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l A 8A1CÁDA DO PSD NA (AMARA FEDERAL MANIFESTA USE PROPÓSITO AO POVO DE SANTA (ATARINAr ATRAVÉS DE TElEGRA
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i •• I MA DIRIGIDO AO SR CElSO RAMOS -
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Os
�

deput"ad�ê do ,Partido'Social Demo-
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j' 1:9g. 10-D�u-es dO' se�ul·�,O �D�LI1ICO n�:� r:�i����i<i��p�o��ns;;��d!�;;r:�10 " ,'f.dd ' ,U 111 o U lpartId�-!m Santa Catarina, vazada nos se-
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," ,i '_ guintes têrmos;
,� EeQNOMIA DE (�,S 290.859 •.600,00 -PR�OIBI,ÇOES .

- TAIM'BEM EXTINTAS 1.288 F-U N ç O E S, DO .

"MOMENTO ASSUMIMOS· MANDA-
o .Acabãm de ser ,e�t1nta.s .

Del OS 'IRG-OS A'TINGIDOS gãos atíngídos pela.!ext.inção Nacional de Economia, De- TO POVO CATARINENSE NOS CON-
4.539 funçõe� .iniciais 'Ou de -. O A .

das
... funções. de ex�rànum!l- partam<:nto .A�ministratl�o FIOU' REAFIRMAMOS, ATRAVÉS DI- 'I.

· referêQ.cias üníea, de extra- ,- - - rárío-mensalísta: pomissao do servícc Pubhco, Ministe- _ "

.

, ,nume�rlos�mensalistas do as quaís há candidatos ha- to' contém dispositivo expres- de R'eadapta,ção �s Inca- r�o. da Aeronáutica, Minis- 't; RE'ÇAO DIRETORIO REGIONAL NOSSO
Serviço p6blico Féd.er41, que bil1tados em provas, ficando so determinando � as par- pazes das Forças �rlÍladas, térío da A�ricultura, Mi�is- !J PARTIDO PROPO'SITOS SERVIR S·AN.TAse.,.enconttavam vagas. A igualmente mantidas as celas das dotações orçamen- Conselho Nacional jie Aguas tério da Fazenda, �inisterio �

,
:

Pro.vi.dêne1a-fOi tomada. _pelo
funções destínadas no aces- tárías decorrentes da extín- e Energia Elétric�, Conselho da

�uerra." �.�nistériO da

I !CATARINA
E LEGENDA

p.
ESSEDISTA-

· presidente da RelMíbUca, em so de ocupantes de séries ção das funções vagas não Justu�a e Negoclos Interio-
_

•

decreto que tomou..,D núme- funcionais consideradas au- poderão ter �plicação no ( I JA"NIO' res, Ministério da Marinha, SAUDAÇOES ATILIO, FONTANA, OS-
ro 45.36'1-59, pUblicàdo no xílíares, na forma. da lei, e corrente exercício, o que re- on ra. .

.

Ministê'rio das ,Relações Ex- I MAR CUNHA LENOIR VARG S
-

":[)já.rio Oficial" de têrça- que as 4.539-funções extín- sultará- no futuro em apre-

1
teriores, Ministério da Saú-' ,_ '.

o·· A FER-
feirl\

..
Na expoS.iÇão de., motl-�

tas acarretarão. uma eeono- ciável redução das referi- PORTO ,A�G E, 5 (V de, �i�istério �o �rabalho � REIRA ELIAS ADAIME E JOAQUIMvos n.o 138, ap�ovada pelo mia anual
.

de 290 milhões, das dotações; dentro da po- A) .:_ Em longa' . palestra Jndústría � C_omerClo, �lin�s� � R·AM'O"S"",
.

presidente da Republica e 859 mil e 600 cruzeiros. Por lítica traçada ,pelõ go;v�rno.. mantida po;m [or alistas, o tério da Vlaçao e Obras Pu- 'i!
.

publicada no "P1átlo 011- o�tro lado foram eonsídera-: Prosseguirido!! informa o
sr. Flores êfa. Curíha, refe- blíeas,

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

cilll" da mesma 4ata, de quí:! das não
'

somente as funções diretor-geral ao DASP que, ",

se orlttinb� o deQreto ,�feri- vagas normalmente preen- no decreto figuram 1.288 r-indo-se ao

deput;d9 J�niú
fi) A da

.

do, o -díretor-geral do DASP, c�ivel m,.s também as run- funções das tabelas numé- Quadros, afirmou '. !I 'JteWLUl,
#

.

:J�taCClU9-·--sr. João Guilherllle de Ara- çoes excedentes, que pela, .rícas .especíaís de extranu-
....

gão, assinala que�nas tabe- sua natureza não podem ser merârío-mensalísta do De- '.Gom êste nãc-irei nem
las de extranumerários atín- provIdas. partamento dos Correios e t

.

' c

.. ,
.

. .. gidas pelo . deeretó fotam Acentua aínda oairetor- Telégrafos. atado. Não vou cont os seus

'mantidas
.

as funçi)es
.

parp. , geral do DASP que o decre- Foram· os seguintes os 61'- ')r.ocessos de fazei' política
ANOXLV= O MÃIS.ÀNTIGO DIARI,O -DE SANTA CATARINA '-, N.�) 3 526 .Tenhopavor a tiranos a dos

demagogos, -Tenh� experiên-
cia própria dos ;priineil'os,
pois.já fui ditad�l' aquí no

Rio Grande, 4

.

'

,-

• 'DEPUTADOS GOVÉRNISTAS RECEBEM Pru,:MIO DA TRAIÇAO AO FUNCIO,
N�If?MO DERROTARAM EMENDA SALáRIO MíNIMO DA BANCADA PES-

II1II SEDISTA EM TROCA DE CARTóRIOS - CUSTOU TRINTA DINHEIRO'G RISOIIJ DE LAERTE RAMOS VIEIRA' E! RUBENS NAZARENO NEVES - CAaUSO
• M;CDONALD: ASSESSOR DA ASSEMBlJÉIA E PREFEITO DE SIDEROPOLIS
II1II . Ae�erna vigilância em santa Cata;ina não .é eterna. nem vigilância.,E JMlO:"
IIJ se pôde dízer, como nos versos da marchínha, nem que vai vet que' é. Porque a�
II1II a máscara caíu, Luxo inútil salvar as aparêncías. �

.tIIJ "Santa Catarina sabe, E vai saber mais. ;Por exemplo: o realismo udeníssa ,,"'.
'Em seguida] élogiou o ge-' II1II estadual criou a dansa dos -cartóríos. A dansa do panamá da ASse1nbléia, com � •)D -

IIJ desastrada coreografia do sr, Romeu Sebastião Neves, foi excluida do programa '
.

,.,eral Teireira Lott cuj..' da temporada passada, justamente no fim. Deu-lhe golpe de 'misericórdia a ban- .•possibilidade de 'Ser candí- II1II cada oposicionista, através-do 'sr. Estivalet Pires, com maguado recibo do autor
,.-dato longe do �atro dos' IIJ da proposição, em palavras proferidas na tribuna da' Câmara.

..
. acontecimentos hã.o tinha II1II O 'PREÇO DA VIGILÂNCIA É UM CARTóRIO VITALíCIO II1II

, . .. O Díárío Orícíal de 3 do corrente, sob linguagem protocolar, começa a con-. ..

ritBBTOR: RUBENS"DE ARRUDA RAMOS -�(jERENTE: 'DOMINGOS F.,D.E-AQ.UINO' tI?o�sibilti?ade partA.' Ju1gf�r, 'I·'
tar coisas. Deputados governistas, artazados com a argull1entação da-opOSição e ,.•

.,

.' '''lOiS es a ausen e:, e en er defendendo uma causa ingrata e, extremamente �nfeliz (;stão' agora recebend� o
\

,

Edição de Hoje: 8.' Págipa.. IS ,- Cr$ 2,00 - Florianópolis, 6 d:e .FEVEREIRO de 1959 mo". _ '/",' - • justo prêl?iO a que fazem jus, pôr sere� �oJ1tr��ios, entre outras coi�ias, a que I) •
_____...... ..__.____________ .'. " � "

II1II funcionalIsmo estadual pel'cepesse o salano mlnImO ora em vigê.ncia, em tôdo o .

' ..
·

Sôbre O' palaDq�e� pa�a. �.' CA'RNAVAL _

Grande o

pass,o da CJênci� �O 'B�AStL_ • �:�::� !:�������g�g��t�i�s;g:����r��p���d� ���:�iS\�4,R�����:;:�e: 4N�: •
. Deliberou a Pte:fe1túraJtrulr, este 'ano, um palan- A bomba de cobalto do ser :agora IDstalada, para • ves, o 1° Tabellonato,de Notas de LaJes. '.
de F1ori�Poli.s fazer cons- que especial para os mem- Hosiptal Sarah Kiobi1:schek. inauguração em bt--e've; dias II1II �elos relevante.s servlços prestados pelo irmão, lider do gQvêrno na A3- 0II1II

/ '·L ' de'
-'

J I d à B 1 H
.'

t d
'

° t
• t' b'd

.

