
I Tomam p�sse 'O-je os pre
feitos ,eleitos not. �8 muni,
cípíos recem Ct)'dos. no Es:
tado. Entré elesl os seguin
tes, pertencentes aes qua
dros do Partido t SoclaLDe
mocrático: AntQnio Rocha
I.(oures, de Ganijro Erê, Ar-

���tnrit���e:�����:� R-'e'-u-na-m-o-n-o-s-'-ac-abemosBati$ta AlbertoIf. de Grão
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-rarí, de Pouso lfetIondo, Pe-

�!�a��!�li�� d ·lr:.n�� �f�
I

a's 'd I-se'U550"es'das Arltas, Jo. ··�gl1ng, de :1,,'0·m.São �u�e�ço dI. este; Lean- ..
dro BertoU; de' ti do Oestt',

"

Orestes $ouza� Santa Ce- CIDADE DO VATICANO estão divididas e diremos diversas Igrejas que, disse
cílía, Orlando ecker, de I 30' (UP) � "Não faremos apenas, ,reunamo-nos, aca- ele, esperadas há muito
Santo Amaro d ,I�peratriz, um .processo histórico, não bemos com as discussões", tempo, estão _às voltas com

Henrique Mau ta, de Sãó procuraremos .ver quem ti- Fo! assim que se exprimiu dissenções internas". Foi
João Batista e �ln� Schrae- nha razão e quem não a ti- o Papa. segundo certas tes- por isso que, depois de ter

JJ:D!eão 'J;)E HOJE:, 8 Páginn ...,-,Cr$ 2.00 - FLORIANO'POLIS 31 DE JANlpIRO' :QE1959 der, de Trom,b f
o '-Central, nha. 4s responsabilidades tesmunhas, falando do pro- realçado ser inegavel que a-

, - blema da unidade 'da Igre- Igreja Catolíca, tornou-se

P,dlitico· do Ocidente t '.·.·ndente ,a �tox��:�;��ilf����::i'�iO ����:rc�·W::H�.i::��
. .

,\ Essas palavras foram pro possui a verdade, o Santo

"Pc:aer :Retroce'der a lil�,.Istéri-a'
1,1 �;!á:à��i�ro:i�eO�Jl1!� �:�:�es�f��r� �pJeul���;:

,
. de Roma durante a visita nos".

MoSCÓU, 30 (U. PJ - 01 enquanto houver bases atô- de excluir a guerra da vida com armas nu ares. El�ta do "grupO antipartido". que fez hoje de manhã ao .
Por outro .lad9'· o Papa

minlstr,!l ,4a8, líelaçõe� Exte- míeas ali instaladas. Afinal da sociedade humana. Se o conduta agressi�h. dos im-I A moçªo indica a possibi- Convento dos Passlonístas, .exortou os vrgarios a oral'

-trores(Sôviêtléo,' Andrei Gro- de contas, a distancia entre sistema socialista -pudesse perialistas prov� 'que certa ',lidade de que um ou mais contíguo à Igreja de São, � �azel' orar . �ambém pelo
'niYllo� a-cusou ras potencias .a-trntão SOviétiea e o ponto contar nada mais que com, gente precipitadA não aban- dos componentes 'do grupo, João e São Paulo, onde .exlto do Concílio bem �omo

, � .oeldentais.· hoje' .no terceiro 'mais remoto d1:t Republica isto, a garantia da impos- donou .aínda- a �!lperança de que inclui o ex-primeiro mí- atualmente se desenrolam para o sucesso do Smodo
, ,dla. de ,se*e�< do .21Q çon-' Federa,l Alenili é menor que sibilidade de' uma guerra fazer' com que � histórl" se nistro Molotov, sejam cha- exercícios espirituais para R?��no e ?a. .reforma do

.'g��ss� ,d�))�r,t,idÇl 9omu�l$ta: da, U���o �9viétic�.à Lua. . mundial, apenas isto sígní- repita.".
. .

:' .' .

< mados a comp!1recer ante � o clero da Cidade Eterna. Códigr, de Direito oanoní-
dê . te-stllrem', persegumdo ,Mahlfesto1:l, em seguída, ficaria a morte. do putrefac�'- Um alto d1l"1g�hte do :V�r-' suprema autorídade comu- O Papa deu a entender co.

uma. ,poUtiéa ,iritern�c1cmal que I), União Soyiética havia to capítalísmo. Os politicos tido Comunista �Xigiu, hoje, _ nista, a qualquer momento. que �,ªle não escondia as di- O Papa que estava acom
têndende a "fazer retroce- colocado uma "'influência burgueses têm rechaçado to. qu� o 21.°' Congrésso "TOme tvan, Spiridinov, novo di- ficuldades que se opõem à panhado s()me�te por mon

der .a história" ..
'

" estabilizadora" na' tensão dó das as nossas proposições eontâs" dos' e}C-pt�eiros mí- rígente do Partido Comunis- realização da "unidade da senhor·Nassalh Rocca, mes-
Acpsou, igualmente, o se- mundo: "Tudo,isto muda a de paz. Estão íntensírícando nístros, atuaímente em des- -.ta.de Leningrado, apresen- Igreja, porque será extre- tre �e. camara e do seu s�-

-

cretíJ.."�o, de Estado' norte- correlação das /fôrças do suas atividades com' blocos graça; Georgi' )t�lenkov e -tou 'essa eXigenc1a na sessão mamente dificil fazer vol- cret�r.lO, mons,enhor .

Lono
'arl\êBêánô John'Foster Dul.. mundo", sustentou. "Surge militares, criando' bases e Nikolai BUlganilh.-j�ntamen- matutina "'do 'XXI Congresso tarem a harmonia e o espi- Caplvllla,' fOl rec�bIélo ao

.

�= f0:!i=m:.T���,i: uma

j'slblllndadtet:eausta: continnuandO _sua: provas, te. com

t.... �fupanhel"'" do

i"lidO c�mlunls,ta'l ,ri:" d'lcont,Ciliação
entre. as �;�����11�1�:fi�::!i�:i�:

'���� '8 I�a eUDlãO, "Op ell,-: �a A sa.' -lJegls a ura [��i���:���!��K:j��
���!:;:: d::::::ec�::n:.:' DESPEDEM.S' 'DEPUTADOS QUE íUMPRIRAM � -SEUS MANDATOS

c

--� ,RELATÓRIOS DA M. E S A ��n��a����l��nido�e 1�� ;�:
Parte.. de. se,ns discursos. ao

-

, ""," .' gal'ios 'da Cidade Eterna.
,r:. A última sessão da_atual 'legis- <!casião, a correção com. alie se1n� alegre e' 'feliz d� :"e\ls,.,laTes,' fa- dos gov,el'nista, expressava sua-ad- Não havendo quem mais quizes- . Antes de del'xar con-,

p'''oblema,. ,.,do Alemanha, o'
.

.". ,
. 'n .• ' ...

, latura apresentou um. aspecto. na lIre se houve a ·.Mesa .. e a!,s seus 'zendQ votos ilHa '�e.,_me·sn\_o 'fora miração e tinl;la paLwras de reco- se fazer uso da palavra, o presi- vento Papa deu a bença-oqu,"f, dissé,
.

exige a· QssinA.- ' ' ,o ..

"'" � manhã de ontem, calmo, O am- ilustres companreiros 'de bancada, do recinto da As-sembléia, conti-, nhecrmenti .à bancada pessed(sta dente suspendeu a sessão pa!'a con- à assi-stencia.tura de um- tratado de, J>a,z 'bien�e apresentava p)'ofundo con- pelas atençÕe� e amizad�s com que nu'��s�rIl pI!e.tando� com o valor -da que dava na Câmara uma lição de fecçãQ- da ata respectiva e· COUSe- O ul,timú Papa que visi-'e .a_ retirada das forças, d� traste com ú v�rifiêado nas ses- sempre cumularam o o1',ad,pr, "éíue,' inteligêR�íá ,- ser;'ços, �o E�tl,ldo, unidane de· pensamento e de ação quente apreEentação desta, para tou O Convento dos Passioi:>.cupàção de BerJim: . sôe• .anteriores. Nada, de. verb'il fIa- se· afastava do legislativo COnl a. Filialln(ntlf, :o-�,r.!l�r_.'saudosoll, a l\:[e invulnel'á"'el a intei'êsses que nã�' ser lida e aprllvada o que foi fei- Iiistas foi Pio IX no seculoInfeli�ente" - ,acre_scen- mejante, d� ap'arte§ candi!ntes e satisfação do dever c.umprido'. 8a, formulando, ;'\.�.caaa �omp.o.nen- fas8em' os tritellêsses de servir a to minutos após, d"',do o sr. Braz pass?:do. João XXIII f,ez alitou - "Ade,ilaueT se 'ãpressa irôniçoB. Com a�' 'galerias. rllple-
;. RELATO�Rro DA ";MESA te da. mes�lla;��,�2 d� t�ll�id3dC' &'iln�a Qatll'l'il19. '(.' à9 paI;tido a tn;e Alves-llOl'. �J1:cer';'.da a última ses- um ,r�tÍl:O- no ,fim :de ":iutllto�:�,., ..a ·s�� � �tl't)leJ.ro:;_ .. a, .r�l?e-tI,� ta, de g�nte .. ,O l'�eil1,tD,Qa. Asm11':' '. O p;_r':sidente da G)"sa,;,�éplltado esso,a�," 'f:� . /..... ��rtencia,;:: 1, .

•

'filão da, Ca!!-a ,?esta le.g'islat_ul'n� di! 1904�, r'- I '\"
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n�. s governan es. a e- talcceu amitades, -e libs bast}dorlÍs çii!> dos ,p�rlanieJÍ:tal'es''':quc- �dêltl UNIDADEll ilJi:, lIISAMENTO".
maes oeiden�aIs" ãflrmOU, muitas arestas :t:Grám 'aparadas. quizesseni. tomal>. con_1l1�clnle�to, Apót ,ap��rn1aj'j, à·''Casa, despe
devem �ompreender que a Uma Assem.bléia Legislativ-a é, an- njio sem antfs agl'.déeér � -e,ol�bo- didas os d�putados Pal'igot de Sou-

populaça� daAlemapha Oci-.- tes de tudo, uma reunião' de -ho- ração de todos os repres,entantes Za e Gel'hard' N�!l-fert, 'o deputado O gov-erno do Estado está hoje em festâs com o transcúrso do terceiro ani-
dental nao se �,eptlrá segura

mensl uma associaç.ão· de ,indiví- que têm assento naquela, Cãm�r::, Mario Brusa fll' li- tr:buna fazer versário. O dia é feriado. Ninguem trabalhará, em sendo do Estado. E está cert-o.
_----........---�-__rl,duos que mesmo pensando, políti- ,extendendQ' os agradecl'mel1tas a uma análise dos trabal!J.08 d-a le- li: O jeito de comemorar condignamente a data. Obràs e realizações para inaugu-

Viaje Camente 'em têrmos diametral- imprensa escrita, e ;faladn, gislatul'a que l'eàlizava sua últi-. rar, _ nãO' as há. Os impostos foram recentemente aumentados. ExistePl oitenta"

a
mente �postos, con�eiÍuam perfei- .

A BANCADA, DQ PSD lna . .s�SSãD, e á certa altur�, refe-

aQo� tamente a palaV1'll: denlocracia em -..".() deputado' Antonio Gomes de rindo-se à atuação da . bancada e tantos cartórios esperando p�la'politicagel11 udenista. No r.esto ... tout va tres
sua expre8são mais pura, e o es- Almeid:!l, falando em nome 'da ban- o)lio.i�ioni�ta' ;fil'.mou, textual" . bien, 'J!I-adame la marquise. .•

. .

e�g� ��meum�s'lliu"��éuma eu� ��� ���md���9à �ffi� ���rn ��'dos�p�� ��������������������������������������
',de.-"'r.OIS' �:::,:�glJ���:ea;'d:lím:;�!'� :o::a(�� -: ;::�e�;:ta�O��l'e�:t����I1:i�e�:;::' --93'
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12'Oem �u!;�s ,mensalidades �:���:: �!::!:l, q��OiS: :�:: :::: ����a;::l��:l :;' d�:;l��!� Pealj�:
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"

trato diário de um' períado cor- qlie -conlÍ>orão 'a ba-ncaãa' oposl- '"
_.,

o-o.-�
respondente a um maridato,' ami- cionista na ·próxima Jegislatura,
zades e I'elações se entrelacem, reafirmando, aos primeiras, o ré- •

,

espeeialmente numa Câmara legis- conhecimento dos parlamentares J.
-'

e 4>
'

Jativa, onde o cadinho de interês- pessedistas a-OS a8sinal!(do� -ser'vi- "

,m'
-

Clft)uJ. c,Wtet1se. de todQB os municípios dão ços 'prl!'stado"pelQ"mesm�s, no de- - \, . ',',
.

-

_

_

.

LIma visão de conjunta, numa sa-;- CLlrso doa· trabal.)i08 legislativos,
., , .

Ia, dos problemas ·mais c�nip']e- a Santa Catarina e aO Partido. Em· . - ,J, .

/

XGS e diferentes pe 'uma unidade Í>oi�; a. saudação sincera.e lIeal aos RIO; 30 . (UF) _ A inf-or- empreendimento iOU o-pera- No- FMI" o rBasil já utili-
da Federação, fazendo ressÍlltar, a que se despediam das ltdes J'J!!rla- .' \ -

-

d't' . ,

't"
-

t' t d
d

•

d .mental.'es, tornando' ao convl'v,'o mação de. qu� o Bra$II pós- çao cre. 1 ICIa, permI Irao o ZOu, a e a presen e, e em-
ea a instante, a importancia o. ,_

d 1cargo de que c,ada parlamentar foi"
,-

.'
'.

.:...__ sui 1'20 milhões de 'dólares aumento deseja o da quoti- préstimos no-va or de 112,5
investido. 'li1do'nésla' iIi'y�a-'dll• -:

(não cómprometidos) em zaçãlo brasileira. milhões de dóla'res.
AS DESPEDIDAS

ouro e que, portanto, pode Por outro lado, aumentan- Finahnehte,· fundanár-io
Fizera'm uso da palavra, para as I

No G
I ., d'f' ld d do nossa quota de participa- altamente c categorizado dasdespedidas, os deputadl)s João Co- r!la a va o'lne aUlnentar, Selll 1 ICU a. e, "

IodeI e Oliee Caldas. Falou a se-
I

'

_ sua, quota junto ao Fundo ção, laumenta, simultânea- autoridaaes monetárias, Ín-
';Ilil' o deputado Epitacio Bitten- LONDRES, 3Ô

'

(UP) A Mloll1et�i·o Init�acjional, mente, nossa capacidade de formou, que, até o presente,
court. fazendo um restrospecto de Indonésia �e preparari'R; p_a- foi prestada ];!elQ sr. Casi- .obter empréstímos, Tal tato não foi 'calculado o montan-
sua vida pública, na qual foi o

d N- G
., .

R'be'
"

, vem de encontro. às preten-primeiro deputado eleita pelo mu- ra inva ir a 'Ova ulne :mlro, .1 Ir.o, assesso� .tecni- .

nicfpio de Imaruí. Agradeceu, na holandesa, se,gundo diz hoje co:do'M�nisiérío ��. F1aze:p- sôes ahundadas em absolu- "Na-o' .deseJlamos', p.rolongar o' aluai__ .
. com destaqt{e � "Dai1y da.. " i ta primeira mão, pelo DC,

,

t' A-S-'-RIN-''A--M-OE-DA-S-DE--J-U'D-AS-'1 Mail!'. O govêrho de Jacar- A quota brasileira atuM, de qu� o Brasil está.pleite ..

cO'nO'II,I'o'embora R,OSSO pal's.lenha SIIdo "•- .

""" ,
"

.

J ta estaria concentrá'ndo 'fôr- junto àquela instituição,fé ando novo empréstimo a ser
,

,
..

• J -'

O
.

1 d' d .J�US$ 150
I. contraido J'un.to ao Funjo

_. ' "COSME II'I
..EM DAMIA-O ças p-ara.a�lnvasao. J!orna 'a or em �,' _., mi- I;l

ro·.u-.b�dor enla'meado e Ilnvadlldo'.',· '-.�
t

;..
b

. " lh- ._.:r
.' .

.

,

di Mo....eta'ri,o In'ternac;'onal, v'i-exol' a o governo rltanico oes, e;' ue'
-

com o �-�. �

.'
,� Como Dá, anliga 'e ,sagrada hislória a suspender o fornecimento sejo das n- uoorida&s sando a,reduz.ir o deficit de GUATEMALA, 3(} (UP) êle - mas a GuatemE\la às

• de armas à Indonésia,' 'Pais n1onetárJ.ás,":' ia elevà- nossa balança de pagamen- O. presI' .Jente Ml'guel h' 1d· C" f
-

b"d
' .. '.

d
- U c0;mPRn las que exp oram a

•.. e. rlslo, .omOS lalll em Irai os por informações, 'a p a r e c idas da de .100%';, QU sej\a, para tos, urante o ana de 1959 o yd�go-ras Fuenbes declarou pesca de camarão,. Aqui, _

I d
' também na imprensa holan- 300-milhões de dólares. í ,qual se an{mcia superiõr' a

que 'a Gúatemala não dese- acrescehtou _ não insulta-• .
rlDla moe às.,' <

• _ dêsa, nãõ lenco:ntrararn -con- De coilf-ormidade' com: o 300 milhões de -dólares,
java, prolongar o seu _atual mos o- México nem bs seus

• Enqúanlo nosso milico não recehe • f�rmaçã� �o:s círculos polí- :r�gin:eI?,to do, fMI, a par�i- NOVO ASSALTO conflito com <> Méxi'co, "em� go,vernantês, como fizeram
" �'
,'" ..... tICO& bntaD1cos e f9'l"am, clpaç�o dos palses membrqs, bara tenhà sido r'oubada,,lá a 'respeito da Guatemala;

II' nem· salário' < mínimo� oulros, recehem II' q�alificadas de '''ridí��s': com,s�a§ q_U{»t�s, sedaz. caJu
.

DOS VERMELHOS enlameada e invadida", Conservamos a sE\renidade
." "' ..

-,

1
.. PJ� um po�ta-yoz :do MlnIS- 25 p.or \c�n1Jo gepositado-s -e� T:AIPE, '- F-ormosa, 30 (U. ,; r embora tivessemos recebido

, Ir.Dla moedas, para ca arem e consen- í1II t��l(} �� ,BX��rl_o-r. �� Jac�r- ouro e o.s -r.,.E(stantes 75, PP,r
·P.) -- O governo da China Fàlando da sacada central d.a, Chancelaria mexicana, II' I

�

I d Nacionalista reorgan\rlou, ho--
r

' . .

. ... ta, o qua , por outI'!O a o, cento em rno�da naclon'al je seu Alto Comando Mili- do pal�éio presidencial du- notas qtle mais pareciam ul-•.•rem.- ", '.
"reiterou S:s re,ivrndicaçõe� do do país patticipante·. N�- tar, dapdó à Marit'\ha um rante Ullla nianif'estação de' timatos". : (

• ._ Oue a fome, a miseria moral, a in- • �ey País' s�bre 11" No-va Gui- ,sas possibildSldes-ouro n$o' papel de maior importâI,lc)n. apôio de mais 50,000 _pessoas O presidente Ydigoras
, 101 d � dI' no caso' de outra agressao!. .

"'''.. .

