
-

negião Sudoeste do fal., reunidos,
em milhões de cruzeiros, disporão
de 3.616.
O. cortes significativos são re

gistrados - no Ministério da Via
'ção, cor Cr$ 12 .bilhões e 900
milhões, seguidê do Ministério da
Fazenda com Cr� 6

_ bilhões e �82
milhões.

18,16' haras (hora de Nóvá" 10),
[ue;

,

que' eorresponde às 2_O,16 do
'0 'de, Janetro). NotlcIas de Co

�;!l.hague manifestaram anterior
mente que um helicópt.!ro da Fôr

ça' A"él'ea dos Estados Unidos so-'
evoa' a �nibllrcação acidentada,

em, uma. zona açoitada por fortes
ventos árticos, agitadas águas' e
�pos de gêlo, O "Hans Hedtoft'"

..._--...-----__�"""'::_-- às fl.,5� di hoje" dera sua posição

� -

agincia-:
.

�
.

"

..

� �

...: Fiílp. Sç_,,'!JI��.)(' .

Fon.1 • 21-11 , 37-00-.
....·5'
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(, Contitinução, dn·_,li página)' à praia, depois dê ultrapas- Cruz, No. dia imediato, tam
FORTALEZAS' 'E FORTES sarem.' os terrenos onde bém sem tiro caiu' aquela

- A INVASÃO estão. situadas as, instala- Fortaleza.
ESPANHOLA, ções da '''Jurerê''; conquís- O Forte de Santo Anto-

Em lá chegando. : Pro.fes-' taram o. Forte de, São. Cae- nío o. inimigo. encontrou
SDl"eS e Alunos <-de História tano deste -desertando o. desguarnecidc.
se dirlglram pela, famosa

.

Ten:ente José Henrique E esta ilha "esta for
Praia do. Fórte.: á elevação Cunha, A 1 hora da ma- mosa pérola engastada à
onde estão. localizadas as drugada 150 espanhóis co.-· fimbria rendilhada do. Atlân
ruina , do Forte "São. Cae- mandados por D,' Víctorío tíco",' no. dia 27 de feverei
tano" e dá Fortaleza "São.' de Navia, acompanhando. o ro de 1777 estava em poder
José da Ponta Grossa" sen- Quartel Mestre General dos invaso.res",
do-lhes mostrado, com' de- castelhano explorava 'O mes-. Capitulação incondício-

A aniversariante, por seus predicados de coração. e talhes, em suas definições, mo caminho. que ho.ie" sé nal." o. Capitão.' Manoel
Pela esmerada .educação., grangeou um vasto circulo de S b d" d te bi

'

I'- . o. re um os Jie en s perecere ao. 'se su Ir a e e- Gonçalves Leão" coman-
amizades e de admiradores que, nesta ppo.rtu;Didade, dissertamos então sôbre a. vação que vai á FOrtaleza dante da Fortaleza de Ara
manifestarão. a gd.�iosa sta:,Inal,lra e a seu� digno.s_ge-.1nvasão Espanhola de 1777, de São José, Esta' Fortale- çatuba, captulou, o. mesmo
n iteres, expressões � r_qgo.Sl�� _e ,ap�eç:o., ',. depois de apontar aos vi- za fez tres disparos contra' acontecímemto com b Eorte

Os de O ESTADO" pra'zero.s-amen�e, se congra't,ul;un 'te- 'C\ t I de" '. 't'
'� sítan s as 'L'iOII' a ezas 8. náu "Septentrion", '. da' La,gQa,_.;,'.ho.uve gastoscom 3. aniversariante e s,eus .gem ores, .Tormulando os -

"S C" (Anh t
- ,

'-- Thor it d -F r id -a
- .. anta ruz . a orm- O Comandante da Forta- da nobreza:' Fernando Ga-

me ores vo �s __ ,e re lCl açes.. -
' "

rim) e "Santo Antonio" leza, Capitão Simão/Rodrt- ma Lobo Lquebrou as has-
FAZEM: ANQS, HOJ}!�; noSSo. prElzado. am'igo e· dis-, ,(Ilha . �o. Ràton Grande), gues Bi-o.ença, diante da fes da ':Bandeira de seu Re-'
_ srta, LüciaIl'él . Bo.rba, tinto conterrâneo ·si Pedro os baluartes da Barra No.r- indecisão. do. Marechal Meu- gimento.; ::-.r-asg_ando.-as para

filha do. si',Brasq:,Bóroa, <.·i,.1��l{(:,l\ÍIa�hacfo,'_:\p�ssôa ée,'levantaàoS' durante o. do.nç;a;' Furtado·, reso.lveu a- não., cairem em po.der· do.·
de sua exma, espôsa d, Ire-, gr.allidemente ,i'elaciçmada G�vêrno' do. Brigadeiro. J�- bando.nar a sua Praça an- eonquistader; Jo.�.é Correia

, ne Elci Borba
. -

erp. nossos meias so.ciais e sé Si,lva. p'a�s, q:ue assumiú trs ,q.u·e o. inimigo. lhe �o.r7 da Silva, Alferes 'do Re-
_ sr, Juvênci:ó' Antpnio cl!lt.urais�,_Ul1)a das;1jril)J.<m- flOS 7 de M<;i-rç'o de 1739, tasse'a retirada par� a Vi- girÍiento. c

de Pernambuco.,
Giofr'i

.,

.

,1;e,(l pénás .da irrtprensa bar- dande inídio'às ·�onstrucões, ,I�, '.
-

-

.

� e'niohi á cintln:a a Bandei-
_ sr, JC$é ,C.â.ndido., da 'riga-verde, com e:x;ceção do. Forte .

,o' Conselho. de OH�iais, deIrá' de�, séu Regimento.,
Silva '. � O nàtalidante, :além de ·'São.Caetano." qu� já exis�, em sucessivas reuniões na. ati�a-se pelo. sertão., indo. MINISTÉRIO DA VlAC,'AO E 'Q8RAS .

- sr, Aloístõ. "Almeida' 'àlto ftlncicnârio. da Impren- tia comO. Fortim, .

I
vilã

•Capital, ��!�?ãío atina- ehtreg�:-la 6 mêses 'depois, .

PU'Bl.1CA,t,
'

,',.Go.nçalves .., '.' '., I. .' ,
".3." OJic.ial do, Estad�, é, no. A veIl--la -e tradicio.nal ri- va em determlfiar: qualquer 'I: ás 'aut{}rid�des de, sua' ter- 1 � _

- sr, Jo.ão DL:, :$el'na,rdi Jo.rnal.O ESTADQ,�bá'mais '�ali'd,ade'.�ntre',�.portúg�e�e�- �.m�did� . út�l,�a."e_,.�.��!esaA ,e, iO,' :Úl.' ,�"

'. �S'-.,... '�.:So.l..
dado.s-, catakJne� ,'.

- S:!" Prof,:�-J.daqblim"�e,.15,-ancs; :cy1're.tóltd�r se- e espanhOls.encontrára cp� .�õvo. Ja to�a,!�\��� P�lqo., .,sef e ��:rn�J:l1!:)Uc_an�sr\�r�a Depar'lamenlo dos {'O"rrelAf eBlum.e"nberg '� :.' .�>' ..çáb de 'Esp&rtes·:.\ :��-:' � : a descàherta, do. �9V'O Mlh�>flban40r.a. �; .:�nd�<r"'-Q�:. ig��1�,���"ertar�;" ass�
,

. .
'.

.

.

" '!';,:;y.:' 'J .

, '�l'
,

- sra,

BerCí�.oo,�,�.",s,,�:.TI.,.:.��:-n;' I . ',�J.'. c,.,ong. ;f�.Só..
J:' �"'

..�'�:'.'G'��.Ô·.í1.iCa do.,�otivo ·,�a'ra .,'5; torn8;r:, I.�spanh�,�s . S;I:. f�a,dos li
� Pl;,..et�r[I?ct·� ...

a. se
l .�.��egar /.

' .

, �6EE5;ft�a'�S' .: : .. \?�,"L .

,tIno. de Souza _.� {� .: .' ,>. ES'p�riivq,. ,�,niht ,P'ib em maIS acesa'; '.d1s�41antJ,�)���; /PF�a ce� r� ..���;,a?s_ vene�.f.{'>�.e;}:,.� '1,,' l},ama... ; "i<
.

. 1��v'!l�J.)�,' :: .. 'i�r, ·t)
t - sr, Hildebrlm1�.' Nu- Joinvills,"" S:�$, 'e,' >'oÓ,»ri- Tas que a audacla do.s '�,:l�madq&}: q� ,,', . 1,1rel�s, ,o��e�faél_6r1' e o. .' ,O Delegado' da EsC'ola c}é \Aper!elçoo��0 '4.(Js Cor-

lteS
' "t(\··;,,;,· ',i lhàntis�o' invulga ��teve vegado.res ia desvenda�'�,'th,c::�h�r�,�- " ,lClQIÍ,l C;:ipIt�o::.PrQençà; mo.rr�ram reios e Telégrafos nêste E'Stado faz púbUco-·itti'e� partir

_ sr,. Edilso.n,' BiJ.'tis.ta· ��s� apr'Õ,v�dã_'põ�' lfiiani- a:::s olhos cubiccso.s da EU-.' ltllmlg:.) gente e, aI,s cora- ,pa pnsac_'a ,que fo.ram con" do di.a :pí·imei.ro. de' fevereiro do. correrite\�rãnf est�rãO
Gulvãlol' I :', f_, . .

midade,
.'

'-

ro.pa, cq.naliza�d:::, para,,: Ia, :g�� ..

: avançavam/�ute��- __<l'eti:ad�3,' .perptJ!Aamenté; o. abertas.nesta Capital, na sMe da ;I?,ir..e1tóH� ·R!lgjo.nal-
_ sr, E:uclides Àhneida

. América to.do. o. ódio. e to.- ·.so.s", certos ·de )npr!!vIs- Mrel'hal Furtado. .infamado. Praça 15 de Novembro - as inscriçõe,.s :p(i.ra·A�·.���es
_ sr, Ciro da C�sta Ri- Autor do a!t�o publica- da a inimizade que na *s"':; tas,:: .. �

'., ". �",e •.re.b,aixaÔJo-,(1t�-:posto., :
' 'de 'Rá.di�telegrafista, d'e RádiQtelefo.nista ê de :Jt'á:di-oteé- .

beiro do nesta. !o'lh: e �ue res�l- t&ri� Ibérica ;livid!a lu�os
- �01Jl1te o.::bl'Elo�O Çqr:Q��l: j:�,�o. auto.� d��s.tas !Inhas n{co. Aúxi1iar. As referidas inscrições aerão etic�rra?a8

, _ sr, Dagó.berto Walda t·ou na funcIaçao, dias depOIS, \ e .castelharios e que "b Tr:a- Fe��')Ii1� d'a<q�?1a�., Lzbo. te..r-mlIi�v.a as suas 'd'lvaga- no. dia quinze do. mês acima citado.. :. ' ,

'
.,.

Raijche da AS'30ciaç-ão dos Cro.nis- tado.' de' Tordesilhas não. faziâ' ben:te.. aos Invasores ç�s históricas; ante tã-o . Flo.rianóp?lis., 26 de janeiro. d� 195�, ..
tas ,�sl?cirti�os; �e ?anta Ca:>:: ,lograra por para4-eiro., em' S�to N:tnniÓ, mas foi seleto., al!ditóiÍo.. e em tão. �ntônio Taúlois dé' Mesquita ,o.

.

ta,�Ina, teno::;, s!d,O, na 'oca;-
.,' Um.,a,pQder.o.sa esq_uadra fo.rçado,a retlrarse, ,qorp o.r.:,.. 8.,p�.a..zlvel,palco natural do.s . ....'

"'O .....
-

d d f d Delegado da Escola de AperfeíçQaluento dos'· 91'-81210,
,

a o.:·gan.lzação. da, éspanhQla 'chefiada por d, Pe ens ex,press,as, .'_ ,·i. '"
·atos. r�m,emo.ra .os,

I N d 25 t dá. Fo 11 1 feios e telégrafos' - ./,

mesma, e.ettç> -:<-"Yiçe::-F'reêi-: ciro. de. Zablalho.s Co.rt.ez y
0.' la· e Qm.a".�a .or-

"
'ermInél ·com U111 epgio. ----,...,---_........�'.-dente' é mais tarde Presi- Cardei:-ón Vice-rei do. :Rio taleza de São. "Jo.sé", so-' á "cLurerê"

de. de 'Ho:1:ra, ' ,'da Prata,' aprisi:onára 3 na- n:ente ,-t dis��'ro.s fótam o.u" :ELOG,I� A "JURE�'
As multas ho.menagens vio.s portugueses e t<;>maram. Vl�O�" �' ,�d�spafag;� �<?r ,É:A aq_l-H ·C!:ue cabe uma

..re:
de que f�r alvo, juntaTIfos conhecimento., �los doc�� d�ls ne.gJ;"Qs ��r?lad.9��e yln}Z f€:re��l�, ;: tQQ.,a., . e�pec, lal�as de O ESTADO, com vo- mento.s qu!" le.vavam� d,o urDS. clã, .Fmtaleza >d.e Sant�.'iq�����J:, _o .p��.�ad!?.� ':..0. !u�� .

tos de per;enes felicidades, 19.stim�ver .estado.: em ,q�e
-

"IN'O�Ví '10" -

:g" 'V'O'I;lfij'U'll'iRI�I"'�";- ..c•• (-
se enco.ntrava.a defeza ,da "IA ." ". I!! na fA. , __ 'o ... "

Ilha de Santa'Cafarhia:,; ..
'

..
, •

_

. "'''''':"�'';�'::."'''_-�:''� _,r""cvJ--'-;�_""",,"'" "'.
'

"

.

