • .:,

• mais e/eg:Jntl= ..
',

-

• Conf ssccion.idu em o'''''r",. tO:(Hi!S 1 C (11-1 0,

médio, I(.)ogo e ex/ru·/on",": e em 31

tamanhos di(�r�nf",s,
• Garanti.o por lJid-J 1n.,0oJriu ('siJt:ci�,1 l'"
do há 35 cnos, 110 rumo de vesu.u «.. o

"

, �
f

"

o'
,

'-!

.':"

, ,;.f
, :.

DISTRiBUIDOR
'M-AGAZINE HOE�éK-E

.

- ((((( r(rr

Um tema Iratàdo com franqueza o

espantosa,mente di·numa comédia,
vertidaI

I

Jwly HOLLYDAY
,

RICHARD {ONtE
SALUATORE: BA,(CA�ONI

em:
/

em:
, "

SUPERSCOPE - 235

'ibo'ÉSTADO" o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

T E R R.E N o

VENDE-SE

Dercy Gonçalves
Odeie Lara

Aurélio Teixeira
Walter Sluart

em
, -

Uma �erta tucrécia
Humeros Músicáis de

�yris (aslelani - Agnaldo Rayol
Hilton R'osende - Trio Marayá
Henrição e Escola de Samba

(lHE S� JOSE' � -HOJE JfO sucesso máximo da lemporlJla
A 20 TH CENIURV FOX�' APRESENTA '

.

/"

.>

o

- -- ,- - , -c-:
--

o

MARLON o BRANDO MONIGOMERV';-' CUFT - DEAN'MARTIN - HOPEIANGE .: MAY BRI", � BARBARA RUSCH
.

-E U() sn
- em: - CinemaScope

-,:) -.

/'
. '

f

.-'

I o

! -,
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"'-o ESTADO" O MAIS ANTICO DIARIO DI'SANTA Sexta feira, 30 de, Janeiro de
--------------------------------------------------

7

-

13a. ,Feira Ava í x ,lses'<d, ssadoj
: Será nã noHe de'le�;,leira pr611ma ..rtãHomI., ..enéonlrcdvÍí"verà:�.;..aoiPassa.foi o que 6ntem� nos Inlormou o �
; "mestre" . �ueta, um dos, YIIoresm*�dâ equ�:m.rati!.�:�:�!..â�d':ROJ,� _rIJ'F.(.f� �.Ij..:
'.

,

, çença pafa,OrellC_o:qa�de_..S.' doS:81�;I_e.Jí"J.��I�t(tmi.ltllA�.de�..-,
"

•
•------------ -.__ '>__"_-_'::_,_,__....__.:._�_,__-,.._--�_-._.._:.-Â'�_� ..--.-�--:--.�---,

... '

.'

.

,

.::�:,'-:�: ;�':';',.�'i:,t:� �'t=III�&" ·�.rm• c ., .•..••��, •••. '..

� ft'lU ..��_��:
.

�tA'-,',.,o> t'".Q':S"E' �

re�:�?��mG�ar BjO:
J

.... ,

J _ S-,. UMA LIÇÃO . DE. ÂM()R '--------......;---�--.......---------:-....._-,.....I�...�����
i _,

_;_. Censurá': .até 18 anÍ}s;,

Pelo Esporte da; €a{a. SulJ.ilÚla ����;�;��;�;��'��;t;.:.. :,'

pOJ1 Ajóta Silvà Ida espécie súpe1�rá todos ta.l fato ·se. repita muitas lá grande coisa, VàmGs dar dor.es·subinari�o8-' Catarínen OS DEUSES V$NCIDOS ,,--{is��"horas -, ":',,,,,':;. _"�;:i:-� SUPERADO O "RECORD'" os recorda até hoje. vezes. n�:va. cbanee ao sr. Walte.r ses" que prevídenejem a Li- CinemáSeo:ge· 'PROPRIETAFlIEf" Á,FbR,:'> -,

BR::'I�;::�t:: �::::. d!.i1!:�n:;e:n"t��_!,!e�� HtWgl§Çt1!w,&�GU' ���g��O���.!:::�R� '�;�:tc"i1:='�
.

.. ...., ,". ��"1'�. '<�J:,�i't:'(t>"da. Píraúna (rogonias ch!o- Armação o dr. Victor Meu- Um
.

dos acontecimentos nha, tantos mergulhando -. Jos. A despêsa' é- pequena, '::.'BONIEACIO ,O SONA'N";':IDIS), ,tam��m conhecida; des noss.o grande compa- notáveis da semana paasa- Que tal ? .ahl,uns, vinte,�r�ir()s. Pl- . "_.'

O"
.,., � .,...... ,

,

Por Miraguáía que perten- h' de Ih'A
. .

hecid N Ii h ea.' � 1-1' . na ri,ua �,··l·l·pe·. Sch- ,BUL, ' L (tom ;�frt;haJ.l�b:- -

.'
cia "ao mergulhador ,Cat�l·i.- �o:ll'Ocons��rgUac��p�D.��: d(H:I�� L���) ef:r �ler:�lha� LICENÇA DE 4MADQR �lfpertoRda LQjQ ]�Ie�ro- �O -S�GRE� DA,. "'ttEtir', .

nsnse Oeorges W. W1�d'l, uma turma que mergulhou, do sózinho os costões pro- Recomendamos 'abs caça- nica': á� 5 e 8 horas " l "

D@'-TESOUiiO �': ";"', »;

(',_
com um maravilhos., �xem- dia 20 nailha dos .Moleques fundos da Ilha do Arvoredo

-

Richard �Pl1te:,.'� .1udy C�nsui�: at.e- ·fít.:·o<)plar I?e�ando 40 quilos e do Sul onde ..<lbÁiveram boW; enfrentando Méros de gran- pln'Epl\ft:I.:,.n;:g ">0:111'1,'O·�'" U'lDllIItl�llUft5 Holliday _ 'êlÚ: __ .