• d'
" I"

.

d' "" d
ne 1 an esa. co-ns,gna.: l'Js cbm qua quer comunistà .às ilhas adjacen- I ao seu govt!Lno.. Ydlgo:ras afu'inou que os delitos de

•
ICI, Ina e 10:, as as �coDseq�encl'as e

..
'

'.. li ;
tes ao cOJ)tinente.

. f declarou que a ,Guatemala que foram acusado-s os pes-

• alll� deploravel reaallleraçao qaedelll • Tomá
c posse hOJ.' Q" Preledo ' d�" =,,������:rç� :::t;::;�: ,:!on���;a�� �:::,�:"\=�S��::�o

• sabre a cabeç, do responsavel. .,
_

"

. Sanlo' Amaro.< '-,'
�"

:. �e' !lerViç?' com=act�s;" o q�e Ele-·reCQm\.ç�ss�_a ,�s,'t}- que �u�terialmente".
.

(

S'
-, .,.

- • d" "" f'"
'., .,

-

. ", ' _', ' orgao 10gIstico maxinto dos ta-la ou a provoca-la, "&.. D2pO'1S do seu discurso,' o_ O peço ae CUJo 110, nao se en ar.. "
. Em solemdad,e, as 9 ho- cípio de Sànto .Amaro, o Sr. serviços militares em substl-

I

presidente rea'firm'ou, os "sidente foi
.

• ' que, na 'figueira da praça. Ela é bela e .�:
_ _.�:ri�r�oc���:����::R�� ?ofla�:�'i�:f�:s' 3!ei!�tu%�� �'!!i��. ao ,general J. L, i s:ntim€l!tos de ;mizade que

<

�
,

.

.

_ "Preside�te do PartIdo filocia! do ano pass�dQ. .

'-
Para suceder ao almiran- j lIgavam a Guatemala todos iestal1tes, a sim como a

II' . nobre demais mara aceilar esle drama � nemio�r��ico .em. ���� .Ca: .- - •. te M� co�o �u..bsecretario da os povos na América, inclu- maior, ia· do � ...<1ahinete,• ,r- ,
. ,. tal' _na, wtas autorldaêles ci-,·

.

Logo após, as so1enidad�s Defesa fOI designado. o al- I i '" M'" "O ' �
� _L I '

, • -vis e milit8;�es e. povo ent de pO,sse, o :n?y:o� ·�.dU: ofeie- mirante Lang Hú-Chao, que. � v� f ��1CO." mot:vo par mostrar, disse êle, �
...ara O. '

.
gera!, tomara.lIosse hoje"no,;,cel'a.- as autOrIdades 'e povo,. era o comandante-em-chefe IIl'lCl(tente' nao opos a Gua- na "Guátel�ala existe de-

_II' .. .... � (largo de Preféltó do MunI:' uma suculenta: êhurrascad'à. .

.. (ÇoÍlt� DI,l YJt.,.. p.ág.) temala ap �xi.ç.9 _ disse,< .

, ./�'-':'

/

PESSBD
1 ' •

.

ANO XLV -. O � 'ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

'DIU1OB: BUB.NS D-" �RBUDA RAMOS ._ GE:[lENTE: DOMINGOS F. DE AQUI�O

informações; ,

agência
TAC"

CRUZEIRO do SUL

·R. Felipe Schmidt,-24
Fones 31·74 • 21-11 'e 37·00

Os pl'�feltos. de Campo Erê,
M�avilha e Trombudo Cen
tral foram ele�tos em c011-.
gâção "eom outros partidos.

çõés e votos de pleno exito
na missão que' o, povo lhes
confiou,

. \

xxx
O Partido Soci9.1 Demo

cratico elegeu ainda os pre
feitos de Florianópolis, Cam
pos Nqvos, Laguna, Tuba-

cão e Tijucas, vagas em vir
tude . da renuncia dos titu
lares, eleitos para funções
Iegíslatívas, 'Essas eleições
foram feitas pelas respecti
vas Camaras e nelas o PSD
contou com o apoio de 011-

tras agremiações,

Aos ilustres chefes dos
exeeutívos municipais apre
sentamos nossas congratula-

te da operação que realiza
ríamos junto ao Fundo, uma
vêz q'lJe ainda não estão co
nhecidas as possibilidades
do Brasil de obter outros

ompréstimos junto a iOutras

organizações, quer oficiais,
quer da rêde. bancária pri
vada estrangei:ra.

, .
_.....

�,: ·;�r;�,::.;:::'J';i::;,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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".bsU"'-êiRHsÃVÃft("ucIRiõêrriob"[]RAí-jÊATs"u(IftÜBÊ�\Pss.!snD
, ,;Ue fevereiro _ S:á�àd.,��E tom,inídô,i.s 2� boNs """ deJ"ereiFO - domingo::' iNFANTO :- JUVENll,dás ,16 às 22 horas..: 9 de
;fev,ereiro - 2a feira -: B,h1l�,'(o�Jnício,às 21 horas -"1'8 fevereiro - \� feira - BAILE é.m�,inícioàs 23 horas

"
.

-

.

,

_.'
-

,

,
M.ravilhos.i � �ei:Qração ,0Jol_latIa< �rC!RM�YAL �EARIOCi" idealizada" por· NEZINHO . GÀRBElOJIO

,A ,carleJra social' '.�o'lalão)do 'mês, ,s�ão '�xil,.$, ,�i.l�rosal11lnle, rà porta .,' " '�.�� _' .

tÓ,
,

-. "ReferY� 'de -mês8:s', :(�esl�nlesl naJo�lb�.rfa1M1i11Qr, -.'''$;'500,00.. ' ,
'

..

' ,".-. .

. -. . S.$SS#2é$SSS$"s,s,'is,-ssssssSSSSSSSi$SSiSSSisssSSSSSSSSSHSSS &ssssssssssssssssssSs"'Sg«ss<s'sssssss>s'

;.

Milagres da moderna técnica comercial. Expressão
perfeita da .moderna concepção comercial, que envolve
não só a preocupação de vender muito mas· também à
de bem servir.

'
.

Achamo-nos .agora em vésperas de uma promoção '.
útilizada de vendas. lima promoção que 'põe à dispoaí
ção tio publico uin dos artigos-mais úteis e Indíspensã

_ veis ao confôrto de qualque- lar. E' uma quinzena de

vendas. das poltronas cama Drago na qual são' 'facilitá'
clíssimas as condições. I

.

"

Unià stmplés e insignificante entradínha de apenas I

Cr$ 30,oó e o restante :eni-suavíssimas condições de pa- ;"

gamentos mensais, tais são as �ara.cterísticas desta pro-

moção d,e vendas' de A Modelar:"
'

Na verdade é um grànde serviço ao ccntôrto pres':',
tado pela ÂéModelar com "estas suas originais e 'suavís
simas condições de comerciar. E não é de ho[e. Há mui

�os, muitos anôs que A Modelar ·iptroduziu entre nos �
sistema (}rediário.· Foj"a primeir�' e durante muit��:teni:'
.po a úni�a: Depois, outros, outr-6s mais- lhe 's,;guir1l;� �
trilha.

A quinzena II( ser iniciada no ·p.roximó .mês 'de fe··
vereir(' será uma magnifica, .opottunidade para itodoil.
:Uma poltrona. �'i�gante' e ,confortá:çel para' a ;àla ãe vi�
�itas ou· estar, durante o dia e. uma gO'stisísshna çam-a

para li, noite. Um móvel que reune à elegânêia �. o eonfôr.,
to prático. Até uma criança pod� manejá-la..E são 30 cru

zeÍ-ros apenas de entrada� Quem não irá adquií+·.la ?
.

. •
�r

UMA POLTRONA (AMA DRAGO 'PO'R
(r$ ·30,00

,.ENLACE.· am�..,el.e�pôsa. Sidney Car-
.

"(O
.

CA�AMENTO É los úenzi -e noíva>Vereador
UM 'GRANDE. SrM.- 'Espiridiã� Amin e Sra .. Sr.

__:.... sr. H�rnani T;.').lt��tin0 BOLIS'MO, E UMA :Pan.t.aJéão Atanázio e Sra..

d
..
·e So�za

"

/

GRA:r-:J'PE FINALI· Sr. Osni Damiani e Sra ..

-

-::- "sr, Osmar" sn-a Filho D.t\DE'? senhora Olga Mafra e fi-
- menina .Maríon Eva,.. �

.

filha do. S�,. Francisco KJo-' � sr. Heráclito Dorta-do ConY'-esta frlise, Dom Fe- ha NE,L2A, estava ele-

walsky e 'sra,
, .,' Amaral' I"; lício,'Arc:eblSpp�. Côa)ljutOll" gantissima em. seu be-. Zalí Lebarbechon. Dr. Stra-

_ sr. Aloysio Prats

I
_ sra. Irma \Brust. da capital,' ,

cóncédeu sua -lo vestido. OR G AN DY vos Klotzias e Sra.. Jovem

\
'_ sr. CYlro Barreto .,

. ,.� sr. Percival -Flôres bênção 'àQ's dis�iÍl,t()s n01- SUIÇ_O; na moderna tona- Murilo Capela e bem cons-

_ sr. dr. Mario de 011- __ .sra, Conceição Brüg- vos, REGINA ':!\JJGUSTA e lídade azulão. JO'ãõ Salume tante ...- Thais Goldner.

veíra Fe}'reira mano 'fELlVl0'.,tETi'� �Na linda sua. noiva," Jov�-Antôriio Nilson Mafra. José Marla

.:_ sr: Carlos Passoni Ju- _:.: sr. lVfiig�el Inácio Fa-. 'manhã -de 22 p. passado, 'ai Carlos Dobes. Srâ, Sínowa Passoni. Sr.,;Tlo,ão Gonçalves,

nior " raco igreja de santo Ántô.nio dí-s
' Wildi, -sempre elogiada pelo -uma agradável palestra. Jo-

_ sr. Vanderlan Antonio e_srta. 'Solal)ge Probst ereta e fina tornou-se pe- sucesso dl0s, chapéus que vem Mauro Capela. )

da Silva,.
"

.

quena para �omportar todos" ,aI?r�sent�. Em amar�lo ca- ., Os. presentes. oferecidos

.; sr. 'Arnaurí Ferreira
.

,I, . 'l�'�ft'�N�
<

os convidad@sàcerimônia.nano,folul!l dos mais bem aos "noivos, foram lindos e

. A'
.. notados durante a eerímô .de grande efeito decorativo,

V EN D.E "c. '., SE.. !
.

: :. ':
.

- RKGIN ,em sua meigui- . '8"· N:ICE F'AR�lIAoS'- salientando-se 'em .número
.' ',.

.

ce e distinçã!o:, entrava' na_ n�a. . rt�.,.� ','
.

"

.

Um baI:C0 de recreio a V E N D E"" S E igreja ao .som de um mara- fazendo JUS ao, tlt�lo de' ele- 'bastante apreciado, CRIS-

vela completamente equipa- ; . vilhoso acorde musical, con- gante, Srta. Heloísa Gomes, TAIS.

do, por p1l"eç.Q -de v�rdadei- '\: ym lote: de tel'nno. na Vila do �. �
.

_. "'nu . t
. .

e ta d d .

O serviçoo de Bar' e R-es-
9u,zida .;n,.0·... I' 8,e.�': paj:.� �té. ..0_'_ " ..m,

r
..

aJe -.' s mp.,.a, () _ .. e,ra' 'o"asl·a-o .. Th�tilr ria .·Casa
.

5° Distrito 'Nnval, bairg d. -Ag.ro- _.- �-:V.:. ,.
- d � -

1 t te e t'eve l'mpec-a'..",l
. '1 _�';'!"' .... , _ ! "�' . 'altar�.fnó.i'., � -emdi.ie: mm.�tos-,'Jg.ran. �. €JcelÍo p:ln�,Ç,\yerl.

- él.uraI) , s . 'vç'l,

Lopes, na_rr
..

ua- F�lipe<S,'ch- hô-i'hic./ rrie_di!,!do.· 1.6;50' x 2l!,50 . S J"l G 1" S 'sat1sfazehtlo:;ào°tnaisf!
..
rig·en.;

.. dep.p,�, foi-lh..e concedIda:, a. l'
r. u �o,' "onça ves .� ..r�.

midt, 23, oü pelo telefone. mts. Tra�.r com· Claudio :Silva.
bênção nupCIal. ".

Sr. Amllcar foes, de ItalaI. te paladar.
3,235. I na.' "Modelar de M.4v.!:h". S L d B t

-

D' O al'd (Aracy)
. . .

� :Par�infaram, no

CiVi-l'j
r. e 'O arre. Q; " .1'., sw o .

ii��iiiii�ii�����;';;���-�ã:����:;i; Bulcãõ Viana, distintos en1

. '9%>'SS"}�;a"Sí!fí;,�:t'S.'�Sf.a�tfrSt�:,s�,!,;f>tS1!,S!!S!!s!'S"':*'"ti PA?
r .PlarteG ldl,mat�oivaS':' Gal O COLT.tflISTA palestrou alt� ,padrão, foram unârii-

.

.

.>' .qUl es a 1 era. .

d dI �

QUERêNCIA, PA._!.ACE HOTEL .' .

S L RS' _::' emü<ra\.-amente, com aS mes ,em gentilezas aos con-

-";_!$IiC'íS&SSSSSssssss\s'4%S% .ssssSssssssssssssss.,,,, r. auro :u.p:p e· ra.
_ I-Sntas: Vânia Ferrari 'Zélia vida,dos, proC'urando a.g�a-

r "I!:- -' � ,. '.' ..

.

. pr Abelardo Assunçao·· ." .

-'

'
,

.

{;. R -ESCO'lA 'DE' SA'MBA ,,' P 1
I • ..iMelra e l\'Iarly TeTezu-aha dar totalmente,. o. quecon-

J:. .'_",,'.
'

'. . ����i�to�,r��.tt e��a�OlV;.: ·vN.leemir.aM"AEIReCga�LteOeRst;TvpapoujOm� seguiram.
.

E"!
L. U Regina e Telmo, seguiram

r,�fll'H9.S. DO CONTIN:ENT . I Sa�l, Dalmanl e Sr? �'DN() provávele quem sabe-, �bri;' em viagem de LUA DE
, "

"

. reh.glos'Ü, pela nOlv;a. T. ,

l' t d. J El'.
.

J S .ra ,a Is � e oven� egan- lYfEL, ,cmn destino à .cidade,

GRilO DE
E CSATR'RNEAVIAT_ 'LQ-, CONV.ITE- He�;(u�an��f�a��:S ;:� teso Dt .. R.tib�nS;; SHvei�,a e SÓl'J'tso:.' .

'.
I'.

.

. sunc-ão e Srta, Heloisa Rupp _-
..

"

'.'

:

-.
-

� ". .'.
�.

" '--..._i -, .-:- ;
-

_ .. '.'
.

.'

'1 d
'.

S b Gonzaga:- .P-elo' DiO,lVO: sr.

'I "",e",
.' "

,·It?·,
-

A. Diretoria qa S. R E;S�o a ,e
-' ,am. a, Helmuth Fet(e Sl'�. � Dr:' .,," .'1''I." tj"��·: ':. ,'.

,'F'I�H:O.'.:,S." !3q �0NTIl'I:EN'Il!r', ,convi<la., a,�� Si��éy;DrfWr,'i e �r"'imt ,'. ".�.
ii

..
, ri;,.

.

('0 � �,� ',�f
...,....seus asso.cladds e -exmas..,:Ia'l1ll,lhap, para o- GrI-t ,A:� ,te� n<?{ dt�·_, '

..
,

- ,':,
.

/, ... 'p"
c ••í·.lP'- ".t'··

'.;.,. ,-�'.

to de 'Sa\���vâ(que farit;�ekliz�'i nà S�de do: ��%,;;i;��: r:�e, r�=ê:�
. �

-:� �'(!Jc
. .

.. rl�I';e'l -1{'I,ra·.
Tamandare F.C., no Estreito,. dIa 31, sahado, cla dos avos da norva, Prof:. ,f,. ..� _., � ;

-

:, ..
M.. ,

com inícfó"'às 22Jioras. .'./ Hen::i'quê Ru�p Jr. e Sra. • 7"'.' 1:":"DECRETO .' ,

___�
- MarM' Assúnçao Rupp.

..
O pref'eito MÜpicip'al� tIl Fl�rianóp�lis,' �o uSQ de

.. X- elegância da mulher suas' atribuições, re'solie:. •
.

"',
:

.

,�.'.'
..�:... '�. '.'

'

florianopolitana, já _ ')l'a .de .

NO�]l}AR:. '

...
,

.,
.

'ser esperada e com requm- ARCELINÂ LEQ'cA'DIA PE SOUZ�;: para'\e�ercer
'.

�. ", 't:2', neste. aoontecimento de, o cargo de ;Enfer��ro D�stri.tàl,·_wdrii�: �",.dó q,uadro
, grande brilhantismo. . do Mun.icípio;_ com':: êxercíeio no":Ilis.ttito-;ffe� Ga�ã'sviei- .

O, ESTAMPADO, apare- raso : 0_",_,. ,. � '-< i-' � ,

ceu bem marcante em: suas' P:r:e{eitu�·�;.':MhÍliaípal .'d'e· Flo"r�ànópolis, 1 de oU'tu�

rumágens. MOdêlos orig!-. bro. de 1958,.J
..

'., ."., 7' ,.;-, c,..,
.

..

"Q .'·V A L D O "'M É L,à nais, dentro do último FI-, OSMAR C{jNHA • '\p-l,êufto;::Municipal
} ..... .- '.:'

_ �f'" GURINO:.. ,:;"l?\EGR$l'o:,
.

.

-"-, ;.:.. <" '

-'

A SEMANA TERl.\'11N:OU: GOM' MORTE Além dp r Os CHAPÉUS, di,scretos o Pr�I�i�o Muplilipa-I � di! Florianópolis, �o uso. ·dê

tremendo calor de-'ontem; 'o tlia lhais quente da semana, e maravÜhosos. Todos com ,suas atribui�õ,es., resolve: '," � /
beirando 34. á sombra, ,ainda o lamentavel desastre em' grande colorido para uma NpMEAR:" .'

,.

que- .perdeu instântàneamente a vida, um j'Ovem, quan' f'na reunião, 'onde princi- De acôrp.oçom o dispos·tf1"n,o{ Art. l320,:,Itent I,' da,
'.lã em sÍla J)'ici.cleta, foi apanhadQ por um caminhão àe Dalmerite o SOL magnífico, Lei N. 246, pe',1Õ' de' novembro .. de 1955-,

carga, que O j,ogou á' distância; n'a rua Conselheiro Ma� dava co� QS seus raios-roais OSN"I BlA'l.'lS'PA DE OLIVEIRA .para ,.exerCe,r Q' ':...

ira.
, beleza; mais ss,liê'ncia aos

. cargo' de Aclxiliir' -àe ·Lanç·adór)"'F'ad�ãtf. "P", de provJ:;' "

O jovem coUiido· de slirprêza teve, ap.enas, m. inutos meMo �efetiv.o .:a.o �Quadro de M'uni.cipio-, com. exer.cíCi,�'
.

. . . lnesmos. ' , '

de vida. .' .. Entre os convidados' O.
no Departamenfo.,�d'á, Fazendl).:;,;

,

" .-, ..'. .... � � ',.

Seu cádaver"fie.pu estendido no local do acidente
Cronista anotou: Dr. Paulo F.}oriia�ópolis, l��,de,.dé,�em:b�o. de ��58

"

até qué'meia hora depois foi .recolhido quando .chegoú F t S· D' C Iro' OSMf\R CUNR:A -' P1:'.ef(!lto ,MuDl�1pal
.

a polici�:' .