,,' '.
" ':� , .: .;1%... 1>� ��c�raç'�o' de aperfelçORp.'éada vez·RlaJ-s -a· -a-1-, ., ... ,

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

"

'�-:' '.., L'0\E a 20 d�:,�pverel.l;"p ,?�, ta q:!la!l�a:de, :Ja,;alc�n,çada com seus'-'reROTI1a(j,t?rf llrodu·' ;.,.
", -, -

� ',,"
,,0,.- y',J,_l,.:-�,.Q ,(f!!' ,"(It. -' :n-1777 .Z�BAl:J()G_ :,.�1;l�day..a ;to.s;;.à� -:Ql:dusfl'it\s.; 'fteunidas So.úl-Cãma Dràgô 'KA: vern-'

'

. .L'l�I:A,b,IJA ,p�DARIA BRASIL ,>Jl;�,p,o.t�?a� �
sua pode.l��s�t.�qu�dnl ..q'e'. de: 'ap'r��éiÍ.:far 'um.'à- r\)volucio.n�!,ja _in,ov�ção. ;ern. �u,��:J( -�a a:e.�nltlvamente- llli?ta}·�da! ,�Ol'� �e_cj;\s�ntàr Ul"��fYos
6 fragata��:?i . .é9_I'Y�/tas,\ .�. f�wosíssiai�$" po.ltro.nas, :Referim,o"'llo.S � ,a .. �'DRA�Q'-. �I!'&:�nte�·e nóv.a� ada�t�ç�eS', 'la. esta, �a. �-acha,�a .��:. !ré-
transp'O,.t�s.-,e. óút1,',:)s nllyLOs ·.L·EK .... .-, ....1'.}. " ' ..

/

d' 't' t 't'
.

d' (: dIO, o. no.vo. tumm<>so., l�dlC!tnd.o a jl�lal e brlll14!ldo., na
,

'" ._,.'.', . ,li (}1"""'e'Vü ·ucljJnallo.. lSpo.Sl JVo au o.ma lCO que a .. � ..... , " �" ..... ' .... ,�,

menores l�neàndõ.,ferro.s �a, as" noIttõnâs cáma 11 'pOSLÇ'ões 'direrentes' -:. ., ....... : .PI;.:aç<t 1..5.. -,
. '-':

/ ,;'. h'�t·. ··,·iIi J - • ..
. .'. ,

" � O "'L
A

I "
, .

h c' xn na ln 1
YI}sead'a ';'ciàs'·�·".Ca�asvi�·Í�.:_ / Dés"n;i�:essíh�o. sé torna s�iéntà'r a grandé utmõ�'_� ',' ,no.��o_,amlgt>,. o. a :C?rrlO,O �o� ',e e Os .;,.-
ras, '�:'�_ .

'

,
,� . .de, "qJie :'oferece

-

a- po.ltrona-cania�"',J.j.i�gõ.
�

Àlêni "de' s'9'á' rmdmll', 'fiao·-do�:me .. E faz bem�.. "

-
'-

• -;., '. '. ,. ,,;1' ... �'
'

..

-,
., .... , "� •. . .. ,...... PEIXE 'PODRE NO MERCADO Por maIs- de 'umf•

_
E 0.. que"pâs�}l;\n?s.,dtas .'auil:��?;Ji-nal�d�,�.e:·?·e _ser�dura�.a,:o.. 4ia .uma J,inda,.,e SU5 .: ,'" .

"
'. • �."" .,\.... .

r"
.

", �
-seg'lühfés, fo.l" -ex;t:re:lll,ám1mt-e� ,.gesHHla�.p<iHi'0n,a ,�.�_a noite um:a.·�co-nt�)l.,tável eama € \t'm- �ez ,I�O .CUIS�_ -), me� a flbndaT"'Sed, tem. ap� e�ld� ��l�
'""r!gon.hoso. :L. ,�.' -';,:0.' m,'Oyc], qúe . pelas '.suás .cara,etei-í-s1iiea.f· -n'ão. ocupa gran-,�'" d.-ct.el·lorado,.l;t selJ..da",nas ancas o pesca o. o erca o.
v>=. .

"�' >�,,, I "'.' "..... 'C .,,',' P'bI' M
"

I" "o

1 ,'< Se'm éj.i:na�di{,>'sem· or� . Ç.'"ei!lifl:�o;t��Ágóra-'tafubêmr é d·@�lJ,;Iiâ. .ê.o.úf" 6' rev61 U'C iop.áHü:· "U lCQ' llmclpa.,' .'. ,...
' ',;

"

. ",: ,", .' .. � .'."., "DRA'GO�hÉ:k"" ' "\;,"-,. -"" '.
� -- . '. . .�, Faz poucos dIas; ,'regular oquanttda'4e· de corvu}-a.:>,

�el1s; .. l{uas1, .'sem tIrO, as \..o _" �., "

•

,""
,',

_
,,,'

;
•• ' '; �ômpletamente e.s�ragada:s< estaya ':s'ericlo' vendida: .'�(( po'"EM. tropaS" foram' aoondonando

.

.

Os Jh�t;l'lbuldores: eXicluslVo.S nestaJ CapitaLdas., pO!.-. , '. ; .

� .

- , '" < 'I' ,,,_.,. '.. ,.'" :<
..

. ..• ,
',' ,.

" _ t,·, -

\ D'" ..
;,

f', '" �1... Le
' Vo. a razao de 20 cruzell�9s·.o. q'Ul'. o. ,:.\

aos· _lhvaso.res as po.stço.es,
londseama rago. que, e a . uma· ',E.lst<WJe cun:ent9s' I

" ".' ...
'

c' t"
_.

d' ·i.
.

,

; "'. "A Mo.dela.r" S,A" iniciaí'á nO. 'dia: de 'amanhã uma ran'" ,.P.e�S'oa.s qu� ..com�la:am \) pell�e"
. .e_s,r!ga Q

_ �r� a

(,e- �(.,ssa Ilha, ate que 0\ de QUINZENA DRAGO.
. g ,

Dfre.tQl'l-à- de Saude PuhlIca e �o.straram ag autarldlk��s ..

l'ecuo se co.nverteu em fuga E' Ih'
.

t
"

d d
- ," t ' � '(i estado em que se enco.ntrava o peseado.' . ,'. I

desordenada' não faltando.
f

.,
' � �te o.r· opor U.nIt a be, para o.Ido.s a.dq_u!r:rem:� Imediat�mente foram: to.madas às devidas 'pto.vi@ên-

d
-' amo.sa po� roua-cama e,. am em um ustre de pe pOIS, .

, ,.',. _', �'l"as eS'2rçoes, que mitis
' . .' f" b t l>� 'Q 'to d' h' .

d Clas sendo. as corvmas ·retu'adas das ba'llcas" e .!-DUvI 1""

','j Mas a' "lkâ de t
' ,,". uma ,vez 'lCO

1
es· a Cl a a en ra ln a e "'. .

- .'

vi

iii••'" i
. ',o.. . o,. s, a' pun- Cr$ 30,00. e o.. restante em suavíssimas' prestações, ' • zadas.

,

_,' " ,_

'

.

t g,ente, pag:na de avütamen- .� . I\ão. há·quem nao saIba, que.a u1tolClCaçao pelo P$Hxe

te, enodo�!1do as tradições -'--'-A" n' "4 "R T" A' "Mil.,'r 'N
....

, "O o.U Gamarões é fatal Só os' que vendem são os únicOs;,que
. de heroismo e sacrH�(üo.' das .' '��;'.: . ...,

.

t ,0:1i� ,( dr
jgnoram esse crime co.metido. co.ntra _a saúde <lo :po.vo.,

'.
Arm.as Lusitanas, a. ho.nra; ." Alllga.,�ei�;e�m 3 .dorjlnltóri�·s· e de�ai�' dependencias,' Ul�g.e uma. fiscalização perman�nte nesse . sen..tldo
dos Soldados de Terr� sal- '3 R'uà Démetrío. Ribei'l'o.; 12 tr-ata.í'�fone_2,9Q5; .

'.

_ ,p�ra évitar que as partes prejudicad�s prQcurem as' ,au�
va::--se-ia, contribuindo pa- , t.o.ridr.�.e�, sempre' ala,sentes, p�ra fazer pr�val�cer a· leI

ra destacar 'esfa' atitude ,o. ADVOGADa,,""":"'"'1 Ir. :Mjü�1iliJIo '

e o. .d1rel10 ue se eVItar envenenamentos cole�lvos.,.
.

• comport�rnento .
de· :�wex',:, _ 2-,tBÃS 9 às 12 e "niAS�. 141 às 17 HORAS ' i' ' ,FU�l?i,\S. �. �AI� FUNDAS E' m_uito. �rande Q:es:a '.

� ]:.:lic6.vel 'co\7ardia do.s p01'- -: ',::'", RUA DEJODÔlioc' )5;,� : ,,;
,

'r " CaQl�ak,_O bat.alhao .d:e mel}�.!'es aq ,q�al s�_ Juntam �lO· -
.

tugu'€ses,
.

.

.
• �,.�. !," .. f

.,

• 1'�.s ';párbado.s, para co.meti'lrem o .cnme 4.e mata� mde�

J ..

Node�tlrs:� da oite.:
.

UI'i:&I''tM.' CAM''fEGURAUr,l . f'êz-as avesinhas c?m o. uso de .f,qndas... ,�'

: ü'b' 'brigadas
Y eo�uai-Id�:s . �� ,�, �, I: ',V ';II

_ n"A
'.

'" ',1!� �:�'Y�ih:.il�o..;. �es��i cidadei,,:p�n1l no ��nt,ro: urb:a�()
1 'B" d'"

(
'. TV d' ,

� .' :"><

E� RAPIDE�".._ .: '.
Ja arraJlCo.u. das maos

.. desses Pavtds de m.EHa bg�llit, uma
pc qs(. rlga elros,,:UlOgo. Ê-' . I

.

,- ._' �'.'
_"

... ,,' 1 .:';
, ,

.

Sal "i:l." ·Mm..
· eS d C

.' {;.. _, ,'. ,.",. _ '.
,

- c{)ll,e�o Q;!l�sas armas, " ' .... , .,' ".,
• ',� ·kú. ';'�,;"" �

..

�,sa \�,; ,._.,
/ \ ,_,;:-':: ,_;'1;" y�(

':·
.•',Na semana passa-da, dois.des'S�s de�m:ad'os cp�se--CaJlgal, GU!.lhe,m� ,Wa'l>l�. SÓ NOS CONFrORTAVEISi.JflJ.COO-(,)mBUS " gÜÍ.'ram, abater um casal· de ,pas'sarinhos, Junto ao. mnho

'. ghap. e Juan,. Manuel �e. 00
. ", lia avenida' Hercilio Luz e já se preplJ.ravam para,-der-

�àjigal)' f�ram desembarc�- .. .- R 'A. ,p ll\ O "t. U L _ o:�.':'1-'.,",-1.1:. � I:n,·o", ruba-lo., quaaQ,o. fo.ram impedidos de faze-l,o ,pela ip,t'er-
Qa�, No ��a _23 pe ·feverel- ,,-. V ,� ����I�� li ,f1fc � v.en�âo �n,él!.gi;ca de um llepular.

.

1'0, 6 Reg1mento.s co.m· 12 Florianópo.lis - Itajaí -.<Jo.inville _ Cwritiba .
. ,E pregue-se nas esco.las o amor ás arvo.res e,.aos

peças de Artilharia, avan-
'

,,�&.aA I . Rua Deodo.ro. esquina' de
,

çando pelo m,atag�I junto. HJliin.t a ! Rua T.enente Silveira .

........--..,...,.....,......

STA. INAURA L. DA SILVA

1'0 sã.) dois pontos que o' da silvá,'
presente examina, estuda e - A ele se deve o. 'privil,é'
marca" na feliz expressão gio de momentos que,·,po.r
c:e' Fagundes Varella, 'A certo, fícaram gravados in-_ -,

,I")!"
. " .".. �

•

.
, •

quem Os Catarinenses, e os; ,delevelmente 'na. memoria

Brasileiros, que por aqui de quantos alí ::;e achavam
transitam, devem a contem- naquela tarde de 24 de ja
plação deste' maravilhoso neiro útimo.

.

.recanto, pelo. lado. turístí- C O N"C r, u s, Ã O
co e histórico? O autor lembrou que as

Principalmente pela lado. ruínas das Fortalezas For

histórico, onde se percebe, tes e Fortins que:--her.damos
caramente os feitos de 'ii �stão., atêstap·ã,ó; elo

nossos maiores, contempla- 1uentemente, 'o" quanto. .se

.do o. local de suas façanhas )eocl:lparaln.�. co.�·:a defesa
o teatro. de seus feitos imo.r- Io B r a si 1, "C'Olônia, E

redoures? quando. mais ta'rà� � q 'Inde
É a 'este Estadista, a este oe�dencia foi

. conseguida,
homem público. dê grande '�ontraím:;s dividas 'valiosís
envergadura moral a este 'limas com os lusos - A

Ideno.dado. e in�répid'o. man- Ún1ciade G�o.gráf.ica, a 'cqn-
tenodar

.
de no.ssas glo.iÍ-as imiJdade histór�cj:l e o mag:

tradições, 0.' esteio -dá "Ju- nífico. cintur�o. de defeza

lerê", êste cavalh.eiro. que la imensa co.l)ta·' ':meridio
os catarinensés se habitua- naI." e a velháS', padras;
ram a estimar CQmo. um no "'�U mutfsiiio, a�esta�ão.
grande e incondicional arrti- eternamente n.o· seu he

go. - o Dr; Ad�rbal Ramos Tói�mo:o esfo.rç(), iu�itano, , ,

Engalana-se fesÚvamente, no dia de, hoje, o ventu-'

roso lar do. n'Ostto.. prezado conterrâneo 'Te'nente Rapl
Dias da Silva,c e. 'd)e .sua Exma, Esposa, Dna, Cílôca L�
da Silva, residente à Rua Santos Saraiva; no :Vis'fnho.
�ub-qi')trito do Estreito.