IIJ semblela, o sr. Alvaro Ramos Vieira, recebe de mão beijada vitaliàiedade no 3° IIJ

'Ivros
a omlssao u ga 0- e e a. orlzon e, evera nem, apog er tece I o o

II1II � Tabelionato de Notãs, em Lajes. .,

ra
_

do 'desfile das grandes'
�o

NO'VO.' (OMETA profes.so:t: Bolivar brumond." ":' O ex-dePl!ta�o. João Caruso McDonald, notem bem, já tem um cartÓrio. •
�oeiedades ,e nas eseolas _de '., :', presidente :da AIYIMP, o "." FOI nomeado prefeIto provi�ório do mu�cípio de Siderópo��s, e, pomo se !lão bas- •. r-;amba - � ,

'FLAGSTAF'F -A � ministt,o da Saúc1� dr Má-
,III! tasse, aca?a, de ser nomeado assessor téCnICO da AssembleIa, d�vendo áposentar,...........��---:::::·:�:.��Jl., <' -.� :, _ c. � ,�. ,'o "", . I •

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

__

r.: zon�,:., .,' , '>, ". ; .. ,

.se ,l?-0s_proxlmo�}ias�.. ��m ��.proven.�os mensais ,de trlnt� nj'il�cru�eiros. Divl;ll- ,,-,
,�';;':�Z::�������,§jy. c.:r;rr��-s,::,de _��.r� a, ":WAô1�'Q';��:r. t6�" rl_e �, �� d� .i!r;J; g8fI10� � quê'"'esta1rC!ín�, sê"m ço.men�r1€!'s;>(��'1�:ec apelU!-� aqueles C\lue fOl'aJiD.:preju'� ..,_

J � um rO�aL(>nde '-ês�j'a \à',.vOlÍ� .l.,(}we\l: a1t�l�o. ii;Ul- .<!� éfe •. :r
e.- ._ �� "

....��ados (lOlll:,1l. -vó�,_� ��i d.{f���&iP��F�O -se;�co��q�e,Jo�"d.err�a.- -:: '_"6"'".. ,.

�ltâae é pDssá ,tef uinfivisão 'ineitto,�&;'1Urn-fi.�v(), � :tâ,,�;t\t ,'"....
'el .

r!t��!��l ,�.t��Fo���P:�.. f��Oll�m,u��o ma�s. {lo 1�s�ur9 pa�ao���:ibWr cpm tanW �
�

\..... .-.-o;...,�==. 'A' • '. ",� ,-&t--;'1"l" ",_', M···�"âi6"f�;;1I;1:;.fu' � " o'-ei>Oot:."''''�e�ªiAde-80-cart.or�.'lrInVll<.'saododl.f.e.itQ.ePJ'atic neJ.ea. II1II,"

\ IpaIliÜ'ramI�a perfeIta dos fa_- cUJa_,lu_z qual1r-Icwll éle Ul- paga. e

,

'. ... e sladõres d0 govêmb, a -ma:ntlo tlti)jrópl'1o·g�srnafgo__ lIiI.
fi!'

_ IIJ "-

(mosos prest1tos de nosso to DebIl.
, bom15�. �"r.'- P_RECAUÇAO DO GOVÉRNO DEMONSTRA Com'rANÇA NdS15EPUT"Aif)OS- II1II

:Carnaval. As primeiras fofos do. co- AsSIm sendo, o' 'arma\hen- • '" QUE. O DEF�NfJEM .

III'

! -

mêta foram tiradas a 21 de to anticançel'oso- - de l\linas d Ii' .o. SI:o"f.e;Ibler�o Hulse, por VIa das dUVIdas! pelo qu� vemos da publicaç� •1 "

_

.

Ge' , .'

'd�
. • o !larlO ICIa, so depoir; das .favas contadas e que esta so)tan�o as nomea! Poderse-ia estranhar o dezembro pelos astrônomos ral� sera enrIquecI: 'co�. ções. Demonstrou, plenamen�e,,-a alta co�ta em que tem nos deputadoS -gover� •1rato de estar sendo erguldo Slaughter e Robert. BUl- a m9�s moderna ��relha • nistas, ao lhes e�tregar o prl"mIO da traiçao ao funcionalismo estadual 'só déPQ1s II1II

Ino Jardim Oliveira Belo, nham, com o mesmo tel�s- gem de cobalto--tera�a, cu- de VO��do o proJeto �ove�namental do abo,no provisório é ter a certeza de que IIJ
.

. -, .

'

,
. A...'.' . passaI a na Casa, .. Smal dos tempos, tambem. .-

• imas
.

a palavra do Pref�ito CopIO de 33 cenbmetr05, JO emprego propor�lonara O funcionalismo cohtinua sendo expoliado Com '1· -

d
•

,

d b
.

1
' i be ef" a: .'. t' . e e o governo nao po e

. l:qib Cherem vetIl,.., eliminar com que se esco. rIU o p e- senSlV·e s n IClOS mu- con ar, ofen;c<:ndo um ab�no _infimo' de um lado, ao passo que, de outro, despeja •
\� tôdas as dúvidas.. , pêta Pluto em 1940. A exis' mems d<>.entes. • uma corn�copla _

de benf1eltonas aos "indepen!ientes" l'epre&entantes do povo •A .• d' com- O f B l' que o apoIam. . /

tencla o cometa se poro essor -0111 v a r

• A' ort· t
.. '"

f n d •

t d' p I
..
lCa, nas a ualS CIrcunstancIas, e de austeridáde, de contenção. Os':'. •� Sua. Excelência declàrou provou com outras· otos .L{rumon apos en en 1:- H.erib�rto Hulse fez alarde de um decreto, antes das eleições, que não nomeariaIquê, findo' o Reinado de posteriores. mento com o mInistro da • nlllgue� pdra' nenhum cargo, Durou pouco, o espirito da lei. •lMamo, os jardins da cidade Provàvelrn.ente o novo co- Saúde, ,deverá marcar a ela' •

Desse �rem�ndo desgaste da .administraçã1!>· udenista, e de seuS' 'represen--

1lpa�sara-o p'o'" 'tota'I ·refoI·rrJa. mêta terá o nomé de Slau- ta definitiva da in.auguração
tantes n? legIslatIVO estadual, o gove�no e quem o àpoia de na<;ia poderá se quei- •

- .L

• xar, quaIsquer que forem as consequencias.
,Ora, o caFáter pr,ovisório do ghtér-Burnhám 1958-F e se daquela melhoria, com a .

. Esiaremo� aqui, como órgão de oposição, ·fiscalizando e. dando contas aos •
'palanque; a 'délibéração de, acha agora a 320.000.000 de, presença; em

. Belo Hori- • leItor�s dos escandalos d�s nomeações' que agora virão num enxame, pren;liaBdo •.posteriormente, remodelar quilômetros da Têrra, tal'" zonte, do ministro Máriio • ��i��lS�l:ente quem esta contra os 'interesses do Estac:io e ,que, um dia, jurou
•por inteiro a conhecida. pra- dando onze anos para des- Pinotti.

.

.. --- ..._--__ -,a .. ,. ..

tci::';;_=::;' ,0- ::7a��aa:�;:� _:::�ca Na primavara . a grande reunião"N''''RIsé';i"ã"ssPêEilI'' '�
..."

�, .;.;'

enviem pela;
TiC

CRUZEIRO do SU�t
-j LOJA DE CARGA:·

R. Felipe Schmidt.,_40,
Fones' 22-10 e 2�-:OO

Dedicada ao Comandante GUEDES pela "notabilíssima"

tabela TRINTA que nem siquer ao 'CABO dá salário

minímo.
Música do AMOR

Letra de Xf-13

FEBRIL

LONDRES, 5 (U. p,.) - Os
Estados Unidos e Grã-Breta
nha concordaram, 'esta noi
te, - segundo se informa
em círéulos diplomáticos -

em propor -à União SOviéti
ca e à França à cel�bração,

I
nesta pr!mavera, de uma.

i conferência de ministros da,s

,: Relaçõ�11 E.xt�riores·dos. qua�
tro palses, para, discutir o

probiema de BerJi�, o çia

I Alemanha e eIil. gé:&àl
<, da

segurança européia.
Nos mesmos �irculos se

informou, 'ainda, ,que o acôr·
do foi conseguido na pr1�
meira entrevisl:a. que reali
zam··o secl1etárió de Estado
nort�-americano, sr. John
Foster Dulles, e· o, ministro

Aumento! Qúeremos com, etc....
* * *

Quando'mor�e um camarada
<'

. Sacrifiéado
Assassinado

Ué ampáro êle não tem nadá,
_ " Fica esquecido ,

.

Tu.do perdido;
Nem leva "ris�o de vida"

. . Que. o Sebastião
,

. 'Fêi p'ra eleição
A _viúvá' fica abatida

. E abandonada
A criançáda.

�Eli3����EEIS33����EEISIS33����S::3����ESIS33�'SSSSss

. Nós sú�os da abandol)ada,'
Fié-is soldados
Bem despresados;

Na farda bem desbOtada,
Vê-se a miséria!
Que é coisa séria!

O valor desta MUíé�a,
. E' se aguentar

, E nunca estrilar;.
. Mas �ervir nesta PolíCia,.

QUE!' vida dura,.
Que-.a gente atura.

* -* *

Aumento! queremos.coin r.ocvor!
Mis�ria, só nos causa dôr,
poiS de nós não teve pena
A tabela foi pequena,
Guedes nem Govet1ladior.

Como é swblime!
Aderi!," e agradar,
Saber pu�ar �
Como o Il0SS0 Comandante;
Guedes febriL .. '

'

Com trh;'tà :mil; .