.'

�

-

_

on e.s e ra" L". e.
PORTARIA·, . _"

. .

,

Até o':woménto em. que registravamos esse doloroso Ivan da Costa e Sra .. Dr.
.o Prefejto 'M<uni<'iP�à 'de" Fi()F-ia�ópólis, �o uso dD' �,

acontecimento, �ünd,a não< se sabia do nome da vítima, Júlio Coelho de Sousa e',
suas atribui�õe's!,',ris�lv..e:;, ..

"

',_

.

.

nem o número da.chapa do caminhão. Sra .. Dr,. Nerêu Correia .e 2\.DM&TIR,:·. "
:

,
..

As aútorida'iles estavám ainda ausentes, Sra .. 'Dr. Nelson Stoterau e G,ENI SI�V�, 'pa�,3: �����c}�i' o c.arg�)l� �rofessôi'a
NatUl'almente iJu.e é� outro local dest� folha; a no'- Sra,. Dr. Alv,ai'o de .Carva-' 'Regionalista,j Qll;lsse H, do Quadro U��icõ;d'O Municipio,

t-ícia .sa.irá· .com detalhes bem como .com o clichê ap'll,nha- 'llio � Sra .. Dr. Guerreit:o da
..(Grup,o Ésc�la,r.;M�nicipal "Josf�d0'A,yàlÍe -tér�ira", de

�o minutos após do fato que consternou a, quantos o as- Fonseca e Sra .. Dr. qrlandc. :;:laco Grand,el dls,trlto. 4'e Santo AntonlO .. �de,· Lls·bôa),. a
sistiram. � -, .,' Goeldner e Sra .. D. AlY;lar- 'contai' -'de ,1.� de,AgÔsto ,de 1958.,:'. ,:. :. .,.

.

Nãó tem conta as. vêzes que v.imos daqui chamando 'do Rupp e Sra .. Dr.' N51ton :prefeitura �tirtoi�itPa,J. de Fl�riar:opolis,'
<

a átenção das autoridades, competentes para méihorar;u Cher�n e Sra ... Dr.c--F)Ílviê Em. 10 4e Sêt�inbro, de 1958 /

trânsito' na rua em que se ,d'eu o' desastre. Vieira e S!ra.� Dr: J'oã'O JosÉ OSMAR C'U�:HÂ v-, Prefeito Municipài -

� �

Os ciclistas andam--e.ontra a mão e em todos os sen- de Sousa Cabral Cuma fi-
.

PORTiÜtlA . '," .' ",
� .

tidos, sem que àte h<Ú,e fosse toma.d� .uma providência gura de grande PÉRSONA,� O Prefeito Muú�idpal· de Florianópolis; 'ne uso ,de

para p()r em .ordem _essa anomalia.
.

;. '. _

.
,.LIDADF;) -e Sra .. CeI. Guç- suas 'alriiJui�ões, re��icv�:', ....

. A rua Çonselheiro Mafra çomo a Felipe Schniidt c1es Sl'a. e filha. Di. Wal-
.

ADMITIR':'
"

são pode-se dizer, moviméntadissimis;' m�,s, o serviço tér\Wander1ey e Sra.. Dr. MARIA IPE:- .sOUZA LAPA, l1ara exercer a função
oficial do trânsito muit� deixa a desejar naqu..elas prin-_ Aroldo, Carneiro' de Carva- 'de Professôra padrã� D, qo Quadro Unico do Municipio
(:ipaiií artérias comerciais ,da cida�e. lho e Sra:. Dr. Pa�I0 Bl,àsi_ (Escola Mista. Municipal�de-Pâ11tano do Sul, distrito de

<..
Vários desàstre têm. ocorrido nessa!! r��s, além' de. e 'Sra.; ·Dr. Marcio" Óresté'>. Ribeirão da tíha) a-�ontar de 1.0 de Agosto de 1958.'

atr.opeJamento e ,co;ngestlOnamento do, translto. ,

I .- I
r�tusa e Sra .. s�, Férnandó Pre{eitu.ra Municip'al. de 'Flor-ianópo.us ,

Bem sabemos que a rua Conselheiro'Maf,ra e estrel- \Z'I··�.(J� e S"
.

(Se" det '. Em 1.0 qe Agosto de �19éS'?"�' ,._'. ,-----
. " IVTP' "oaS' .u.. "na. e. , l

ta, oferecendo um, s.eno probleml!, �,ara a
; '_

. m��,. Citava elegantíssima em se� 'OSMAR .-CUNHA - Prefeito Municipal

�1�11 estudo aputrado, f�z.entdo�s.e :Ol,l�l,� at op1mao,
de ltec� tl'a.jê na ,tdnaUdade C'ANE- O P fD�t·CRMET�, 1'· d .

F"l . ; -I'
meo., !lO as'sun 9, por cer (} "�ltle ... vlna . raça!' um pano, L;;\ <t' t d' .

..'
<

1'e �t o UnlC�pa e Olaanopo lS, no uso de
. que,l se não resolyesse em .definitivo o 'C,ll<!;lQ, pelO' menOR',: .. ,' con.ij �;;�

an' o.Cd
SUe.

suas atribui�ÕE!S' decreta,( ( ,-

v�ria �e certa forma ·me.lhol'ar. em párte,iaq·uela afli,tivª,' �eT�ldd.e �,!:? I�;�.t;�'i. ,:���:, �, ... : A�rt. 1.0 :"'::::;:�ica' �u�p�ns.as jn�t�lação - d.e n�vô,s
glÍuaçao. .

' ....., ..
_ .. � ,_ "�._ .....

= .. - '-;,..o.;'}I:l_ l.g oJHI.. , '-'Lo .d�+�que·,_·q.u1f)�q.u�l'l��",'baZ;'0as de Jornal's ou slmll�es e. ,cadelras

A verdadeira tragédil}/de onttm,pela,m:an,hã em' que Berenh,ausel�, e Sra.. �k, de engraxate 'ne Jardim Oliveira Belo da pr.aça 15 d.e

um jovem- pe-rde a' viWde modo t.ão lamentavel- como Walter M0ntz e sua nOlv�, Novembro.·'
.. ;

muito dolor�so ��pedir, a ��igir mesmo, .que· medid�t;: (Lizete�. Sr. �oão'. Neves:, Árt. 2
..
0

.-:.... l!:�_t.e 'decreto entr.ará em vigor a "partir
. urgel!�es êe;erth pos'ta'S" em pra,tlCa, para eVItar �ue Oll- Sr. J?se, MU1?Sl e NOIva. Sr. de 2_7"de.,J�nel1'0 de 1.959, revoga-das' as dispósições

tras �f!e rperc��'1_a m:�n�ilt� c,o�o a perdeu aquel�- tt�terlI�o �arvalh.o e su,as em contr�rlo. ,.

��, na flor da Juventude, que encontrou .. �ma mort.e-,dua!i ·fllhas HelOisa Helena . Prefeltura Municipal.de Florianópolis, 27 �e janei-
"'

� d'esastroza, !inopinada, fulnlinante" sem. que _tjvesse tem- e Sônia Ma:r;ia.· Cronista So- 1'0 de .1959� ,.

po de pronuncia\ uma palavra. '\. . .ç�,a! MJ80-MORAIS•. e sua' ·DIB!CHEREM .
...:.... Pr.ef�ito M�nicipal _,--0:<

•

.•.. •..

�,-"c '., .. .,._.........._��������--��-;-'�"�

FAZEM ANOS HOJE:

- HORTALIÇAS }!:. FLORES
. Sele'cionadas G.ranticl.s�

Acaba de receber:

A... CAltVALHO.
MERCADO PÚBLICO

G.
.'

�ORTA DO. MEIO

-Florianópolis, - s.e.,':_
"

.;'

. -:.. _--

',.z.

.•
,.

4-
"

.

,_

E

��
! fffff Si:::.,
fffffj.; _

"

I�. .
-

..

'�y DURA MA;'S� .

GASTA '�,MÊNO$ t ".',\'
E�o.nomia <

'Durabilidódé �,

Ã(abamento perfeito

.

t

_' '_

VÁ�IOS. TIPOS _� TAMANHG:s, ..

.,

'.CQNFORM,E AS SUAS NEEESSIDADtS'.,
.. ., ,''''

ê vaca tZI/ndo (ÚSe,Olhe�
• Com ou 'se� caldeir� ��, :';'"

. .'.

• Saído de chaminé om�'I.tnQ.h" ,'_c
0'0 lado ou 'btrós ';.," -;-:,.':t',::,;,' .' ;

• Com ou sem rompo �$rnan'odd' :�';:,
• Com ou sem se rperi ri tio •.. t ,.i.-;:, :

'@ (Ó9;�;;��;��;:._;",:"
"'�

. - CARLOS' HOEPCKE S. A., Com. e Ind.·

S E ,�� Iõ
'

'�'D�E - -'-MA Q q-I NAS:
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-o ESTADO" MAIS ANTIGO
>-<.:., flW:ianópoli!, SábádOj $.':� .,.�peir� ,de- �9�r��----------�--------.----------�---------------

•

C'URSO ANTONIflA' DE B-'ARROS ESCOLA TÉCNICA. DE. COMERCIO �'S,Ao-'MARtas;'-,
.

.

.

I
". , . 'I Fiscalizada p'élo. Gov,êr-no,.·Federal '. � f',,· Â

Rua Mar,echál Guilherme � Grupo Escolar hauro
Externato Fundado. em 1922 I Mulier

.

, :
Alfabetiza e prepara para 6S exames de OOtnissã:p ao ' Instru.ç6es para o Ano Letivo de 1959':

'

i
Ginásio I Exames de Admissão ao Curso Comercial. Bás1cO

Matrícul,a: de 16 a 26 de feverejro, todos QS dias i
� �n.s�r�es. rímeira quinzena. de: fe�ereiro,t das

úteis das 9 as 12. 17,30 as �I'h()ras
Rua Fernando Machado, 32 -. Fone 2516. Exames: 16 a 20,'de fevereiro, às 19 -horas

Matrícula para' todos os Cursos'
No decorrer do mês de fevereiro, das 17,30 �s 21

horà�
,

A ESCOLA TE'CNICA DE COME'RCIO "SÃO l\JAR- ,

COS", funcionará no ano Ietívo de 1959, com os sefuln_-'-tes cur��s:' ,

r
1_ CURSO COMERpIAL BA'S!CO - em '4 séries, equí-
valente ao curso ginasial � �

,

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA CURSO TE'CNICO DE CONT.ABILrDADE --;,-.�m 3.
C o n v o c 'a ç ã o séries, equivale.n,te." ,ap 2.0 ciclo ,do' �c�,!;rsO;'fo�'�lal J

São convidados os Sl'S. acionistas a se reunirem em
I C��S(:t' ':"�'CNIC� _DE ADMIN,IS�RAÇ.ÃOi "

assembléia geral extraordinária, na séde da Industrial I,
Em se,rle. unlCa, permlhndo-s� a'.matrícula s()Jr�nte

Mad'eireira Sociedade Anonima, à Rua 15 de Novembro. d alunos que-possuam o ,Curso Téeníco de Contabflída-
s/n., na cidade de Videira, neste Estado, as 14 hor_!ts do

e completo: , .'. .

• ,

dia 15 de março de 1959 a fim de deliberarem sôbre o' Florlanopobs,� janeiro d.e, 1959 r

·nte·' I HIlton Prazeres
segui

.

.

'..i. Secretário� Aumento do capital SOCIal conforme proposta

2' - �f�;:!O�:�,e'statutos SOCIaIS. ! M A T R I C U L A I.

a -.- Assuntos de interesse geral.
'. f

I

Videira, 26 de [aneíro de 1959
•. I Curso Particular S,AO JOS[ �

, Arnaldo Anghmonl "
,1

Diretor Presidente . Diretora: Professora MARIA MADALENA,
Antonio Abilio Luvísa DE MOURA FERRO "' IDiretor Comercial .

\
I,

:Adão Palavicíní Amatrícula acha-se aberta à-rua Salda-
• DíeetorGerente, '

nha Marinho, 34 todos os dias úteis. �

. Curso Correspondente aos grupos esco
lares e prepara alunos para os exames de 'ad
missão ao, GinásÍb' e Escola de Comércio.

.

Professores especializados.

Indústrial Madeireira
Sociedade 410nima

"

Bolsas de Esludo

lodíslrial Madeireira
Sociedade anonila

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
C o n voe a ç ã o, .

,Bão convidados os srs, acionistas a se reunirem em. Inscríçõej, abertas a partir de. hoje até segunda
assembléia geral ordinária, na séde social da Industría feirai dia 2 de fevereiro, Inolusive,

,

para os cursos da
Madeireira Sociedade Anonima, à Rua 15 de Novembro, Fundação Getúlio Vargas: o de Formação (baeharêl em

s/n., na cidade de Videira, neste Estado, para delibera-: administração Pública) aberto aos jovens de .ambos {IS
Irem sôbre a seguinte:' sexos que hajam terminado -o curso científico, clássico,

O·R'DEM DO DIA�- comercial ou equivalente, e o -intensivo aberto a funcio-
1 - Discussão e aprovação do relatório da direto" nários públicos estaduais. Procurar dr. Sergio Uchôa

ria, balanço geral, conta de lucros e perdas e na Procuradoria Fiscal - 1.0 andar - Edificio das Se
,

parecer do conselho fiscal relativos ao exercí
cio .encerrado em 31 de dezembro de 1958.

2 - Eleição dos membros do conselho fiscal.
3 - Outros assúntos de interesse social.

,

A V· I S O
Acham-se' à di�p6s:içãO dos acionistas, na séde

sociedade, os -do:Cl:lm�ntos de: que trata o artigo -99
deereto-let l'f���de'�OO"�d�"sêtembro -de 1.940.'

.

Videira, ,/�.� d:-e', ja�ei�rQ. de 1959 .

.

,
':'"

-

,i Arnaldo Anghínení"
Dir. Presidente

Antonio Abílio Luvisa
, .Dir, Comercial

Adão Paláviéinh
Diretor -'-·Gerente (

cretaxias.

. "
,\ .

; .:1 -

�!

contra qualquer
defeito de fabricação
-,

.'

N.6delos para homens,
......._�I .... h'Ór.�5 e'"'''IançQs,.

( .-

>i-t�\_
�.I.

'-:','i

';,..5...

- é lindà ... t�as
e à CONFÔRTO?
Ao compror móveis estefcdos, verifique s. o

molejo é feito com os legi!imas MOLAS NO-SAG
• muito m .Or ccr,fôrl:;'
• excepcional durobilir;fade
-. nunca cedem - nunca soltam
• móveis mais leves
• dispensam o uso' de cordluhcs e percintos de pano
• conservam o estofamento abs.olutamente indeformóvel

MOLAS�.g D�I BRASIL S. A.

,
.

fdb,.• Ele'.1 Rua S&> Jorg.,37" - TeI. '-0519 - C�. Postol_ 875 - End. Te!.: "NO,SAG" - Stía 'aul.

REVENDEDORES 0, MEY E R & C IA.
!lua Felipe Sçhmidt, 33, e Ruo Conselheiro Mafra'; 2':' Tel. 2576 - (.x. Postal 48 - FlORIANÕPOUS

ALUGA-SE
Uma casa confortável de dois :pavimentos a' Rua

Presidente, Coutinho, 98. _.. Ver e tratar no lócat:·com; o

sr. Iràjá Comide.·

Sem legenda

p A L A
AlUI

C TE
• s e

no centro da cidade

Tratar com Cláudio

rua Trajano, 33.

_'

LOTES EMCOQUEIR'OS
VENDE-SE NA PRAIA DO ·MEIO,

LADO DO MAR�
-Ttat{l.r com Engenheiro Rui S.areb.�

� ...�

DR. ALVARO DE CARVALHO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,.eqoeRoe A I\U;IJOi.*�;;I-·(-lI:""":""'·�-�-OLHt�--:-·filS_r��-��ÕO-l--
V O E P E L A Móveis • Vellddeeq·uaSueto,\MáqUlna de Ajour

I v.n:e�:::: :t:d'�� AL 116;«',(5 E'- NARIZ' E GARGANTA
_. MóVEIS. Vende-se VENDE-SE _.: metros de-"frente por 9.50 Um. cal. a Ru.a São Jorge, do- snla de janta'r, copa, cozinha,2' . I dum lado e õ metros. iià;,bu:' andarc.têrreo para Fiam b rer ia ou

" E"L g-rupos estofados, cornuda grande Vende-se uma MA'QU1- i tro !�do, situl!-do na: Aveni-._ armazêm, . com du·a. aa las e um D'r. ,6 U E R R' E I R O DA F O II ( E' ( A.t I 3 cama. N'" DE' AJOUR mares, da RlO ,·Brán�o perto - do b I
-

f' 'f' f' t n ) 7..com ampo C e ma rmnrc, SINGER f 'í' �t. Q\;lartel,·"tllf'-Pollúa. 'I'ratar-: a GaP ngon rco com , m ts e

.

.

de fe;r'o com estrado de mola,
do e fuóci�r;;a!it:�t;;. o es a

pelo telefone 3239.
. prateleiras,

-

Chefe do Serviço de Otorino do HospitalA ··L U G A ,;" S E·· d o is f9gõ.es elétrico" geladeira, Tratar à _Rua Trajano,
"

,-' "T,ratar na Rua Co n se lh ci rn Ma- -
' --,'

toc��disco 'Wcbster. a�tomático. N. 31 sobrado.r com Dona _---__---�-'"t' Jr.a.vl.1." de Florianópolis - Moderna Aparelha
Um qua rto p'1Ta solteiro, com três rotações, cadeira de balanço, Lurdes l\(adei;r.a. '� SOALHO �

S" "

gern Suiça e Norte-Americana para Exa-
todo conforto. mobiliado, entrada' etc" � Rua Felipe Schmídt, ,19 -

-Casa ResladenClaal" A lA,S me dos. O'lh.o.s. Rec�ita de Ocules pO"independente, situação ótima, In- Sobrado - (No período ·da tarde),
,

' I RM Àd 5 'SITENCOUR r
"

fgl'll1n�õés te·lefone 2583, TAIS' B·"_o..�-'II:Q .
,raN! !tO.t·" 1A,lUga:��e'",,���ias em Prédio Reírator Bausch Lomb.· Operaçâo d(>

V E N D E· 'S E VENDE-SIj: ou ALUGA-;SE nco C '0 10 o
'I-

,.
,

'._
"'N" EP, SI ,.t:�',AN'., .��t_reo. e-.r�ntral..ln.for.ma- A:.1 1 odTELEFONE 3 6 3 o - . migdalas 'por] processo m, erne

A L U G
c

ASE' ções n_Q Telefone 351,2. .\
, -

Uma casa cnm terr:lto medindo _-.,_;,. - __ .

CONSULTo.RlO n.ESIDENCL'\

Uma ca;a, de madeira, pint�da �O x 30, mtT·s.
'

local:":: � �U,A A' V I S, O' v E N·'D E:,-:,SJ E;_ ,. VENDi�SE<,�- \tua d�o�����16�:,t�a8g F��\i€ 3���mi(h íHI

II .ô leo espaçosa. com quintal to- Monsenhor opp, n,.,. ril ar
• Um terreno com 372m2 II Rua ; .' ,

do cei-�ado. 'sita à rua .Jos� cân-I com n, sr, carlos,' Tcixeira
à rua Durval ,MeJ.qu'iade; de

.