E" que transcorre, nesta data, o. transcurso do. 15,0

aniversário natalíciç de sua encantadora e gentílissíma
filha sta, Inaura L; da Silva, brilhante ornamento da

sociedade local,

_ É-nos grato r��j.�tr�; na
efeméride de alÚanh�, niáis,
um aniversál'1o natalício 'do,

, f-'�

FARÃO ANOS, .A;Mb-NHA
SR. PEDRO ��ULO

MACHADO·

Aluga- e

Aluga-se uma ,boa casa

recem con;;truída po.r Cr$
10,000,0<1, Rua Almirante

.

Carlos da Silveira Carnei
,ro N, 8 ao lado da vHa dos
Oüciais do 50 'D, Naval.
Agronomica, T.ràtar no 10-
ca.J co.m ,Oe Sr. Lázaro oll.
com fi dt, F�rnando· Pinto
dà Luz - IAPETEC.

UM JOGO ESTOFADO,
PERFEITO ESTADO.

Vêr e tratar à Avenida. Her-cílio Luz 35
.

J �

. 'V·E. N D E _,S E, �.
COM TRES �PE·ÇAS,

�
. .

'-

� " " :J <)
Ia <) <). �

A·, .H'O'R A i':':f,���,
'. - ��.

P R I S B , f' I R � !'lJ-�
\�

TODOS .OS<'\

, ..

DQM ING O s' r v

� r.,
,

,
.

Na Rádio Anita Garibaldi' d�s 13,00 às 13,30 horas.

Patl'odinado 'pela l.a Igreja Pr�sbiteriana de Fpolis,
RU'A VISCONDE OURO PRETO, 61
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"� Equipados com instalação completa e dois. botijões de
gás. E lembre-se: no-reabastecimento o botijão de 13 kg
de liquigás custa apenas Cr$ 333,00

_
�

_' _, '. 1.,

.1

MáQuiV1a�
de coktufa- .

l'

mensas
"""'�Y:""':'���:JiIt'[i�;(-'ê:'" .>1 :'1I'���"Ilf.�-§��i}Wtljf�"�;,,""�". _ •

,,·TUDO É FACILITADO NAS· LOJAS'PEREIRA-QLIVEmA
,.>

( ,,,,:�.M�I"'.?!f".±f'#��i)".';;;::��.:.,.oo"·':�;";.''1l>I��;;,,>e_'f�'''''''��:f,-·:;:''. .;;,.,_ ....'I'(�.",,.;,i:r�...
>'" v, \: ".,.,,*,,': '" < _"." "ilf��

f
�-�.rl""r·t;�A,lo... ;"��')#�4:;'���it�-'·'::;:.���P.: �' ... '_���:'!';'!'�"r��'!5--",.�",�",,"��:_��, . -",_

-, ,��'

.

VOé� escolhe estes ou outros planos de 'pagamento que':l1laís lht convenham.
Você é quem determinará os dias de- pagamento e contará ainda, com uma equipe de
técníeos especializados para forn-ecer'completa assistênclâ" ,

_

. '���f,k�"�'1!_�.�1:�:<:t�����:""""�;Y''''''''-':�'''-',,;;r,;,,
POR ISTO TÓnOS COMPRAM NAS/' LOJAS PEREIRA OLIVElRA�SIGA ESTA 'EXPERlt:NCIÀ E PROCURE AS

� , '.�'
'

-

.'" � I
,

r" .,

,

•

Marcàs famosas pela sua alta qualidade. Assistência
teenica permanente. estoques de peças sobresaléntaa

co
1.11

. � I
1: iS
z c.
-'Q
..J ii
li: �
lU ::l
I- "

:t'
, �

� ��1/1��j.r;{:'#if·::��,�·?���':'.;�/i}:��';f.:i���J;;:- �! _; } ."* 'l.

Ru� -Co.nselheiro Mafra, 6
.

�

.

ro�a 23.<58
\ '

.

-

.,;, .....

�-"""""""���"""""""'�""""'F"-��"1:" �JUS�.j�0·

LOJA 1

.

·t����,��:;�J}jt-'�};"6d?:"l.
<. LO.M 2 Rua 'Jlajan�, 23

,

fone 23 Q 59
\

;'.,,'" ._
.

,
..

;. ;,. \.�_ ... _;"
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Inscreva-se no Curso de ./

Português por .: Correspon
dência (da Revisora Grama
tical), dirigido pelo Prof.
Ernani Calbuccí. Essencial-
mente prático. Considerado '.. �. ,'?'. .' ,

o m�lhor �elo� ilustres g,ra-I Pírma de. Sa�. ,faulo l.n�e�esga entrar em contato

mâtícos Silveíro Bueno e' com Matadourosc't!ara aqursiçao de carnes . de suínos,
José de Sá. Nunes. Aulas I

aves, cabritos,'�ea::neiYoLetc.
. Florianópolis, 18 de janei,io de 1959

. semanais (Impressas). Du� I
,... "'

..�.�. . �nio 'Callado Flôres
r�ção: 14 meses.

7 Men�.: StiPÊR,AVkoLÀ bTDA. '" Diret,or
Cr$ 200,00 - .Rua Anlta-- .�...:.. �:'.... ( .

-

. -;;:;::-;:<['�:-:-�·__77:l===========Garibaldi, 29 _;.... 8.0 andar' ,; .
��..;� -' . ' ... O

'1'
"

.

i::::ee:�i:ia�u '.pe�:a�:r�! ." �ua �.1�:�[.,:-:��- ia:!� � ca,��t:,� -.< C:'." -.: � :
..-:

.
�.� ��' L A

�l; , .... CAFÉZrio l

petos. ;:..• , �: (UR$i«1ItÔlflll- DE�-BtRlf()l
'. �

-', �,� H"��"
•

,:. ';ÀÓORA 'cciitNOVA"

EC ..EI"·A-
-, .. , E\I�:tern'a'to Fu'n'd"ad'o'

<

em 1922
.

,

.:.�RL "'-'! EMB_A_LA_G_EM____'
.. 4"

_. _

Tratar com< Engenheiro Rui Soares
N�,. ptl'lI11Ua '-I'''' ,,"z

-g"'.as.
;'�;'upçõea -"--��..,......---....-----"",:"_---------,,,,;,--------

micosei. manchas �v."1iii.. é .' .. tr1e1. . "
,

� , , >

����.���h ��_ k��fuaepre�rnpua��am9�eàdm�dopo ,��=�===========�=�====�==='�-����===�SUiI pele. "<IÇa MI....
.

....... Coo,r. G"
, • (/ ...

rna(·ét.tJcQ IlOJ., ,n__: :ttJ. �� InaSlO

:::::���:- !ca�1':';•.�:.-� Ma�rlcuta; de '16 a �6 de feverei'ro, todo� os dias
"

pele lilAcia. clara .�
-

�a. A úteis das 9 às -12. .'
.

DOIA ,.�.au•.• 1/: 9. ••s.' d
.

. / .

""'taote. . ?y/ 'Xv' _

- Hua Fernan o M\l'�hado, .32 _. Fon� 2516.
_

':.�.� .. .". , .

_ t

. .. ....... .

....._..-.;••.- --.- --.-------.- -�-�----
-

••-�--.- -.a:._." _ ,••••••_,. --!"'-.,.••-. .".... ".-.-.- -.-.-.

_'

Mer.�k Sharp ,&' ':Dohme S. Â.
. . , I

·ii

conif'ra
�., ,

az••,. -

.M�
-,'

_G••TÃO

Nlo É LlUfjH
.

-

------------- ,-----------�----------------------------------

ESTUDE
P O R T U.(j U -E S

À PRA(A
de

CARNIES AVES

i,.SSS,sSSSS�'f.SSS*SSSS!'SS'fSSSS$SsS"!'SSSSSiSISS\SSSSSSSSSiS}$S-'f!sss' ,

COMPRAM 30.000. HA.· .tERRAS . A ��HEIRO
.

.

.

, «':. J' \.'
•

CompanAi� de .Colonização deseja adquirir 'orna á�ea de 50.000 hectares
ou lotes côm o 'í-hínimo rl � '10.000 hectares cada. , .

•

.• .. ;,.E i
.

Exige.;.se � �ue sejam t.tlfraS para cultur!l, pIaias .co� bastante
- á'gú� em

q�alquer ,r�giãq ido Estado; preferívelme�te..de clima temperado ou frio. (
�.-

.
.

Pagame�,q� i�te'gr�,lménte a .vista,. Ca'l'ta'�'"eom d�talhes, por via aérea,.
para entendimep..tna preliminares para "GtER-Á''', à CatiCa Postal 4933 S. Pauío.

SSSSsssiSSSi* ''iil,s"sisssssSSSiSSi!$hiSSSSss"í\s s.ssS!g,sssssSSSSS,il�,. -.......&-o-

CUIDADO!
,' ..

.

Ao compror móveis estq'ados, verifique .

se o' mole;o & feito com ·a. legítimas
MOLÂS NO-SAt: " <:

e muJto maior confôrto
• excepcional dur:lbil�dod. I

• nunéo cedem - nunco·.lolt,...
. • n,óveis mais )eves '" .

• dispensam o uso de (ofdi'llhas a p.(ctn'al.d. pano
e conservem o eslofonlen'o obsolu.ameni."· ...�.

. .....

indefcrmável ",; ;ê·)
<
"-.'/

,

....
.

MOLAS� DO BRAS.�� s. t.'
fób(r "L.r : R:;;.- $.5" h�<:.37�:: lei. 9,O�!C; - (li. f'o,f..:!l;�:-: .;tr.<J co'lóM.i '..,0 �A(..':,r 'iÕ" ��,ulo �

ItE.H.O�(;.:;H';,M·n(ER1:'�'Â" "-. ,"_

r

..

.

iWQ f,;i·pe -:'.:t: !")õ!t,I1; 1':1 ,,' r" ,-(..;. 1;.,,;t.éir'J M<1h.:"":: I ",j:)}j=16 ,..(: • 'l',wol �:c fL (_}III.A�{t()P�).w
.�

Secretaria da 'Seg\urança PúbUca
,.

Indu'slrlaal Madel-relar a
, Diretoda.do sServiços de Censura e

. .' .

'

,

. ��iY�sões P��casi' ,,;'.Sociedade 'Anonima
�1 :. ,lsJãdo,de Santà;'�C8ttffôa

s,
_ PORTARIA N.o 34

- .' Q ,D1rétór' ·dos Serviços de Censura e Diversões
Públicas, no uso. das. suas. atribuições" -:.

RESOLVE: ..

_

.

.

1.0 _.:.. Tôda e qualquer apresentação de' préstitos,
grupos, ranchos, cofdôes e �st.andal'tes carnavalescos,
propaganda em canos alegóricos etc., -depende de cen·

,
.

• , 1_.
sura prêvía, que ,sera requerida com a' antecedência de
três dias; acompanhando os debuxos e" tigurinos respec-
ti�os.;- _ . �

,

2�0 _. 'só será concedida licença aos blocos, cordões
e outros agruparnentos carnavalescos, quando, por. êles,
houver, pelo- menos, 1:!!lla pessoa responsável de comprd=
vada idoneidade moral;

'3.0 _._ que os' blocos não )fcenciados pa,}'a desttlã-,
rem e os que o fizerem por itinerário não a.piovado, an-
tecipadamente pela Inspetoria de Tl'�nsitQ íi�er4(r' ser _.l.� ,

dispersados, e seus promotores chamados' à 'Tespón:sabil'i .

dade;
,

.

. 4.0 --- quando na rua, tôda pessoa OU)fg�up-e·ite-· pes-.
soas que pretender usar meia máscÁra oú::-rliás,carà in
teira, deverá identíf'Icar-se., aí}tecipa:d��ehte-/na ÍHl'c
toria dos Serviços de Censura' e Divet-sões Públicas' e

na Delegacia Regional de Polícia e-a 'Dírétoría do' Clu
be, quando dentro do. Cl:u,be;; '.

'

.�, ,_. ,

5.0 _ é proihido o uso de meia máscara ou de más

c�ra inteira em cabares, buates, dancings 'e sa:lões paira
bailes pübllcos ;-'

. .

6.0 -. é proibido, nos recintos de diversões,' sej�m
públicos ou coletivos, o uso do lança-perfume como 'en-
torpecente;

.

'1.0 - bailes públicos SÓ poderão reali2ar-se .depoís
de devidamente Iicencíadog por esta Dírstorts: na- Ca
pital, e pelas respectivas Delegacias de Polícía no in-
teríor do -Estadõ;

,

8.0 - Bailes públicos ou em sociedades carnava-
, Iescos ou não, só poderão ser realizados depois de pagos
cs direitos autorais e aprovados os respectivos progra-
mas nesta Diretoria; '.. , / ..'

9.0 - nó interior do Estado, os Senbores'Delegados
de Polícia darão cumprimento aos' dispositivos desta
Portaria ;_

1O�0 - a inobservância das determinações acima
sujeitará o infrator às penalidades previstas llos ãrtí
zos 82 e 83; do REGULAMENTO DO S.e.D.p. e artigos
171 a 176, do REGULAMENTO PARA O SERVIÇO
POLICIA.L 'DO ESTADO.

Cumpra-se e' publique-se no Diári'Q -Ofícíal do E�
tado.

'-

....:

r. de
(ofts,flhej(é}. Mafia,
(\ CENft'Ô ,.;.:

.