'. "
. ""',"

500. Dla 21. do corrente Q resu o. (}!("olho . de :aOI de porte' peixes de todas fi AftA JE 1f1'1. �A1$:I:R�I1,v. UM CASAL 'EM APUROS '�t[novo recurdãsta se :enX!o�� foj mI a� víti�as preferida.s as eg;pécies foram por êle� Pel� que '�em'os observa."
. .. -

_ SllperScope'235 .
..,.-,t�ava mergulh!lndo no "cos essa, mC!,JrsaQ subâquatí- embarcadoa, superando. um,tao da Ar.rnaçao (Il�� de' ,ca. Es��ramos acompanhar, total de mais de 150 quílos.: do o "oito" do Clube Náu�

• Cenrura: 'até_"10, anos; •

Stab· Catar!na) semaapoJ,o de. o'. dr. .ICt,?! nos próximos Lamentàvelmente não ponde tic� Francisco Martínelli é
_

.

. ',,' �':; :'.>em arcaÇl�o, qua� 'o '�P
.

dias por .esses m�r�es de embarcar .0 méro arpoado,' das guarnições . que mais
,fOU com este bonito per Meu D�us" (expressão co-. isto porque o "blchão" se
embora se encontrasse .�m mum do' nosso .armgo Cel, antocou a màis de 20 me- intensamente se preparam.

.-'- u;'lla �rma de J?o?ca p en-i Fagundes). . ;' tros. Só um mergulhaâ·or para as futuras cmnpeti-' _
. :.:::.,.: ....::: .. :. ::.' ". :.':.. :::::":.'::::::::::::'

cla� nao teve dUylda e a!�: ,Tambem aqm esta en�re com.o arrôjo deste veteràno çÕ€s que promoverá' a Fe- :",'::.' .;t/_::.<;'t«:::.' )x :·:t.trMf�:p.ja-Io, co�segu,Indo raze nos.O' nos_so jl'l'ande, ,a�lgo teria tal' disposiçã-o. Espor- deração Aquática de Santa· :::«.,. ":::%�?;: 'n" :·T\ .:. '_:::::':::/::Ji.
.

]Q. ,]p.-rR-.....c.m�. edras MarIO Mey,er, esportIsta tivamente dividiu os peixes . A • t�{?t ..:-:::':::\1:;.:: f ". ::4�f..:::::::·:::::�Kt<'i '

·

com gyande. sacrlÍlclo .
emérito: q·ue �em ág,ua sal·- arpoadO's, com Os tripulan- CatarIna qUê' este ano p�e- 9�::::':"':':': .: :\Jr�' ....:::,:.' ,': .}fAEsta assim de :pa bens .�,ada, ,na\s, yel8!s; . �erança te < a: . b�r�<;ão- q�1.,e, ;e?� tend� recuperar seu antIgo ::::::m-

o n03S0 comp�h_ell'O d .es qU�Ni6i31i ,:íiI;'hiJ'iiT'� h

ava" sob 0�
....
"(OO.. res .lgM""ê.i'ent1"� .,. "

porte _ ,CapJtao Carlos Walter Meyer, e de seu avo. Ahdrade veterano "f1()mem' 'b '1' l' i anoHugo de Souza, um dos \Com êle estivemos n,o dia d mar''''
.

4_
rasl e'lro e su -a,fUer c. .'

mais a�r.ojados .caçad?res 19 na Ilha do Xávier. cAlÇA. :SUBMARINA -EM:
subma,rmós Catarmenses. A'guas ',compl(;ltamente azu- DUPLA C9NTRA ESPI-.
VISITA�TES es, visibi,Jidade superior a NHEL, LINH-AS DE FUN- .

A convite do grupo .do 20 metros, obteve-se bom· DO ETC.
Pir;gui!ll, e fa'lar em Pm- r�s.ultado .. M;ais uma ve� a Aceita�do �'vélho' d�a-
gUl!ll e lem�rar logo DS vItIma pt:lnclpal dos arp<HM fio demandaram aos costoes
nossos amigos J. Moura, foi um belo exemplar de da ilha do Xaviert áS ars . .-
Wildi, Baiano, e out�os qu� Olho de Boi com.o pêso de Walter Me-yel' 'DesernbM'- '.
compõem. aque,la; eqUlp-e que 17 quilos; arpoaram-se.mui adol" Arno� (Chap,elao,. �o- , � 01 tidio Santotantos feItos prllhantes te� tos sargos, enxadas e plran.- �o lhe chamou' o P�"t�ãQ da , '.

a

d êlf d'1.:_ealizado em ,á�ua� çatarl- gicas. Lame�t.ál}1os ser tão Bar;a), o nosso,-:-veterano e_\. I Ç��'�VlgOl'osO e au 10,
nenses, a qUI ,estlvera� tartle, po�s, mIClOu-se o mer v�lho 'amigo' Zéquinha, o .:Erlc�, PedTl9' �ulo ,

Flores,;
aC!l�p.a-d�s ,na pra\a dos In gul.h� a�1 pelas H3 horas e.Carlos .(�ta 'Galego, º.Olll) __ J�USS,I, Edl(�,' ChlcQ _Correa,
gl<es.�sl .,iQS", c.oW1?on",�t.ea. ta _ .me'l�" ence.m'andQ.-.s� ..:.D�.rt'9",;,I:êste.o;"-�a;�a' 'a. pesca' de. 1,Jli�a '

; -Wilson 'o gigantesco 1'0-
eqt"l'ne Ane-qu,lfh",' do Rlu, ,das l'rt"""t:'o-rá:lf.""a-''b'''�'2íe;r, '." .,..•.;-l'! .!jL�.'::�.,;,"'-'-""',!",,,,". 1",,,,,-,,,.,,,,·. ."