E,ouza f,'" $A PRAIA DOS 'INGLESES
dido .d a Sjlvn. 122 � Est.fllito. Coronel Pedro Demoro n.": 1466 A. Irmãs Franclscan'aa, residen- Prolongamento, Vêr c.� trata'r' .• ",; Vende-se umacnsa <lo mnter ia l

Informações telefone 2583. (Posto ria C, Ramoí) - Est ré i to. te. à rua Victor Konder 4, antigA RI Ner 'R" 57 ','
bem próximo. a praia, Informa-la eu amos, . (.�, �_

Blumen7lU, avisam' que está aberta
I

a reserva de matrículas para o

Cu.!'so· Primário.
O Gul'SO �el'á só pa ra meninos,

A PIREÇÁO

MATERNIDADE CARMELA OUTRA
CURSO: :,DE ·PARTElRÂr;

cURso DE PARTEIRAS �.

Acha-se' a'herto �té"o dia 25 de' Pev-e-rei-ro a,�nscl'Í :

ção pal�l,i 'candidatâs a�'Curso' Ú Parteiras" mantido pe-
Ja l\"fá tl.1rnídade- Ca1'mela Dutra.

.

As i� te�essàdâs' poderão' , dirigÍ'l"7se a i Port�rla, da"l
queie eSt,abeJed�Emto tbdo� os dias útêis no, horário' das

�:�e:�:a��� r�4; à:�'17, �or�s ou ,po� cart� 8:- �ireçãQ da

(�SfeEÀ:�:N8RMi[:;�:E COLÉGIO o.Ó:E�l:o�ORD�g::f��s-
. " ':Florianópolis, 14 de .J,anel,ro de 1959. ' .' . .

"

Dr. ORl}ANDO BÓRGES.

',,-'
,

Di'; Diase A. Fanaco'-' �, -
...

'

'.,' :'�'(O'�I'c�·'Ç�A.r.'''_,-·;,·,,·D'.E�'! J'ESU'_S"
, _

,�·SGHROEDER
-

_
1ft .9: 'Cursos' de--!i e�p�eializnção emBir,t;!tor: . '.'

. . '" , ,.
"

.. '

"�l
," -,', ·,'lllg, litio",e.,n_a ��vard

OR'O!IV,'f�'1:B. i.ft{,.)"SANT·�,b�.�.,��,;•. :r','A·.nw.·'.,I;-'-.�� ',EDlfAl!'J. �t;_�tE'lm'DE 19S'i:�1�J�â{f E�&���os"11I�M ,AV I. ,""AI K IRO �: 'E����es };le �a �poca � ;.
.

. �.,. ,,� ,;' ��:�::� 'i 4 'Ô l;�irá;� :I�' .

111sct'içã�HhdJa,,29- de janeiro - das 8 hs às 1l,3� !J's" "C::ên-nsu'lta;' 'das 9 à's' 11 horas
ExameS.:i.óia-: tbde fe.vereiro - às 7,30 hs e às ,13 bs
l'{esu}tadós:�--dia '11�2, 'às 16 hs

/

,

' -

"

Exdmes.de .�dm�slilão (ao Ginásio (para.22 vagas) ",� :b8. H,Rf GONES'
lnscriçã:O'!.:'dia.,3Q de.janeiro--das 8 hs às 11,30 hs

M�UDouÇA'lloc·umcntoin-nAte$a,do·· de saúde e de vacina. certi- IaI1 n
dão (le idade e de conclusão de Curso.

. M�DlCO
'

Todos os documentos isentos de sêlo, Pl'é-Natal Pai'tofl - I

mas com 'firma lreconhecida. Opera�õe&. - CHnlea Ger.1
. . ResIdência:. .

f�xllm'es:,"dias"2 a'·7.de fevereiro Rua Gal. Bittencourt n. U7.'Resultado�r;Jd-ia ,.t:l-2.·'às 9 ha, Tenefone: 3839.
Exames ;de ..Adndssiorn ,Escola Nor••1 Consultório:
Insêdçâo,:,é.3·1-1'·59 - ,das 8 hs às 11.30 hs Rua Felipe $chmidt n. 37.
OO,cu.mcmtos� .Atestados de saúàe e ,de vacina do De- Esq. Álvaro de Carvalho.

Horário:
'

partamento de Saúde, certidão de ida- Das -16,00 às 18.00.
de e 4e ·�onclusão de Curso. Todos o!'\ • Sábado:
documentos isentos de sêlo, mas corn Das 11.00 às 12,00.
firma l'econhecida. Atende à Domicilio

E.xarpes: _20 e· iH de fevereiro de 1959
Rematrícula: ,

1
" Dia: 12-Z. ·à_s 8. 'fis e às 14 horas - Cu,rso secundárIo,

O ia: 13':2,' às oS:e às 14 horas '- Curso primário I.l\('!,tÍ'icula:-Jard·jm da Infâric!a. nas salasdo ,Jardim,
_'

"

,

" Dia; .12-2, à� 8 e às 14 horaS'
Início do ,Ano·.)Letivo. ,

Dia. � 'de Março de 1959 '.'
Nô 'primelro�dia 'dé aula as aluna·s apresentam-se

_... � _" J •
•

de .l,l1iforme, de ,gala completo:"blusa de manga compn-
da, boina" l.uvas. sapato, pr.etp fechado. 'E -t}!Jeiram trazer,
2 fotQg-rll'fias 3:X4, de· uniforme. As novatas, 4 fotogràfial'l.

'Na- túfle! dó 'Colégio.dndicação do materiál escolar:
.

c, 7 'às 'il,31hhs �.,

Dia 24"2-59:' La série do O. Primário

Di�' 25-2.-;59;" 3.a séfie do C. P'rimário
D i a '26-2�59: La s�rie do C. Ginásio
Di'l\. 27·2�59: ·4.a série do G. Ginásio·

13,30 às 17',30 ha
"

I
'

; lia' 24-2"59: 2,a' séri'é do C. P,rimArio
25-2-59.�';,4.a série do C. primário
26-2-59: .2.a série e 3.a do Ginásio
'27-2'59: Cürso Científico E Escola Normal

O,eraça.. - DO.DÇa. d� S"l'!iI'"
ru - {!Ualea •• -\.......
C.no' •• , "paciaJ1u\:l.,,· a,

Soapital dOI S.nidor.. 4} g.
tado.

.

.

(Serrico .0 Prof. ..�a �� ••
ADdrad•.).
·Goa••l.. - Pela maoU,.'

}fll.pit.l .d., Carid.d.. ,?

Da. .,.
.

LOBATO.l tarde d.. UJ'Ó' 1l0ra(.1f
, J'lLIIO

4i.Dte ao con.alt6rio 1 Rua N'oI .,......·.ó ••relll.o re.plratorl.
nGe lI.cb.d 17 a.qoillA de Y fi, . ·TUB.RCULOSlI
dent•• -,- T.l�t. I'lllil· '.' ·i&4DIOGRAPIA,. RADIOSCOPIA '

. ,...id"�!li•. - Rua Prea-Id.'lt'-·, '. ,DOS PULlIIOils
�C01l��lD.bo " - T.i., 1110. t � Cfr.n,. •• Tor.....

'

•
' f'c?11Il.do pel. F.culdade '" IIdor.al

'1 � �

.-de !lIed1q.., 1'.llolo&,l.tà e '1') •• 0-
- � dra'r,II. do HOlJpltal Nert.

,., i'e .18, Domlngos',� .. Farmác(a do Canto ' Rua Pedro Demoro,' 1627 Da. L'\-t'ONIO MUNIZ ,li
- .....

. '. ,';:,1. 'j''l'i!; '11 1'; �� .�5'; DOD\1np$! ,e ��; r,'.!lrmácla rndlan,!' . ijll!l 24 d,e Maio, 89�. � A&A&AO '. Ca�.o d. .lIpecialiHçAo reI.
.

. _ OIRO.GIA T••UIATOL()U'L 8�' .N-: T••x-interno • JIl;r,aaal.-'0 �e.rvi.ç� '.tl,ptijr.nw.:s�ra .efe.t�.do pelas .Farmáclas do. Canto e

Indiana.! Or&ojMla' �- ,', . tela. dI, Cirarri. do ·'Prof. l'ro,'-A pr�$ente ..).ha>b,eHI.: r.n-ao ·qo�e.!'a" sef aTtel'ada·' sem pre,yla autorlzaç�o 4êste COD•• lt6rio: 101', Pinto. til _
.-.

"

UUHoarie. (Rl,"),
: .. '" .

.'

Coa.ul.: da. 'ti b 17 .'" ..u CoDa. I ·Fellp. Scllm�dt, 81-
ar)!alp.el!tQ; _ ",.

,
"

.

'I
dllr.iamaot•. , ...no •. ii"...lIú .....ó 1!'or. 801 .

. .

. i'�r ��;��.��;e���<.,!: 61a i�j2�����ràoe�,��!����,de 1958.
" .•• :::��h�.i,�::�I,'ÍYA,. 111, '�

• ,. ." '

c r.de Faririácia.
.

.' '.. .

J:': '!':./� ',.' ,/:_., :,;:;.< "

-

,

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

------_._-----'-_. --�-- ----�:__:..--

L :A, s·, "

A I u g a .. s e

l'AIlA r,SCRITóIUOS E CONSULTÚRWS

/

-no. alto, da Caçu li nha de A MODELAR
_._----- .. --=-_._--

\

�._ .._--

TERRENO-Y'ENDE-SE
Vende' se um terreno com 15,50 de f.rente' por 1:3,00 ele

fundo�, tOGO murado, na Rua Itajaí (Rua central e C3�

cada). Otimo local para l'€sidencia. Preço 350,000,00 a

�ista. Tratar a: ,Rua Bocaiuva 1�7. 't
/

RUA ARCIPRESTE PAIVK 9 - .Fl�ORJA�O'rOT..r!'; ..
'

peisoaí et;ed'à!j'za-do está nabiHtada' parll,? I, .

a)'- ADVOC:<-\CIA: CIVIL,: CRIME, --COMERCIAL, TRARA·

LHISTA, DEFE�AS FIS�'AlS, .A'l''E).·DF;R E ACO:\1 PA

NT-fAR NO, TRiBUNAL DEl Jus'trçlA JD.E SANT..\ CA,

TARINA RECURSOS ORIUNDOS DO [:-.JTER[Or. ro
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DR., POLlDOR& iSAO THIAGO
Doenças do .Coração - Eletrocardiograf ls

ilora's mãicádas
-

- 10 'às 19 horas
.

Vitor Meiréllês 12 - -Fone 2702
.

.

çôes na gerencia deste jornal.-

Sala de visÚa, sala ·de. jantar,

DR. GUARAtr�bSANTOS
2, quartos.c.dispens a e cosln-ha,

Cirurgião'.' D,enfisfa
CLINICA' - PROTESE ' ...... CIRUIlGlA

HORARIO; -7 Da'! 8ib 1.2·b.ora·tÍ� exceto a08 dbadol
,

Ate·nde e%clu�ivt�;�n.-te ,co.m
. hora marcada

Consultõrto : Avenida Hercf l!o Lnz, 89

Esquina .da rua Fernando Machado,

Aluga-se ôtinra Sala para Escri

.tório 011 depósito à Rua Padre Ro
ma, 52 Andar j têr-rec.

Trat�r no lo·ca-l.
ALUGA-SE

Um quarto mobi ltade e com to do

'éonfô rto desejado; completamente
-independe nte. 'fnrOrItlAçõ�. te lo fo

ae 21)83,

V f N D E - S 'E .
,

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

�Velt1lf-ser
FRIGIDAm;: :SUPER-LU�O
Por motivo -de viagem vende-se

uma geladeira> FRIGIDAIRE SU

PE�-LlJXQ, � nove pés e meio,
V E N D E - S E .por .Cr$ 45-,o�b,00: Os, interessa-

. pois aparelhos clnemato- dos po4erão t�)efonar para 2438

g ráf'te os simplex -=-.Modelo -'- 'Tenente Sobr inh o. Da. 00,00
B �!1') perfeito estado. 35mnl.: à. 12 od horas e das 14.PO àsVer e tratar no cmelil-a TI- " o h' .(

jucas. }.;',O ora.. i�

UM TERRENO NA AVENIDA

RIO BRANCO, A, TRATAR NA

RuA VISCONDE DE OURO l!4-12-58

DR. SPYROS DIMAlOS médico --'

PRETO. 109 OU PF:LO

FONE 3239
Novo pequeno apartamento e

11m '-,lindo quarto em Casa de fa·

milia para uma moça 'solteira,
Tratar à Rua Duarte Sch utel. 34. Ex-interno de Clínica y.rI;atrica Méd,('" r Hj g i cn e l n I'un Ll]

da Fllculdade de Meclirlna do PAraná.

Curso de espcêializaçã';-do S.N.T. n. Faculd'lilr ôe· Higiene d,

Univer.irl.de de São Paulo.

Curso de aperfeiçnàmenlo rle· rnrliodia�:lÓ�.li,'n,

VENDE-SE'
No Bom Abrigo (Coqueiro,)

� CLINf'CA MEDICA ,- AI'ARELHO RESrlHATOlllQ
..,.... DQENÇAS PU,LMONARES

Con.ult.ório: r)la Trajano, 41

Horári'o: das 14 às 1(; hora,.
-

Resirlência: ua Perlro Ivo. I�)

Ca.a em çonstrtição bem adianta

daI. sobre dois lotes, próxim� a

p\'ãiri' com bela vista para D mar,

Ioformaçõe·s com Hfitor Bitten
court - Tel. 3802,/

Dr, O'fTO. FREUSBERG

A,L'U G A .. SE
I1MA.' CASA À RUA HENRIQUE
BOITEUX, 44 '- ESTREITO -

T,RATAR NO LOCA_!. 'COM O SR,
BRUNO JOÃQ CORDEIRO, ,

Viagnó�tico e Tratamento das moléRt ias dos olhOlf'
Neuro-Oftalmnlogia e Ortópticll,
,(irurgià do globo ocular e Operações plásticas no•

anexos d{l& olhc<J .

Traumatologiu ·ocul3.r e Eletroímã Gigante,
Florianópolis; Te).: 3153

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

ORA. EVA .8. S(HWE�fDSON: BICHlfR
ClíNICA DE SfNHORA� E�CRIANÇAS
Especialista em moléstias de anus e recto,
Tratament.o· q-e heJ.norr.ojclas" fistulas, etc.

. Cirurgia anal
Consultório:- Rua CeI. Pedro· Demoro, 1603 -

Estreito
gaJa 2

-.

Escritório;' I
Eflífido ,Sã'O Jprge'': .'

Rua TJ:aj�no�,.12-Lo,�ndar
Telefone- 2657. . .

\

sala 13

-,-----------

D. LAURO VALI kA
CLINIC.t. U.:U,l.

DR.ESJlERALllO
C1SSETTARI

CIRLTRGlAO DENTISTA
laica - Protese - C1rur&1
Horário:'S às 11 hou,$

da� 16 áa' ��, h�ras -�.� Dil'
riamcnte.:'

'

Co�sul�6rfó': Rua C0n,6
'.

Ihefro Mafra 53 -.. Fone •

,DEPARfAMEN.TO DE SAODE POBUCA
,

'. I
"

/

/.
'PL'A-NT'OES DE FARMAGIA

'Mês De Janeiro (1959)
17 - Sábado' (tarde) -. .

, 18 -� Domingo ,,;,
.

' '

Farmã:cia catarinense Rua Trajano
rarmácia Catarinense .... ""Rua Trajano

;

tàrm�cla Noturna
Farmácia � Noturna

lia. Nt;Wl'ON U'AVILA
CIRURGIA GIRAL

Uoenc;•• de l!Ienllor.. - PI:OCC
iOllã - Eletricidade Médl ..a
COD.ult6-rio: Rua· Victor �@,

relle. n. 28 - Telefone 8�'j
. Con.ultal: o... 11 bo;••• �

di.at.,
Re.id'Dela: Fone, • 41.
RDa; Blumenau li, 71,

a.p.daH.u· em IDoi4*t.Io.. �> "�.
nlaor•••

'

Tiaa U!'lll,tr,U
Cura 'l'adical da. in1tc�ll... ..c.
•... �ronica•• do apare 1 b'" ll''!l •

Dito-urinário ern am boa o. , .. "'�.

90enca. do aparelho Dill'1l.tivo
• do .i.�ema nen080,

Horirio: LO'AI ih '12 • z� 'r I
hora. - Coolult6ria' Rus Tlra-'
HDtl., 11 - }.O Andu .- t'olla:
II"e.

- llesldêncla: R:16 L.··�·<l.
Coutioho, 13 (Ch.áca ra d" �hP'l
oll. - Pon.: IUS,

. .

� .�. " .

24 Sábado Ctarde-)'
25 - Doniingo..,-

'IJ-ua Trajano
r Rlla· ;rrajlIno �

-----,-----,

DR.' AYRTO.l'll OE OLQ:EIW
DO.�ÇAB DO PULM.lO

.

TUBBRCULOSlI
ConlUltÓflo -;.- Rua Feli .."
Scbmic1t;· 18 - Tel. 11801
Horirio da. U li II! bora.
...ldIDc:ia, - r.llpe Sellmid'

a. 117 DR, r.LAIlNO
UAt..La·(l'J

- A.DVOGADO
Ih. Vitor .'Ir.l.. "s.
rOlf.: 1,"8

o serviço DotUi'nO t3elá t>fetuad9t pelas 1armáclas Santo,Antônio, Noturna �
Vi I óri'S,. situ�dl\.f'às ru�s ,Felipe Schmidt, Trajano e Praça 15 de NovembrD ..

... , ",. ;Q,·p.l.ant,ãoStliúr_no compreendido; entre 12 e' l3,30 horas'\ será efetuaào pela
, F'qY_ll1a:cl,l\ 'VitoriA_ "�

l .

<
'>

--

J.
.,�

DIl••JULlO DOLIN v 1.1lii.&
.IDICO

UH. WALMUR ZOMBai J-

UA8ClA
Diplomado pela Faculdade Na.
dooal de lIedlc:Jna d� UnI � .. r-

.

.Id.de .0 IIraal.
.:l-,Interno por cOJlcur.o· ••

M.�"dad. • �l'oh.
(Senlco do Prof, Oel"'Õ.,

Rodriru" Lima)
J:x-lnteJ'Do do derr1ço d., U,1'.H
ela do, a_pilai ·loA.t'.&,T L.

_ lU. d. ".nelro
'

.édico do Ho.pltal d& C .. ri,l.Ó ..

• d. :w..te�Dld.de Dr. Cario.
Conh

DpaNC;,1AS D. BIINHORAS
PARTOS - OPIIRAQOBS

PARTO 8.. DOR. pelo 1D4'ooo
pllcél-protll6t1eo. .

Coa'.1 'R�, leio Pinto II, 10,
d•• 16,00 l. 18.00 bor,.. "

Atend. com hora. mareadaa -

T.lefoD••0.6 - Re.idboia'
Raa GeDer.1 Blttencourt ol \'01.