60

ASSEMBLEIA· GERAL EXTRAORDINARIA
�

C o n voe a ç i o

São convidados QS S1'S. acionístas a se reunírem em

assembléia geriÜ� 'extraordinária, na séde da 'Industrial
Madêireira ' Sociedade Anónima, à Rua 15' de N.ovembro,
s/n., 'na-cidade 'de Videira, n-e-ste Estado, as 14 horas do
dia IS' de março de 1959 a. firri de- deliberarem sôbre o

�egu;nte:- .} .'
"

,

.

! . .,_,_,.... Aumento do capital social conforme proposta
, .' da' diretoria. _- -.

,

.2 - Reforma das estatutos socíalã,'.
3 _:_ Assuntos de interesse geral.

r.,

VIdeira" 26 de: jane:iro de';1959
. .

-v �
.

� �' �.

'... '.1-' Arnaldo Angbinoni
Diretor Presidente

Antonio Abi'Uo .Luvísa
Diretor .Comercíal

Adão Palavieini
�

.. Di-retor Gerente

JdHústrial MadeireiJa
'Sociedade AnUDila
. Acham-se à ãispo�ição dos acionistas, na sêde da

soci�;lade, os documentos de que trata o artígo 99 do
decreto-Ieí N.a 2.627 de 26 de setemb-ro de 1940.

Videira, 26 de janeiro de 1959
.

. .

Arnaldo Anghinoni
Dir. Presidente

Antonio Abilio Luvísa'
Dir.. Comercial

Adão Palavíeíní
-Direto!' - Gerente

ASSEMBLEIA GERAL.OíWINARIA
'_Convocação

.
São convidados' os srs. acionistas -a se reunirem em

assembléia geral ordinária, na séde social da Industrra
Madelreíra . Sociedade Anonima, à: Rua ,15 de Novembro,
s/n., .na cidade de Videira neste Estado, para delibera-
rem'sô):>re à seguinte:

'
,

"ÜR'PEM DO DIA', ,
'

"

J - Discussão
.

e aprovação do relatório dá' direto
:

' ria, 'Qalitnço geral, conta de lucros e perdas �

.:"'- -parecer do 'Conselho' fiscalrélativos ao exerci-
cio' encerrado ',em' 31 de dezembro de 1958.

'

2 ----: Eleição _

dos membrog do conselho fiscal: _
"

.9'�· Outros .ássuntos de' inter-éssé social.
.

A-VISO
-

�

/�
.

.

,

.'

"

--

r �T,
:'l
fi
'.�
!
i-

\

f- .

�.
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'.

Um quarto para
-

solteiro, com

todo conforto, mobiliado, entrada

ind�p'en�ente, situação ótima. In

formações telefone 2583.:

..

. ,

PA!{A ESC!UTORIOS E CONSULTÚR-iOS

nos' a ltns d a Ceçulí nhede A MODI!lLAR
--

·TERRfKQ-lEHDE��SE
Vende s� ··;n1f'tê-rré�'{:ó��,15,50 de fl'enté-p�r' 13,00 ele

fund(l!,,: too$).'lri�ulj_>ità�,: I?-��·.Rua Itajal CRua central ,e cal

çada). OtÜM "lo,Càj' �a:l'·a residencia. Preço '350,000,,00 a

v ista. Tratar a"Rua_B<?caiuva 197. "'.

MA��R�IDADf" � (ARMELAJ 1·-0UTRA
If',?--.c�", � .. J- :1... .,...,..:!..lr '

""
� •

.,. r'

. '�.'UJ�5t�· \9t� PARTfJRA'
. 'ClfRS-O DE PARTEIRAS

Acha-�e aberto atê o dia 25 de Feve�iro a ínscrt
ção para candidatas ao Curso de Parteiras, mantido pe
la Maternidade Carmela Dutra.

As interessadas poderão dirigir-se a Portaria da

quele estabelecimento todos os dias úteis no horário _das
!) às 12 e das 14 às 17 horas ou por carta a Direção da

. Maternidade.
Ffor in nópol is. 14.de Janeiro oe 1959.

.

Dr. Biase A. Faractl
Diretor

�.G4B1���q�J;�A�TA �.(�TA1'NA
�, RU-A "A'RC'IPP..E�tE PAIVA 9 - FL9RIANO'POLIS '

""m pessoal e.rpecializado está lIabilitada para:

a) - .A-DVOCM-:IA:·· CIVIL, CRIME, COMERCIAL, TRA-B-A-

LHISTA. DEFE8AS F1S.::-Als. ATE�'DER E ACOMPA

!'JIIAR :-.10 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE' SANTA CA

TARINA RECURSOS OnIUNDOS DO .. INTERIOR DO

teSTADO.' :JEFESAS DE ATLETAS' E ÉNTIDADE�
nf.:RPÕRT·IVk� Pf.R.-\NTE OTR.IBUNAL DE JUSTI

ÇA? DE'SPO RTIVA.

h.) CONTABILIDADE: ACEitA ES('RITAS. PF:RWIAS
-

f'ROCF.S�AMEt:>TO DF: BALANÇOS RECISTRO 01"

Fi R!\-I AS E DE:\IA IS SERVIÇOS.
rI - I'RO( Ur,AnOIU.-\· TRA'fAR DE "INn:RESSES '11.1

l'RI�FJ,;ITI;J1AS MUNICIPAIS JUNTO AOS .ORGiOS
"" .

I'UBLICO". NATURALIZACOES. REGISTRO MAR<:A!"

HEGIS'f R DE DIPLOMAS.

EDITORA ,·�O ESTADO" L1'D,\.

() 8JtadfJ.
\ '..

Rua COllMlhetr. llatn 1.
hlefope 3022 _ CaL P..&al til

,.:odereç.õ Televifle. ETADo
DIa.Toa

RuMn' de Arruda 8&...
GJ:R.NT.

Dom Ingo. Fernandee .e Aqam.
.R J: D ATO.R • 8'_ .--

OavaJdo Melo ._ !<�Iavto AmO'fh. _:_ ,

A'fldr' Nilo Tadaaco - Pedro Pàulo'Macba"o--
\

Zurl

/

l\I,,"'llidu --

COLABORADOR.8
[�rof. B!!rreiros Ifilho - Dr. Oswaldo Rod.rigut'8 Cabra
_ ()r Alcides I\bteu - Prof. Ca1'10' da CO'Jta Pe!'eira
_ Prof. úllion d'Eça - Major' fldeto!l.8' L1uvenaJ ,
Prof. Ml1noelil� �� Ornt!'I�8 - Dr. �ilt61' �lte da Co;, '.
_# Or Ruben l'ostll -; Prof. A.. SelX!l1 Neto - W�lt.....
·).anJt' - Dr. Acyr l'�to da Luz -- ·Ad Cabral Teive -

'NIl1dl" Silveira -- Doralido Soare. _ Dr., _�ODtuUt:.
ReY �- Ni('olau Apostolo � Paschoal Apostolo - limar
Car.iÚto e Paulo FerDando de Ará.,,, 1A.0"

PUBLICIDAD. '

, Mltrta Celir;� ·�i1v8 - Aldo Fe�·nantJt' ..

-más - Walter Unhara
'PAGINAÇAo'

U!égano nrtrRA. Amilton Sclimidt
I:,iPRENSORES

DI'J.('I'::-:lR CAIWOSO WANDERI..:.EY LEMOS

HEPRESENTANTl
lteprl'tllent8,çõeM. A. S, IAra LtdA

fUO:�: Rua Senador Dauta" 4(, -- "c> \nó .. ·

Tel. 22:;924

� "lulu nU2- Vitória 657 �. ("oltnl JI ---'

'. Tel. 34-8949

t)«rvlçu Telerráflco da UNITED PHESS.' L-f')
-

.

Hi'EN'fER E CORRESPOLlDENTE�
ailM Todo. 011 municiplol de 8A'I\4TA CATARIN.

�NUNCIÓS

( Coq uei ros )

.;. V E N 'J) E' - -S' E '"7.'
Um terreno com 372m2 R Rua

Durval Melquíades de. �,m;za -

Prolongamento. Vêr e tratar a

Rua Nereu Ramos, 57.

VEND'E-SE
NA PRAIA DOS INGLESES
Vende-se lima casa ri" material

bem próximo a praia. Informa

ções na gerencia deste jorna I.

Sala de visita, sala de jantar,
2 quartos, dispensa e ·cosinha.

O Curso será só para meninos,
,< A DIRECÃO

J.�i �.LAJuat-je·
Aluga-se ?>tima Sala para Escri

tôrio ou depósito à Rua Padre Ro
·fna, 52 Andar térreo .

Trat�r no local. 'Um' quarto 'n:!0bil!ado e com todo

confôrto de·sejado; completamente
independente. Informaçõ .... telefo

ne 258'3.

ALUGA-SE
---�------ .

..

�

?{ttit�-:5e -

.

FRIGIDAIRE SIl�ER-LUXO
Por motivo de viagem vende-s.

uma geladeira FRIGIDÀiRE su.
I Novo pequeno apartamento
um �nQ.p quar-to em Casa ele fa

mília para uma moça solteira.
Tratar 1 Rua Duarte' Schutel, 3·j.

UM TERRENO NA AVENIDA
RIO BRANCO. A TRATAR NA
RUA VISCONDE DE OURO 24-12-58/

---------

PRETb,. �09 OU ',Pji:LO
�ON� .8239, .

ALUGA-SE
PE-R-LUXO,� nove pés e meto,

.

V��s� »"';�"!J�S; E- .� Ror Cr$
... 45;.00,Q,o,O. ,O" i�tere2ssaDois' a parelhRs c,inematQ- �o,' poderão tel�fónar para 438

gráflebs 'simplex·:.::......"'Mode(o - Tenente Sobrinho: Da. 09,00
B em pe'l'f�i·t'o �st'8do'. 3l1mril: à. 1200 horas -e

'

das 1400 às.
. Vêr e trata I' no cinemá' Ti-

17 00 bJ .', •

'.

.lucas.,' ,_

- ".' '" '

"�O
oral
..\

:-

.

�'\:;
. .:..;+- �(.�. ;'---r-"--';";"'-""�-''_-.-''''';-----

F R··E�D�Ê:R�rfO, . G;�· B tt EJfJ)�6f"N S
"

•

1:_:-. ... � '. ..

V�E N DE -8 E
-

Bom AbrigoNo

c.sã em construção bem adianta-
, \,

da, sobre dois lotes. próximo a

praia com he la _vista para o mar.

Inf'or rnaçê es eorn Hett o r Bit ten
court - TeJ. 38.02.

A'LUGA-SE
UMA CASA. A RUA HENRIQUE
BOITEUX, 44 - ESTREITO .z:

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

Escritório,
Edifiêio São Jorge
Rua Trajano, i2-1.0
Telefone '2657 .

andar - sala 13

/------------------�
DOENÇXS

-

DO__'COR:;.\ÇÃO -

.

EtETROCARDI6GRAMAS
Dr. ORLANDO· BORGES

SCHROEDER
Cursos de especialização em

São Paulo, Rio e na Harvard
Medieal School Estadol. Unidos

. :da América do Norte.
Rua. TeJ11ê:rtte Silveira, 16
TeIMon/C.:! 4. ° 5
Consulta.' das 9 às II horas

da 'manbã.

17
18

[1Ppartamento.
DE'partamenJó '.dEl ,Saúde llúbll.ca, em dertelflbI'9,.de 1-9ti{�..

"�.
- -- "

,

,. . .

Lui;: Osvaldo D'AC(LTli"pôrq" ." '1,'::'., , .

I.n..5petor de_ rarntáclà. -- ,

'D ESTADQ" O MAIS ANTIGO PIARIO .DE SANTA CATARINA

INDICA·DOR- PROfISSIONAl
CLlNleA DE OLHOS _/ OUVlõõf"

NARIZ E GARGANTA
_ do

Dr.' G U E R R É I R O DA f O N S.E ( l

"

Chefe do Serviço de Otorino do Hospital
de Florianópolis - Moderna Aparelha
gem Suiça e Norte-Americana para Exa

.me --dQS O'lhos. néceita de O-culds po.
-

Refratar Bausch Lomb, Operação d(·

Amigdalas por processo moderno
CONSULTORIO RESIDENCIA

!tua dos Ilheus 1.111 casa

FONE 2366
Felipe Schmidt �_9'

FONE 8560

DR. POLYDORO SÃO THIA60
Doenças do Coração - Eletroca rdiografii

lluras marcadas - 10 às 19-horas
Vuor Meirell!,!s iz - Fone\2702.

SANTOSDR. GUARACI·
Cirurgião Dentista

CLlNlCA - PROTESE - CIRUIlGI�
HORARIO: - Das 8 às 12 horas.

Atende exclusivamente com hora marcada

Consultório: Avenida Bercílto Luz, 119

Esquina da rua Fe.rnando M_&Ch_&_d_O_"--"-- .

DR. SPYROS DIMATOS
Ex-int.erno de Cl i n ir a Pcdia t rica

I

ria Faculdade de Medicina do' Pa rn n
á

lnfanti

Curso de e'specializaç'ito do S',l\.T. na l'a,c\lldadr de Higiene dt

Unr\'ersidall'e de São Paulo.

- CLL'\ICA MEDICÁ - APAI{ELHO RES!'IHATOJ{fO
.

- DOEl\ÇAS !'I'L�10yRES--

Co n sn l tó r io: rua "I'raja n o. �41

Ho râ r i o : d a s \4
à

s 16 hl'l.IS.
Residência:· u n Pedro Ivo. 19 Fone :.!:1�H_

,

""

Dr.' O 'f T O

DiaglJ.óstico.e Tratamento da!", l!1,olésii'as' .dos 'olhO!!
Neuro-Oftalmologia e Ortóptica.'
(firurgia do globo ocular e Operações plást icas no•

. anexos d(ls olhe"!.
_

Tl'au·m1.tologiu oclÍl.3r e' Eletiloimã Gigante.
Flol'ían.ójlOlis, TeJ.: 3153

ORA. ÊVAflPftl)ÇHWEI��qN B�(H,LER_l,�
ClíNICA DE SENHORAS I CRIANÇAS·
Êspecialista em moléstÍas de anus e recto.
Trátatnento de hemorroidas, fistulas, etc.