E a desgraça
.'

P'ra o pobre praça.
ii< * *

J

Quem sente na pillIça a fOqle,
Cbm dôr imensa
Arder intensa

Ve'ste farda mas não come,
Fica magrinho .

Fica lraquinho .

Se é dotado de ahna fórte,
. �Grita ê espern�ila,

.

V.ai p'ra cadeia;
E' bem pior que a própria morte

.

Se tú me pedes
Que sirva o Guedes.

* * * ".

das Relações Exteriores bl'i- Dulles. � Lloyd conversa- I couamanhã, na Câmara dostânico, sr. Selwyn Lloyd. ram, hOJe, durante quase Comuns, ao término de suas.Os Estados Unidos e Grã- duas hQ��s,· no.Mnistérlo ''Conversações com Dulles.Bretanha convieram, ao das .Re.laçoes_Exteriores. Vol- ,
_

mesmo tempo, e!ll opor-se a. tara-o a conf' M
•

f. _ .

. .'.

erenClar ama-

81'S. erro para oquai::lQ,uer tentativa que ve' nha" aS.. 11 horas., .

nha a fazer a União Soviéti- Dúl�es'':�a,i'tirif para a .

ca para. fixar os temas da França 'depols de terminar BRASILconferência ou para limitã- suas confe:rências·, aqui. 'Da .'

lá à discussão do. problema França irá�à Alemanha Oci
de &erl1m. d�iita.t Nesses' dois paísesNos circulos .. diplomáticos conversará sôbre uma nova
se t:evelou; tamb�, que nas política do Ocidente paraconversações preliminares com a �lemanha.
entre. os diplomat�s norte- Espera'-se que o primeiro
amerlC�,nos e br!tanicos se ministro britânico anuncie
�otou qma grande simlla- sua projetada Viagem a Mos
rldade" entre os pontos de 1vista de cada um no que se (- ., hrefere aos :problemas pa· om ,mUI a onraAlemanha e do desarma-
mento.

'

RIP, 5 (VA) - Na re-

A decisão de convidar_ as' cepção no '·Palácio· das La
outras duas .... ·potê�çi�s qU9 ran]e1ras aos senadores e
ocupa� Berllm. para uma, d .

.'
. -

conferência de ministros das ep:utados, causou sensaçao
Relações ExteI'io�es foi ado- o s�guinje fa�,:. o fo�ó�ratada pouco depOIS de haver- fo, <ll,umdo PIInIO Salgado
se in!orI!lado qu� o primei- se des�dia -de JK1, pediu ao
1'0 mmistro britanico, Ha- '

,

- . ..

• .
.

rold Macmillian obteve a preSIdente da Repubhca que
aprovação' Estádos Unidos permitisse tirar uma foto-'
para efetuar uma rápida vi-' grafia de ,ambos. O presi
sfta de !econheclmento a dente da República responMoscou, ele, �6, semelhante .

.

.

'. ,

à que efetuou T�centell1:ente deu :� al� v;o·z" �bra�n
aos Estados Unitlos -o vlee- do PIlD-Io: COII\ muIta,hon
primeiro minis.tro ,sOVlé�O ra. Góstáréi' dê ser' fotogra-
Anas�as Mlkoyan. fado ao lado de 'd�cmillan tenciona di.. .'

. .

. .

um
,

os

git-sc a l-loscou na última- maIOres vU,lt()s do Br�asil".
semana dêste mé!l a fim.de E Plínio Salg�do. retrUCiOlll:
son.da.r as in.tençoes pohtl-, "É eu �ao lado de

.

d'cas soviéticas para minorar .' '. ,um os

a tensão entre o Leste e o I' malol?e:;
presldentes que o

oeste. Brasil tem tidd'.

RECIFE,5 (VA) - Com
o' investimento de sessenta
milhões de cruzeiÍos o gru
po. Nery da·Fonseca preten
de acelera)_. a 'instalação de
sua nova. fabricação, para
a qlJa} obteve financeira
mente do GEIA e do Banco
do Nordeste do Bra�l (com
pletamentar} .

De início a fábrica produ
zirá cinquenta toneladas
por mês, de ferro maliável,
cuja· produção poderá �er
elevada para 120 toneladas
dentro de um ano .

Tal empreendimento de
grande repercussão sócio
econÔmica repercutirá na

Agricultura' e na indústria
dos transportes, pela possi
bilidade .de oferta de produ
tos essenciais 'a 'essas ativi�
dades.

,.

Para último embarque do
equipamento. viaja para o

Rio de Janeiro, hoje, o. in

dus\r'ial Bartolómeu Nery
da Fonseca.

.'

/

"ANO PRÉVIO" '.

A instituição,' no Brasil,
do chamado "ano prévio"
voltou a ser lembrada pelo
professor Ernesto. Lüiz .de
Oliveira/Júnior" presidente
da Comissão Supervisora
do Plano dos Institutos.
Trata-se de antiga idéia do
conhecido educador que' en
,tende sér, el5sa, a única me

dida ra,zoável para' coldear
nossa ju�ntude em condi
ções de enfrel1tar 108 exames
de admissão ás�ésc()las su

peri�res, nota&mente nos

campos científico e tecnoló
gico.

. .
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, Aquela velha casa de madeira, carcomida peífis j:n- ,

::tr!,;..�,
na ftsíonomía aIg�de, "',iste.za e,d� �iir. .llAnnT_BPtmlJ TOSFicava e�tre um espêsso .pom� e uma extensá-pas-: ,,'HH ·I:]IUI 1i

t�em: verd�;,' '",' ii'"
" '

".:" Em férias;na'ro'ça, aquela casa?;prenditaminlia·aten�, A

comis.sãO"jUI,gs.d9.ra I!a�, ;r9s�o�onitos da nossa

SO-INiltOn
Matheus - Acompa-

ção. Gozando-a alli,pla liberdade cardamos pelas reden- ra fi. escolha da mars bonita ciedade .' nhavam o casal em questão
, . ., �' ,fantasiá será designada na-j . _:_) (-

e

o dr. Nenrrods Lebarbe-dElzas, .colhendo goiabas e araças �itaD.gas e gabirobas. noite de amanhã, quando Denise Guimarães Prado, chon e o sr Salvador Piaz-
Mas, quando'nosaproxímavamos � velha casa, gritava dar-se-á o g.rande aco�teéi- ! "Míss Minas Gerais", foi za o moço que já esta com

uma crIança:, 1t mente - Estamos certos" coroada "Rainha Mundial seu noivado 'mais ou menos

,
__ Olhe a-casa mal-assombratla!, .

'

nos sucessos .do veterano. do Qafé, em Manizalesi A marcado. na' cidade de Ita-

E deitavam-a 'correr. Eu nn.r�, sentia uma esnhcie
Doze de Agosto. , bonit-a Deníze possuidora de' jaí.

, r'�' ....... ,. .t"� - -) (-:- • l tantos. outros. títulos pela .' -) (-
de a;ração e :{iéayá, a contemplá-}�

•

percr,utéll,}do-l�e. o , Conforme noticiamos an- sua beleza, inteligencía e Fómos informados que o

.segrêdo..Erenqua.nto saboreava dôees grumixamas, dava teriormente 'será hoje a des-' elegância, recebeu sua cô- Díretor
'

do Acõrdo Fãcree

_;:la,sàSi à'.iniagmação;"criando �omA�,e'e,,�e,tôrno dos -L pedida do discutido píanls- roa das mãos de Miss Uni- tal dr. Cesar Seâra esta
,---"- ta Luiz.Fernando Sa�ino e verso Luz Marino Zuloaga. -seteàonartdó belissimas plan

.

Ineénltos morádores do pabre:..:tetóJ'abandónado.
'

seu conjunto da, b.oate Pla-.,: " . ,. -) (- tas pata enviar a nova ca--

"� i- Haveria; ali, algurrii'miitério-? za.
. . .', Também faz segredo com' pítalque é Brasilia.

\__ Ter.iam-p$lrtido em.busca.da.outra vida? " RI�.:, O .c�onlsta do DIa-·'.�uá ffl-n,tasia. a elegantísai- Contínua intenso o movi-
-Óc- :"""Ou terãàm-deíxado ali, 's'ma, is-grava das recor- rIQ"�e NOtICl�S �osé' Alban.o' ma Nice-Farta, mento do restaurante Ban-

VI realizou na última 3.a fel-
,

,
. �) (- cho da' Ilha ',.:_ Parabéns a

- dações? Morte? Saudades?.. t �

ra �ma bo�ita festa '�otur- ,O góve,rna!i�r da cídadee pon·1\fa.tO!fto novo gerente.
&!gressávatn.-Os: As portas e t�elas enegrecidas dr na. a bOl:do da .plscma do-, s�llho�a .dr. Díb Cherem VI- ,

•

O· Inspetor 'Federal de En
,

casa misteriosa continuavam hêrmêtícamente -fechadas .

Calçar�s - Desffle de ma-' sitaram ',a escola de samba sinono Estado "Prof. Otavio

i_E aíncégn ita perdura, ai�d�, Ílo meu e�pírito... i� e.far·.tasia f{Jrfl�n as 8'�ra-' 'Pl'o�eltidos da Princesa Silveira Fjlho,' of.e·reeéu um

ç,o�s.. .. f .;_) (- elegante- ,j'ántar no restau-i.' ", --
. -:-) (---'. . CirclJlaram' pela boate rante' do Lux Hotel a um

.. " Anlvo�sa,ria '. ,�manhã
_
a'- PI,a,�â ná 'noite de 3.a feira 'grUÍlo,de profes'sores d.a c�'-sén�ora Fernando (Zulm.�)· o sunpático casal $r Jl sra :"p'ltár:PaUusta. _.