,_

,_, "

.

.q 1''' . �
:J '" , '!' , , e -canl'F" rcvaUU'O'� _E..�_ • '�...,.. �

.. A, .

eu: número d�.trEiS"- JosP quasl à �o'ite, 1;.,.' 'a um'espinMl de 100 8:n� ,:t,., '. �', �u:.
Ohnt_ho,-Surrao e ?r. Re,nl,\'-'

. Apr?,:e1ta�0 81;1:3;S '.f�J;':as �óis e '-para: m�rgu,}�o. n�sIc
' >

-�e·, chl2�adp da �,_ ,.
n a ��o Sa. Mergulhala�.

_ na� o Capi_t�o HugQ ,dll'i�IU �� o Mario M'eye.r. lfllcaa<{a. ,a • 'qu�, ç�nta·;apenas ,2� anos.
Ilhas do �orte _ Mata MFe a P.'o!'.to Belo ell). Compan.hlR pescaria é �mbarcad� ._u�

,

N>o. timãb"está a inteligen-me, BadeJO, Ar,anhas.e, ,(1- do vitor '(dulpla dos-:Mlse-:, :o.lho·d� Boi, ar.p'oado ,de·Il.e'" .

"._ • ,.
� , '

'

leques do· Norte. TI:vel:aliü l'-áveis - Vitor Hugo)\ onde
l'

- 12 qiülos' dahi :.: _"- �la.àe-Joool F-,urtado a,exL-, .

deRo d o menos ,.
, . 3'.' +, t'so_rte com os peixes. . � esp�n:av.am superar o recor, para a frente mani�e�tou-. Francisco Cirilo Ju�ior

l �lr' malor rena\lrnen�o _ec-
mmados Ol�o, de BOI, pOIS Bra,sJJel�o,de RQb�IQ�,at1,lal se a vantagem da caça s.uP- I' '. V ,�_ nico de seus conil3i1ildad0s, .

_
'

a�p0aram dlve�'so�lde bOf )Jl�.nte� c,om? pe�� :d&-,.l% jriarina. O. total ile';'p�p:es,;' -nJià,r'i;�ménte p'el� m"ànhã1' :Qae se- Írreca:vénham Ri- .(..:J:.STA PESCEH,:AQ TR$,s ,10.000 ·metrloiS.
peso" (15 a 25 qUl Os ca a qUl}c,s e,l.l00;. 'E�ls·vem,·em, <ttin iu a ,3(:) das qU�l$ 14 - ,

..
'

.. '<;_
� '_ .

-; I,' "" .

• '

'E SUBIRA' UM' _ São I'Desde'á 10 e Uum). Não foi .superado \ne� loca'l ·cOIi'weei<do. eXém,pl�l'�� .de ;r ão. Quanto ao' j>ês:t>! ��:'�él fa�d�, pode;se 'i�,r � ��ulo N?:o.. L�z: q�e o," ,

'
..

.�" �

Kuts, os 5.0�o' pr.ss g e

nhum recol:d, embo,ra, ,te_ pa.l�a sup()l:ar .esSa. �a!,ca;. Ja ,im 'útiico peixe arpC'iado, '�,Or ,Edmuncla da L:u,z Pltl,tql ,.:'e.t.gnt" martmel:n? esta em. Paulo,. 28 ('�,A.).. Por 21 metros po-

uha:nos notwlas da presen..: bem elevad·a na espeC1e..Em doeria superar 10 dos �eg�- rasgar mima velocldaCl.e lou fOil1Ina e dispôsto a grandes votos a � f_�)! aprovado pela dem se�corridos em'13'30"
ça de um gr!nde �ero �a {!OnVersa com a dupla fIca·

(10'S' �m Unpa.-, P,êla prllnel-: qa' as .águas da. nossa baía' proeSas ande, quer- que ve- Federação Pau-lista de Fú- e os. 10.000 metros' em
quela zona . .r.sse mona, r._o mos sabendo que o, nos�o, .

I

ez assistfmes, a pesca ',,' .'
, -" -.' .

t b 1 1"" f Pld: 2820" e é mesmo ·possiveI.antigo de- Tijuc!ls � DaVId ��1 \hha' dQs peixes den@- sul.. gt��I,'n�c'ldQ.lP:�,QS, bra-r r0aill á\COJ�pe.trr:. e ?, o p.oJeyo, auoe,

E: I e'm" 8i S.antos, se haVia detrG�ta""'minados Olhete. Co_nvêm'.; �.,. -�-;---.-,':., .

.

.• , '.
Carvalho ,que estabelece .a que o corredor de 'fl1oeio-

mpa OU ." ... ,

' -

dg ,com' um Robalão,. q!!-� '-t,zet IilU'e n��se ;nQm:e�t�, J.. cl. N�r lJ;U:H tt
.. ��urD'�1 f,.C·R. 'E TA. .. dec�àa de, tr�s dupes e a fundo' capaz de realizar

A d
11ao lhe deu ch�nce. N;ao e encontrava :arpoado, ,um ,.

. ;�. tt�I,,,, A 1:.1," f ,J;. " subida. de um no Campeo-· Í'sso se encontre :na_ URSS" ..

guacu' O
.

ses O f' 'ncontrado esse Gohas S
'.