Cirurgia anal·-

.::. J'
C<:>l1sultól'Ío:- Rua CeI. I?edro Demoro, 1603

Estreito

,-

-o ESTAllú". O
7

• I.

ESPtlKtJlIR··8FEB1I .. DOS

,. ,

1'1 I"

,�\
,,.. r

ftModelar!
/

I

Você leva -pe ra

qualquer uma

magníficas
Poltronas-Cama DRAGO

Uma ('aSR de rn adeu-a. pintada 10 x 30 mts, localizado à Rua

.a óleo, espaçosn, .coin qljin:al :0-1
Monsenhor To�p, n.� .M,' :r�tar

do cercado, sí ta a tua Jose Cân- cpm. o sr. Cal los Tei xcira a rua
/.

elido da Silva, 122
.

- Estretto. Coronel �'édro Demoro 11.° 14fi6 A. Irmã. Franciscanas, residen-

Informações telefone 2583. (Posto ria C. Ranios ) - Est re it.o. te.lã rua Vic.t.or KOllder'" antiga.
---.--- ---.---.---. -"- - - ------- --''o-·r' _.-- .. ----

-

Blumenau, avisam que está, 'ab�i-ta

S A L AS. �u:::e.r;;imd:ri:1atrtculas para o

·Com
de enlrada . o Solde em sucves mensclidcder

como você desejar.

-_ �-

.-

r r
'\

DRAGO - SLEEP .( Poltrona - Pullman

Reclináve!) - Sem trincos, sem ala

vancas, sem. segredos ... fi�a na po-,

sição que você desejar bastando
um leve impulso dq corpo, Para

sentar.:. repousar.. ,: e; ê;lormir.. ,

---
�
--

Departamenlo

/

Poltrona - cama DRAGO - SOLUC;ÃO
Uma p.eça d�· classe, por preço popular.
-Llndos padrões, de grande efeito deco-

dos
. "Poltrona - cama - D R A G O -..N O V E L T Y .

, De.: de'�enho simples e modesno, -:'pãia comb(
nar com qualquer ambiente e' qualquer estilo
d� móveis.

.

, '.

,
"

'. ,,'��Q/:J
'

r�ô4�s:as �oltr0daS;'��n18 I>l'l�à9 Sã� e�ulPIl�'��� .

. f'· " I

�om. o novo:�is-Po§it{t1o'il{JtOh:til.ié;Ô1fAGÓ-LEX, ,
.) f,'I

.. ,�. ._

·rativo . Wt
r

�A,�,MDdBtar
ESCOLA IDRM1L' E} L{(lU6JO

"CORAelO �DE' JESÚS"· -

.

, .

EpIT�L e4R� O·ANO lEilVGiDf 1�59.
EX8iJ'es �ii �2,!l épof!a. ; _ .

Insc'fjçã'o: dia -29- de janeiro _ dãs 8 hs às 11,30 hs

Exames: dia 3 de fevereiro ;-- às 7,30 hs e. �s 13. !ls
ltesultados: dia 11-2, às 16 'ha

_

F;xames de Admissão ao Ginásio (pára 22 vagas) DR. HUBI·G8IIES
Inscrição: dia,30·de.janeiro das 8 hs às 11,30 hs

>. MERDOU.Ç.A •
Documentos: Atestado de saúde e de vacina, certi- ft

•

dão de idade e de conclusão de Curso. MtDICO
Tod.os QS doéumentos isentoR' de sêlo, Pré-Natal ..:,_' Partos
mas com firma reconhecida. Operações - CUnica Geral'

,..

Residência: .

r �JIl. NEW ION U'A\lIL4
{�x8mes: dias 2 a 7 de fevereiro Rua Gal.,BiUencourt n. 117. CIRURGI,A GERAL

Hesultados: dia 11-21 às 9 hs. Tenefone: 3839.

I
UoeDça•. de H�aJaorae - "r�k

Exames de Admissão à Escola Nq'rmaJ Consultt\rio:
. loela - E�etricldade_. Médl ...

Rua -Felipe Schmidt 37. ,CoD.ult6rlo: Rua Victor �oInscrição: 31-1-59 - das 8 hs às 11,30 hs, n. relIe. ID. 28 - Teldon_ !I�')

Documentos: Atestados de saúd: e de v�ci.na do .Dr- .Esll�r�!i:;o de Carvalho. ! dia��:�ulta.: D.. I. ,bo�••••
partamento de Saude,-certlda.o de Ida -

Das 16,00 às 18.00. I ·a..idlncla: 'one.• 61)de e de conclusãõ de Curso. Toriós ()<; Sábado: Ru•.: BIDmlnn 4: 11
documentos isentos de sêlo, mas C OTil nas 11,00 às 12,(',0.'
firma reconhecida. I Atende à Domicilfo

E..xllmes :,20 e 21 de fevereiro de 1959 IRematrícula:
,_ .

Dia: 12-2; às 8 hs e às 14 hóras ._ Curso secundário
Dia: 13-2, às 8 c às 14 horas _ Curso primário ,:\htl'ículà: .Jardim da Infância, nas 'salas do .Jardim

'111111111Dia: 12-2, à� 8 e às 14 ,horas J. .....Início do Ano Letivo ':I Da. JULIO DOLlN VI.,itA
Dia 2' de 'Miuço -de" 1959 • à D I C o

,

I
.

t DllIftlaU'&a •• U ...04II. UD'rIIOIlNo primeiro dia de aula as a unas apresen am-se
Narla • Garlf�Dta _ 'I'ratamut,

dc u'3iforme de gala comp-let�: blusa de nian.g� compri- .••IJ� e O»eract..
ria,' boina, luvaFl, sapato pl·tito fechado. -� queiram· traze" lDfr.-Ynm.Dlo - N.bull ...".
:2 fotografias 3.x4, de uniforme. As novatas, 4 fotografias. . - Ulna-80m- �

, (Tratam.Dto d. .11lU.I". '.b·No túnel do Colégio; indicação do m�tt�rial escolar: o"r�)
w�':��A7 às 11,30 hs 4D,lo-reÜJio.eopla - "c:..tu'" ')Iplomado pela Fuàldade

.
Na.Dià 24�2-59: l.a:sé·rie do' C. ·P�imárj.o Oealo. - .0derDo .qQlpamanl< donal de Medlc!Da�da ,UDI.v�.rJ

Dia 25-2-59: 3.a série do G. Pl,"imário Dra. Ebe B. Barr'os
•• 0""8180"'111'>1010((1" .Idade do .lIraaU

( ••1_ .0 .'tad'O) /,.
..

'.', in 26-2-59 � 1.a série 'do C.. Ginâsio I!:x-IZlterno por COACllno ..,
. 'Borido .a•••• 11 �otíi.-'-

Maternldad. _ I!:acola _.
.. ,.

Dia 27·2-59: 4.a 'série do C. Ginâsio I CLlNlCA DE CRIANÇA2 da. ii à. 18 hor... ,s<.trviço do Prof. Oct' .. IQ�
13,30. às 17,30 h& Atender' • parÜr df. 1.- d><l ae- COIl'Dlt6rlo; - 'Rua Y!ew�,

_ R,od.HIfUU Lima}Meiren•• 22 - I'on. 26l';)1:; '24-2-59: 2.a série do C, • Primário tembro à Av. HerelHo Lua, t'li5, «x· Inter .... do liel'Tlço de ....tr...-.a••ldlneu - Rua Slo J,,�t:. -

"5-9.-59". A.a série do C'. primário Apto. t. 00 ., I
.Ia do BOIIpltal LA." • .ft.1 \.'" -

,
';t n," - ODe '11 � Rio d• .taDelro26,2-5"9": 2.a série'e 3.a· do Ginásio Hor'rlo: d.. 11 à. U laoru

l1édicl' do Bo.pltal.de C!Lri.1Mil.
27-2--59: Curso Ci'entífico lO Escola Normal Todo. oa dia. e:a:eetoa .'b.... a d. If.aternid•.de D.r.'Car.lo.

__..-,; ..:.... ::- -------�-
I '?"..irj����;�;t-..��r."; Iil-;'j CÀn 'a

.

--o&� •.-NK11.à�_l7.115;:::_;·--'-'" v �

DEPARIAMENTO' Df SAODE PÚBLICA l"o4aAIIO
- �O�����&D� g:�:�Ç�êA*�

;. ., a • D I C o PARTO SBM DOR pelo !JJ,....d_(,
. P L: A·.:N T Õ· E 5. D E· F A R MA C I A J l)Jle:::6� C�.�D::l! A�.;�:·" p.lw-profil'tieo·

.

, Cnn •. : R...._.' Jelo Pinto n lU.Carao ii. ..peelallslIcA,) o.

uês De Ja.Beiro (1.9S9) ,'BO.Pital doa Serridor... .I) ;,'b
daa 16,00 ã. 18,00 horal

&w.
__ Atend, com hor... marcad... _

"-40. .

Teleton. 8016, -' Reiaid!nd.:
I '(S.n1co .0 Prof, II..I".••� ••

Sábado (tarde) Farmácia Catarinense .-'�ua T-r!�jano: '

ADdrad.).
.

,,_
R,l1a Generl!l. :B.itt.Dceur�l'ii 101

DOlningo Farmácia Catarinen�w .,Rú,a 'frajano OOD.álta. _ P.la m.n�f lU'

'.

,l'_

, ..; -'.:
-'

..

!,HVIPital'd
.. Caridade..24 saba.d". (-tarde) Farm�C�g- Not-urna '"Rua, T�a�ano '

,'-.l tarde da� 11,10 _

�ora( .11.25 Dom1fl (;;0 FarmaCla Noturna �� Tla.ranO :diante no cOD.nltórlo ., Rlla N ..
-

.

.
- .' -",ê.. - 'oc;. Iilaeh.do 17 E8Quhi. d. r "«

.

O s:erviço n�tu�,no sela efetuad� pela� ,armácias S,an�Antonlo, Noturna �

I dent.. - Tel.i. 2'168�ltüJ'la� sltua�as as
..�as F�ltpe Sc�mldt, Trajano e_P�aça 1-5. f!�,,��v�l!ll?.r0.. ,

"

, lt••idheia L Rola PrU',��.,f
.

O planta0 cHítrno comJ')reendldo entre 12 e Q,30 n,or,ª-�",getã. etE!tu'ado 'pe:la.. "outiDho " '_ T.l. fUtJ.Y(lrnulc."ia Vitória;!' " ..
" '�. .."
'.

"/•
r '.

" •

�

E S "I: R E (T O

'�
-

.

;'/1

Que da'ao encôsto II' inclinaçÕes diferentes.
�

Rua rrajan'o, 29
FLORiANÓPOLIS

IA • 4042

- oEN T E J�I E 'Q U IA
DE PITIGRILLI monstrar a seu pai que o - dis·se para si mesmo, de- servir à mesa o môlho tár-

ás�o era êle. I volv�nd<? o �icionário. Mas taro .0 môlho v�rde, o mô-BUENOS A I R E S
.
,- Tudo que tens frescos .ao hvrell'o dIsse: - lho p1Cante ou a maionese.

.... Os .estudos - havia pergun-I - Obrigado. É exata- t> velho cliente escreveu·Papai, que sao as ilitelé-. tado a .um colega que lia mente o que eu dizia. a palavra no verso de umqtiias? até novelas francesas -I A noite, 'levaram à mesa envolope, e na primeira oporTomado de ',surpresa, o poderias dizet-me que é um pescado cozido, com tunidade disse a sua filhacavalheiro as:sumlU. uma exatamente' enteléquia? môlho. de azeite, vinagre, professora:
.

expressão inten�amen,te ab-
.

_ Exatamente não, mas mostarda, alho,. salsa e al- - Aposto como não sabes'8orta na _interpretação de
quase. Um vizinho meu, ma- caparra. como se chama o recipienteufu artigo de política finan- níaco professor de filoso- - Um ,pouco mais d·e pei- • el)1 forma� de papagaio, emceira. Em, seguida. come 'fia no li.ceu, uma noite vol- xe? - pergunt.Q.U a senho-

I que se põe o môlho de tomase enteléquia fôsse algo tou para casa éom uma ca- ra, depois da" primeira por- te. .-

prematuro - pa.ra a verde delinha vagabunda sar- ção. . .

'

I E tirou o \envelópe.inteligência do garoto, res- nenta, bastarda e morta-de .