"

,F�r1a - A coluna so't:lal,

'_'Uf ti·, JS"
.

'

'a'ssoéi,ando"'1se :ap' aeonteci- ?J.::e·A· , I'H f 'fI :MA,'m.ento' desejá 'ã", simpà.tita ,-' rto � ,
\ VK. ... ·. .

. sj;m11o�a, ��"!Rel�ores vótos \: 'A ','I'LT'I Df:,u-PR'EÇOS
'

"' de(fehdtaçoes: : lA·A II Ir"" .

.

. ,� --) (_:_
.

- ,) .

-' .

Helóisa Helena Carvalho
..

P-váticamente nã:::· houve- setor �ligum\ que não tives-
Lauro, :é ZàY1,a 'Âiríin fazem segredo se,' sitio- atingido por n,::JVa alta de ,pre.ços: Nová g�violen

com.suas fantasias.
'_) (�

- ta. Mercadorias há que subiram 30, 40, e até 100 por
O casal Gi.lberto Guerrei- . centos. '

,

ro da Fónseca vai dreular
.

A elevação de..pr�ços, em parte, foi devido Ié). e'�va
pelos clubes durante o car-: ção do IliC'VO solário mínimo. Em parte. A parte" donaval ....::...Mais uma vez PQ- "'

demos apreciar a ,beleza da leão, porém, ,c1abe aos grandes tub.arões. Aos capitães
senhora G. Fonseca que no <la grande indústria, aos manobreiros da alta finança.

17,30 às 21 ano que Ipassóu merecida- Diante dêsse encareclmento gerãl, ímpressionante"mente fez parte na lista dos só podémos. ter expressões de maximo regosijó e ale-
A V I S O griá para com ;a Grutinha de A Modelar, cOgrlominada,

Está àbe'rta a matrícula com mu,ita propr1edade O' "refúgio dos pobres'í, .� qual,
do "Curso Primário", à continua mantendo os mesmos preÇos barátos dós últi
Rua Victor.Kl<:mder, 4, diri- mos mêses.' Isso acontece quer na Grutinha localizada
gido pelas irmãs Francis- no sub-solo de A Modelar como na 'sua recentemente
canas. ' inaugurada 'filial do Estteito.
Início dias aulas, -15 de

"'

,Na realidade as Grutinhas estãó �õoperando valio-
fevereiro. samente, com o povo. Estão cumprindo à risca 'a finali-

A Direção dade para a qual foram creadãs..'�
,

PROF•.ALTINO fLORES
Expoente máxime da cultura barriga-verde, Se

cretário do Govêrno do Estado, ex-proprietário deste
jornal, o nosso prezado amigo e conterrâneo Prof. Al
tino5lores, têm prestado relevantes serviços .à nos-

. sa terra.
.

Na Academia Catarinense de Letras, instituição
que congrega á's' mais, lúcidas ínteligencias de Santa

.. 'Catarina, desempenha coÍn brilho Invulgar.vãs funções...

'j élé to Secretárjó, sendo igualmente, membro do Institu
}to)iistórico' e Geográfico de Santa Catarina..
':.'"

\

-

' -Ontem;: 1>9-r 'o:c:asião de seu natalício, que, por um

'lápso de nossa Redação "não foi assinalado, S. S. foi'
"alv,() das mais. significativas provas de apreço e rego
zijo, às quais, 'embora tardiamente os de O ESTADO,
.se .assocíam com' votçs de perenes felicidades,

,
- srta. Nazir Monteiro

-I - sra. Dorothea.�Gandrá,
.

esposa do Sl'. !",Argemiro
Tl;anscorre na data de' Gandra'

;: hOje., o aniversârio dos jo-l - sr. Luiz,Eduardo San�
.

vens Mário José e Jassire- tos
.

ne, filhos de Mário Mlartins - sr. Antonio Gomes
da Conceição e dê sua exma. Filho
'espôsa d, Gertrudes Luz - sr. Arnaldo Silva
da

'

Conceição. As' felicita� - sr. Carlos César Melo

çõe-s "de O ESTADO. - sr. Ennio F10res
� sr. Aldo Neves dos - srta. Dilô Schumann

..--

, '

MARIO JOSE, E.
JASSIRENE

Reis ,': . Pereira
'�"-. .".--...-..,..........,..----."_--....,,.---------

ás '8 h.Qras· 'r
Jack, Lemmort:-' _ JuÍle

, Allyson' - em: -
.'

:'SÓ 'POR UMA NOITE"
- Censúra àté-14 anos

ás 8.h.oras
Aí AMIOR. COMO ME

DEIXASTE - ,Çom Tin-Tan

\..

'

QUE É QUE HÁ COM
"

5
.

"8' h
'

". /:' '" SANSÃO - Com Tin-Tan
as e oras' ',' . " �

.
. ,

-
.

'D i 1" r'nl'
' / .

B 11
_ Anna B�rta Lepe',

"'- �:} a�,: .��;� �.;-, .

e ;� O tSEG��D.o ·D4- iLHA
��a� ..:\hctorf VI;ás DO TESOURO em"seus 140'

"A SOMÉIg& -Nb ...... ;15° epis. (FINAL)
TELHAD'O"-

.

.

- Censura até 14 anos

.;_, CinemaScope .'_
,

- -Censura, ?té - 18 anos. DR. ADERCIO" M,
DOMINGUES

,

� LtTEl '-EM '(!OQUEIROS
...�. �

� .

·:·VENDE-SE,NA:PRAIA' DO MEIO
,
.. ,

lADO DO' MAR.
Trata.r com EngenMiro Rui Soares.

v I( o N
A 'Diretoria do Çlube Recreativo 12 de ,.Setembro de

� Capo�iras, convida seus. Associados e respe�tivas fami".
lias ,púa a "SOIRE'E" CARNAVALESCA sabado com

início às 22,00 horas. !

Servirá ,de ingresso o talão do cor,rente mês.
Haverá Onibus pará o centro no termino da SOIRE'�

A DIRETORIA

E 1) I 'I"A L

, """'"
I

-

Florianópolis ,Sext.._ fefr"a,1i 'de Fevérei�o de 1959

liMNelA-
LIA MEL
I

EStOLA tÉCNICA��DE·,�(-OMÉRtIO
,��SÃO MARCOS"

,

-

, I

Fiscalizada, P�:J Govêrno Federá.l
Rua Marech&.. �uitherme - G�upo Escolar

,Muliu' t '

�n�truções. p�r.a o Ano LetiVõ' ({e �959
. Exames de <A'4imissão ao Curso -eomercial: Básico
,- 'Inscrições - primeira ....qUinz,1í�� de�fever�ii'o, das

17,30 às 21 horas
,.", �

:;-- .:..
'.

..-:�::Exames.; 16 a 20 de fevereiro, àt; ,,19 horas'
l\fll�rículá para todos os.Cursos

No deeorrer do mês de fevéreirp, dàs
-.

�-<�.

hora�
.

,

A ESCOLA.'TE'CNICA DE COME'RCIO "SÃO MAR
COS", funciónúâ no ano letivo de 1959, com�os seguin-
tes cursos:

. ,

CURSO C'SMERCIAL BA'SICO' - em 4 séries, equi-
valente aô êurso ginasial �

CURSO. TE�CNICO DE CONTABILIDADE - em 3
séries, equiva.lente. ao; 2.0 ciclo do �urso' colegial

CURSO TE'CNICO DE ADMINISTRAÇÃO
Em série 'única,. permitindo-se a níatrí.cula somente

a alunos que· possuam o Curso Técnico de Contabilida
de completo.

Florianópolis,

,
.,

-o ESTADO" O MjlS ANTIGÓ OlARIO Ó-ll &ANTA CdARINA

\

janeiro de 1959
{Hilton Pnzeres_

Secretário
----------------------�------------------.

� ).

-MJ'�'
'

r�f�v.nt· ç
.'

,t..-. ." '. g.,�I.\"' f

JÓÃO �!PÁ ,; 'o ,i�\}O:rS_TOURÀ
Espôsa, filhos, irmãsr� c��hado� e sobrin}Io� ainda

cc·nsternados c'om o falecimento ne seu inesquecível
chefe, \rem por este melo

, agradecer as manifestações
dé pesar po� ocasião -do doÍor9so transe porque tiveram
que passar e apróveitam o ensêjo, para convidar a to::-,

.

d.os .parerites '� pessoàs amigas; para a MUssa, que em

eirurgião, Dentista sufrágio de sua 'boníssima alma mandarão rezar, dia
....

"."
' . -, --

- Consultório: 7, sábado, às 7 horas, na Igreja, de 'Nosso Se:qhor dos
,às 8 hs. 7 �e Setembro 14 - Fóne : .Passos. ,

,...

Pedm'Aimendariz,- em: 2109 _ Horár�o: das 14 às A todos que'-comparecerem a �ste ato de fé cristã,
'�TERRA BAIXA"

. '18 horas antecipam agra�ecimentos.
Censura: até 18 anos

OSVkLDO MELO
. ROSA BAR - Apqs a rempdelação pela qual
passou-o afreguezado estabelecimento estava faltando,
,apena-s,. Mm 'bonito �lumin@so,-Í>ara· maior roolce;

.