(f
_,

d d) . �ue. .'
.

. "
"

-. - , "

,.

• '" '1°1 €:R-obalos "mas outros Olh� de BOI ud·n eT� Gd, !ld.e_ Represtntando' ,o drret9r. pr€CISaO, que estour:ou na ,nato. PauJIsta de Futebql "No, curSo dos ·s,et�. pró--·,os.
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mcont:t;aram os ferros agu- bem embarcando�se .esportIvo est� JOIna , C0II_l''': '.tI;.ave.,. ' a. eClsao" .. vigorara no �{!mo élQ\lOS, pre�sou' Kuts
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q1l:ilos ,e,um de �3 age.
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sa a o pl'aUa apenas a. tres , pa�- TRILE�:n -0, . 'Uli : 5U.rta ·os p01S ,o numero -de
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d'Os pela água. Pouca visi-
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que' tive o ,pra2ier- de c!olJ1he-" --x--' ;que soubemos, o iagüe!jro tlétismo a-litmêÍlt�rá canside�Gramado desta . apl a, bilidade, força dágua e ou- I �.'
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d é

I ! II . l'
.

',' -

Q" '<;" ], "

G 'b d 'Ir F'" .' �'e'; 'e 't ,,' l' i Após haver nssin:ala'xo'qu"efrente ao "onze" local d0 pelas UgIrNaSn Ees MmaORrU!!'BI'XA- Lv'J

fQ_
.. v�' a�:remlaça 'd�

. .... n co arcez_:. �af a o ' u 1-
.

Iguet::ens._ � s.:es ._?l �<9'S u

.

d
.

. PING
,

-

"Ir Apos o àto e posSe,- te- mo, Q Güararu ez um. tes-:' ;9IlOS-'_ e' cUJa�'c0ntu:sao ve- '2Sses tempos erám" realiza-

A�:nlfa:� inicial," uemolls.-· DAS �B�� tJ>�UrO�E
- I '.. LI !

ve início o baile prograina-. te: dé res,istêneia e�m os .. r.Hlc'��r'��)p�:;PtI:�'ltb:',�.ré-, v,�is,. ele m.es�o ten�6 estJ1-
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de cin- I dr. Victor, Ca,pI ao
. uMgo, Liga :Náutica de Santa Ca- real, camaradagem, entre F,C3ra'·e só deixarám ° fra- 'lhoras. :0 ''player'' que
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co tentos cüntra ápenas Ulll yer do Morubixabas, di�i- tarllla em estava as-
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tr�u fac:� que :até. hoje se, .
V�U em ta Pereira. .
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Dese]un o e ICI a es aos guan o rhegou em .casa .. " GRADIM· TEC�JOO D.A :.esses tempos., '
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etiraeJo o Proj,eto Panam
NotíciáS da PREFEITURA

Mágua do Sr. Sebastião Neves Estivalet-Pires a causa ., Em redação final o falho projeto go-
vernista do abono provisóriO' - Despedidas do Deputado Paulo Preis ���d�a�t��r�:�;�i:���ec�����=

,

," ra catorze amigos e, em
Ó principal assunto da 1 fundamente a atitude do sr. I Manifestou, ainda, o sr., tria pesada e o automobílía- tôda a Assembléia, trinta e

Hora do Expediente da ses- ,; Estivalet Pires, escolhendo
I Est�v�let Pires, que a. pro- tica, ora em pleno progres- oito amízades que muito

são de ôntetn na Assembléia.- justamente o dia de ante-
I posrçao

do orador, Se era de so, e que colocará o pais no prezava, e tinha orgulho de
Legislativa, foi a retirada, ôntem, em que as galerias 24 .de _novembro últim,o, por" 'cami!lhO da emancipaçã� haver sido representante do
pelo autor, deputado udenís- .estavam repletas, para ver- que somente nos tV-tlmos económíca, resultando, dai, povo na Assembléia Legisla
ta Sebastião Neves, do pro-

.

berar seu projeto de lei, �a- dias da atual legislatura_�eu certo desajuste que era o tiva de Santa Catarina.
jeto de lei chamado de pa- "xando-o de panamá. "V. autór se lembrara de apre- trtbuto. do própria cresci- Finalizou o.oradQr, em

nam�, e que vísívãcríar d�- ; Excia. _ disse � certa altu- sentá-la a debate? _ml'l!),to. 4tu.diu, em seguida, sua despedida,. externando
retorías, chefias . e de_!lla.rs ,ra o. orador _ ontem [ogou- ESTIVALET: "NOSSA C��- o ?rador,. �o fato· de' outros que esperava que os parla
cargos no quadro da propria me as feras como se eu f03- TICA NAO FOI IMPROFI- paises haverem, também mentares reeleitos e os que
Assembléia. I se um criI?inoso comum."