'.
' Seis mêses depois, a 'pala-pond'eu-lhe sem levantar os fome" e �he pôPo o nome de ,- Sim, ·mamãe 'mas �e- v�'a foi d'evolvid'a' e Sua dig-olhos do jornal: EnteleqUla. AçJIo, portanto, da duas colh,era�as ,malS I nldade filosofica' num dis-- Aprenderás isso quan..:. que deve querer dlzer - e daquela entele,qu·la.. I curso que o cavalheiro diss�do estiveres mais adianta:: enquanto isso fêz com o A aplicação teve êlfito. I,t séus co,legas para lhe's

doOem {!t:�:l�:;r�dosnão era
indicador um movimento tTôd� -vêzA que pt:epaiav�m ag.r�decel' �s t!l'ças que lhe
no ar como se desenhasse aquele molho .chamavam-no havram ofereCldo por ocaforte em etimol\)gia grega. uma es.piral - acho qUe' de e!lteléquia. Um dia, o Slao d'e sua elevação deEnquanto cantinuava lendo deVe querer dizer uma d-es-

. condimento foi diferente � .contador auxiliar a contasem ent�d-er, ·esforçava-se, sas senhoritas solicitárias' foi um outro tipo de môlho. dor chefe:'mentalmente, entre a' ente-
que passeiam sem itinerá-I - Onde. o bota:l!ios, se- "

. .. porque tambémléqUla a lentilha, a enterQ- trio, até que encontram aI· nhora.?
, nós - declarou com umcolite, .entre o líquido, o li-. guém.' mesmo que seja um I - Na enteléquia. calculado gesto oratório _.quen o solicato, o alcaç�z, professor de filosofia. O nome foi transfe·rido também ,nós, os homense via passar na lembrança A e:lÇpUcação não ,era sa- do môlho para a molheira,. fdos dos números, das equauma poerenta:' cavalgada 'de tisfat6ria. No outro

-

dia, I do conteúdo ao cont·inente, ções, da's estatísticas e dosconchinhas, de ,plantas t�..e- '-enquanto a criada tirava a 'segunqo aque!a transferên- balaI:lços, também nós, eo .•

pedeiras, de enferm�dades mesa, (j garoto disse: 1 cia que 'Cls
.

�ramáticos cha- mo disseram Aristóteles 'ede animais, de divindad·es
-;- E, pápei, não me ê:jC" mam de" �'metonimia". Leibn'itz, temos nossa ente-magnerianas. -

As. en.tde!�: plicolJ que são as entelé\-
. "Lift", o -eI.evad<;n:, trans- léquia. ; .

quias lhe sugeriam a 1 ela guias.. . formou-se e,m "lift",. o as- A palavra, lançada alftde escrófulas. de fosséis dQ O cavalheiro moveu o dé- celisorista.
.

.

arrancou de um colega queperíodo carboníf.�ro, de' do como se descrevesse uma' - Lavou com bicarbo-. havia bebido mais que osamazonãs guerreIras, de sacaro�has_O gesto podia, nato- a enteléquia? outros um "bravo"! seguiprelados simoniacos, de ,significar um caracol. mola'· Um dia a c.riada quebrou do, de uma intensa ovação.irei,ras d'e
, _ .calu�ur:.a, .�e de coLchão, ·um cérebrp que a. famosa molheira_ e· a. le- NJnguém sabia o que signiglândulas. de 'secreçoes m-. divaga, um helicóptero, um vou a um po�enzinho q1-:ie ficav8. e cad'a um lhe atrí-.

terl\a. De qualquer' - modo, assunto inconcluso. Más' de tinl'fá" uITia péqueI'la óficina bula um ,significado pessoa'l.perguntou. com voz um repente, v1ranílo':se para a"' sob o pórtico:' .' '. O festejado sabia menos quepouco ausen�e, mas plen� criaria, 'sentenciou:. - PodEl. colar os' pedaço� os-,outros, e' a havia empre-de ameaças:: .' _ O café está frio. de lllU.a. enteléquia? gado como a haviam- usado
- E onde enc�ntrastes _ Senhor _ desculpou- O homenzinno ·era um com funções diversas a cria

essa pll;lavra?' se a culpada - faltou ener- intelectual e' gostava das da, a senhora. o filho, o
- Dlsse-a 11m conferen- gia. palavras insólitas. Antes de orador do ,rádio do qual o

cistª, pelo rádio.
A fechar o neg'ócio, à tabule- .gaJ'otQ a ouvira pela pri-, o. p�queno, em seu foro O senhor pôs-se ·a dizer tazinha escrita à mão "con- meira vêz, o remendão de

íntimo, pensou: "não sabe impropérios contra o Con- sertam-s.e jarras, pratos, jarras quebradas, e como a.
o que é", Na realidade, o sórcio da Eletricidade, e a vasos" ácrescentoU' "e ent-e- empregam os críticos .em
p.ai malftinha' a expressão conversacão com sua mu- léquias". seus ensaios e os eruditosabsorta em meditações pro- lher tomou lum rumo tão

- Que s��, enteléqijias? em �\uas çonferências, semfundas. Esta noite � pen- comprometidB;f.l,que o garoto � �erguntõu-Ihe um velho saber o que quer dizer, mas.
sou (l garoto - me_dirá com foi colar selos em '8�U qU!tr- freg-uêq que lhe levava li· 'sabendo que confere sole-fr-escura: ..Ah. a�próípósito, to antes que o mand�s'8em. vros ,para restaurar. nidade �o vácuo e c(tl-e.---d'e-""--.._me perguntasse ...

" E el,1- 'A' tarde, o cayªU;leiro - .1!lsses recipientes para ;e1lcadela o aplauso.quanto isso - concluIU consultou um d-icionáJ:"i6 em

'mentalmente - terá con- cása de um -liv,reiro· 'amigo: .

sulta-do às escondidas a en- "Enteléquia -.en��gia eon·

ciplopédia. .

.

tínuo e perene ·,da alma,
Mas, à! noite, <r pai n�o princípio de vida", sensitiv�

falou sôbre o as·suntÇl. Nao .e intelectual; cada ser que,
que o menino estivess-e i.m- eDl. si mesmo, contem o

paclente para saber o Slg- princípio da própria ação,.
nificado daquela palavra, e se move para o próprio
mas, como tod:os. -.os. .io�el1s fiT: alma pl:}ra Aristóteles,
a.cost,lfuíj\à.os ,

a
_ s�\-l:em tra- m,>;o!! a d e lleibnita" .

'ta.dchs de asno, d,eseJa�a de- , 'Sei ,o q,lfé ânte;s'Y "

".' .

"

s�la ,2

-----�------------------
,
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• Florian'Ópo1is, Sábadó; âl ele janeiro de 1959
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'O ÉSTÁriÓ" o \úis 'AN'fIGÓ' OURI.O DE $'ÀNn C'ÀTARINA

"l)·jJ/a'fi&9..>a*·�)/ô/J?léJa.;} li: dilráflll/
J

.

'

.

'

':.,..

._' ':"..3 � rOUJt3'\'·.�aO'ªtô�ica,
para 0;. homem moderno.

. !. p1:rtic���_tlí éstã. pronta para v��ê usar.

�'ecü'nômica ... ;cuSta menos, em· relação .

.

_à �ua alta qualicl'ade. É elegante ... desenhada
.,� c�ada por modelis,ta �,e reoo.':lle.
��perimerue,<.hoje .!n.é,�1J10J �ua nova

r��-p� (D?pe-rí.�I( -Extra. Serã um sucesso.

.

Porque T

,"huÍ)crial Ext��� �rii� é rOl�pa feita'
.

��
-.

�-
.

-

,"
.

-

\

�

�.

-

o:·· --� roupulfem feita:
• F(ibricodo çom tecidos e aviamento. d.

supericr qúdid,o�i: prE\.encolhidos,
• Corte 100'Yo tHlatnmlCo, mais confortóvel

.

,
• mais e/egant.e·; _

,

• Coiifeccion'Jdó e'm Q".,Ir!) tolhe. (curro, '

•

'médiQ,_ lengo :-e ex'r�.lonG�) e em 32

-'ori'lo",hc$:dihr�ry·te-s.,· " _

• ,COT.Oil!; 6 por U/n_) in_:ú.,'ri? �spec;"'iz'l'
.

do· hó :i 5 ,�Ílos': 110. rl,lIÍ'!b- .de· vesliórlu,

"

S.Á.
Ruo 'Prãtes, 374 • São P"ulo

DIS7RIRU oÓR

�AGiAtl'N E' HO.E PCKE
" .<

Felipe Schmjdt. - fi�rian�poll�

:.

"

,·Marita 'PinheW8i'Mat�âflO'·1 .

.'

llillia de MITA-DAHI
'

Um lema' 'Iralãdo, -com:, franqu,Iâ :

numa comédia,"" espanlôsàm�.nle d:iw
vert1dál-

.'

Marita Pinheiro Macha- sos, abrangendo- a quase dade catarinen.s.e, tato gnt'
do, essa figura exponencial totalidade '·.dá noSSfl,' indús- se repetirá. em d·ata pró;,tj
da cultura brasileira

.

aní- tria; numa aüt�1'!tfc·a-.l:mos-:, ma, no, S'anatório Santa'
versaria a 31 do corrente. tra d� nos;sã:;_J.'.ear�de� eCQ:" I Isabel, em Belo lIorbonte�
É, pois, uma data de espe- nômica, ·'r�VejraiI:tt()�· pela', támbém ..qW_�o.-a·08 ,...�,
cial significado para todos pr}ffietFa -.,v,ez e".da. ·mãnelia,: sêniànõs' 'quanãô� dent)!o- dá,
os eatartnenses porque' a a ,mais ·efici,ent�,';�.9�;\.b.��sr: ·p:ro�r.�I?!�Ç�O -; ',d�/ 'Centro;internacionalmente famosu leíroj, que vivem na- Ca'Pltàl transnritirâ, atraves dê séu
declamadora e poetisa se' Federal, a fôrça do nosso talento, a mensagem d�

.
tornou um patrimônio do Estado e o que êle repre- fraterna solidariedadé da
nosso Estado. senta no cenário náciona1. gente de .: S�nta' Ca.tatil\a
Nascida na C-ªPita.l da Todos_,estão lembrados de aos' seus frrnãos ,mineir�s fi

República .
e ai :r�si4ill:áo, sua excursão a,rtístlca, no de outros Estado.s" que áli

faz. do ssu talento, da sua ano passado, quando Ma-- se acham." .'

.cultura;' da .sua extraordí- rita aqui veiu, difúI}-d-indo Na data dé/sêu-&ni"él'li·
nária .capacidade nrganiza- poesia, em várias cidades e rio,

.

apresenta.moR .�.�_",u'dora de sua' contagiante angar íando fundos para homenagens a essa filúr.a.·
simpatia, de seu belíssínio nos,sas obras assistenciais, ifnpar que é Mari�.â·'in.lií.(i'"
coração instrumentos a ser- valioso traAbal�o de cultura" '1'0 -l\fac�ado ,e e�exnáD!t1s.
viço. do Estado de Santa Ca- e benemerência. Êste ano. de público, '0' deS'e}ô ârdert
tartna I

e de seus filhos: Nono deeorrer de janeiro, 0):>-:- te de 'todos os eatariilénaes; ,

.

" \ I Braaíl e nos vinte e seis jetivando uma iniciativa dó termos a 'honra e o pri'Vi-
· : países. por ela, perco.�ridos'l.qentro Cat

..�rinen�e, in!cia.:- légio e sabê-lá 4ê direito o

I tem aído uma -m'cansavel e ttva do maIs sublime srgni- que sempre fOI de fato,'
I
constante divulgadora das ficado e inédita entre os nossa conterrânea, '.q.uando

, nossaj, .eotsas. Na 'sua en., Centros representatívoa . 'de a Câmara I :Muni�ípal de'

I cantadora pessoa, cada ,ca- Estados - a de

..
proporcio- Plorranõpclís na

total.ifia..

-

tarínense tem uma amiga nar alegria e confôl'to mo-_ de de $eus ilustres . �élll-
· devotada, uma ulma de es.. ra! aos tuberculosos e aos bros, concedet..-Hle· ê)- titulo·

col pronta _a aíudar úníca- atingidos' pelo mal d_e Han-' de- CIDADE H'ONOR..\R,fA, :
mente pelo prazer' � fazer sen,:""'_ Marita Pinheiro Ma-. expressando, assim, nÓ(gó
o bem. A quantos de nos- chado, num gesto. de altruís- aprêço nossa gr.atidão.:j.elo
sos conterrâneos, pessoas mo. e desprendimento invuf- que é, pelo que fez, faz.. EL
muitas vêzes até o momen- gares, que revelam críatu- continuará poP nós. '

to desconhecidas para ela. ras eleitas, esteve no Con- \

Marita tem esprestado Co.- junto Sanatoriàl de Curic-i-: a;
" . ':

'O'
'

.

'laboração irrestrita, auxí-. ca, para . tuberculosos. no
"

·GaBlA. A", IS:t..·,rlio eficaz, confôrlo, apôio, Ho.spital FÍ"ei Antônio, pa- RI iii
solidariedad.e, com um de- ra hansenianos, a iim de
votamento que só se encon- levar aos-'internados a ex
tra nos espírito.s de elei- pl'es3ão maravilhos·a-de sU.n,
ção! Poderíamos cita:r um· arte, em nome da comuni.,.
número. imenso doe. fatos -----

..
_- ----.'

qúe demo.nstram seu ámor -- ""'; .

pelos' que aqui nasc,eram, (, O M P R A M 'S Einclusive um bem recente," .

..
-

,

que constitui exemplo raro

�: ����.a�;IOSd:e�:di�:��� (ANHO-ES ANTIGO'Slhantés; não, o faremos IPO'· ,

r�m, respeit�ndo sua nio-
d-éstia genuina, lnllircad'os Tl'atar com
verdadeiramente grandes.
ldealizadora- das "SEMA
NAS DE SANTA.CATARI
NA", levadas a ef·eito pelo
Centro Catarinense do. Rio.,
reaiizou, nas co.memQra
ções d.� novembro último,
um movimento' em s-uã d
dade, .que foi, sem fiwol',
u,m dos mais assinalados

Sele'ciona(lasserviçoS. jamais prestados
-�) a Santa Catarina; 110 esta- Acaba de receber:,

. bele.ciinentos comerciais, G A CARVALHO,exclmrivamente por seu em-
• '. -: ..

.. ; _ 4lenho, organiza.ram vitri�
� MERCADO

_

PúBLICO -

-

PORT.\ DO �·EIO
i ne expondo produtos nós- Florianópolis, ',_ S,C., '

"'" '.

.

EI�TI�BIA�'p�'.. LI��·;ZA�.·. i_ \ �-�.a,í'u�ai�ãf:::"""I�a:rii'iiijj:::I'�'�>'
.