Este veiu,,'Está sendO' montado" e ,hoje mesmo vai
h.dlhar;-·para da" mais vidâ�à 'Pflaç� 15 -

_ E' assim.que.se. cola1:q:-a .com q embelezamento da
Capital. l'-'

. O "CAFE' ,NACIONAL'" VAI" SER VENDIDO -

. ' Situad& à Praça� 15:; sem dú'9'idla� o melhor-ponto da ci-
�dade.. .para aquele raino d·e.�egÓcio.: _

SOCIEDADE 'DE ASSISTENCIA . 'AOS LA'ZAROS E Seu propdetár4@,'porém;mão ,lhe- dá, maior impor-'
DE:FE�A CONTRA A LEPRA; EM SANTA 'CATARINA' tânciai"E' lamentável. '

"

Ali éstão' as portas oom vidros. .sujos e partidos.
. 4- ilummação externa em"hle0aute permanente.

, Agora, dizem,;que o'mabelecimento 'vai ser ven-
.

PeI0 .presente edital, ,levamos ao conhecimento dos dido.. .
'

' "

senhores melnbros do Conselho. DeÍiberativo da Socieda- Damos a potícia, sem.éhtr.etanto�eorifb;má-la. Nada
de de Assistência aos Lázaros e Defesa Contra. a Lepr� sahernos-:,>Apf;mas, P9r 'ouvir ditJer-.

'

em Santa Catarina, que rio dia doze (12) qüintp feir;, ,t�Si verdiade:_,fôr, que o novl�iptO'prietário saiba apro
do .cor:-ente ft.�s" às .�inte (2�) ?oras, �a �ede �a -Socie- .. veitar �aql;lel�Jc.-caí'e:o'prédio, para:-dar á Florianópo-

, dade, a Praça Pereira e Ohvelra, EdIfícIO. Ipa,se, 4'9,. -liS�i:irna.. çqísa.1.impá:e bonita ..
' .' ,

andar, de acôli'do com o que determina os Est!.atuto� 11. �,,,-GARNAV1iL'::'FE'RIAS _ Estamos', m pleno regi-
ali Sociedade, realizar-se-á a reunião do ,.c�n-S�lJ;lo -Deliv: ) me tÍiomísticõ.

'

. . .

�

';
e

b,erativo e do €onselho Fi�cal! e, nãó. ���ndo':-número' � �.: Ésta:' -coi'un'"a a"faze' f' l'
..

1 1
.. N'

(li)- h'
" .' ., '.

V' I r er as.

tegad' em prImeIIra co�vocaçao, mela �- �2:n't orad �adI�, ,
. ,,' ,QMatro�dias ausente, mas, presente nas ruas e pra-

ar e, com qua quer numero com a 'segUI e or em o .

"

't d
'

'

dia"":" '. -

'
, \-' ,r,ças; assun � o,, .

.

ll) discussão e. votação dos Ba'lanços e das Contas
; - Pergun-tarJ!lm-nos; ontem. si as "Produções Carrei

da Sociedade, referéntes ao segundo semestre de' rão". vão ou não, passa'r ·para um grande j:ornal, tôda a

,filmagern--do'çarnaval 'em, .Flodanón�lis, desde sábado
1958;

.

.t"'"

h) pare.cer d.o Conselho Fisc.aI;
� �até terça. feinl, tregistrando com détalhes os sucessos

�

,;?) leitura do relatorio' apresentado pelo Presidente . ((!s�!.!ldlOs. ' "t
da Sociedade, referente ao segundo 'semestre de' '.. Não "soubemcs ,�espoÍ:l(ler i:t pergunta.
19'�8; e, �ij:t �" ,�.f�-a��"est� ainda dep�n��?-do de muita con-

cl) assuntos de interêsse social.
' :�.H1:. _, llVersa.- DltFlh.elr'o --- o ponto nevfil1g1CO.

Fiorianópolis, 5 de fevereiro dl 1958. ,
. j\ população espera que o .negócio·se efetue para

Acácio G. de Paula Ferreira S. Thiago � que .nQs,p1incipais -cinemas do,Brasil, êsse filme ,possa
1.0 Secr,etário

'
.

·":frlzer 'tter qu� realmente, carnáVlal .�é, arte é em Flio-
Di.etrich von Wangenheim C' � rianópôlis.

Presidente Esperemos.

CSSSS"SiSSSSSSSSSSSSSSSSSSS$SSSSS%SSSSSSSSSSS%SSSSSSiSSS$S$SSSSSi
.

"�
.

,

Tem para pr'onla é�tr�ga
. \

APARELHOS D
...
E AR CONDICIONADO:

BALANÇAS --"FILIZOLA".

CIRCULADORES DE AR.

CORREIAS E PNEUS HDUNLOP".

CANETAS COMPACTOR

E_jCTIiNTORES DE INCENDIO.

FIOS PARA ELETRICIDADE.

FOGõES ECONOMI.COS "WALLIG".

/ "

lFILMES RAIO X "DUPONT".

GELADEIRAS,

MAQUINAS SOMAD..oRAS "BURROUGHS"
.

-, ..

MAQUINAS REGISTRA:OO-RAS ''BURROUGHSi!'

MEDIDORES DE LUZ DE 5 e 10 AMPERES.,

MATE�IAIS CIRURGICOS.·

MA'rERIAL PARA DESENHO "KERN';

MOTORES PARA MAQUINA,S DE COSTURA.

MAQUINAS DE, COSTURA.

MOTORES ELETRICOS.· .

MOTORES MARITIMOS "PENTAli

PE�SlANAS ''KIRSH''

RADIOS.

VENTILA'DORES.

Rua João :PiI].to, esquina Sa-ldanha Marinho

Fones 3378 -- 3343

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Correu bem para' a pe
cuária o ano de 1958? Fala
o Presidente -, O tabela
mento de' preços não resol-'
verá a situação. A Entre'
vista do, Mês - _"... nos

está dando .. .", Mais uma

exposição holandêsa no Bra
sil. Será que estamos con

seguindo resultados práticos
na batalha. contra a tuber
culose nos rebanhos, lelteí
ros ? A "lambida" do Ne
lore. Em Minas Gerais êxito
surpreendente obteve a V

.

Ex�sição Agro-Pecuária e

Industrial de Alfenas. O ga
dó leiteiro na região d:e'AI
fenas, .o que vai pela
A.P.C.B."7 Entidade de uti
lidade pública a Associa

ção Paulista de Criadores
de Bovinos- Empréstimo da
Caixa Econômíea. _ Câncer
em bovinos não é novidade.
O preço do leite C na.pla- .

taforma
.

da usina. Juiz úni-:.,Ico nas exposições. Exposi
ção de gado -Holandês em

Castro. A III Exposição
-feira de Gado, Leiteiro. A
criação de jersey no Brasil.
Viagem à Amazonía, Ca
ruara - Períartríte trauma
tica dos bezerros. Torneio
'leiteiro no Sul de' Minas. I

Preços do leite - Portaria \

da COAP. Respondendo' CQmpal1tii� de Cigarros Souza"'Cruz

·'=:�;=�=:-�-�-m�u��-�-B-ibl-�-�-aP-�b-lk-a�Mu-·-3-0-�-U�tt-IRMPOR.UM.A·EL�-GAN··�TE�·-���-----Economia _ Os dóis absur- .. ii;; .

'f i> -
• ,

��s��:vder::: �o��:��� nici,pal do Estreito, de 10 de ,Janeiro a E ('ONFORTÁVEL POlTROMA-CAMA
- AV' O � M A E t �·F Il ..H'A !

turas nos céus brasileiros. I

31- -de Dezembro de 1958 ;:
. D R A' G' O

. 'TODÁS DEVEM �USAR

J�U�r�l;d:Sl�c·a!:taog�snat:l·a:r�l�O�emCm�ãI�.: CONS LE S
Não é pl:(fduto da imaginação. ljl·lr.tlD:,:t3;(l!lII'B�. U f:JTE Não é sqn'ho nem conversa fiada. E' a realtdsde.

mo e \c, trabalhador rural. Mediante a)nsignificância de ap'enas 30 cruzeiros to.l':" �/�'SoI
r- (O REGULADOR VIEIRA)

Resposta aos leitores Adu' J
.

57'9' na-se p08"ív:.'��. -nesta quinzena 'Drago, ·.:Je�A 'Mod,elnr", ad: tr...
À mulher evitara deles

.'

- aneiro " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " �1 U...· "AVO ��,
'

ALIVIA AS CÓliCAS UTl'!lPiASbação -:- O biureto na uré- Fevereiro ' ;. �'......... 471 quirir a in�is"co,biçada e a-mais famosa poltrona .cama �. '

ia. AviC'ultura ___: Esparavão Ma 6"81' �.]�i�:�:';J·.-:::-";o.,.,.,.
Emprega.se comvanraqem para com-

rço do Brasil e-também- um lustre de pé em estilo funcional. 'S

,

baler a .. irregularj,j3ues c;!os lliOÇÕ"!
das galínhas e dos perús - AbriI ;

. . . . . . . .