. CUA" passado por �essa crise, su- comporão a nova álegíslatu-
O mais. interessante do ��egou, ainda, o sr. Sebas- Continuando o aparte, ex- perando-a çompletanumté, e ra, trabalhem com os olhos

caso, é que o parlamenta.r I
tíão N�ves, que o deputado prímíu o sr. Estivalet �res logo em seguida referiu-se voltados para o.s interesses

udênista manifestou na trí-
j' pessedísta .

fez uso, assim, que o orador não julgasse ao fator trabalho, num elí- de Santa Catarma, certo de
buna verdadeiro desagua-, de uma atitude deselegante, que o aparteante qüízesse, ma de valorização do ho- que, ao voltar para a planí
douro de máguas que gU9:f- ,ao que� em aparte, êste af�r:.. na simples erítíca do l?roje- mem., Dísse ser favorável à cíe, seu Estado teria dias
dava do deputado pessedís- mau ?ao haver �elto se�a? to em questão, fazê-Io com multiplicação e dissemina- mais venturosos. O orador
ta sr. Estivalet Pires. I apreciar o projeto, crítí- segundas intenções, de õr- ção de pequenas indústrias, foi vivamente ovacionado e

- - - - - - _

"FUI LANÇADO AS FERAS!" .,�ando-� somente, longe da dem pessoal. E quanto à que � ,adentrassem no país cumprimentado por todos os PASSEIOS PÚBLICOS
Disse ainda o sr. Sebas- Intenção de jogar o l° secre- crítica _ disse ainda o sr. em óusca do -eonsumídor do seus colegas da casa.. PRECISAM DE

tião Neves q1;le sentia pro-: tário da Mesa às feras.' E_stivalet Píres _' ele a far� -ínteríôr.
'

Após, o sr. ouee' 'Caldas CONSERTOS
toda vez que clou"Qer, .meJ� . O' sr. Paulo. Preis maní vai a tribuna tecer conside-! Florianópolis cresce amo a seus co egas, qu�� festo�e sôbre a amizade rações de órdem geral e o Ih .

houver dis<:ord�I!cia d�>:pen- que encontrara- de parte de presidente encerra a séssão, 10 o.s .Vl�tOS. _sa!llento dentro da Assem-
seus companheiros de banca- convocando outra pára ho- f Inícíatívas de vulto dão à

bléía, terminando �or dizer da "bloco granítico discipli- je no horário de praxe. : ex-Destêrro um aspecto de
que ela, no caso, nao tinha � "

,

;���!2:E�0�:� 1�Nln18 J�R,n Mj�nBj!� R�TIBNt 8IJ�, �I nm
autor do projeto em causa'

Depois de uma bréve es- União Democrática Nado'declarou literalmente, na

tribuna, em queixa amargal tada em nossa Capital, onde nal, Senador Juracy Maga
dos motivos da 'marcha-a-re presidiu, a convite do sr. lhães, recentemente eleito
em sua proposi�. Fernando Faria, um ban- governador da Bahia, retor
REDAÇAO FINAL AO PRO-

quete em homenazem ao noti ao Rio de Janeiro.JETO DE ABONO PROVI- b

Tempo limpo, sem teto. Azul infinito num céu de SORIO '-. dr. Paulo Konder Bornhau- Sua visita fói pontilhada
poesia. íamos ver tudo 'e saltitar um pouco nos cabeças Entre outros projetos, que sen, que se retirou para a vi por varres acontecimentos
da ,serra. A imensa libelula deixou a espiral enfiando-se foram submetidos à vota- Üa prtvada na cidade de Ita- de larga repercussão polítí- dato à sucessão

. .

t t ção quanto à redação final, , .

1
. _

pelo. vale .,dq Cubatão .. Nada de parafuso mquie an e e
ressalta o que coneede abo- jaí 'o Presidente Nacional da ca para o nosso Estado; nas proximas e eiçoes.

tangente obscura para, Lajes. Apenas uma rampa suave
no provisório aOS" servidores �__�_:......;..-\-_;._,,�;.--_:---_:_-

com alguns safanões nos degraus da montanha. do Estado, enviado à Assem- Iederecêo Atle't'lca Catarl"nenSe O" t dos Pessedllst reanl1dos sob aA serrà vai se desnudando. Aqui .e ali chagas san- bléia pela govêrno do- Esta- 'epuI. .

.grent::ts ou. clareíras amareladas que. se alastram como do. Aprovado, subirá agora

AVISO rA p'RArA'
'.

d
I

d S' rlE["t1\�MOS�:�;:.:���r�a�e��va�:::n:�o:��ú;�oCi�:!�;�Sa:el�:�d::' tf�������NigSJ=J.t Pelo presente fiCa���irl�d��
�Qd�-�-P6S--!_

.'
�P�,!.!:....kou�:'n�=anh� de

.

deixando-lhe o feio esqueleto de paisagem lunar. Milha· . Na hora .®_��t;,' �
. sOàs,'ffrmas,-;ocledades, entidades, etc., credoras de

-,

ôntem nesta capital, na séde' do Partido Social De- !res de homens se assanhavam con t
.

l·dms--4e.-Deús" .iiãêi governista �àert Ràmo.3 '

qualquer espécie da FAC a apresentarem a compro- mocrático, com a presença da. atual e da futura

Iderrubando, coiv'. do o. sangue gener?so e, �;i!��r_s:Oi:o trl;��m::t� vação ou discriminação das' dívidas dentro de 10

� bancada pessedista da Assembléia LegiE.lativa do
, .f--:e:::x"'ar.u:-'i:�I-,""·"""1I""n�,r.unda, abandonavam-nas à chuvas Iradas

em Lajes, dó sr. Eugenio (dez) dias a contar da presente data, em sua sede Estado, sob a presidência do sr. Cel�o Ramos.
A ,.que lhe cavavam as, chagas. Neves, altamente conce�tua- provjsória à rua Tiradentes nO3.' Entre outros assuntos, da maIS �lta ;relevan-

E assim na -inconsciência de animal daninho, iam do em Lajes. Pediu, aInda, As contas não apresentaaas nêste prazo não se-

�"
.

cia para a agr'emiação, foi o sr. CelE.o Ramos c1'e-

Ios h0�ens f�bricando áridos desertos. constasse
. �os anais .da,cã· rão reconhecidas. dericiado,r.por todos os presen�e, para t!a�ar, juntoEis que para redimir o crime e a estupidez de seus marda a vlsldta aJFlory_lanoMPoa- Florianópolis, 30 de janeiro de 1959. a' dl'reça�o do Partl'do Trabalhista BraSIleirO ares'

-

'
I

'

. !is o sena or urac -

semelhantes, alguns homens salram a semear e resemear
galhães, .eleito governado!" !CARO PA$SOS peito das eleições da Mêsa da Assembléia Legisla-

,flore�tas, a' cicatrizar as feridas, a revestir a terra gene- da Bahia. O deputado Esti- 'Presidente
"$"J" � tiva, na próxima legislatura.