::. F'-

1��W�"i,'1,-

.I}.�--.rINIíIiiV. l'a1l".."
PAIlAIBO
I • D I C O

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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JmZUJJE OmEITO Dj C�M11�fBE TU�Cl�
EDITAL • DE CITAÇÃO, r rtéPb.ÜS., o sr,

. Diretor d�
I Pàdo

e' passado .neata �ida-'
COM O PRAZO DE TRIN= I Sp!".,y;ço do Pat.r.lmônIO da de� de :rijucas, �os vinte e
TA DIAS, DE INTERES UnlM. Sem custas. ,P.R.I. tres dias do mes de feve
SADOS AUSENTES IN-' Tijncas, 21 de fevereiro de' reiro do ano de mil nove
CERTOS E DESCONHE" 1957.. (as.) Carlos, Terp�s centos e cinquenta e sete.

i' CIDOS - Juiz de Paz, no exercicio Eu, (as.) Gercz dOs_Anjos,
O CI'dada�() .Carlos Ternes, dtO, caErgo de ,Juiz de 'pirei- J Escriv'�o, O datilografei,

o. para que chegue ao conferI e subscrevi. (as.)Juiz de Paz no exercício do conhecimento de todos e Carlos Ternas Juiz de Paz
cargo de Juiz de Direito da ninguem possa alegar igno-' no exercício do cargo dé
Comarca de Tijucas. do Es- râceía, mandou expedir o � Juiz, de Direíte. Está con
tado de Santa Catarina, na presente edital que serã forme o 'original afixado na
'forma da lei, etc... afixado na sede dêste Juizo, r seda dêste Juizo, no lugar

n? lugar d� costume, e, POi" do costume, sobre o qual
copia, publicado UMA VEZ me reporto e dou fé.
no Diário da Justíça e I 'Data supra.
TRÊS VEZES no Jornal' ·�O O Escrivão
'Estado", de Plor'íanôpolls; Gerc:y dos Anjos

FAZ . SABER a todos
quantos interessar possa o

presente edital, com o 'prazo
de trinta días, de interes
sados

. ausentes incertos e

des:!onhecidos, virem ou

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

peticão do teor ,seguinte:
"GR-EGORlO HENRIQUE
CARDOSO e sua mulher
Dulcinéa Sousa Cardoso e

pantaleão Henrique Cardo
so brasileiros, operários,
residentes em Morretes,
neste Município, por SeU

assistente abaixo assinado,
brasileiro, casado. solicita:
dor, inscrito na Ordem dos
Advogados do Braaíl, S,ec
ção de Santa Catarina, com
es.critório a Rua Felipe
Schmidt nO 52, em Floria
nópolis e telefone nO 2.246,
onde r·ecebe as citações,
vêm, respeitosamente, com

fundameI:lto .nos artigos 550
e 552 do Có4igo Civil e .455
e seguiintell do. Código do
Processo Civil, promovei' a

presente ação de usoca.pião,
propondo-se p·rovar, me

diante· prévia justificação,
o seguinte: - 1 - Que por
si e seus antecessores pos
suem há maig. "de 30 anos,
mansa; p'àcificâ; ininterrup.:-'
tamente·, 'sem oposição de
quem qu·er que fieja o ter
reno que abaixo descreve:
- a) Um t�rreno com .a
área de 484.000 m2,' situado
no iugar "Inferninho", mu
nicípio de Tijucas, fazendo
frentes em ter.ras de mari
nha e fundos com quem de I
direito, extrema ao Norte e

ao Sul com terras de her
deiros de DomIngos Cardo
so, ,c:Jjo terreno adquiriram
pOr compra' que fizeram .!l
Bernardino .Antonio Narci-
so' e sua mulher Adelina
Leal Narciso a 11 de se
tembro dj! 1928. 2 - Que,
:n�?fas-:coífdíq-ões, t�q�rt a'
V. Excia: se dign,e 'detel'
minar dia· e. hora para a

justificação prévia, com

ciência do Representante
do Ministério Público, ou

vindo-se as testemunhas
que compare,cerão indepen
dentemente de intimação e.

procedida a mesma e jul
gad·à. determine' V. Excia a

citacão dos confrontante�
conhecidos e por edital os
interessados desconhecidos
e ausentes. no prazo de 30
dias, para Os efeitos da Lei,
serido a ação, afinal, julga-
da proc.edente. 3 - Protes
ta-se p01' provas admitidas
em direito e o depoimento
pessval' de quem contestf\r,
sob pena . de' confesso. Dá.-I_se a presente para os ef·el
tos fiscais o valor de •...

Cr$ 3.000;00; juntando.,-se a

prova ·do pagamento da'ta-
xa judiciaria.

-

Nelltes ter
mos, Pede deferimenlp. Ti
jucas, l1.de janeiro de 1957.
(as.)' Roberto Pedrosa. "Em
dita petição foi exarado o

seguinte despacho: -'''De''
signe o -sr. Escrivão, dja e

hora ,para a justificação,
feitas as devidas intima
ções. Tijucas, 15-1-1957,
(as.) Carlos Ternes - J.
de Paz, no ·exercício do car

go de J. de Direito": Feita,
a justificação foi proferidi:l
a seguinte sentença::::
"Vistos, etc. Julgo por sen

tença a justificação' proce
dida nestes autos de Ação
de Usucagião requerida
por Gregório Henrique Car
doso. s/mull_ler e pflntaleão
Henrique. Cardoso, par� que
produza se1,l'S devidos e juri
dicos efeitos. Citem-se,. por
edita is, .com o prazo d.e'
trinta dias, a serem pupli
cados uma vez· no Diário da
Justica e três vezes no jor"
na.} ,,�O Esta'do", d� Floria
nópolis, na forma do artigo
455, § 1.0 do Cédigo de
Processo Civ41, os interes
sadós incertos; pessoalmeh"
te, o Representante do M�'
nistério Públi.co; e, pOl' 'pre
catórÍ'a, a ser ex,pedida pa�l'a
o Juizo de Direito�' da La
Vara da Comarca d� Floria-

JUII DE'�DlRtlTO, Di 'OMIICi DE ,fIJU�I�
.... _. .�.

.

. :.!i ._ . "_, . -
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,- ,.".
.
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-

.

.
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Edital de Citação;'t com o .tendo 'de comprimento para Estado", de -Florianópolis. Carlos Ternes '- J. de Pas,
Prazo de 'trinta' �ia8, de' .os .fundos 3;;300 metros- fun- Dado e passado nesta cída- no exercício do cargo de
Interessados ausentes, In- dos. que' faz ao Norte; no de de Tijucas, aos vinte e Juiz de Direito. Esta confor-

..

certos e -desconhecidos. Travessão do Oliveira. ex- três dias do mês de feve- me o orígínaâ "afixado na; .:
O cidadão Carlos Ter tremando pelo Leste com o reíro do .ano de mil nove- sede, dêste Juizo, no lugar

nes Juiz de 'Paz, no requerente 'e pelo.. .Oeste centos e •cincoenta e sete. do costume, sobre. o qual
exercício do cargo, . de, 'com o Requerentes .o segnn- Eu, (as.) Gércy dos Anjos, me reporto e dou fé.
Juiz de Direito !la Co- do lote com 20 metros de Escrivão o datilografei, D�ta supra. O Escrivão
marca de' Tijucas, do -frentes ao Sul, no 'I'raves- conferi e subscrevi. (as.) Gercy dos Anjos,
Estado de Santa Cata- -são dos Teixeiras, tendo de -._- ---_,--, -.--,,--'-----:-,--�.:....-

rin�. na forma da lei, .éomprímento Ip�ra os fun
etc.' l 'dos, �.30Q· metros, fundos

-

FAZ SABER a' tôdos.quan que _faz �o :t:l'?r.te. no Tra
tos interessar possa o pre- veSSM do Oliveira ; extre
sent.e' edital de citação" com manco pelo-Leste com o ·re

o prazo de trinta dias, vi- querente' e pelo Oeste �om
rem ou dele conhecimente o :requerente. 'Que, ditas
tiverem, que, !por· parte de posses f,or.�P.l mansas; paci
.Manoel Angelo d� Silva e fl�as.�. Inínterruptas e s�m
sua mulher, lhe foí dirígl-. op�slçao de quem, quer que
da a petição do teor seguiu- seja ; Que, seu cun_!lado Pe
te: - Exmo. Sr. dr. Juiz de dro _ Mano�l Arag.ao e sua

Direito da Comarca de 'I'í- Irma Vemna da Silva Ar�
jucas. Manoel ilngelo da gão, não lh.�s convém contí

.

-Sílva e sim. Maria da Bil- ,�uar em dita posse e, 1>01'
va, brasileiros, casados. mo IS.SO sem o menQ! constran
torlsta, residentes no dís- gímento �u coaçao e sim de
trito de São João Batista pleno acordo, a transferem . A'ge"neloa •.'rleste Munícipio.: vêm, co� áo sr. Mano_el An�elo da.Sil
o devido respeito a V. ExcÍa,; va e sim. d. Ma:la. da SIlva,
por seu ass.isten�. que esta com todos os direitos que C'" L U B E D n Z E D E AG O' S T Osubscreve, brásil,�iro, cas�-. tinham na rererída PO�S(;,

,

.

-V
.

';
.

.

do solicitador inscrito na com todas. as suas benfeíto- ,

Ordem dos Advogados do rias; Que assim Sel,lqo, es-

(O M UNI ( A ç' -A- OBrasil, Secção dêste Esta� tando como estão os Suptes., "

.

.

do, que recebe as cítaeões por-compra ;d� pusse mansa, A t reunida to"
em Plortanôpolís,' á "Rua pactí íca e iDmt�rru:pta das A Diracorla do Clube Dôze de Agos o

'.

Felipe Schmídt !t. 52 e tele- are�s, de terras. acima, ha InOU &8 seguintes resoluções, que vigorarão para os fes
fone N. 2246, ,�or e re- mais de 20 '�nos, ten.do-a téjos carnavalescos:
querer o seguiJ![te:- Que, como Os antIgos possell'o:>,

. �abado (7) -r Baile de .abertura no Dôze
há mais de 2Ô anos,' entrou como sua. p!anta�do, ,etc. Domingo (8) _ Baile no Dôze
na posse de dóis lotes de querem, agora, legItima-la,
terra por comprâ. ao sr. Jõ- nos têrm�s. dos 9:r�s. 550 e �egundá (9) - Baile Infantil no Dôze
vito João Alexandr.e no 552� do CodlgO, C1VIl Brasi- Baile no P-ráia
Centro do :Moura, Distrito leiro; Nestas oCon�ições, re·· Terçá (10) _ Baile nó Dôze'
de -Canelinha, dElsta Comar' querem a V. Excla, que .na Os bailes coméça'rão às 2�,0(' e o infanti.l será dai!
ca.' séndo o prilheiro, com forma dO,.a.rt. 465 e segum-:: ' •

20 metros de frente, 8'0 Sul tes do Codlgo de J!l'ocess'o 15,00 às 20,00 hora·s.
no Travessão dós Teixeir8.s' Civii, se proceda em dia, PREÇOS

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

hora e loca1 que forem de· MESAS - No ,práia uma neite'.. Gr$ 150,00

"Em suaves pagam.en'.,'los" si$!lados, .. com citação do No Dôze' uma noite .. ..

." 3-00,00
Exmo. Sr. dr: �romotor PÚ- No 'Dôze três noites .. "600,00blico para a" Justificação ..

E N T 'R' E G A ' i
- 1nitro litis e' ·todos 'os têr- OBS. - 'A mesa por uma n.oit.e só serii

'

,
---o< 1f " mos e atos PQ 'processo com \'endiua a partir ·do dia 6 (seis) .....,.. ,às 14,00

'é .�
Y ....

o depoiplento das� testemn- horas. I

18
nhas abaixo arroladas, que Cada-sócio só podérá ·adqulrír u1l_la mesa.,

'.

comparecerão independente
de intimação. feito o que HULHA Cr$ 350,00 por noite.

II • julgue V. Excia. por seno, CONVITES -

. . 11
.

-:), t tença a Justificação man·� C8.sal Cl'$ 2.000,00 para tôdas at'l noites.*' dar .citar por editais no Casal Cr$ �)Oo,oo por uma'noite..
,

• II [illJ prazo da lei, Os herdeiros e Individual Cr$ 1.500,00 para tôdas as noites:

'. @],m,"interessados'incertose,peS-.indiVidualcrlll! 50.0,00 para uma noite.
'

,

"

.so�1"n1ent_e". o� confrontantes' W

. I Xc'llI . .' para,'ys.e· 51Ulzerem, contes Estudantes devidamente credencillidos - Cr$ 800,00
\ '. '.., tal' a pre.sente ação de' usu- para toclas as noites._�

B
. :. �{)

I ::L �:i�ttat��"i:�ZtOêr!�n��in: par/�l��:�:��. devidamente credenciados - Cr$ 'aoo,ou
.' q,mif Se Ji)edé' sejá d'eclarã-.

, " ,,{In, ,ll . dol'.áínio,. ,aos Supte�. A posse da me'sa não dará direito à entrada, sendo
,

',' ;,. ':";',g ;,! _'. '

b'ri,�::Udo � ti;e,r.l'en,4, r-ecellsário a carteira 'e ,o tal�o do ,Wês �ou �!1ui�de de
.. �!.r-� :: .. �: :p�s�" .'. �.s�he'-º�",-",f�� 19:(i'9), ;q""'_" 9JUli�&;.a.c.ol)1:p:a�®,dQ,9'�_,clo(.!ume!!�o.c.9.!!l:Pro:,

'I d.·e· .·d'l·r'e'·l·to,'. ';
D r.o',.fest"-."'-e' p' ....,. f· ..,N' %\�. "-t"�

.. -.T(.'?i>,,;'<' ", (
.. 'C' '. ��. "..... -.<r��'·f�' �

""". ,.._..., UL \1adtll"" en Hladé> 1"'" :. .

� � h" >
.,

o" :,'
•

1 todos 0$ tileios' de provas ,RESERVA ,_,

perniitidos cem. 'Direito, de-
As senha-s serão distribuidas às" 7,06 hor.a�poimento pessoal, etc, .Dan- 1.0)

i do-se a presente o valor de do dia 30 de Janeiro t: a venda será iniciada
I 'Çr$ 2.000,00,. p,a.ra (.I efeito. às 8,00 horas.
do art. 49, do 'Ç.P.C., com 2.0)- O pagamento será feito no_ato da aquisiç!'o.o.S docl1n'\entos apensos, P. . � .

d:eferimento. Tijucas 15 de' 3.0) .,- Os convites ohedecerão às eXlgenclas esta-

jane;ro de 1957. (as.) Ro- tutárias e só serão fornecidos das 14,00 às
berto_ Ped·rosa - Assisten- 17,00 horas do dia da festa.
te. "Em dita petição foi 4.0 - Os cODvites só poder'ão ser fornecidos pela
'eiara.do o seguinte despa- Secretária. :;'.
cho:- "Dé'signe .0 'sr. Es-

5.0) � O convité não dará direito a mêsa que serácrivão dia 'e hora no local'
de ···costume, para' a justifi- paga a parte.
cação, ieitàs as necessárIas 'i .13.0) - A compra da mesa terá que �er feita pelo
intimações. Tijucas, 1.-2-

, próprio' sócio ou seu dependente, podendo Do
- 1957. (as.) Carlos' TerÍlcs '. ' entanto a senha ser entregue a qualq_uer pes-"�. de Paz, no exercicio do

d
.

d 1
- '.

dcargo de J. de ·Direito". Fei- sôa uma. vez cre enCla .0 pe o associa O.'
ta a .just'ificação foi profe: ,7.0) - Só'será ,�ermi�ido quatro caddras'por mêsa.
rida a seguinte' sentença:- DETER�INAÇ9EE! ---', .

"Vistos, etc. Júlgo por sen-: 1.0) - E' rigorosamente vedada a entrada de me-
tença a justificação proct- nores no.S bailes noturnos. ,dida neste� autos d� Ação. 2..0,.) __.,. No baj.Je. in'fa.nt,i,l não s,er.á perruitido o uso·de Btlucaplão requerida por .

Manoel Angelo da Silva e. .:.. 'de ',lança perfume.',;- '.'
'

.

s/mu1her. para que produ- 3,o} .:._ A- carteira �ocial' e o "tálão. do mêli.:'('ó'u. ap.ui-
za seus devidos·e juridicos -dad-e de 1959) ou, o convitE serão' r,igorosa,. '. -"

efeitos. - Citem-se, por edi-
mente exigidos' à éntrada. . ""� ".,: ..tais, éom o prazo de trinta ".� .-

dias;;:t serem' publicados 4.0) - Os portádol'es d.e _convites terão qu� apr'
�"">

uma vez no Diário da Jua- ,sentar. documento de ideIitid�de, , .... , ,Ir...
tiça e três vezes· no jornal. 5 ..0) - O báile do Departame�,to B,alil�{ü1o- ('Práia;J<'!'.
,"O Estado", de- Florianópo-' regerá pelas mesmas �ins-truç'ões. .

" ,

lis, na forma do artigo 455, . t' 1§ 1.0 do Código de Pro.ces:" r..o) - Os" cart§es de frequêncla não erão va 01'

so Civil, OS interes�ados -in- para o Carnaval.
•

certos; pessoalmente, o dr.
'

ONIBUS -

Reprasentante do Ministé-., 'Para o' b;tile do Prá.ia havél'á ôI!ibus em hóraís e pre,.rio Público; e, por precató- ços li a!,!uhciar oportunamente, ",
.

".

ria a ser expedida para o '

Jufzo de Direito da La Va- S,ERA' RIGOROSAMENTE PROIBIDO O· USO DO
ra da Conlarca de Florianó- LA�Ç-A .'PERFUME COMO ENTORPECENTE (CHE-
p'olis, o sr. Diretor do RET45. :'. .'

"

Servico do Patromônio da Aconselhada pela prlitiéa- a Diretoria exchtrece osUniãô. -Sem custas. P.R.I. segllintes pon� ref�tivo.s ao Caruaval: ': ,

Tijucas, 21 dê fevereiro de
1.0) _ N.ão s(>.,.ão atendidos,' nó decl1r�'O dos -baileq1957. (as.) Carlos Ternes. -- ,.

J. de Paz, no exercício do
"

casos' de esquecimento de cartêIra social
cargo da. J. de Di'feito". E

.

(011 .�;' mensalidãde). . -;ii,:' "
.

_. i r�'t-". .,r
-

para' que chegue ao .conhe- .

2.0) ___;.: Não 'serão àtendido� no decurso dos ..�iles..�

Lt .'

chnento' d-os interessa,dos e '..

t
. ,

- pedidlJs O.!l aquisições tIe. ,eonVl eS�lllgr,e )IOS:ninguem P.9SSa alegar ignQ- ..
.

rãncia, mandou 'expedir o 3,0) -- �ão serão atendid�S" -péd'idos ·de, ingressos
'l'ELE: presénte_ edlital .que será R f(jr('�"rafo'!

.

... "C A N A N" "\,, afixado na sede dêste Juizo, nuro D. Linlv:l'es
,no iugar do costUlpe. e, por

oe -'"

�re�ldel1teFLORIANÓPOLIS cópia, publicado UMAVEZ Fernando Luiz � (le Cah'alho
,

'

no Diário � da Justiça e .

,

1D 1ST R I B II ·1 D O R E,S E X' C LU S I V 0,8 TR�S VEZES no jornal "O ,'), Secretário Geral

---��-----------_.-----------�------�----�------�------------------�----------------------------�------------�----------------------�------
L A Y A N O O ' '. ( O �M'" S A B I, O

.

/, ,

V"i rgem Especial-idade_
'�a rla� WETZEL. INDUSTRI_L, _:., JolnyUIt �. (Marca Registrada)

, ..

e,onomllJ:se�lé', m ,e dinheiro

FILIAL "A SABERANA" ·DISTRITO
.

DO ESTREITO CANTO
.