Bem hajam os novos e estupendos -metodos de co-
periódicas das senhoras. E c."r.ar.te ,,-'

forma de deficiência de Vi- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.015 <> regulador dessas Iunçoes. ,

tamina A. Aureomícína as- Maio............................. 1.050' ,merciar, dosrquals A Modelar é a piorieir�a inconteste '��;-i> �8/"- fLUXO.S-ED1\TINA. pela' sua �óm,.

nh

'1
em nossa pra�a�

,

:�: '�n:HA''''�"MÀi provada eficáti�. é muito"l-ecej'ad}':':
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CLUB" 'Q"ZE' DE kG'OSTO
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�

Infor-
. Outlibl·'�:>'''''''';'\'''·h'''''._�'''-'''''�'''\".f:'''', .. ,
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maçõesuteis,par��viculto- Novemhr.ô--+:�;·:-'.-�.,;·.-�-.. " �··"1Q9·. ,\ ..
--

.: -f'u:-:n"r-- A-', .

��:������: ��!��a!;a��� Dezem�o·; .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4_2_4 A Diretoria d� Clube Dôze de. Agôsto reunida, to'
..•��ii�, o'.·�:·d�' f tO�fiiJn:ô�lis .'

.

.. TOTAL 9.573 mau as seguintes resoluções, que vigorarão para os fes- A V I s-ocola. Grande melhora', nás
' .

tejos earnavalescosi:
rações para aves. Granja do ':.abado,.. ('7) -.;, Baile ,de abertura no Dôze

A M d '1 O FUNCIONAMENTO
mes. erca o avieo a.

. Domingo' (8) ',- .Baile no Dôze -:

que vai pelo . Serviço' de �egunda (9)"� Baile Infantil no Dôze
O trôl L"t' M

.

d ABib,liotéca funcionou, durante o ano de 1958,cn ro e
.

er erro. erca o .'

Baile no Pzâia
de Lactic1onios, carnes, aves 286 dias.

Terça (10) .:._ Baile no Dôze
e ovos. Relatório n.o 167 do A �édía DIA'RIA de Consul:entes foi de 33,4. . -

I
,

t·
, 'd

\
' Os bailes começarão às 22,0(1 e' º .!nfan 1,1 sera ,as

Serviço de Contrôlê Leitei- . . 15,00 às 20,00 'hora's.
.

1'0 d� A.P.C.B.. \ � DOAÇÕES P�EÇOS
MESAS - No ,práia uma noite .

No Dôze lima noite _.

No Dôze três noites ..

OBS. -:- A_. mesa por uma noite só-será
vendida a. partir do dia 6 (seis) - às 14,00
horas. .

Cada sócio �ó póderá 'adquiríl' -uma mesa.
ROLHA Cr$ 350,00 por noite.

ÇONVITES -

Cl.l.sal 'Cr$ 2 ..00Q,00 para tôda's as noites,'
Casal 'Cr$ 6uO,00 por uma noite.
Individual Cr$ 1.500,00 para tôdas as noites.
individual Cr$ 500,00 para uma noite.
Estudantes devidament-e credenciados - Cr$ 800,00

para todas as noites.
.

_ Estudantes devidamente credenciados - Cr$ 800,00
para uma .noite.

A posse da mesa não dará direito à entrada, sendo
nec·essárfo a carteira e o talão do mês (ou anuidade de

1959) ou o convite. acompanhado, de �ocuménto com,pro-
vador da identidade.

-.-'

RESERVA -

:-<0

Solitário

As doações �e' livros-recebidàs' durante 'o ano', fo
ram as seguintes: ,

.

Instituto Nacional do Livro: 388 volu!11es
IBGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 12- volumes·
IBGE Coleção de Mk>-
nografias de Muiücípi,os brasileiros.

'- .

Senador �:rqncisco Ga1c.tti: Coleção (1958) da re

vista "Seleções do Reader's Digest".-

<: MADEIRAS PARA �
.

CONSTRUÇÃO
IRMÃOS BITENCOU-RT
("'IS 8ADARÓ . lONE J80?
"' ... IIGO OlP 6 S I T o o'"MI'" N I

'YÉNDE-SE
Um barco de recreio a

vela completamente equipa
do, -por preço de ve�dadei
ra ocasião. Tratar na Casa
Lopes, na rua F'elipé Sch
midt, 23, ou pelo telefone
3235.

.

I

ACftRVO

Existi�u'll até 31 de Dezembro de 1958, 3.404 li�ros;
assim distdbuidos:

OBRAS .GERAlS .

ROMANC;ES .

DIDA'TICOS :- .

\
.

2.093
935
376

-\
.

I
, V E N:D E - S E

Dual! CaSaS de �adeih em 'ótimas condições, situa
das à Rua Clemente Rovere 52' A e 54 fundas.

Informações na Engraxataria Gaúcha.

/

M�S DE FEVEREIRO

'1 ::-. Sábado (tarde) Fãrmácia Esperança. Rua Conselhei.ro Mafra
-

8 - .Domingo Fa:o:mácia Esperailça Rua Conselhei·ro Mafra
10 - 3.a feira (carnaval) Farmácia Moderna Rua Joil-o Pinto
14 - Sábado (ta,rde) Farmácil.l. ,sto. Antônio Rua Felipe Schmidt
15 - Domingo Farmácia sto. ,Antônio Rua Felipe Schmidt .

21 - Sábado (tarde) Farmácia Catarinense Rua Trajano
22 - Domingo Farmácia Catarin.ense Rua Tra.jano
,28 - Sábado (tarde) Farmácie Noturna Rua T.rajano

O serViço noturno .selá efetuado pelas·1armácias Santo Antônio, Noturna �

Vitória, situadas �s ruas Felipe Schmidt, Trajano e Praça 15 de Novembro.
O plantão diúrno compreendido entre 12 e 13,30 horas será efetuado pela

Farmácia Vitória. .

-

,

ESTREITO

.1 e 15 Farmácia do Canto Rua Pedro Demoro, ,�.627

8 c 22 'Farmácia India1'la Rua 24 de Maio. 895
O Serviço Noturno sera efetuado pelas Farmácias do Canto e Indiàna:.

-

A presente tabela não poderá ser afteràda sem prévia autorizaç_ão' dêste
!)epartamenw.

-'

D. S. rs" em janeiro de 1959 .

Dr. Ernesto Giorno
,

D'iretor

8

Junto à trena, � plolnç ,e ao ser�

rote, quase sempre se vê um maço
'de LINCOLN ,- o cigàrro dos:

.

que se concentram no trabalho ...
o cigarro bom e ',gostoso r

que anima o ritmo de sua

atividade com intervalos
de autêntico prazer. _

CIGARROS

de pQnta "
I

.{.
"

. ,

a ponta' -

" .�

o melhor!
.\

i
1
•
1
I
j
�
.�

1

I
I

>.

Cr$ 150,00

Levo 'ao conhecimento dos senhores associados e a

quem interessar possa" que o S1". JOAO.F,ERRARI' dei
xou da-ser cobrador 'd� LIGA .: OPERARIA BENEFI
CENTE DE FLORlANOPOLIS,-petoc-qu�"'não está. mais·
autorizado a efetuar qualquer- �obrânçá de inte'resse'
desta Sociedade.

-

.it.:cLqu·mto o no"( cobrado.r nãÍ for po'r {�ssa LIG.
cr.edenciado, o pagamento das'mensalidades poderá sl:r
efetlJada na séde social as 19 às 20' horas, todos os dias
uteis.

" • 3QO,00
" 600,00

Florianopolis, 2' de fevereiro ,de 1959
. Francisco Agaipo Ferreira

.1.0
'

,Secretário

I
'S � M EN' E S
""'" HORTAL1ÇAS E FLORES -

Sele·cionadas Garantidas
Aéaba de receber�

G. A. CARVALHO
MERCADO· PÚBLIC.O

Florianópolis, - S.C.
PORTA DO MEIO

A' L A
A I u g a -

( . E , E
s e

no centro da cidade.

'Tratar com Cláudio

rua Trajano. 33.

1.0) - As senhas serão distribuidas às 7,00 horas
do dia 30 de Janeiro t; a venda será iniciada

.

à:s 8,00 horas.
2.0)� O pagamento será feito no ato da aquisiçâo.
3.0) - Os convites ,obedecerão às exigências esta

tutárias e só serão fornecidos das 14,00 às
17,00 horas do dia da festa;-.

4.0 - Os convites só poderão ser fornecidos pela
Sécretária.

5.0) - O convite não dl;lrá direito a mêsa que será
paga a parte.

.

6.0) - A compra da mesa .terá que eer feita pelo
p'rópriQ sócio ou s,eu dependente, podenuo Di)

entanto a senha Sel"'entregué a qualquer pes
sôa, uma vez credenciado pelo associado.

7.0) - Só será ,permitido quatro cadeiras por mêsa.

DETERMINAÇõES -

'.
I

1.0) .._ E' _,..rigorosamente vedada a entrada de me,

nores nos' bailes noturnos.
_2.n) - No bl}i,le infantil não será permitido o uso

de lança perfume.. ,

3.0) A c'arteira social e o talão -do mês (ou anui

dadé de 1959) ou o ConVitE serão r.igol'õsã-
mente exigidos à entrada. ."f

4.0) - 'Os I1�rtadores de c(}nvites terão que aprc!

sentar documento de identidade.
Ii,o} - O baile do Departamento Balneário (Práia)

pelas instruções.