·nlviMa�se nô:mais álegre�< amliente :,de' ;Aorjánópol�
.

":':'
'JlSE UÔ·1M J UNIü lS ME�ll rn! ·llElltft� II �IUI

.

mlmniUTE UIl f4 U, 24 fltJBj�
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CI-ue' -Roxy • 'HOJ'(· �···:Ci·ne·,� ,(ilõ'ritl� Terça. Feira i I" ,"OJ� � .(INE, s: Ã- o J:O vS' É'
- f

_" '�
•

-,

r

'1· (' I· ,N E(
\

,,6 -L O � R
.

rA �HOJE

Bonifácio,.o �onam�ulo.
i.c

.�J��L�::�:,�·.
,r

. I.•.�� �.�.�. �SAlUA'ORE, BAe(ALÔNI
Cine Império-hoje'· ,<:>

...

Numero$ -Musicais. ile
,

-

LyriS- (islelani - Agna.ldo RayoL ,::
.

.

em:
. Hillon ROlende,-�' Trio ,Maratá.'

"

'SUPERSCOPl.: 23l
�

, , 'Henriçãofe�Es�' .':,
-

e Samba' <,�
,

____�·._'__.--\__-_....,

__�__�__�_��--_---��---:-::--�....;�;;t�·.".i'Il�<f.�;' � •.
" ' :,'

_

• r

�I""o,(a�temporada

" !:.... -

,

eJ11:

"."" "

Uma·lição de amor .

�

,e -,1- N E .R ,I I 1-' �- HOJE'_- :"0 lutes' '.

. �1O IH 'C.ENTURY· FOI � APRÉ�ENTA- _.

,:.��y
.

.

MARLON BRANDO
.

MONTGOMER'
(((((,[ftt

. :;:;--';;',!' ': �"::r
';! 'U .J

..

._ ,-

\'

�_

-'

s..
;;..

taqu<!lI. d4! ••1n. • br,)nquU. 81'"

n!'l�m .u•••(tlle.e- ea1raquec:em o'
,oraçio, "".ndoc. clemill. r.ptCl.�

.

n4!nte .. q!•••. .trecuJar1Undo •
·e.pltaqlo e ,.raDtuaClo um .•0..0'
r a,n q u II o de.de o prlmeÜ'o dia.
'ompre "".n••co .... -!laJe. Noue
.tirl\llUa e • lU. m�Oor, DrO".ele.

T��RfNn
.VEN·.D��SE

, \

H) Um lote de terreno li; Vila doO sr. awey
.

5° Distrito Nav'al b;iro d. A"'I'o-
Rua Barão de Itapetinin·. hômic�, medindo' i6 50 : 2:' 5tl

g.a., 275 - 12.0 - conj, A
.

T
.

'. '

Tel.efones ;' 36-8682 e
mts. ratar com. Cla�dlu Silya,

33-3820 na "Mod�lar dFMrl!eli".:

;,_, HORTAI,IÇAS E' FLÔUES
.

G.araritidas

,.

'."...

..>.b>',.� _ em

lia Certa Lucrécia·
" 1

- ._ ..

;�

t. '

..
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��.'�� �u.e êle am� a' famfÍia,: aos amigos/� eu O' amo também almegadàmente
" .�'ti :�m? eu, sem tçme.r inSidias nem :peri�OI.�:§.l��do alheío bem zelai- honestamente..

" ').

� �)j! esteja Senhor, pronto sempre a agradar'� .. eu em lhe abanar a. cauda com afeição.�� sua gratidão saiba sempre mostrar
.

.

I=-qíno eu lhe mostro a minha ao lhe. lamber a mão .

.

Dailhe Senhor, a calma que me faz .

.

' Pacien,te esperar-lhe a It4�ça... querida .

Dai-lhe' a coragem C!Om/q�e eu SOoU capaz
.
De por' êle &r até a pl'qpria. vidi. -,

Gardaí-lhe oh! Deus, a' eterna -mocidad�!Do espírito e a 'páz'há �o meu coração...

lPIa ·��.�'i'-.• . .. .� '1
. .' /� .. V·oet S A B I A ? ". -

__ qu��(co�iaw� <lê utilidade pública a, Sociedade.:
-

Paulis�; _�� --ç�es P�tôres. Alemães;.....:. que. Edu��.o ,VlJ,�eX;-p$cjpe: d� Ga11$; no .comêçodo sécU10 maniiP.stou' (j seu . �agrado)elos regula-
. _làtt1"entos . qui�Pt:�blam a

- cirurgia plástica de
_. 01'.8 nos-c;aes �s�inil(:los-:as ��sições;;_. que,.o' Brasil Klê@.e1 Clú� levou 36 'anos-pal'a ser:

.

_ �:ectmhecid() �lQ,Amerl;can.Kennerçlub,. aeyend�se ? ê�it:o-1i� 'de���:efetu��\a_!>tconheeído einofílo .oarroea DE. GJ1801'1 de M\ic�h Soa-
res, �u atuàl'PreSiJen�; z-

.

_ que o'Conde' de' .Çierm.ont quanda:morreu seu -ção"Cítron", veS:!;ju-se de lutõ,chegango .a

contporll�_.iiIí_._"__"._is,um e.pt:táfio ep'I. honra a seu favorito, aa Con- I
dessa, aco,m�tida de mal súbito; recebia' no leito

z: ,.as cdn�olênci4s das pessôas amig'!;6;� \

, J
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UÚB� toil DÊ íi:tU.I:'·
C-\Ó' M'U':" I ("Í ,',,':'�,:7'

A Diretoria do .Clube Dôze de Agôsto" reuB���,.j_�
mou as '8�guintes r�ltolu�ões, qu� �igorarãQ para (jli( fé�� :"
tejos cát4utValescos:

,

•

Sábado (7) - Baile de abertura no Dôie
Domingo (8) - Baile no Dôze

,

Segunda (9) � Baile Infanttl no Dõzé
,

Baile no Prâia
Terça (lO) - Baile no DÔze
Os banes começarão às 22,00 e o infantil será dás

15,00 às 20,00 horas,
PREÇOS

MESAS - No ',prá,ia uma noite ili.� 159,00"
No Dôze uma. noite '1< S�,QJO&
No 'Dôzé três noites ..

" :
8Q.O,oo '

.. OBS. -'A mesa por uma 'n.oite só será
vendida a partir do dia 6 (seis) �- às 14,00
horas.. ' ,-

Cada·'sócio só poderá adquirir uma mesa •

ROLHA Cr$ 350,00 por noite.
, 'CONvITES"::_ ,

'

Casal Cr$ 2.000,00 para tôdas .as noites.
Casal-Cr$ 600,00 por uma noite. '

Indívídual Cr$ 1.500,00 para tôdàS as noites.
individual' Cr$ 500,00 para 'uma noite. •

'.

Eatudantes devidamente credenciados - Cr' 800,00, '�j
para todas as 'noites. '

.

Estudantes 'devidamente eredenctados - CrI 3QO,0� "

'� A G O'R A �.

,p R O'N TA'·
........-, .. .:

iaurq �n:
..tiilk�r�_ .

, Pres-ittelité } ':� p,
"

Yernafido ,Luiz"!; dfU.-r�q ;,\
'

SeC!l'et,áfi() Gel'tt-l
" •

,

_'.' "

.

,_:
.

,

i,t i
.....-�I .:'

-
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PÔIO,
.

inis ria! ,00· .Iaoo " ôf8;;IlRefllÍll�orária_
o sr. Mário MenegheUi vai deíermin ar a'formaçã'o deum grupo'de trabàl ho Estudo técnico ���������

.

das terras destinádas,
'

às exper i.eAnelas _ Prop-ag'a... ção de dcuírina sodal'
.

�a��m��e���;?ã�s!e f�r:! �::
ve ser complementado pela

Dom' Helder Câmara, A;r-:lesperança de que, em março _ É desejo da I�reja, não I que outras. iniciativas acom- a!lsistêncla'esplri-tual"-e nió-
cebispo Auxiliar do Rio ,de' vindouro, já· começará a apenasçpropagar a sua. dou-: pl_tnharão êste exemplo. N:in- ral, que ficará 'a cargo ,d�

.
.

Janeiro, este em' conferência transportar-se as famílias trina social, mas, ígualmen- guem ign.or� �ue urge i�te_- Igreja,� e' de assistência eeô-
.

com o Ministro'" da -Agrtcul- para Goiás.' , ,te, dar o exemplo .de aplica�, grl_tr o trªb�lhado�· .rural nômicà-finariceira e técnica,
.

' .

ttrra, sr.' :ryIário' Meneghetti,
-

GOVÊRNO E IGREJ�.. ção das suas ideias. Estamos, numa. vida 'ver<!_adeiraJillenta de que 'se incubirão os ér
a quem expôs' o' plano-pílô- - Depois de salientar o. apôio absolutamente convi�to� de

I
humana e crista, e precisa- gãos governamentais. Todos

tO de reforma agrár\a, qu� e boa
.

vontade demonstra- que iniciamos um �oviJill�n- ,mos fazê-lo concretamente, têm de empenhar-se nessa
'l'ierá' levado r a- efeito pela .dos pelo 'Min�stro da�Agd-" to que terâ a. maior. reper-] sem d�ma.:logla· e excessos

t 'míssão, que, QU será de to
Igrej� na Fazenda de;Nossa. ':cultur�, acentuou DÓm H�l- ,cús§�� �a vi�íI' dasJJ,lossas\"bur�cráticos; Não compreen- dos' ou de rmnguem - con-
Senhora da -

Conceiçao de der Camara:' , popqlaçoes, Inclusive" por- qemos ref.orma agraria como cluiu Dom Helder Câmara.

������ii!, Seryi�o�ociál8nrallinnlcouyêDio comalSCia··
ghetti 'prometeu constítutr,' -

'I
'

I I) I' ,'. ',' .
.

.

.

'��n�eO �;a�a�o;,as'i�feg�:�� Ação imediata ao meio Iú�al a-Que,s,e;p��tl:na'o-�'Ação roordenada da ASCAR
'�iê�ft�lf�!:�r�ti3�:�i� _' p�senvolvi�enfo' de p.rQjeto� básicõs�.� �$sis'.ênc�,a, e�ucativá integral
-cíonal de Imig,ração e co- ,Em- ato simples, porem' Presidente d� ASCAR. ,nlt.ári'Q.' do rurícola sul ríe-" res rurais;
Ionização., O

.

mencionado. ígntücatívo para a
_
vida �a .: pelo docum�nto ora .�!rma; gr'�nd�rts�, 'ressaltam-se os. ,_e) Projetos d.e D�s.envolvi-'

·Grupo verificará" inici�- população rural. do RIO ,!i0i e que, tera a 4u�açao de s�gulntes!·
' mento eOrganízação de Co-

mente se as terras servirao Grande .do Sul, roí .levada a tres anos', consecuüvos, 9 a) --:Qesenvolvimento de munidades_;
.para � localização de rave- efeito, na sede da Federaçãl). SSR çontribui:r;á com a i�� Projetos' B.ásicos' de Econo-

-

'l�d()s. Caso chegue a uma das Associações Rurais d,e .portâncía de trin,ta 'mllh�es lAia Doméstica, a saber: Nu- f) Desenvolvimento I
agro ..

conclusão positiva estudará vizinho Estado, a assinatu- de cruzeíros. A ��C.t\R, p<?r tr�ção,' 'Melhoramento do pecuário em<geraL
o.totar de grupos 'familiares' ra do Convênio entre o SeI" sua vez, desenvolverá uma <Lar, Saúde' e Vestúário; _ Com esta união de recur

a "ínstala»: distribuição das viço SOGial Rural e a As- ação coordenada com to,!os b) Execução 'de um Pro- sos SSR e ASCAR, numa

áreas desÚn,adas a habita- soc��ç�o �ulista de Crédito' e o� recursos, ,próp'rios,� neees- 'gr�a:rna médicp�s�nitário, ví-: cooperação estreita, o rurí
ções e cultivos' obras indis-· Assístêneía Rural (ASCARI. sarros ao desénvolvimento sando a prevenção de doen- cola- do Rio Grande 'do Sul,
pensáveis à m�dança e os O Convênio foi assinado dos, j;rabalhos compreendi" ças infecto-contagiosas c terá uma assistência educa
-típos de produção mais indi- pelos srs. �albino de Souza d?s .dentro

�
dô espírito do et:_radicação das" doenças en:- tiva integral para que .não

cados. Virá�- por: fim, p, fase Mascarenhas, Presídente su- Citado '·Convenio. demicas; apenas aumente a produtí-
de execução.

-
-

bstítuto do .oonselíio RegiQ"
"

PROJETOS BASIGf>S "

"

c) Desenvolvimento de tra- vidade .do seu trabalho, mas
O Arcebispo Auxiliar do nal do SSR, no Rio Grande ,Entre o trabalho .que sera balhos com grupos de adul- - eleve tambem o seu modo - Foi recentemente nomeado

r
ria -da

. Willys�Oveiland <;lo
I

Rio de 'Janeiro manítestou a do Su), e Kurt Weisshej,mei'; realizado pela ASCAR, no tos e jovens (Clubes Juve- de vida à condição progres- para fazer parte da direto- BrasU, esta; �or sua'vez, d�:- .'.

,_�
-

I
..

• _'-'- -

�e diz respeito à orga;niza- nís, etc.);'" siva a que todo o ser hum:>,- ria da WiIlys-Overland do monstrando a orientaçao

'".
. Agora

nCONVA11r diário de Florianó� çao e desenvolvimento·comu'· -- d) Treinamento de fíde- no tem direito:

�:t��l'd:�e'h����a:\;r�e�t ai��f:�a s�� �f!��� �����!:
.

polis1JjIra Pelotas e .Yice-versa " �ONGBEUO NÀ�fONn IIS M�NI�lrmS �e::';J::r{::: ;Ei,�;n�: b��;t��l� de·elementos

Notícias das mais" alvis- vôo' inaugural com avião ; ,

gressou 'naquela' indústria
.