.rosa'. Poucos, mas obstinados; pioneiros da récomposição valet Pires associou-se a
Na reunião em aprêço, apresentaram deSlpedI-

da natureza pujante. Sacerdotes da natureza, iam plan- essas homenagens, de parte
da ... os parlamentares pessedistas que tel'minaram-

da bancada pessedista da "'-,' . -,
._", _

tando, "",Inaodo, combatendo a denubada, com eMa
Casa. O M. Rubens Nazare-

M""O ,<..ente mandato, havoD<\o, ta!"bém, c�m,.rec!-

,;;;f�;�Ê!?1�::'�?:'1::��:'d:!�:�i:: �f�fEg�t;�� �M·U.·'_'. ',H I'C:'·.�,.:r.: ��;I��"id���fff�:::�l���:�J:o::
tra-Ihes a variedade mfmita das ofiCInas ,e eus, p:_o- DESPEDE-SE DA. CASA O

_.
Ficou assentado, na�ocasião, outra reunião

cura convencê-los. Abriu a luta naquela behssima sessao, 'SR. PAULO PREIS
_ dos representantes �ssedistas n� Assembléia após

Ao Teatro Alvaro' de Carvalho, porta de ouro de seu tra- Magnífica. peça orat�ri�, :'1a sessão
_

de ôntem ��7 de

j�-I
mais uma vez

__
o pr<lblem� �a rs-

a sessão de hoje, no legislativo estadual, na séde
balho educativo. elevada e rIca �� cOJ1celtoo""'. nel�o), �a camaFda Munt,cIPdal, fOI. trapda dad Lago� dai Condcelçd�o, f ' di)' partido, na 'qual serão.. escolhidos o lider .e sub-

, • , > foi â que proferIU o opero -" <le IntCIQ ,apr,ova a a a. a a Ses- ass"n o-se a 01' em o la, OIValeu o_esfOrçO? so deputado Paulo PrelR. são antenor. Do expediente cons- aprovado parecer da Comissão de

llider,
'respectivamente, da próxima ba!lcada pes-

Camo nao, se 650.000 ?edldos de eucaliptus recebeu
ao despedir-s� da Casa. Dis- tavam vários ofícios e comunica- Justiça, solicitando maiores in- sedista na Câmarà. ,

êle só dos descendentes desses açoritas que vinham des-
se o orador que há quarenta ções. fQrmações ao Executivo, com re- Outra resolução de grande relevância, qué f?ipI'ndo a Ilha? anos escuta dizer que o B;ra- . Livre a palovra, solicitou-a o 'Iação '80 'projeto de lei 2-59" ()ue � f 't

. �

anais.

. ..,. tomada, é a: de que serao el as reumoes sem
xxx

! sil sucumbe, porém o que Vereador Carmelo Faraeo, para reestruturu' cargos na Prefeitura,
h i d t'

_

f'd E d'
_ .

t 0"8 f d,os representante,s pessedist.as" onde todos OE. as- i' . h 1 t id d d 'sucede é u'a marc a: n e 1- referir-se à expl'essao pro 01'1 a m IScussao o .proJe o no.
Braslha, um ��nho em marc a pe a enac_ a e e,

vel para o progresso, que re- n� .essão antel'ior, pelo Vereador que Ilt!nomina Avenida Osmar O suntos pertinentes à agremiação serão tratados•.
um homem. Braslha, novo centro) de gravidade da nova

puta sem precedentes 'n� Alvaro Millen da. Silveira. Este Cunha ii antiga Avenida Jorge ��)....o.....-'�)__'c__�
geografia humana nacional. Brasilia, um monumento história da civilizaç�o �o- i úitimo .edil, aI' ser le�brado pelo Lacerda. O Sr. Carmelo Fal'!lco

marcu do Brasil novo. Brasília, uma abertura de novo derna, e sómente .Igualado t'
Sr; Far.aco, d.e de�laraça� sua pou.- pediu a palavr.a munifestanlo-se

t d U d "'"'a I e soa do SI ma'is uma vez contrário ao mes-
ciclo O país passandO à órbita das grandes potências. ao dos Es a os UI os, u. co Isongell'lt a.pS.

A'chava, um absllrdo: .
.
_. -

i 1· América. losmar Cunha,. respondera que mo. mI"

Brasllla, uma afirmaçao u:amsta em depressao pess m s
"O Brasil, disse o sr. Pau- ,preferia ficar com o Bom Lad:rão 'diar-se o nome de lima a_venida que

ta.' Brasília, uma declaraçao de confiança. lo Preis cresce em prestígio a' ficaF cQm. Pilatos e com os ,homenageava o ex-Governador P) - Um expur�o 11!aciço
Brasília deveria 'ser a súmula dos es�r.ços de todos interna�ional; e tenho a I fadseus.", Jorge Lacerda, para dar-lhe o está em preparação na Co-

os ERtados, a integração das riquezas de cada território, crença de que estamos no Ora, ço�tin�u ? Sr: Fa�a�o; o nQme de alguem aind'a vivo e réia do Norte, declarou à
.