"A SOBERANA�' PRACo\ i5 DE NOVEMBRO - ESQUINA ,

.......
RUA FELIPE SCHMIDT

Florianópolis - Itijaí - .Joínville - Curttíbe
Rua Deodoro esquina de

Rua 'Tenente Silveira

'VIAGEM (QM SEGURANÇA'
E RAPIDEZ

SÓ'NOS CONFORTAVEIS MICRO·ONIBUS.
DO

João Moril� S.B.
, ,

R Á PlD O "S'U L � B R A 'S I L E I R O"

,
, ..

Olivel'i L"xiktin,
Trata,se duma máqllina.para eSl:ri,
torio veloz pois o sistjlll)a de trans, _

missão das impulsões ,é em modo
particular elastico e siml!lificado;
trata,se duma máquina resistênte.
pois as estructuras inte'Qrais' são ao

mesmo tempo ligeiras e solidas,
como as duma arquitectura modo.,!
na; trata,se duma máquina que tem

.

uma escritura clara e bem alinhá,
da, pois cada letra de per si bale
o r610 sobre com mais .energia de

,qualquer outro tipo de ináqilrr.�, san·
'do que um lubo de aço temperado
·está 'est"ibado sobre rálame"tos
f.áiehdo escorregar ó ca,·r;nhc. O
'regulado,' de locarllen!o. o encotu'

."

nador o.u tabulado!' decimal. os

.. emarginadores automa-ticos. "â
_
cal'-

.'

r,oce,;ia facilmente desmoMa·vcl. e o

séu p].ofil elegante faLem com que
..a'bexikon seja umà:lYláquina ·é!leia-

qc-encien�s presiàcõe.s, de segllr�
rep<Hmento e"dig .

.ril .�é vossa 'COIfo ;;
iiancã.

. ',' -
.

.

-'!

CASÁ -F E R NA N D O t T D A. '.

olivetti

-.-.�, .

Rua' Saldanha 'Marinho,
Caixa Postal, . ,467

fone: 337'8 .e

2

3343

,

, ....

..., - I:
•

�

,

.1

.....
,""-
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'O ESTADO" O MAIS ANTIGO OlARIO DE SANTA CA1ARINA
"

Florianópolis, Sábado, 31 de Janelr() de 1959
-,,---- --.-�-�--'------

'� . -- .

r

·lI/J!ê{!iM... _a"·Ba()l?â??IM.:�· li' rjr.;réfva/.

i,. �....
�.

_

' •

_._ ,. ,- �, OI'

-

Prêmio " HerIJerl Moses
" '

-

Já foram escolhidos, pelo dire- leciona dos em sete .grupos e sãli- os Trabalhos . fundamentai. para Q-

tor 'd; ServiÇo' de. 'rnformação seguintes i I Gr.\lpo � Produção incremento e A.tuação de órgão. de

Agrícola, conforme o determinado' Vegetal - Mecanização da Lavou- experimentação agr ícola.
.

,

,

em portarla do Ministl'Q dR< Agri-. ra; Irrigação; drenágem e pequena Poderão concorrer quaisquer'·
cultura, o. temas, que deverão .er açud agern no Nordeste e Diverst- trabalhos, assinados, public.ados
�senvolvidos por jornalist�.ÍI es- ficações das culturas agrf co las ; durante o corrente ano e encarnt
pecializados que desejar-em con- Grupo. lU, - Extensão � Orgnni- nhados à direção do SIA até o dia
correr ao-'''Prêmio Herbert Mo- zação de comunidades rurais; Ex- 1.0 �e outubro, impreterívelm�nte.

.
"

ses", a ser conferido, anualmente,
a parti r dêste an�; -no d-ia' 23 de

dez,:mlH'o. Como se recorda, O ar.

Mário. Meneghetti,. desejando pres

tar homenagem à imprensa do

País, na pessoa do presidente da

ABI, quando o SIA comemorou,
recentemente, o 20.0 aniversário

de sua criação, instituiu .o cItado

prêmio, à. três melhores séries

de reportagem (mínimo 'de três)

publicada. em jornais e revistas

brasileiras. O concurso prevê a

concessão de- importâncias em di

nheiro
-

(30 mil,' 20 mil e 10 m�1

, .+:

- a r,oupa a,natôinica,
'para o h'ornem mode.rno

e prática .•. já está pronta para você usar.
-

-t· econômica ... custa menos, em relação
l sua alta qualidade, É -elegante ... desenhada
e cortada por modelisra de renome.

Experimente hoje mesmo sua nova

roupa Imperial Extra. Será �m sucesso.
'

tensão e Crédito Rural Supervi

sionado e As sociatjvismo e Co

operativísmo ; Grupo III - Pro

dução Animal, - Expansão avícola

no País; Comb�te às grandes zo

cnoses e organizações e industria

lização de pesca; Grupo IV -

Atividades agro-industriais - De

fesa florestal e reflorestamento:

Fortalecimento econômico da ti

tricultura e Expansão viti-vinicola;
Grupo V - Ensino - Formação
de Técnicos para -o meio- rural ;

Educação Rural e a Igreja e a

Agricultura; Grupo VI
-

� O ho-

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

MATi SOLOVEL
A conclusão dos trabalhos

realizados pelo pavilhão do
Brasil, em Bruxelas, pelo
Instituto Nacional do Mate,
no estando que manteve na

Exposiçã0 Internacional, da
quela cidade, há pouco en

cerrado, alcançou resultados
satisfatóri-os, com interêsse
�e importante firma belga
fabricante de bebidas. Além
de adquirir todo o estoque
x:email1escente, solicitou .por
intermédio do LN.M. .

um

pedido inicial de 200 quilos
de mate solúvel, de fabri ..
��ção brasleíra,

��f�$;���'�ii�.:' ..

Porque �-

Imperial Extra não é roupa feit�
- é roupa bem feita:

'

cruzeiros) !lO,. três primeiros elas- mem � a terra - Atualtzação da

sificados mediante júri ,e, conjun- legislação agrária, Problemas de

tamente, 'a outorga de um diploma Imigração e' eolonização e A di-

aOS vencedores. vulgação. a seviço das populações

l-OS TEMAS . -
do campo; Grupo VII -:- 'Assuntos

Os te)Ua's �'icolhi�OS :�oram se- diversos ,_.... EC.anomia, ervàteira',

TiER:RAS
IMPRODUTIVAS

;,

,BOGOTA,' !i9�(U. PJ _ O
presidente, Alberto Lleras
Camargo acusou os comu ..

. nístas
., de dirigirem as 1n-

"
_
vasões das fazendas e pediu
aos camponêse.s_ invasôres
que as' desõcupem, Imedía
tamente,

.

a fim de ,facilitar
os planos do govêrno sôbre a
reforma, agrária.
,N.uma curta' alocução pelo

rad.I�, o sr. Lleras Camargo
ratífíeou os propósitos do
governo de distribuir ter
ras �nh:e. as camponeses_(.S'em d�scrImmação alguma, e

.

anunciou que pedirá ao Oon
gresso lei não permitindo a
existência de terras Improdutivas.

11-1"''''1'11'0 Oils9�la 09IJ""
·i o 6l ] H-O J .

9 � 11 o Ir o ')1 " >

Rua Felipe' Schmidt - F'orianópoba ";.Na Rádio Anita Garibaldi da. 13,00 às 13,30 horas HU10)N311B S_O V V'HtI

.... _ , _

. _

_�.,
L

c; I J'atrociJlado pela 1.a Igreja Presbiter-iana de Fpolis. ,oy:::>n HlSNO:::> .

S·WKSSSSSSSSSSSSSSsSSSSSSSS%%SSSSSSSSSSSSssSSSSSSiSSSSSSiSS.�����3S�������3S�����������������:;�cc��iC�iiii�5C���

-

Divirta-se DO, .mais
.

alelrHm�leDte -�e� f_!orianópolis ...

Jl �E J�H1M l 'ENIA j� M�j� Pill 8 REINjl� I! flUI. - m!�I1M�Nl1ll� fi �� 24 H8I�S
........�••••••••�•••�.a•••••!••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••�••�•••••••••••••••, ! ..

.
�O�E -( l' N, E G �·.O R I_·A -HOJE ,.'J (ine Gloria Ierça F�,ra I

-

(lHE· S A,O ,J :O.·S_ É_ - '

Ir***"" a íV'dJICOWAPRUENTA "" ..1t***** ....*********: ' - �." ';'��_,; DOM-I N G O�'
.

I-

DONAtD, . ANM. VISTA'/ISI{JM €t I: �.
-

.

}
.: ,-'���'-" '" -'

.

O'OONNOR. BLYdr �c"
'l

A ,0" I:!'
" Um lem� I.ralad� com franquel� D�rcy Gonçalves

a fANTiSTIC,\ 1,( �;�

<
-

-

'[.; n�mad �omedlar e,fpanlosamenle dl-
Odeie Lara

MCf:NSJfO f A fABULOSA . i, i
rverti a.

�����U�AW ;�<.. !:�:! \� , Aurélio Teixeira
.

ENGIMeAOOO_ " - (J;}� 11�: '

Judy HOLLYDA� Walter Slua'rl
P�OT�FÍC!9.: f I�i 'RICHARD co,'N,JiLC?,�AE ,lU �, SALUATORE BicALOMI_._.. ',,�� b .1

,FLEMiNG \tttii2�-rl em:
, ,

• Fabricada com tecidos e aviamento. d.

superícr qualidade, pré-encolhídos.
• Cortei 1 00'1'0 an9t�mlCo, 'mels confortável
• ma·;s e/e-gante.·

• Confécciohado' em Qllrrtro talhe. (CUrl(J,
médio.' IOJlgo. �e extra-longo) e 'em 32
tamanhos -dTIi:ren-tes.

.-

• Garo�li.�a por "ma ;'nJú,Jri� especil.lliz'1'
do há 35 01)05, 110 ramo ·de vestiáriO.

,-

S.A.TECIDOS, E ARTEFATOS
Rua Pr otes, 374 • São Pavio

DISTRIBUIDOR

MAGAZIN.E H-OEPCKE
j' e. .

f .. -.
.

.

.

jr,.-.,,!

/

'THE·BUSTER-..KfATON STORV.·
A COMOVENTE
lJI06rMFIA DE

,UM ,DOC.
íOfJlOS 00 �tL�

":INl;.MA MuDO.-4\:
\ l!teUllPó UDI MOD!II :imltn e �Ionel Sll!ltmI( UIIIQ.'e� uo, SJoney' SIleldon' lSC!ila pu, Sl��:) 1�ll�ilI,' . .�: I
i'.-:_-M-E-O-A-P-Ii,-R-A-M-O-U-'NT,' A MARCA O!"':.U;:51RÚ,A:�,_. fi ;-�-*-�;'7 , .. 1

. ,

Om asai· m AJuros
·1

"

em:
. }

SUPE'RS(OPE1- 235
,

,'.

em
/'

Uma �erta LucréciaI .

�.

Numeros, Musicais de
•

.-;:l

. Lyris Caslelanl- A'gnaldo Rayol
Nilton Rosende-- Trio Marayá

- .Henrição e Escola de S'ambá'

({{V y{({

t ..
---

'::';'�''''
_.

--: :�;-
.

{
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,Florianópolis, Sábado, 31 de Janeiro de 1959 '1

. Auspiciosa Estréia· do A·v.a;.l,Jla��Temporada
BEMStJCE�Dtt(OMAS EXPERIENCIASS fEITAS. iM SEU CONJUNTO, :;0 GtoRIQSó:;Su,ltÜtOU';IIJIDAtt1ENTE AO SEU G�ANDE ,RIVAL
CAMPEIO, O FIGUEIRENSE� POR 2 X '.0, tOMI GOlS ,Df <O�S(AR E 'BETíRHlf ,;�i,;,G1r�IOlÁ ;e.�S�SE�SENlC 'FllfRAM' 'A ..

' 'PRifIMINAR,_
EMPATANDOI POR /TRES TENIOS

-

7. -:. • �:!fi'f�!�!f��l:�':3i1::: I

.

peças c�l1siderada� precío- Iq�e_contou
ê'tSm v�l�.re.·s téc4. nuf9$�:4�':#p�, c�;Pple���'

sas ao exito do time, como nicas como Rodrl,g1!��.�Os-, tar ,B�firJ.'j.Ó encerrQu.:·' Na
o zagueiro Trilha e Os mé- caro Loló, Cláudio, Adão 'e primeira' '�etade"d!()j<tempo'
dias Walmor e Aniel, os Betinho. inicial Oscar perdeu -bela

dois primeiros ainda ma- O Avaí dominou técnica- oportunidade para elevar a

chueado e o último não sa- mente grande-parte da luta contagem chutando livre e

.bemos hem porque, embora Logo no início avantajou-se com viol�ncia,' indo a pe-'
o tívessemos visto entre os no marcador" vindo a con- lota 'atingir o rosto- do ar

expectadores. Como se S1:!- solidar sua' vitória na fase queira Djalma, Pouco de
be elementos novos num final. E podia o alví-celes- pois do segundo tento Va

conjunto só se saem com te ter dilatado o marcador, dinho mandou a. pelota de
briho quando com 'eles for-

'I
não tosse. a f�t1ta de, sorte encontro ao travessão e· i

mam na sua grande maioria de seus avantes. mais tarde Djalma, sem dú-
'

craeks de envergadura, tal Oscar, num cochilo tre- vida o melhor arqueiro da

como se verificou no Avaí roendo, dà defesa alvi-ne� cidade, empogou a .assis-
----------�--------------------------------------------

nííiços. Rodrigues jogou um

v só' tempo e saiu-se acerto.

Dos 'novos Rocha Ger- _

J
�,' 1 1

.cíno e Vadínho convence-

'ram plenamente, principal
'mente o primeiro: Betínho,
:e 'Ouará, mais

.,

Rodrigues,
,

'

Palito,
'

Mirínho e Adã9
.

saíram ,satlsfatorilall1lente: ,>
'No Ftgueirense Djaliría; ex-c

'celt!l1te. 'Osní, Cebalos e

,
Edemir com altos - �

, b�ixqs. .

Fausto Nilton pontif!Çf?l:i'�9��--'
quadro,' com uma ,atuaçãô}�';,'"
írnpêcável. 'Al'Ci:tres.: bom:, r ,�"
,Wqs?n, sempre o_',e�emen�ó. >;,
rápido; "infriltradot e' P�11i',;,
"goª9': Gládio i (mae.)ltlcad�) ,

.e,'Silvine (fôta�d:e- forma)
não, � reeditaram sua� ]:i_oij;;<

-
- 't· ,_ --; ')'" .! ,_r. ;J.'

, "
' .atuações .anteríores., IfEím.J- ,'-'<

.

.

.
. , �.

. _-"'_ .

...,.c.
"

,

Oscar, que fez uma' grande. res regular e Enio q� O; SUo: �

partida, inchtsíve .rnarcãn-: bstítuíu" revelou '�B:pt�<f:'oes
do o gol inicial ' técnicas paia_"o éoma�o da <,

.

"ofe�siva. J(er.nªndà" regular.
tf:-C!l�COm r.ma cI�t"s, ,ma- ;J�:lCÓ:'COIlÍ' altós' e baixos e

gistrál mandando' a escan- Péréreca, .. s�'u
.'

sub1,?tituto

Se�teC',e-ntos-, a,tleta's Bos�Ji��,:s�'�,e�/�le�l"o',H�'o'r·I·�ZO"D���·�.��:�a_�;_��. • mandando pela linha de' se o desmoronamento do
,

,J fundo, um excelente' passe" 'Drilho." .disciplinar! da n?i-
"

'de Oscar. - iada' cem suas entradas VIO-

Aprovado o Regulamento da Olinpiadá de abril na (apitai mineira �'-A relação:' dos esporJes 'd�s;;�������;; ���i!��:�:ieN:s�r�itr:_a;m' 'ho,��e_sel
Rio 27 (VA) - Foi apro de do Sul e Minas. Gerais - ' - .'

'di t'- cid ;"�;'"f- . fOLO AQUATICO - de- 'da._s ,�orquanto a '�el��r �e cpn} e9:l'r:�çao e h0n,estidade
vãdo ô .regulamento dos Jo- quatro par equipe - 20 - que serao . ISpU a os .'

-, "'#IQ�stl'ação entre Rio e São t,r�s entre os dois: rivais. o sr.. Salvador Lemos dos
gos Desportivos, competição pessoas.

, '.
"

.' " Paulo,. III .de cada lado, serve para colocar .em' for- .Santosr '
,

amadorista' que a Confede- BOLÃO - São Paulo, rais, Pernambuco, Estado

I
t6s d,e Pern�mbu,co, 'Ill� �e',', ,bAÇA -SUBMAR'INA d' "

'

'.
'

, '

."

- '

ração,Brasileira de Despor- Santa Catarina, Rio, Gran- do Rio _ 15 pessoas por Jàne�ro, Parana e l\1:1'na�;:Catnp,eonato brasHei to, 'em m_a as auas �qUli=les (rl�e, - "Fp'r�açoes, do c.l<;Hs cp.la-

tos levara a efeito em abril, de do ,Sul, Minas Gerais ..::... delegação num total de 75. GeraIs: total - 28 pes'SOas. rlev"el'eiro, em Ang,ra dos nao podem cle-Ixar de reah- 'drps: -.

'<'

na cidade -de Belo Horiion- 8 pur equipe - total 32 lfUT_EBOL DE SALÃO:- . M�L.�A - ,Campeo.nat.� ! Reis. zar expe_r:iendas C?�,: ele- '�AVAj - Tàty� {:)'c:í C1áu-
te',' pela primeira vez. Numa pessoas. EXI?I�aO - E'stado. do RIO, brasIleJlo - RI.o. de Jan�l JOGOS LUSOS-BRASILEI- mentos',gue despontam' no dia eHocha' (Márreco) Mi-
r,euniãõ que contou com a CICLISMO - Prova de Espirita Santo, MInas Ge- 1'.0. S. Paulo, Mma:s GeraiS, ROS ", .

.

->,' .�' '.,' .

presen�a do fPresidente 50 qui,lometros_ - Pernam-:" rais, Distrita Federll;l, Sã,o" Dis�rito. Federal - Quatro Todos estes ,esportes se- fIrmame�t'O �teboh�tIco, de :rm�� ,(Ger!!�no ,,�� _

depOIS

JpOI'rãeOs deHaCVaesltrnogeF'ilh�,edi�:� buco, (2) ,- Sao P�ul� (õ) Paulo - 6 por _eqUIpe - eqUIpes" num total de, 16.". rão apresentados aos. por- r:os�a_ terr:_a, �ma So. s�bs- 'A:da?") 'e �ólo; Palito. (Gua-
- Parana (�) - RIO .man" Total: 30 pessoas. , NA,!,AÇÃO - Mascul�� tugueses,' ,para a dIsputa tltulçao nao ,agradoU; a",-de_ rB.'},·;GerciI)o (Rodrigues),

tor de Esportes Terrestr,es; de (2) --:- Mmas Gerais (5) GINASrr:IqA - Campe�- no: Sao Paulo (11) - :R:lO Idos Jogos., Lusos-Br�silei� Ro_cha poi-JV,Iarréco dé vez Osê'ar-'Vadinho 'é Betinho.
srs. Carlos Osorio de AI.. --: DIstrito Federal (5) -'- nato bt:asIlel':�·o com ex�rcl- Gran.de do SUl (I� --: Mmas . 1'0.S; em ,Lisboa,. em Junho..' ." ,

.'.,'" ,

,

, ...
'
1'. •

meida, de Espo.rtes Aquati- Total: 24 pessoas.. .' cio obrIgatorIO: .�ascuhn�: GeraIs (1) -, DIstnto.. �t:� rO'coronel Jeroilimo, Bastos, que o pIlm.e�o. �In�a ,c'�ljl- " �IGU;E_IEE��E - DJal
cos; MaurIcio 'Becken, do FUTE_BOL -DIs�rIto Fe- 5 _atletas do �SPIrlito Santo; I

d�ral ,(9). _Total: 22; Feml- I a:cól:ripa11hado do superin- vencendo m.'agn1frcame?-te e ma; '�sm, ' .C.e1!alos. e Ede.C?nsel.ho. de NactaçãOI;hLujz deral, Sao Pau-lo, Mmas Ge- Sao Paulo, RIO Grande do. nmo - Sao Paulo (10) - i ,tendente Mozart Machado, o segundo não é médio 'miro Fau§t.Q NUWA,,.e .t\lm----=
VmhaIs. do onse o e Sul, Minas Gerais e Distrito Rio Grande do. Sul, (2) - visitar.:La clmita1 .Lusa_�kJl� " .... ',. ' �� ... _

" __��'r .��-.=)-.--.""',-' • -
"

" �",":. .'