C'OllJe'r�l·"". ,II,rl:.sareiras' é a que nós traz o "Convair" no Aeroporto de' SÃO PAULO -Inter ao objetivQ: proposto, qual co. O !Ilunicípio pr�cisa 'ser' automob-iUstica nacional em.
_

V _"

CONSÓRCIO TAC-CRUZEI-, Pelotas, que pessui magnifi- press. _' ,Em -reun�ão reali- seia a reforma da Constitui- melhor amparado . .o Brasil 1955, como empregado e
RO DO SUL,SAVAG infor� ca pista' asfaltada com 1650 zada pela Assoc-iaçãb PaU- ção' IlJO capítulo dá "discri- precisa crescer dQ centro único membro do seu depar- 'com· a 'E...rop,a. mando o estabelecimento de metros de extensão, estan-- _., '.

f'" f' 'tamento de vendas. Logo em .'

./- nova linhá diária de Floria- do a bordo,ilustres autorida- lista dos Municípios, esteve �inação de ,RenÇlas para os para a perI erIa, .comQ o az seguida,--fruto de .persev�· HASW.INGTç:>N. 3.1-' <V"F.)
nópolis à 'Pelotás; a 'par-tir des· civis, militares .é ecle- pl'�sente'o sr. LO'manto"Ju- Municípios".

'

'<"
todoi 6rgão sadio.' Caso con- rante dedicação e competên- - A Comissão de. Relações

do dia 2 de Fevereiro próxi- siásticas do Rio Grande do .nior. presidente da Comis- -

"F.!37-se m'iste� um melhor trário. poderá haver 'prejuí- eia, elevou-se ao .pôst<l.; de 'do Exterior· do -Senado, acei-
mo. Terá assim a nossa Ca- Sul,- especialmente convida-

O ad ..] V C
..,...

, .Gerente' Geral de Vendas, tau, hOJ'e, a relOCúncia I'de, =' I 'd d
o

d são· rganiz ora UiO O'n- .

h
. '., 'zos sem conta -para a pro-pital, ligação direta em das para a sq em a e+. e aqum o;;lmento aos mumCI- . ,_ ca:r;go onde,. em .menos de Theodore Green, f democrata d;

aviões "Convair" com a im,.. inauguração. gresso Nacion?l dos Muni-
pios, pois o at:ua1 é irrisorio: pria nacionafidade". três anos, criou e desenvol· d� Rhode Island; como- pre-

portante 'cidade do interior > Quando já chegou o mo': cípios, a realizàrse -

em Re- .apenas. 6,5 por éen,to da ren- veu,.. uma orgailização consi- sidente. Green, .que 'conta 91
gaúcho,

.

o que' se constitu,i. derníssimo "COl'lvair", do cife, p.o'ss!velrnente na---'ri- ' .

", NoII'c' lia,s da'" derada das maiores,'e :maiS' anos e é. o membro mais.' .

t d C 'i TAC CRUZEIRO �
P da'do: p.aís são distribuídas r

h dA'"
..

.

em maIS uma conqUls a o onsorc o
_ ,- .

d b perfeitas, no, gênero, em to· vel o a Camara' Alta, pediu
transporte aeroviário em DO SUL-SAVAG foi exposto meira qUInzena e setem ro

para mais de 2.500 munie(- .

AI" b
do-o País. à. demissão alegando que

Santa Catari:p.a.....
..

a ;visitação públlca..._ �constl- pr6ximo. O sr. �o�anto Ju- ..pies brasileiros. NãO' ·resta ,. eman a I .

F?ra�, poi�, uni�aIX).ente tinha visão e au.dição deftll-
;Recentemente fOI feIto o tumdo-se em acontec�mentt1 nior, ·que tambem e deputa- dúvida de que é muito pou- R'EL'ATÓ-RIO DE ERLE'Ri "'.A� os Inestm:�ávels serVl�os que

tuosas. Depois de . .uma �'-

__::'--S·�-.
'-

'�r-��""'�"Z"'
de gran�e r�percussao na" do à Assembléia 'Legislativa" '"

.

", _.
"

.' .

,

.

.
QU, , prestou 'a companhia em .nião, secreta-�� Oomissão,

>--B� 1-
.

PtrogressIsta CIdade de Pelo-
da Bãhia e prefeito eleito·

. -' BRE, SU� 'VISITA AQS,"EtTA q�e trabaiha e as. suas qua-
convocada· as prtlssas; seus

.' ,- as.

"L f
.'

"fé" ii
- BON:r:r, <IF) - P deputa- lidades de integridade e ca-

membrós ,declararam. que ti-.• .• , �, de -Jequié" �xpôs na reu�ão. II a' ,"IS
' .

n
.

<na do S�cla!:-�e�ocratlco Erler paeidade profissional que o
nham insistfdo r upanime,Esta ligação diária de Flo- 'da A.P.M., presentes varl!OS, , ',' .!... relato.u hOJe _a imprensa .as guindaram a essa posição de mente para que, Green' re-

.\'luta, in�r,a �uros,
..
d'a riaIlópolis à Pelotas e vice-. p'.r�feitos.e ..vere.ad�res PáU.,

....

,-
\

Arg-e',
..'III, suas lmpressoes da sua Vla- alta importância na .direto- considerasse a decisão, pa..:

UDN rcatar.inens� esta-se versa certamente contribui·
,

. ,�. gem d.e 'duas seman�s aos
'

. �ém êle foi infle:lÇ�vel. '

localizando. numa briga rá para' o incremento dág lIstas, as dIl'etrIzes �o pro- ,Estados Unidos, r�s�_a��anQCJ _

familiar, entre proles: de J.:elações .comerciais '. entre ximo' conclave m:unicipruis:' PAR,IS, 3.1 ('ÚP)" ..c.
o presiden- a firme posIção hor-te-a�e-

.um lado o filho dQ ex..l nossa Capital' e aquela cida- ta:. t� CharleS."De <?�un�, exort�Íl h�je .rieana de �ustentár, o s,eu
govet;nador e de�outro os· de c será: um ótilno e· _con- 08, rebeldes argelmoil. a.' por f,m, "não" às propostas sov,iéti- Com um programa que se

filhos do governador. fortável,meio de locomoção "imediatamente'.' à "luta estéril' cas sôbre Berlim e ao seu estendeu por quase 48 ho-
NorecentebanqU!lteao para,os.turistas do Int-eriol' .A,êss-e respeito', de'clarQú !}a Ar�élia.",., .

.J

_
projEto d,e Tià�âdo_-d� Pa.z álS, �ssumiu ontem,o,go ..

primeiro; o sr. Hulse,-pa- ,. gaúchO que desejarem co- à reportagem da _'''Intêr
. E�_&ua" prlmeJl'� .palestr� pe�o, 'para a Alemanha. Was�ing- .vêrno do Rio....Gtande do Sul,

ra nãó comparecer, ficou nhecer as 'maravilhas paisa- press" o seguinte: �
radiO .� ,pela te�e�,sa.o, de&d� que ton :fez tudo possivel para o engl;)nheiro Leonel Briso-

mais alg�u""as hor�� rto. gísticas de' nossa ilha" assim \ assumm a PreSldencla, o gene;ral mostrar à União Soviética o' la, que recebeJl o cargo das .... ...._••"

t
.

t
-

_ "O Congre,ssó anter..ior D 'G II 'd
.

t
r 'b' "

Rio e seus filhos CAI- C9mq . os ca arlne�!les. erao e
. a.u e iss� am em que

A

,�s alcance' do riS()o,. que: ela to. mãos_ dó sr. lIdo,MeneghettL
,'RAM ·FORA. uns::--para.o também. ensejo� de visitar a 'teve lugar .em 1957, no Rio cond,çoe�' de .�Ida, �,()s fmnceses -maria se liínijàsse as"'comu- :--......;-_�__..... � -..;.;___

interior outros para pôr- ,.bela cidade de Pelotas e co- de, Janeir"a. Pretendemos, devem f,cai' e$tabll,�adas anotes do' nicações---enti'e Ber1im e o ·C-OL'E'G,IO CATAR'INEN'r.1: � Florl·a�o'@·O'I'IIS'
.

'to' A'legte.
" \

nheçer a sua' traC!icional c d t fE'·t·, 1 .
- fim do, lI.n�". . Ocidente ou' _s� atentasse ,.1& 'I

x x x ..acolhedora 'sociedade.
' .

que,. es a eI a,..
-e e

,

seJa '·De Gaullé fal,!u li uma nação an- contra as' liberdàdes dá ci-
Os Bornhausens apre- Segunâõ fomos- informa- realIzado em ,ReCIfe. 'Conta-

tgUst.ada
pela guerra- argelina ,e pé-· dade. '" EXAMES DE ADMISSÃO

goam vitória péla QUA· gós- o ·avião "convair" sairá mos com a presença dg' Ta u'usteridade- econômica iniposta ,I· SEGUNDA ÉPOCA, __;� 1-9,5�, :" �

- LIDADE. Os outros re- de �lorianópolis diariamen- maior núr,ero de represen- .�JÍ"um mês. pelo Pr�sidente, a fi.l�l ·Erler assinálou também, PROVAS: Dias 9 11 e 12 de ievereiro;às õitó hwas•

. ti.-ucam com a QUANTI- te as 1030 >retornando de,- . .'.. de que a França pudesse, contl- que Washington está levan- .

. '.,
'.

,
,.,

DADE.. .

.

Pelotas �o períOdO da �ar' tantes. Nossa- luta. tem sId:o nUlIr suas o��'iga'ções de red�zir as do a sério a 4ecisão dos so-
'

.' E nós de camarot�... "de. constante pelo malQr desen.- tal'Ífas, como membro do novo viéts para entregar o con- VAGAS NA l.a SÉRIE GINASIÀL: Apenà$ 20' (�i1ite),
vO'lvimento dos municípios Mercad{l' Comum Europ·eu. trole da cidade' as autorida=- para os candidatos melhor classific.a:dos:"

Federaca-'o' Atle't.I"Ca. Ca-ta'r'l"ne'nse' e estamos elabórando- "um O general' De Gaulle' confessou des de Pa.nkow no dia 2'] Q,e
- , francamente que seu plano de·aus· maio, se Iie_sse interim não se_?nte--projeto,
-

a ser subt,ne� t�l'idade trouxe cqnsigo preços esbouçatem conversações ..........-_
A DIREiÇ./íO

.

-AVISO 'A. PRArA tido à bancada municipalis- mais altos e penú!'Ías econômiCas, entre Leste e Oeste. > '---------------�-.......-..-.....

� ta na Càmara'Federal para poré� prometeu que as cOQdições GRUPO OE TR�ALHO PA- CaAm"ara Munl"cl"pal de Florl:�n'o'poll"S'

,Peio presente ficam convidadas tôdas as pes- ; <.! 1
- de vida: serão estabilizadas. Toda· RA A QUESTAO .ALEMÃ ,

. '_ .

.

I

,

"

r'

soas, firmas, sociedade,s, e�tidades, etc., credoras

de'l
���p�s��b�liciaa:l�:.ea!:n�� .;;�> c:�����:n�:�a n:;\l�;!�ia��té

..
-

se���Nór\�tal�o,J:r�fsté� C .0 'N "V, I .'T' . E '

qualquer espécie da FAe a apresentarem a compro-
rio do Exterior Alemão foi,' ,

.

_

, ,

.

i
.

"

,'vação ou discriminação das dívidas dentro de 10 - ;_. Se-g'ul·r.' a'man'ha- p'ara O R'I"o O formado um Grupo de Tra,· Os vereadores eleitós á. Câmara Municipal de FIo-',-.

(dez) dias' a contar I da presente data, em sua sede .,',
.. i

'

'bal,ho -para a Questão Ale- rianóp.olis têm a honra de convidar ás ex'iliàs. ,':aütol'i:da-- _

provisória à rua Tiradentes nO 3.
-

. • C· 'd -, d '5
- ,

ItN .mã, que tem como tarefa Ides civís militares e eclesiásticas á irhprensa faládâ' ci,
.'" t

-
.

t d
A

t '-0 e

I
oman an e o -'0' coordenar todos os relató· /)..' '......:,.' . ,. :'

'

'

-.nS c0t;l as nao aprese� a. as ,nes e prazo na s -

'",
• "

.

I •. •
. rios: que se preo.cupam com escrIta e ao pnv.o, para ai lDstalaçao solene.- do !DlCIP.dos", rão' recophecidas.', "

'

S�guirá _amanhã para o

I
Excia. irá .em gôzo de �érias a Q1.\est�o .

Alemã, sob, os Itl�a�alh�� da 'nová legislatu�a, a ,realizar-se �o ��ç-o Mu.o::
I Florianópolis, 30 de janeiró ,de 1959.

'Rio dê Janeiro, 0_ Exmo. Sr. e para tratar de assuntos re- seus mais diversos aspectos e l!lcl,pal, as 1�,30 horas do dIa 4 de FE!Vlereiró;
.

_, ,,'::,ICMW PASSOS

I Contra-AlmÍirante AntO'n.o lativ'os ao alto, posto que
com o pro�lema tia Seguran-· •. '-'-""-'-. " .'-.---.---

.......................��:�'!::!� Carlos Raja Gqbaglia"sua ex�rce. '. '. .t�a�:f�E��iá �bG!U�freç��. ( O IM' UNI C A D O �
.,,·,·'s :.' ,

. _ . do Ermbaixador Duckwitz. '
'

..-. '. '."
, cV .
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