t 't· nativas de cada um' caminho certo." ,A esta al-: Bom Ladra0 Ja-fora Identificado. portanto, fillivel.
". . . 1" t 01'com c�lsas cara ens lcas: .. tura, pedindo' aparte; o sr.. Faltava liesco�rir quem 'seri� o O Sr, Alvaro MiIlen, lembrou ImprenSa, o Jorna IS a n -

POIS Cesar Seara assim o pepsa e assim executou .. _ ,Laert Vieira apresentou ao Pilatos,' que lavou as mãos d.an- que outros 10ugr.doul'Os já ti- te-coreano Lee Dong Joan,
Naq'uel�, hôrto bem tratado e em pl�na compOSlçao, orador na qualidade de li� t'e da verdade e ,quem seria, o nham a den<1l11inação de Jorge que ontem aproveitando

vi alinhados, torrões e cestões, com as mais variadas 01'- der da' UDN na Assembléia, Fariseu; o hipócljta, o que �do- Lacerd.a, requerendo mesmo a
uma reunião da Comissão

na'menta'I'S da-flora, desde o buquê dos flam,boaians às o testemunho insuspeito .pe- tava doi. pes�s. e duas me.dldas: Jun.tada de um recorte do jornal .

I.

I id P d
. d d d a fOI "A Gazeta'" onde constava que de Armistício nesta�caplta

maravilhosas chuva.s de ouro
..Acacias: Pinheiro�, ?edros, i� t���::�od:��t��� y �p�:;" '10 ;:�:�o,o"-;�':;:aeniaze�d� 'bla- o Governo do Estado irá inau- refugiou-"se na parte aliada

carvalhos, amendoeiras, casuarInas, mil uma crlaçoes da
cionil>ta' esperando' que o que- e dizendo que so encontrava gurar a Avenida Jorge Lacerda. da zona desmilitarizada.

beleza, iam florir, matizar, vestir os descalyados das ter-
mesmo 'côlha, na vida, as: uma pessôa, a quem tal determi- b Sr. Liberato Carioni segeriu,

ras goianas. Era um manto para Brasília. Um presente da mais constantes felicidades nação ,servia. Era juS'tn�nente o uma emenda dando o nome de

generosa terra barriga-verde. Uma renda, policr�ma de _pessoais. s:. -yereador 'Alvar? MIllen çla Senador Nerêu R;llllOS, à citada,
, . Agradecendo 'o apartean- S,lve,ra, que por diversas v�z�s Avenida, Justificou Sua emenda,

alegrIa par� ,os olhos.
. te,. o sr. Paulo Preis referiu- Se havia man:ife�tado contl'al'lO dizendo qué reconhecia em N'e-

Quem Ira leva;- essas seiscentas mudas carinhosa-
se às metas do presidente nó ex-;P�ef�ito Osmar Cunha e rêu Ramos, apesar de ter sido seu

mente preparadas por Cesar Seara? Kubitschek, pertinentes ao que agorll_ _o apo.iava francamente. adversário político, urn gr�nde ho_Â
,

Varig? Cruzeiro?· Real?;-'Fab? desenvolvimento da iIldús- O Sr. Liberato CariQni obtrdou mem público e que r,ealmente tra-

balhara por Santa Cataril\"'
Também o Sr. Carmelo, Faraco

ILUSTRES VISITANTES
NO CARNAVAL DA ILHA
A fim de dar maior di

vulgação aio Carnaval de
Florianópolis, o Prefeito
Dib Cherem enviou convi
tes para que visitem 'esta
Capital, durante o tríduo

terra que se dinamiza, que
procura acompanhar a mar�
cha do progresso.
Para que a metrópole se

ja, realmente, uma cidade

moderna, necessário se
,
faz

que o povo coopere 'com o

poder público na solução de,

múltiplos problemas, Um
dêles é o estado. .em que se

acham os passeios. públicos,
cujo dever de reparar não

pode mais ser adiado.

Daí, o nosso apêlo, para
que os proprietários, confor
me lhes ordena a lei, co-'
laborem com a Prefeitura,
antecipando-se, assim, às

determinações, que serão bai
xadas oportunamente.
Povo e govêrno devem

caminhar de braçoj, dados,
para que encontrem o deno-_
minador comum de justos
reclamos.
PREFEITURA E DEPAR
TAMENTO DE SAU'DE
NA SOLUÇÃO - DO

PROBLEMA'
,o Prefeito da cidade, sr.

Dib Cherem, entendeu-se
.com o Diretor do Departa
menta de Saúde Pública,
visando acertar providên
-cias para atender aos mora
dores da rua Juca do Loide,
na bairro de Coqueiros.
Prefeitura e Departamento,
numa "entente cordiale",
farão a parte que lhes toca,
e os beneficiados serão DS'

residentes à�la via públi-

momesco, aos jornalistas
Hélio Thurler, da magnífí
-ca "VISÃO", Geníval Ra
belo, da publicação especia
lizada em assuntos publicí
tários "PN", e José Cury,
de "PANORAMA", que se

edita, em Curitiba.
Os convidados deverão

confirmar sua vinda até 3
ou 4 do próximo mês, a fim
de que a

.

Municipalidadé"
tome as providências neces

sárias à hospedagem.