,'V EN DE .. S E
Um terreno localizado em Palhoça, com bôa pa,s

tagem para' gado e para plantação de arroz.
Ver e trfltal' eom CELSO STAHELIN, em Sãó Pe

dro de Alcântara.
USSSSSS,S%%SSSSiSS$%SSSSSSSS%SSSSSSSSSSSS$'

G.o) - Os cartões de frequência' não terão valor ____

"para o Carnaval.
-

ONIBUS .:._
,

Para o baile do Práia haverá ônibus em,rhoras e pre
'�os a anunciar ·oportunamente.

SERA' RIGOROSAMENTE PROIBIDO O USO' DO
LANÇA PERFUME COMO ENTORPECENTE (ClIE-
RETA).

..

Aconselhªda pela prática a Diretoria exelarece 08

segui.ntes pontos relativos ao Carnaval: ,

Lo) - Não serão 'atendIdos, ;no decl1rio dos baile,'
casos de esquecimento d,e carteira sQcial
(011 '!. mensali-dade):

.

2.,0) -:-' Não 'serão atendido:!! no decurso dos bailes;
,

pedidos ou aquisições de convltcs-ing,ressos.
3.0) -- Xão serão atendidos pedidos de ingressM

a foro�·rar(l�'
.

Jauro D. Linh!�re8
Presldente

Fernando Luiz r, de carvalho
SeeretArió Geral

".1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis S�xta fell'a, 6 de \ Fevereíro de 1959
--------------------------------------------------------------

,_o

INDICADOR PROFISSIONAl
.

DR. POLYDORO SAO THIAGO
Doenças do Coração - Eletrocardiografia

lIvras marcadas - 15 às 19 horas
Vitor Meirelle\! 12 - Fone 2702

'c

CUNICA �Dr' OLHOS, �,�'OU IDOj
,NARIZ E GARGANTA

-

do
Dr. GUERREIR�. DA fi' 'NSE{t
Chefe do Serviço de qto!iino·dp Hospital
de Florianópolis -. Mod�nª AW�lh"�
gem Suiça-eNorte-Araericana para Exa
me dos O'lhos, Receita de OeuldS po:I�
Rplrator .Bausçh Lomb. Operação dr

Amígdalas
-

por processo moderne
CON.8UVl'ORW '''''_. RESfDENCIA

ltu.a" 408 Ilheus 1." t: aBa

FONE 2366

J() ESTADO" O Mí 1S 4NTlGO DIARIO

DIl. WALIroJl ZÓ....
GAacJA

Diplomado ..la ,racald.de 'Na"
donal de lIed1d.. da Ualnr

.1.......ruti
.s-IDteno Por etMWa.... lia
, ..._al..... _. a:..c.la
(S,"ÍI:o do Prot., ,Oct'vl<)

Bodrip•• Lima)
Cs-l.�"1lo do iS.mCO d. Ur...
'II. de ••pllal .........T.\h

... m. d. 1••eI,o
• 'dico do Ro.pltal d. Carl.t.ô"
e de lJ.aieraidad. Dr. Oarlo.

Cona.
OO.NQAS D. ,SDROJlAS -

PARTOS _ OP.RAQOJlS
P�TO SD DOa palo lD�odo

p.lc:Q-ptofIUtieo.
.

Coa.;: R._;_, J.lo Pinto D. lO,
da. 18,00 li '18,00 hora.

Ataad. com hora. marcada.
Telefo•• 1016 '_ R••id6.acta:

Rita G'.D.aral Bitte.coDtt 4. 101

UIl. 1,. Lu.ATO
I'ILJlO' d

Uoe-ca••••pareUao r..,lra�r1.'
TUB.RCULOSll

IlADlOGRAFIA • RADIOSCOPIA
DOS PULIOE -t

Clr_rlf. de T.4Is
,,,,rmado pel. l"aculd.de .Nado..al
de Medici••

, TI.lolop.ta e TI.IO
drDrlllo 'do Bo.,ltal Ner.. .'

, ......
'

Cura0 de e.peeiaIii.clo pell
S. N. T. as-Intarao , IIs·...l.·
tenta de Cirur(l'.i. do Prof, l'r(\

Guimarle. (RiO).
Con'.1 1I'eUpe ScilmilU,

.

81 -

'o.:.. 1801
Atende, ea .ora' .are....

ae•. ; - Ru� a.teve. Jun:or. 8C1
- FONa: .... 81

Felipe �chmldt 9)1.
FONE 8560

���������"I��m��!#I.�!··a�,!;���_�_�_�,'�.�__���_�_

DR. GUARACI, SANTOS
:Clru�giãQ D�ntista

CLlNICA ._ PROTESII - CIRURGIA

H9�ARIO: - Das 8 às 12 hora.... esceto ao. '.'bado.
At'ende exclusivamente com hora marcada

'. Cp�8�lt6r'i�: Avenida Berdlio 'Luz, ,811
'

'"Ji}iij'uina dll rua Fe.rnando Machado:
�. r--���--------------------�----�--�'

,Oà;)PYRO$ DIMATOS
;Bx.-lntHoo de Clínica Pediatrica M�d,ca < �igione In!àntf

da Fa,�uldacle de Medicina do Paraná.
. \,,-

médico
Curso de especializa'Ção do �.N.T; na Faculdade de Higiene dI

UniverSid��e de São Paulo, ,,/
Curso de aperfelço�mel1to 'de radiodiagnÓ,;tiro,

-, ,-'-------

- CLI:\�.CI\ MEDICA -- APARELHO RESPIRA'rOHIO _-

� - IOOENÇAS PULMONARES-
COl1sul.tqrio: rua Trajano, '41
Horárfo: dns 14 às 16 horao.
Residência: ua Pedró 'Ivo. i9. Fo-tte 2329.

DRA. EVA B. SCHWEIDSON BftHLE.R! .'.
.

ClíNICA DE SENHORAS E CRlANÇAS
'

Especialista em moléstias de anus e recto�
Tratamento de hemorroidas, fi8ttlí�8, etc.'

Ci,rurgia anal
Consultprio:- Rua CeI. .Pedro Demoro, 1603 - sala �, ? Estreito

-

"

,

,El?c�ritÓÚõ>
E�!fici� .são

-

Jorge
Rua Trajano, 12-1.0
Telefone. 26J>7'

andar -. sala 13

DR� HURI GOMES
: .

rG:NDOIÇA
'

MiDICO
Pré-Natal Partos
Opera�8 - Clinica Geral
Residência:

Rua :Gal: Bittencourt n. 117.
Tenefonê: 3889.
Consultório:

Rua Felipe Schmidt n. 87 .

Esq. Álval'o de Carvalho.
Horário:

Das 16,0:0 às 18.00.
Sábado:'
Das 11,00 às 12,00.

Atende. à Domicilio

Da. aJlNKIQU, p.llca
P�O '

• a D I o o
o..ra�.. - l)oe.� d. 't!epa.,
ru - t:lJalca .. Ad_h_
Ourao te Ilip.cl.Ula�Io ••

Ro.pltal· dOI Servido"'. Ib •
tato.
(Semco '.0 Prot. ..".. ,. ..

Andrad.).
'Co••ulta. - Pel. lQ..nllt ...

R".pital d. Carldad•.
A tarde da.' il,IO !lora(.a.

diante no conlnlt6rio l Rua N',j,
nl••aehado,17 Illqul .." d. r!'&

,

'MIlIiíI••rlflllli. "
dente. - Telef. 27M

'

r1 'R..idluei. - Rua Pre.'"H'\�·

Coutlabo « - Te). .UI)

�f O N E 1I0t

VIAGEM COM SEGURANÇA
,E RAPIDEZ

50 NOS CONFORTAVEIS MICRO-'ONIBUS'
,

DO

R Á PlD O �'S U L - B R A S I L E I R_'orr

DR. JULIO DOl.lN VI.la�

•• DIOO
Ila,ecl.u.� •• �IIlOllt oan_,
Narl. e �ar,a.1a - Tra.",y>q

,

• O..nchII
lnfra-Tenn.u..o, _ Neb ..JI4H'·

_ Ul�.-Jom -

.

-

(Tr.tamento d. li'lWte '('l.

....l·tIo)
'Dlrlo-r.\i."p.co,� - &.�I� ,..

Ola1ol - ".tno .•q1l1pa.J;tl",,,,t
te o....ataolarlqoJpcll

(tal.. .e a.woJ

Rot'de da. • .. 1. !lo,r••
du 111 li 18 lIor... '

Con••IUrfe: _ a•• , Tldol
lIairen.. 12 - rone 28'11
'R••idl.e\. - R.a 810 1 ..1''',

G. 10 - roae I. 11

DL CLABNO ..
"AJ.oLa'[.TJ

- �VOG4DO ..
a..' Vlto� ••lrale., �
'01(.: •.•••

I�lorian9polis - Itajaí - Joinville, - Cwritiba
,

A
A· • Rua Deodoro esquina de

gencla. ;_ Rua Tenente Silvei"a

M A T:.R,f ( U-f"A"

Viagnésti[o e T.ratalJl�nto das m,ol�stia� dps olhoe

N�!l..�9-qf;\almfi!qg�a e Odóntica.
,

Cirurgi� dgd��J1E O(;u;}ar e Operações plásticas ,no,
anexos dos olhe'J.