'

Futeb01; Jeronimo Ba1;:tos,., ..' E �M���stt:.i.t0-�+F<eUq.l'. -{-8'),:,,'S'Ó'""'''c"''''''Ji' '�"'�i:j�K;'M:f
-

.

o �:'li!adorqe exhe�n-fl· dI- fIes; Wilson OIa�o. (S}1vI:-' .'

de
.•
At

..

�etJ!!m.Q;..""hQj.J.l!.tQ:'tAd�},

"'''''@-"'M).,::,J.tl;s;'Féminí1il:th'''-QU.
atrif

M.�.l' ...sOn'l.a.'.fi-dÓ 20. m�

..
'.O$..•..

'á�:'-"�'
'

'�"'- ':�er:

..
�.'d.'O_.:,�;�t�-. co.��:r;:ig.. ,re.�ta, .��0., :t;><1en�d.o�, ,:assi�,c nb);,;RàmJl:e� .." (Ell

.. )P�." Fer-
o tI:,halho. da.s a ,Ivldades n� IME

'" cada mesmo E'stado, � num,. ..' �.' ,'>:� '.. O q11'e fór "mQ..lcàdoi 'pelos dar, ( co�no na�' �eu, conta 'PQlidô ê, !Jacó (�e:qrécay. '

c�pItal .mIneIra. �esta ses
.

. total I;le 20. , _"

'

,_>, ': �E:t-f:T;A!LO �,WP�R�9 por�llglle�:e..S, bem �o-mo"'a do reêado: Tatú, t,eapareceú
'

"'," ,"
'

sao, estIveram 8:m�a pre.- � HALTERQFILISMO -,-::..:- EXlhiçao" ,eIl}tre ofICiaiS forma do�'regulan!IéJito, sei'á b
'

A',," ,

'

H"
"--

-

I'
.•

sente! os .srs. SIlViO Raso,
,

'- campeonato brl1;s'i!eiro ... � "do ExeIlcltl:r e'-__�d��e8. " aceito p'ela .CBD.
em no, va�, e parece-n�s, ouve pre ImmaI:,' assen-

da. DIretorIll; de Esportes�:' __ , .',
, s�te categotias, cQm

-

ig.ua!', .' �ÊMO '-;:- _l!O',RIO- �e Ja'- , que sera o tI�u}ar da pOSI- t�da' à �ltima: ''hora, tendo
Mmas Gerais e Edgard Leal r A O" J 'O' S E numeras, de representantes; 'n�lro, em maIO' - dl!1 24: AJ�I'g'a seção, c�so I).ão apareça por 'o' ,conjunto do SESC-
te Cas,tro, representante fi �' do Pará Paraiba, Rio de RlO Grande do Sul (9) - • .

'
. �r.t\\� ,

CBD .e,membro do Conselho
, Janei,ro, 'São Paulo" Paraná, D. Federl!il (;26). ,

...

-:
' ,',

,

' ,ai ,um el�.w.en1lo �m qlelho- .i::J�l.'1'AC empatádo com a

Mun.Iclpa! de Espo.rtes �e as � � 7,30 horas Rio -Grande dG-- Sul.�Minas / SALTO,S .':-,- ,�aSCUlll}Q.,:
• Áluga-=se um� boa "casa 'refl 'copdições,' técniClas. IRáâio Guarujá .por 3 a 3.

Belo HOrIzonte, que _ sera� HorarlO Alterad� ,devid-o ,Gerais e Distrito Federal: Sã-o)Paulo (3)� _:_ Rio �ra.T1- r,ec.em' coIlstrUIda po.r CrS_ 'Cláúd:lú 'foi "improvisado de Os- veteranos cracks da se-

Os eleme�tos _de hgaçao pa 'a Grande' Metragem do Tótal"':"", 56 pessoas. ,de' do Sul (�), - Dlstrl�o,; 10 00000 Rua AlmIrante '" f I' d '1 - ,

S I
ra a efetlyaçao .de�te even-

filme).
'- ifAND1jlBOL _ D�mo.ns- F.eder�l� c:n. ,Tí)tal 8. ,F,emV ea�los' d� Silveira qarnei- zagueiro �enJra e po e-se eça!O-

..
catarll1ense au e

,

to nv, caplta.l mrn�!Ira. '., traç-ão com duas eqmpes de nmo: San Paulo. (2) - RIO !l;'0 ,N: ê ao ,lado, da VIla do:s d�zer que brilhou o centro
I Bec� integraram o primei-

TOPOS OS ESPORTES Marlon B�ando -,Mlont- São pà'u'lo; 22 pes'sôas.
'

GrR'nde_; do S.ul: (21' +-,Dis, PfIClaI-S ?O 5.0 D. Naval - médio. Oscar e ,Loló mag- ,1'0, agradando ambos,

, DA_ CBD gomety CHft - Hope Lang:
"

H(!)QUEI, So,gRE "P,A- tritô' Federa�; ,(�),., Tota;I ,a;:e Agl'ünOffilca:,' Trata; no -10-

O sr. �oa? Havelange: � Deml Martin _:_ em TINS ,,-' campéonato brasi- ,6.'
"

'

,

"
, .

A

ca.l com o Sr. Lazaro, ou
_falou ,�o _

SIgnIfICado dest� OS DEUSES VENCIDOS) 'leiro. - s�te elé�ntos de' TENI� DE MES�. - tr�s çom o dr. Fernando" Pmto

competlçao, caben.do ao SI., P-el�nambueo _ RIO ......... " Pa� por, -equl'pe, emas'cuhna e fe- da Luz - IAPETEC.
Pire!! de Castro FII�o apre- -o- CinemaScope - Taná e 'Mínas Gerais: total minina da :eal)ia, ,São Pau,,",:
sentar o regulamlmto, con�- -Gensura: até 14 anos. 28 pessoas. lo,. Mi1'la's Gera,is e Distrito
tando de t9.d?S os d�zenovDe , MALHA _:_ Campeonato Federal' somando ,24 iPes-
esportes filIados a CB, I bl.asilleiro _ Sete e1emen-' soas.
Destesl -porém. apena� dOlS
não serão disputados em

"&:nINENSE DE�:d� ��:!z�:bleO:, ���t� :a{i� ás 4,30 _ 7,30 e 9,30"hs.
(AMPf6HAIO CATA« .' ,

tal e caça 'su marl�a" .cu�? S B d M' P
--

FUI'E'SO'l DE' SA'LA-Ocampee'nato bra,sIl,eno ',s.ela c,ott, ra 'Y - .

ala 0-;'. .

'" .
'

.

!

. "

I'
�f "' O Col'Íntians teve sua pior

em Angra dos ReiS e�' e-, wers - em: -

veteiro. Durante estes Jogos. /GINETE DA Na magnifica quadrá da Sârã�, promovido pela Fe- colocação no certame pau-

serão dfsputado.s cinco cam- TEMPESTADE Fael:1'ldade de Di,reiio, nesta deração Catarlne.nse de Fu- lista de futebol no 'ano de

peonatos brasileiros e em . tebol de Salão e com o con- 1931, quando tirou o 6°

algull-S esportes, haverá aI?e- - Censura: até 18 anos· -

'('
. '. C.,nl·tal, ser" efetu.ado, hOJ'e curso de diversas agremia- lugar. É ,o. clube que mais

na, .oxlbição, p.,a �atO'

i
�"

xados pelos respectIvos c.on- ás 4 e 8 horas • -
'-.,' O Campeonato raSl elro.

ff€�l�]:r?�����:r:;�i ������!�OGO�d:�R� ... UlDlBeaSe .. •

': 1; 1."8 :cd:lia�s�s�nclta:w:aaS�hi�g;tf:���
que compe1;irã-o por M��a<3 AGENTE ,INTERNACIO-
Gerais, pelo meno.s prevI!l- ,NAL. __; com, Dana Clark O Fluminense F. C. tem" ini'cio Iúarcado para ás 21,30 e venciào .petó caFioca .os-

tos, o tot!11 de atletas sel'ae Lha Wilal1 a honra de convidar seus horas. ,,,,aldo. Gorries,�

6��PORTES � PARTICI'" O SEGREDO DA ILHA associados 'e frequenta.dores, í .Contando com a presença

, PÂNTES DO TESOURO '

'

-, ,! de, todos, antecipádamehte Dirig'iram a Federação
De acôrdo , com, o mapa Censura: - até, 10

para a nt�ite carnavalesca
I
à diretorioa dO' F1�minense Catarinense de DespOl tos

traçado pelo general Pires tF
.

b l' "CI 1: d em 1928, ós segúintes ' es�

de Castro Filho, estarão re" anos que fará realizar em ,sua,i' ute o ': uQe, �:agra ece - '

..

p'resentádôs nas varias rno,- séde social hOJ'e (31) cam penhorada. ','-o ' <,
portistás: ,

.

/,
' ..

'

"'.' :,

L'
'

" -

da.Jidades esportiva's, em --__._---------�---:- ,"'-,e:; Pedro Lopes Vieira, ple- :MlHlSnRte.'� DA, :V,II'10' E' 'OBRAS"B�lo Hórizonte, os seguin- NELSON APROVOU E 'DEVERA sidente
-

- ,', \

�i�;li�ii;de ����;:�: IN'GRESf'iR NO' .

CORITIBA ro�et:ov��_;�ê�ii�:!t�edei�, "

"

�

, ".; _:'>PúBtIC:A$:'
"

,',
..

� 'r�
no - Pará (1) - Espirita ás 5 e 8 horas

, JA ' Walter Lange, 2'0 vice� p"�:
c" '"'. -'

",.
','-

"C
'

Santo (4] -'Rio de Janel" Dbnald' O'Gomor Anu"
, 'Retornou, há pOllCO, de da terra d�s aratÍcár�as. presidente

.�

.' epartamenlo �
-

OS orrei,os 'e ',-

�°o.t�l� 1l0sãFlM'iAINb38). Blyt;h - em _,

U 'Curitiba, u jovem e vigoro- No cluhe que, projetou ',Carlos Sada, s'eC:.etári!o ',: "',1':,âlall..

'

r.slo"sEspirIto Santo (4) - Ri<2-- 'O PALHAÇO Q E
,so médio Nelson, um dos ,Sànfórd, Nivaldo, Bequin}:la; dei'aI 1'tr '".J til

de Janeiro (6) - São J)au- i
NÃO RI

valores mais destacaciós' da Tünico e outIm: catarin�mses Ml1no�l-Clé��nte de Sou- ,b Delegado da Esco.la de-Aperfei"oamento dos Co-
lo (16) - P,arnná (2) -

,

- Vista-Vis,ion - -

I b A l'
..' I" 't'

' ,.."

e 2) equip� do C u e t etico Nelson aprovou llltelramJ}n- sa,
" seCl'e arlO rêios e Telégrafos nêste 'Estado faz p.t.bll·co que', a partirRio Grande do Sul 1 .-. _ Censura: ate 5 anos °

'"

Minas, Gerais (16) - DI�- .

' ,Catarinense do an:� pacsado te, revelando classe e ar-' José de Diniz, 2 secre- do dia ,primeirq de, fevereiro do corrente, ano_ ,estarão
trito Federal" (16), Total:

�--�"i7 me,
oriundo da esquadra do dor, interessando á direção t3rio abertas nasta Capital, na sé'd'e d'a 'Diretoria Regional -

56 .!. 1.rc.1 II I S,ão,Paulo. Futebo.l ,Clube, técnica que está di::>{>;0sta ,a, Jüfiü ,4,e Çarvalho, 3° se- Pl'a'ça 'Hí- 'de Nove:mbl'o -;.:. as ins,e1'Í,,·ões p"ra 'os examea
, 'BEISE'-""OL '

__;.. Apenas '" ,'.�.' .

.

","
.,.. <Oe �

D
d • ·afu.peâo amador de 57.

1
tud) enviàal' para tê21q em cretário de Rád�ótelegrafista, de Rádioielefóliista e de Rádio.tec-

exibição de duas equipes e'� �Il; Alf d R' h
..··10 +� (.

São Paulo - 20 pessoas (se ' Nt:ls�n, consoante demos suas fileiras. Com::: é mili-
"

. re .o .
- IC ter, 'IJC� nico Au�niar. As referidas inscrições serão e.ncerradas

Minas' Gerais: I,ap-resenta.r ás 8 horas' t):(;tícia, foi á capital parana:' tal'. pertencente ao Exéroi-- sOUl'eiro
>

no dia quinze do mês acima,citado.·
uma equipe, irá só uma de

Eva Dalbek Gurllar Bjo- ense afim de ser submetido

�tó
Nelson, ,e:stá -tratando· Hipólito 'Pereira, 2° te- Florianópolis 26 de janeiro d� 1959

São Pau.lo). '

.
'\ d' uma série d,e testes no COl'i�d� canse.gu1'r tr'ansfer&ncia" soureiro'

'

", .

' 'Antônio Taulois de Mesquita
BOCHAS PrimeIro. re.stran - em: -

campeõnato brasileiro - UMA LIÇÃO DE AMOR tiba, u convite < ele cli�,eto'res do 14° B, ç. par-!l.,a CQrpp- Rign. Zeth Batista, rep. _J)el(lgadó ,d-a E.'lC-o]a ,de 'Aper ,oameptb/(les, e.
Rio de Janeiro, São Paulo,

,_ Censura: atê 18,anos. -dQ mab o-rgün41z::\dQ grêmio ração riJiTit-ar âe Curitilla, jÜ�1t!ü � C.B:D.' l'eios e telégrafos I ,\ .'.' ,
",

'.I •

Santa Catarina," Rio G:ran- .'
,

' .,
.

, -

�O ESTADu" 0 MAIS ANTIGO DIARIO -DII SANTA

Reapareceu o Avaí após' o . "aproveitamento de ases

seu insucesso de novembro Iuturosos vindo de conjun
quando, decidindo' com o tos de aspirantes e amado

Fi�rense o título máxí- res, pôde brilhar intensa
mo da Cidade fO,i vencido 'mente para vencer de modo

pelo escore de 3 tentos a nítido e insofismável a pr í

zéro num jogo em que re- meira peleja da série "Me
almente deixou .m�ito 'a de- lhor de Três", C'vU1. isto re

sejar, E ante-ontem, lutan- cuperando as simpatias de
do pela reabilitação contra sua numerosa "torcida".
o mesmo Figueirense que O Fígueírense também
também tentava apagar- sua fez experiencias,' com ele
conduta desfavorável no [o- mentes vindo' de conjuntos
go contra Ó Marcílio Dias que não ós de profissionais,
que O' alijou da disputa do Mas não foi bem' sucedido
,certame estadual. o Avaí o alvi-negro naturalmente
surgindo

'

remodelado com devido à falta de ' algumas

FIGUEIRA FI (.' X ,Ei' E.' FAlEN'DA
TendO' por local o grama- preparada técnicà e fisica-

do do' Osvaldo Crulz F� C., mente. .

'

no sub-distrito do Esü·,eito, A equipe dirigida' por
teremos esta tarde um Zezinho, salvo modificações,
match que poderá agradar de última hora jogará cpm
ao publico que la compare- Júli:o- - Ü'limpio' Flá�io;
cer ,com lances emocionan- -:- Mineiro Ka :_ Bethiho
tes: e jogadas que póderão ...:._ Carioc,a _:_ Tito':'" Jai

impressionar a plat'eia que me - O'dilon - (Zezin'ho)
diga-se ,de p�sagerÍi ':sem- e'Graxqty - (Madalona:)
pre é num�rosa qÚàido da Portanto hoje a tarde to

realização de bún�" encon- dos ao campo do, .osvàldo
troS'; no bairro', quec' ·mais Cruz. para �assistirell;l Fi-·,
cresce,

"

� g.tÍeira x E, E, Fazenda, CQll1l

Figueira x E .. E. Fazenda i.nício Jp'arcado pará ás '16
é o. p�'éHo marcado para a hora'S.

'

tarde de hoje, com',' irúei9
previsto' para ,ás 16 horas
já que "teremos também 0,1préHo eptre àS équipes' se-

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

cundárias, l�rcac1o para ás'
l'

'

14' hovas.
'

. FOJlRO
O ,�liu;eira' l�\n�r� ,a I RMAos BiIENCou R1.

caI?po-�ua:::fbrça ,U1axlI�,a, "(A-�� ' ....,0,,,,,;.0 . 'OtH JIQ,,'

pOIS a �quipe 'da·EscQla dl:l', ANl.G'Ó. DI p��slro OAM ..... i<Í'.
Escrií;a ,e Fazen:dà,'; e!sta "be;11 ,',' -�.