Fforfanépelís, Sexta feira, 30 de Janeiro de 1959

UM MANTO�PARA BRASILlA
Segundo apurou a Repor

tagern, o dr. Fernando Faria

PAULO VIEIRA DA ROSA

.declarou 4_'Ue..__:o._.sr. Irineu
Bornhausen, iSer��la
U.D,N., lançado como cand'

:Expurgo
PAN MJUN JOM, 29 (U

na CORE1A do NORTE

-

TAC.cRUZ[IRO

Lee Dong Joon acrescen-
Lee DOillg Joon, que tra-

tou que "eomunas" �o gê- balha.. para o "Pravda" des
nero das instauradas na

de 1956 declarou que Kim
China estão sendo. atual-

. il Sung,
'

primeiro-minis.trp
ment·e organizadas em tôda

norte-eoreano, que atual
a Coréia no Norte 90b o no-

mente goza de uma auto
me de "cooperativas agrí- ridade inconteste na Coréia
colas". O trabalho, declarou do Norte tem frequentes
começa, às 5 horas da ma- c'onversações telefônicas,
nhã e só termina .às. 22 ho-

por linha.direta, com Kru-
ras 'sendo as refeições fei-

chev. Finalmente, segund:c.tas' em comum nos refeito-
l' Ch'o jorna lsta, a lna entrou

rios de' cada cooperativa
na guerra di'!' Coréia porSilveira, declarou que tinha orgu- que, em geral, agrupa 15 fa- -

lho 'em afirmar que nenhum Ve-
T

insistência de Stalin e ape-
(lo O. '. '\)Oreador m�is. d? que êle havia pri- ml.las·

i 'jo�nalista sár das objeções de .Chou

tlu:n ::�"I"O �::I;(h�:;: f}I,;;;;r.;;...tn�;·Iç,i<;�;.�:.H\.)i::·I··· D�·iN;;:I·::,-';:'·D;J\t···I········· ;:�:::::;F:=:���:F�:;:,::: ��E�:;;f:i.:e�::';,,� eMmAL.laS
i.

ESTALEIROS.::.... ....
,.

'._ :' !JJ.. :' .:;::;, .. �;. ;.;,.�I;;: ·t:;·;::·. ;�,;�;;,; ;;�:. ::;:. /,:�".; J,:{: ·:.M·;· ';;;" . magogia d� oposiç�o e qu:,. po�'
. LJ' '.:,:.,< .

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

!:�en�:.tivoE�o'!a:�:aç;:�tJ.:�:;o � VIAJANTES 'I Dois novos pr:ojetos, para
00 "e o N V A I R" '_.�o--",�, emenda rejeitada, contra os votos

I construção de estaleiros, nodos Srs, Liber.to Cal'ioni, Harol- DR. HENRIQUE RUPp·
dQ Vilela e Carmelo Fàraco. JUNIOR país; formll aprovados on-

Votaram a favor as bancadas do Viajou dia 29, quinta feira tem, pelo GEICON, .em reu-

PSD, PTB e P_SP. .p.p., com destino ao Rio de nião presidida pelo sr. Lú-
Em discussão o projeto que Janeiro. peló· "Convalr:'" cio Meira, titular. Os nevosconcede concessão privilegiada TAC-CRUZEIRO DO SUL, o'. -

d E li'
para a instalação de uma bom: Sr. Henrique Rupp Junim' projetos sao a < ngen .. ,na
ba de gasolina nas cabeceiras doa. 'pessôa muito r!!lacionada em d� Máquinas S.A. (EMAQ)'

.

Ponte Hel'cílio Luz, havendo a Co� nossos meio& sociai&.
I na ilha do Governadol' .e dos

mis�ãQ de. Justiça_reiterado se.u �R:. AB�LARDO �UPP. Estaleiros Reunidos Verol-
pedIdo, de l1:Iformaçoes ao Executl-, '. ViaJOU dia 29, qUInta f,el- .

vo sôbre o valor do aluguel a ser ra, para o Rio de Janeiro, ,me, em Jacuecanga, na ilha
DI.... ,.cobrado pela Municipalidade. pelo' "Convai:J;" TAC-CR'q� Grande; o primeiro consti-

) Esgotada a hora regimental. o ZEIRO DO SUL, O Sr. Abe- tuído de capitais nacioÚais
."--------.5'" Sr, Presidente encerrou a sessão,_ 1ardo -R;upp, abalizado pro-

e o segundo de capitais lnix-.

marcaMo outra para amanhã, à ,fflssor, da Faculdade de Di-
hoFá' regimental. r�t-º (;te :Florianópoli�. ,

tos, hEasileiros e!-"hOJ'3.n'El.'ese:s·'

::i)epois de numerosos in

terrogatórios sôbre a sua

lealdade submetidos a êsses

interrogatórios, acrescentou

Lee Dong Joon cujo pai,
antigo proprie'tfu:io, foi prê
:;0 há um 'mês p€la políca de .

segurança comunista. O

jornalista norte-coreano é

casado e tem uma filhinha'

de 2 mêses.

PARA PÓRIO .

ALfGRE
�

...
d.eu seu apôio integ-ral a emenda

Carioni, afirmando que O saudoso
Senador Nerêu Ram'os. talvêz o

maior homem I?úblico de S. Cata-

,

As1DHORAS ri!1a, bem merecia o seu nome em

uma Avenida de nossa Capital,
O sr. Vereador Alvaro Millen da

fi
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"
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DIARIAMENT-:E '

-do�� SUL
-

,"

Horário idealizado (?specialmente para.
sua comodidade!

-

Use' "CRUZEIRO A PRAZO" e pague

'"'�'---:;;''1"''' �or'��.. i-�:�Tt;..� �1
,

"

a passagem na volta ern suaves

mensalidades! I
\

-

�"
-------_.;;..-------·.......,-.-<�pr·CEU

Rua Felipe Sch:mitd, 24 tonas: 21-11 037·00 ._.

--_ ..._ ..�.:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