'

� i'"". .;; '.- ?
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Morte trágica' -�e ·um ciclista oa rua �oDse]�ejro Mafra
Em desabaladacorrida, o jovem Olh�eiro Colla, utilizando-se deuma bicicleta, impossibilitado de-parar, foi de

encontro a um, caminhão, que, descia � rua Padre Roma, esmiga Ihando o crâneo - Quase uma hora depois,
é que um guarda da IVTP deu o ar de sua graça, providencian do a remoção do' cadáver do malogrado jovem

'

- Outras notas balada corrída ia cons, Ma- estarrecidos do póvo, espe-

I
tido de que seja. feito um fazem sôbre as. calçadas,c •

fra, quando, ao proximar-se cialmente das crianças trau- polícíàmento mais rigoroso e obrigando, consequentemen-Cêrca das 9 horas de ôn- 'da transversal Pe. Roma, matizadas com tal aconte- mais intensivo, uma vez qy_e te, a que os pedrestes tran-tem, a cidade foi palco de surgiu o caminhão de placa cimento.
_ os ciclistas, além' do pouco sítem pelo leito da

,

rua.uma tragédia que abalou nO 46-91-34, dirigido pelo mo- Apelamos, para as autori- cuidado com que trafegam Aguardemos, pois, as provisua pacata população. Na torista Braz' Alfredo Cam- dades responsáveis, no sen- nas ruas da capital, ainda o dências.rua Conselheiro Mafra, uma: pos, .natural de Itapema, e
�

•das principais vias de aces- matr�?ulado no munícípío ,";";';i::�;W"':,::w.;$. ,so à capital, esquina com a de TiJucas. ;r=ti:�;�;;:':" ..:.':Wfuf.. ,

rua Padre Roma, centenas O malogrado jovem, natu- ;;;;,;:,.",f . =4#:::.:de populares presenciaram ral de Florianópolis, que
.'" .':W:Westarrecidos uma cena dan- residia à rua Tiradentes, }�:::::-:;;,::;::tesca, tal a extensão Gdo ací- nO 20, viu-se na ímpossíbí- ",:.. ,

..... ,<'\t:dente, acorrendo ao local lidade de parar a bicicleta, :. :,:'::> l" �até mesmo grande número pois, como constatou o De- ,"\:l#�;,�: f}'de crianças. partamento Técnico da Po-
""

.. ,•.Fazendo uso de uma bící- lícia, a mesma não estava 'r-
eleta, o jovem Oliveiro Oolla, com os seus freios funcio
de aproximadamente 27 anos nando.
de idade, descia em desa- Desta maneira, Olíveíro,
-_' .. ----"

Cana projetou-se com a bi-
Novo Assalto... cicleta de encontro' à car-

./ (Cont, da 1.a �ág.) rocería. do caminhão, tendo
da esquadra nacionalista e esmigalhado o' crãneo, mor

dirigiu as patrulhas navais rendo ínstantaneamente,
da esquâdra nacionalista, deixando, num raio de três
durante as intensas hostílí- metros, de um lado, a bící
dades em Quemoi,. no ano cleta completamente ínutí
passado. lizada e, de outro, pedaços
O vice-almirante Li Mu- de carne esponjosa, forman

Hsi, subchefe da armada. do um' quadro estarrecedor.
foi nom-eado' éomandanto-. 'onde o escuro do paraiele
chefe, das .forças navais. Li pípedo contrastava com o -'

dirigiu � o perigoso e custoso vermelho do s�ngue a escor-'

abastecimento' marítímo das rer por entre eles.
assediadas ilhas adjacentes ,

ao continente durante 'os

I
MAVIMENTAM-SE OS

grandes bombardeig da artí- ,POPU�ARES ..

lharia vermelha no anc.pas-. Mmutos apos a tragédía
sado. ' que' abalou a cidade, os po-
Li se salvou milagrosa- pulares acorreram ime(,ii�-,

mente quando a metralha I tamente ao local, con:un,l
comunista lhe tirou o capa- �ando a,dolorosa oco�r�nc�3.
cete da cabeça enquanto di- as autondad�s _res'p0nsavel�,
rígía, sob o fogo inimigo, a para as provídêncías cabí- '-'�.-

�����;_�_����;��s,g� ����������. iÕ�.t�eopafôüirüie-,rujinifeiUur O: ,HotelEm vindo a Florianópo- outro, cobriu de luto a cida- d
lis () sr. Juracy Maga- de, onde Oliveirodesfrutava' _

����:�;:��:�gi� �:t�;;:�:;;'�<�f��� dgs Pg, tt.V,"r·g,tas 'do', IIUgÇU'banquete -,- êsse banque- gédia que, involuntariamen- Uu bu u u U Ute devêra' ser em sua hon-, te, roubara à vida o jovem
ra, uma vez que era um Oliveira Cana, pois não fôs-
banquete político-udenis- se a imprudência dêste tal

'

Excelentes melh.orias 'para o movimento' turístico no Brasil
ta.

.

não teria acontecido, esta- .

Ar d S dNão foi muito conside- cionou seu caminhão próxi- _. Declarações do sr. man o an er _

rada, por isso, a sua du- mo à Praia, dirigindo-se, 'Em que pesem os alarmes das Cataratas", recentemen-' mos aos nossos clientes um

pIa dignidade: de presi- incontinente, à Po!ícia, co- dos pessimistas, a v,erdade' te concluído, é unia verda- transporte excelente, pela
dente 'dê partido e de' go- municando O' oc.órrido. é qu-a o Brasil vai tomando- deira obra de arte, precio,sa }'tEAL-AEROVIAS,. recepçao
vernador eleito;- Para um Apesar das prOVidências consciência das suas rique- pela sua ltrquitetura estIlo em Foz do Iguaç!1, transla
banquete que afinal so- imediatas do motorista, e zas e adotando medidas se- colonial, pela' sUa decoràção d? do Aeroporto ao hotel e

mente festejava o r,eata- tambem de inúmeros pOP,u-, gura3 para a sua exploração ,e requiQte 8-1 alem do mais, vIce7versa" e, tudo !sso pago
ménto das relações entre lares, somente quase uma racional prinCipalmente no por todos os seu� comple- em suaves prestaço_es men

o Paulino Bornhausen e o hora depois é que u_m guar:' setor de' turismo organizado, mentos de conforto moder- sais, para que todos possanl
Fernando Faria - rompi- da de' IVTP deu o ar '�e !,ua Nesse ramo especializado, a no. O tratamento que di::;- .visitar a beleza selvagem
das em gituação um tanto graça, fazendo as cla�slCas iniciativa, particular tem pen�a é de' primeira, a ali-: dess� :�ecanto, s,em grandes,
quanto turvas. com le- perguntas de quem VIU, ,e mesmo operad9' milagre�,' rÍlentação obedece às melho- SaCrl,flCIOS para .a sua eco

tras protestadas etc. e não viu o desastre, e,' algum dos quais o último �. sem Tes 'regras ,da cozinha inter- nom�a. - O qqe I�S� repre
tal - o sr. Jurac.Y pode- tempo depois, providenciou dúvida ,o controle, pela na�iona,l,. é,f a sua localização, senta: para-o� -br��llelr?S ,e�
ria representar-"Se pes- � o cadáver do inditoso Oli- REALTUR do novíssimó e é llJmplesm'ente privilegiada, ger,al - contll.lUou - e faClI

,soalmente pelo sr. Mário -veiro Cana, que ficou expos- luxuoso HOTEL' DAS CA.rrA- pois. (lista n,ão mai8->-de 4()0 de ser entendIdo, porq�a!lto
, Brusa. . .

f to regular tempo aos olhos '

1p.etros' das" famosas c�tara- ?S n,o�sos. patr�cios, SUjeItos
--,-------------------- tas do Iguaçú, oferecendo a as dlflcU!dades .

normais �e
seus hóspedes, sem que ne- um �adrao de vIda.que nao

ce.ssjWl;D siqu�r sair. de seus p�rmlte certas imciativas,
apartame:n,J;os, o mais for-· n.�o, conhecem, �a sua maio
,midável e�e�áculo .que se· na, o,qu� de maIS ,belo tem o

,conheci:! np gênerç, em todo- n�sso PaIS
..
Por outro lado,

o mundo!t4 propós�t�, de�. �a- a conSIderar o que isso
clarou o sr. Armapdo San- repr�s,ent�, :tambem no. se
der Dil1etor-Gerente da ,tor de dIvIsas, estrangeIras,
REALTUR: porquanto estamos incenti-

vando, por todos os meios e'

- O simples fato do con- modos, a vinda de turistas
trole do "'Hotel das Catar.lt- alienígenas, aos q\)Ris agora
tas pela REALTUR, não te-: podemo� oferecer um trata
ria maior repercussão, não I

mento a' altur.a _

das nossàs
fôra nova orientação que melhores tradIçoes de hos
estamos '�mprimindo à sua pltalidade. Esclareceu ainda
administração atual e as fa- o sr. Armando �ander que,
cUidades: que passamos a para melhor serVIr a todos
oferecer a todos aqueles que os interessados, a REALTUR,
j)rogramém as Cataratas do aqui em Florianópolis, atra
'Iguaçú paia "Week-end" ou vés da �ucursal �a REAL, à
,féria� Bois, através do Cre-

f
rua Fellpe Schml�t, 'na 34,

diário REALTUR todos 'po- fone .3730, prestara qual&
derão 4l>agªr hôte�, pas-' quer outras informações.
sagens, "'refeições e, passeios,! .

em suà"e§..,_prestações men-

J A .y I S Osais, se�undo o' mesmo pla- -

no· que,l com grande s1l{!esso, ( ,

já colocamos em _prática, I
.

o DR. AYRTON RAMALHO

desde 9,ezembro, para at,en- avisa que instalou o seu clll1sultó

der os íturistas do "'Grande, rio à RUA VJTüR MEIRELES

Hotel Águas de S. Pedro", n.o 22, onde atender'á, na período
do quaJ somos agentes ex- da tar�e, de 15,30 hs. às 17,30 h,soo
clusivos. ,

Pela manhã e aos sábados, consul

- N�o nos limitaremos -

I
tas s�men-te' 'com hora marcada.

disse L aos simples cuida- Re�dencia: A V E N I D A RIO

dos daJ hospedageny. Dare-. BRANCO n.o 175.

, 1 )'

""""',:,:,:.:,:.:.:,:.;.:,:.,,"@}{{ tI/tI (sn:r\}'::<::::::::::::::::::::::::::::':: ::':,,::,,:};:::::,::,:.:::,.::
". '," '". '._.: )/@iÇ;';··::;:'··':...: '; ,:;.� ):;�::::/':":::�F::g:i';r

Oliveiro coua, que ontem encontrou a mojie trágica, indo de encontro a um

caminhão

/

Q sr. Armando Sander, 1)lretor Gerente da REALTUR, ·tendo ao seu lado�o, sr.

Benjamin Fineberg, diretor presidente do Grande Hotel Agua de S. Pedro
.

RATAS�"dé-�êufà�âdminiStl'a- ,

ção ela se ocupa desde o

início deste ano, O "HotelVIAJOU O COMANDANTE DO 5°
DISTRITO NAVAL

Seguiu ontem para Porto I nidades da pósse do Gover

Alegre o Exnio. Sr. Contra- i
nadar do Rio Grande do

Almirante Antonio CarIaiS Sul - Sr. "Leonel Brizolla.
Raja Gabaglia - Coman-! O Almirante Raja Gaba
danté do 5° Distrito Naval. gUa, regressará amanhã pOl'
Sua Exci,a. assistirá as sole- via aérea.

Federacão 'Atléticà Cafarinense
AVISO ;A PRACA

..... f

Pelo pre&ente ficam ,cbnvidadas tôdas as pes-

soas, firmas, socieda:-tles, entidades, e,tc" credoras de

qualquer espécie. da FAC a apresentaJ.1em a compro

vaçãõ ou discriminação das dívidas dentro de 10
(d'ez) dias a contar 'da presente data, em sua sede

..,
.

provisória à rua Tiradentes nO 3.
As contas não' ai:iresentadas nêste prazo não se-

rã.o reconhécidãs::
_

, ',' . .$ •

Florianópolis, 30 de janeiro de 1959.
.

ICARO PA;SSOS
';;"'�.NI""""""":'""--"-"""--"""''''''-----Presidente,....._.....�.--..... ''''''''I.�__ """, _

NICI�
O sr, Haroldo Vilela, primeiro Leoberto Leal. Ditos projetos ha

orador da sessão de ontem da Câ- viam sido'àprovados por unânimi
mara Municipal, requereu o en- dade em agôsto do ano passado.
vlo- de uma mensagem de congra- Todavia, para enaltecer o Prefeito
tulações com o novo Prefeito Sr, Osmar Cunha, diversos Vereado
Dib Cherem, pelo Decreto assinado res haviam apresentado posterior
por Sua Excia., proibindo a cons- mente dois prcjetos: um dando no

trução de novas bancas para jor- va denominação a já aprovada
nais, na Praça XV de Novembro. Avenida Governador Lacerda .i-
Sôbre o assunto falaram os Srs. tuada entre a Rua Vidal Ram'os e

Vereadores Carmelo Faraco, MáriQ a Praia de Fora. Essa Avenida,
Couto e Jupy Ulissêa, segundo o novo projeto, deveria

O sr. Mário Couto, extendeu-se denominar-se 'Avenida Prefeito
ainda em judici-osas e oportunas Osmar Cusha. O 'segúndQ proje
considerações sôbre diversas obras to, apresentado na mesma data,
municipais inacabadas como por dava denominação de Avenida Jor
exelnplo, a. sapatas dQs ,abri�os de ge Lacerda à Estrada da Baae
ônibus, a falta de [impeza nas Aérea.
ruas onde Se realizam as feiras Ora, continuou o Sr. Faraeo,
livres e II falta de muros no canal A segunda homenagem era absur-
da Avenida Hercílio Luz. da, de vêz que a 'Estrada da Ba- "

Também o Sr. Jupy Ulisséa, em se Aérea, não pertencia à ,Prefer
longa' oração, abordou a irregulo- tura e sim ao Govêrno do Estado.
ridade qhe se verifica no comércio Portanto a Câmara não tinha com-

I de ambulantes, que Sem pagar im- petência de dar denominação a

I
postos de vendas e consigrrações, uma Rodovia que não lhe perteneía
fazem concorrêncie desleal às A maioria entretanto, justificou
firmas estabelecidas.

/

o p-rimeiro projeto, com o segundo.

I
O sr. Gercino Silva manifestou- A primeiro fôra aprovado e quan

se favorável a tôdas as medidas do chegar a vêz do segundo; qü�
que' visem retirar de nossa cidade no dizer do orador er1l realmente

J o cunho de metrópole de masca- ilegal, a mesma maioria votara
tes, com ruas próprias do Orien- contra,
te M�dio. Como resultado, finalizou" o Sr.

O requerimento do sr. Haroldo Carmelo Faraco, a Governador
Vilela, foi finalmente aprovado Jorge Lacel'da, que tanto prezava
por unânimidade, o -Povo de Florianópolis, sendo re-

Seguiu-se na tribuna o

verea-I
conhecido por todos os 'Partidos,

dor Mário Couto, a Câmara não como um Administrador de gran
se elogiosamente às crônicas da le coração, não ficara com um
Câmara Municipal, apresentadas 'p'róprio municipal onde lhe figura
pelo jornal "O ESTADO" pediu o nome.
que fôsse fornecida nota da. Câ-

'

Era puro ripocrisia a moçãomara a respeito do projeta de Lei· apresentada por diversos Vereado-denominando Avenida Jorge La-
res congraturnndo-se com o Govêrcerda, substituída por Avenida 'nO.' do Estado por haver' colocadoOsmàr Cunha. Segundo o' Verea-
o nome de Jorge Lacerda na Ro-101' Mário Couto, a Câmara não d

.

d B A' d "

d ""
.

.' .

ovra a ase erea, e vez que,esejava I ctí rar, a homenagem a-o
o Govêrno do Estado jj havia to-Sr, Jorge Lacerda, pois havia um d d Iib

.:
h' t.

- ma o essa e I eraçao a ernpua,projeto na Casa denominando de

I' R '1 h d d"A ld J I , eprovave era aver nlU a o o
vem a orge Lacerda a Estra- dA' d 'i; dda da Base' Aérea. no�?e ,e Jlma vem a' SI \Ia a no

perl1n�tro ·urbano, de Jorge Lacer-
O Presidente Navegante Pires, d� para Osmar Coiha.

submeteu então, a consideração da -O sr. Alvaro MiIlen, pedindo a

Casa, o referilo projeto, de au- palavra, decl;roll que os, Verea
toria do-sr. Walter CI'UZ e outros dores situacionistas haviam erra
Vereadores, dando a denominação, do, mas reconheciam o êrro, cri
de A�enida Jorge Lacerd,. à Es- ticando ainda a oposição, que
trada da Base Aérea. através da palavra do Sr. Carnl'e-

O sr. Carmelo Fal'aco, explican- lo Faraci e outros ot.1dores ,r�tava
dQ que õ projeto el'. pura "cor- ,fazendo ifem�gogia.

t_

t. de fumaça" para encobrir o Na ord9m do dia ainda, foram
ato reprovável da Câmara, que apl'ovados os seguintes projetos:
mudara o nome de uma Avenida a) que cria o cargo de Chefe do
situada' 'no períme.tro urbano, de Serviço de Contrôle da Tesoura
,Jorge Lacerdá para Osmar Cunha, ria., contra o voto do �r. Carme
manifestou-se�pela ilegalidade do lo, Faraco, o qual alegou que o sr.

mesmo, de vêz que a Estrada da Prefeito Municipal, nem ao me

Base Aérea, pertencia ao Govêr- nlls apresentara justificativa ou

no dQ .E.st\l,d", q!Ie_ a
..construira e exposição de motivos.

que já a denomínarâ .Jorge Ln· b) que institui' o prêmio Câmara
cerda. Municipal de FlorianóilOlit;- de
Para surprêsa do Sr. Vereador autoria do 'mesmo Vereador, para

Mário Couto, também o Sr. Alva- o trabalho premiado no Salão
1"0 Mjl1en da SilveiradllanifestQu-se Anual de Artes Plásticas.
pela ilegalidade, embora não en- c) que denomina Rua Walde
dossando �s conceitQs emitidos mar Ouriques, de autoria do 01'.

pelo Sr. Carmelo Faraco contra a Joã.o Navegante Pires.
Câmara Municipal. O' Sr, Júlio �m exp'licações pessoais, o sr.
Paulino da Silva acompanhou o re Presidente informou a,' Cosa que
lator e no Plen�l'io, apezar dos ha'via diversos projetos pendentes
esforços do Sr. Márfo Couto., de informa�ões, os quais "passa
Waldemar Vieira e Walter Cruz, riam. à futuI'a Câmara.
Pedindo então a palavra, oVe':: ,A' seguir, a sessão foi encerrada.

reador Garmelo Faraco explicou o

seguinte: Que fôra autor de três

projetos de Leis, denominando
logradouros públicos de noSsa ci

dade, respectivamente, de Viaduto
Senador Nerêu Ramos. Avenida
Governador Jorge Lacerda e Rua

LEIA EM NOSSA NOVA
EMBALAGEM COMO
SE PREPARA UM BOM

CAFÉZITO

CURSO DE NUTRICIONISTAS
DO S. Á. P. S�

.

Mantém o SAPS, desdê ig44, em sua séde, à Pra
·ca da Bandeira - 96, 'Rio,' um Curso para formação
de Nutricionistas, 'nov9, campo profissional de mag

níficas possibilidades, abertó às moças br�ileira.
O Curso tem a duração' de 3 anos, e; ao lado do

critério técnico científico que o caracteriza, com

porta a realização de trabalhos práticos e estágios
em Hospitais e outras instituições.

Às portador,as de diploma dêsse Curso, oferece c

SAPS a possibilidade de admissão em seu quadro de

funcionários, na ca:rreira de'Nutricionista, especial
.- mente a elas destinada, devendo-se notar, também,
o crescente número de oportunidades que surgem em

,outras instituições, onde tais cargos começam a ser

criados.
_.

O Curso de Nutricionistas é gratuito, sendo q';lC
as alunas recebem uma Bôlsa de Estudos no valor de

Cr$ 4.000,00, alimentação gratuita e passagem de ida

e volta ao Rio de J8(Ileiro, .

Especifi�ções :

1 - as cà.-ndidatas deverão satisfazer às seguin
tes exigências:
a - não ter mais de 35 anas nem menos de

la anos '�ompletos, sálvo quandO lã:
funcionária pública ou autárquica, ca
so em que não há l1'mite de idade';

b - apresentar atestado 'de um dos se

guintes cursos:
- CURSO �E;9UNDARIO (ginasial anti·

go de 5 anoS') ,

,

- CURSO' CIENTíFICO OU CLASSICO
- CURSO T.Í:CNÍCO COMERCIAL
- CURSO TÉCNICO INDUSTRIAL
'- CU�SO TÉCNICO AGRíCOLA

.

- CURSO NORMAL
" .

2 - O Exame Vestibular· será realizado dia 4 de
fevereiro .

I
3' ....::.. Outr.as informações ,e detalbes, bet:n como,

,
, programa para o Exame 'v�stlbl:llàr, serão

-

fornec�os peta Delegaeia.R.egion�1 do SAPS,
instalada' à rjl.!1 F'xl\neisco ·TolentiJ:�o n? 10,
em Florianõpol1s. " r' "
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