Traumatologia ocubr e Eletroímã Ghtante.
Florianópolis, Tel.: 3153

Da. .NJ:WTON "D'ÃYlLÃ '�-

CIRURGIA d.RAL·
uoe.� de 8eDilora. - proc..

loIfa - Eletricidade .&1641...
00nlult6rlo: 'Rlia Victor Sei

ren.. n. 18 - Telefone Sae'l,
CODlulta.: D•• li ho;••• 11'

dil'nta.
Re.id�cl.: roa., I. ,..

. Rua: Blumeniu II. 71.

D.a. �;\'I'O.NIO MUNIZ
•

.uA8AO
.

M O' V E 'S' E M �'fi E R A L

RO S S M'�A R·I
,

VISITE .A NOSl'" l_Q�iA .

, .. �'j :. Rua Deódoro��,Ji.� :·JS�-� -t,l;:"i820 ;',

'[
"�'" .: '-. �

�!��l '::Ã' ·Sober.il.·� <DI_h-íi;;" de.
'"""

I.t�e.�'''; .}if....... ,
"A OOtMrana" Praça. "5.-ct. ,novembr.o � .4�

, 'rua Felipe ClirnJ.dt .

,

' ":"'\.�J,�:;

rlorla.6poU.

H

A G O R A
r. rr f,m' suaves pagam'enlos"

P R ,o N l A
\

·E N ''1 R E G A

co

Curso Particular SAO JOSE
Diretora: Professora MARIA' MADALENA

DE MOURA FERRO

A matrícula acha-se aberta à rua Salda
nha Marinho, 34 todos QS. dias úteis.

.Curso Correspondente aos grupos esco
lares e' prepara alunos para. 'os-exames de ad
missão ao Ginásio e Escola de'Cbmé�do.·

'

,

Professores especializados.

CIRURGIA T&.U.ATOLO�H�
, U,kt,.-.•.

Coaeultilrlo: Jol�' Pi,ato, \I _.
Con••lt. : d.." II l. 1'1 Nl"U
dilrlameat., .eno. a•••6b ....4H.
allldluc:ia. BOC'!1VQ. 111,
'on., - '.'lU.

•

PELA:

Drà-:' E�e-BD Barro,
CLINICA DII CRIANÇ_AM

!\tender' • partir df' 1.·,. Nr i
tembrb l Av. Reremo Luz l55-�',

I
Apto. '.' I'Bor'rlo: du 11 la 1'1 1101''''
Todo. o. di•• excetol' .'badOf !

�

. ���:: .•_:;: ,f•.:�, �:;:.: ::i't ..•��
•. ·i.'i,ttera 22

Um pré�enté de bQm augúri� é aquêle qUE:

quer dizer,atividade. Um present4l inteligente
é aquêle' que 'demOnstra o quanto se" �tima
o pensamento e a mente de que� deverà re

, cebe-Io. Uma portátIl O!iveUi ao filho, ao pai,
t ao am'igo, a si mesmos: ,e as cartas escritas

�;;2F;; �� ::ea�:a:o�;.ãO a c1a:eza e a ord� AOVa�i" 1 �;;' ',-'�> ..
.

'. �
'" ,,�·:t��1k:·�:;�:f:t:��:�;���tt�ii�kt�;t' �'\

Ó I)'i've t I'i ------��:..--�------------------�-/
CiSA, ,FrRN,l'NDO L, J D A.

��_ \ J>

Rua Sald�ha Marinho, 2 f ' "

,

J!
Caixa P'Ostal, 467.

fQn�: 3 3 7 8· e

TELE:
"C A N A N"

,

FLOIÜANÓPOLIS
n 1ST RI B U I D O R E S EXCLUSIVOS I

SOALHO

DR. 'AYBTON DII OLIVEIRA
DOINOAS DO PULlUO -'

TUB.aCULosa
. 'CoDault6rio - Ru. I'.llp.
Sllhmidt, 18 _ Tel. �Ol..
Ror'rlo da. 16 l. UI latoraa,
ae.idlnela - reUpe Schmld',

n. 1117

DOENÇAS DO CORAÇÃO
ELETROCARDIOGRAMAS

Dr. ORLANDO BORGES
SCHROEDER

I RMÃOS 8nENCOURf
"NUGO .CEPÓSlro J;!AM'ANI

,

.

Cursos de especialização em,
São Paulo, Ri�- e na Harvard (
Medical School Estados Unidos

da América do Norte.
Rua Tenente Silveira, 16
Telefone 2 4 O 6
Consultas das 9 às, 11 haras

da manhã.

".{5--: tOJ,,1/' ,ftSS, ..... :,.'.:� ""1�- "0UIWfTE T01XJ ,.

'1"\ - nos fI,4I)(JQ5 f

�•.,D�\�R'��t,.';; 7t' _ "" I

'"" -

� ..�. ,,J
,

� ...

FI'LIAL "A SABERANA" DISTRITO' DO ESTREITO, _ CANTO
;lA SOBERANA" PRAÇ<\ 15 DE NOVEMURO _ ESQUINA

RUA FELIPE SCHMID'f
"

4

D. ,LAuao DAva+\.c'I..uuê.À O.RAL
'

"l1.c;l.Jl'�' em mql...na" (II Se
nJaoral e rial .rlniria.,
Cura ".dical ,da. infeeçô.. ",•.
t... o.)ro,Dlca�, do ap�f.lbo p
altc)'llrin'rlo em ambQJ o. IUOI
:9oença. do aparen(c) tF Diee.ti'l(l
e do .latema ne"Olo.

Hor'rio� 10� l. 12 • Z� lr l
lIora.' _ CODlult6rio: Rua Ti,a,
lfe.p'�. 11 - 1.D An��r - ron�'111•8: ,..

,

:':'�.R•• ldlhlel.: Rua Lacnd�
CQutiabo, 11 (Ch'eara do I.pa,
ah., _ 1I'op.e;: 11,'81\

Rua Couelhel.... IIdu l..
,Telefone 3022 _: �u. P..taJ 1••
( 'F.nrlereço Telegráfico Ji:STADO

, D I R LT._Q,B..
Rubens de Arrud. Ra._

G li: R J: N"-T •
Domingos Fetnand� de Aquin.,

REDATORES
t •

O.,valdo Melo' - Flavio AlIlorl.. - , ') ,

Andr' Nilo Tadasco - Pedro Peulu Machado ZúJol
M8t'hlldo ----, ' ,;

C ri L- A. B O � 'A ,B Q Il B S ,.-' "

-

?rof. Barre';-o� F-ilhó -,jI}h' '(JswÂld';" Rocfri;ue:é,.Çabli�!
_ Dr. Alcides Abreu � Prof.'Carlq':dll CO!lta';P"e!"eka
_ Prof. OtnoD d'Eça - Major fldetoDSG- ��r�;enaJ, -',
Prof. M ..noelito d� Orn�!�s - DI'- Milton Leit'e da �COí>: ,
- Dr, Ruben Costa - Prof. A. 5eixai.\· Neto - Wal�
f.,.anle _. Dr. Acyr Pinto da Luz - Acl Cab.ral Téivê�.-- ,

�àldy' Silveira' - Doralicio Soares - Dr:- Fontuur�'::'
Rey _. Nicolau Apostolo - Paschoal Apostolo - n....... "

tarvlllho • Paulo Fernando de Aralljll Lalo..
.

PU B/L I C I D A,D.
Maria Celin8 Silva - Aldo Fe�andea

Dias - WI!.lter ,Linharea
PAGINACAU

Ulegario Ortiga. Ainilton Schiludt
IMPRENSORES

VULCENIR CARDOSO WANDERLEY LEMOS'�
REPRESENTANTE

r�'
� .;.'

Vlr.mo

"
'

"
.

.RepreeeJltaçóes A. S. Lu:a Ltda.
:
..

RIO:- R,ua Sena.dor DaDt.. 4(, -- (i,o Andar � •
;

'Tel 225924 ; .:'

S. Paulu, Rua Vitória 657 - c{Juj, II ,--
...

'. I ,Tel. 34-89,49 I ." '. ,:
'

-

Sef,:vIÇCf·T.eléil'áfÍeo 'da·'UNlTE.i)' PRÉss' (u�Pf
AGENTES E 'CÓRRESP01lDENTE�

...�Todoe 08 munidpio!l de SANTA CATARINA
ÀNUNCI08

'

�MaAtfl contràto, de ,acordo çõ... II tabela e. vllot

A, dire.ção não se responsabiliLii pelos
�Oll(eitos emitidos n_Cls. artigos:�sinado�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(iRNiVÃ[
..

···(IR·iÕ(Ã�··rõõ···SS[iii·
..

tENis·sssê[üãE �
.........,

�

1 deFel_. - sábado - BAILE com início às 23 horas ,- 8 de Fe�ereiro - domingo -INFA,NTO -, JUYEI1L das ,16 às 22 heras - 9 de
Iraereiro - 2a feira - BAILE com início às 23 horas � 10 fevereiro �- 3a feira -

__ BAIf.,com inícloàs lJ_as
,

,Mar!Yilhosa decoraçãó intitulada, "CARNAVAL CARIOCA" id..nzadra por NEIlNHtl GARBflOrTO
A carteira sociàl e o talão do mês se·rão exigidos, rigorosamen�à:'. "J .

,.,

.••.
,'

"

'
'

_

Belos e valiosos prêmios à, senhora e senhorita, qúe se' apresegtarem com:, ii- mais, mi e GrrgiJlê1I fantasia, no·bafle cfe sábado
Prêmios às seis �ais belas e originais fantasias· (3 �eni�as - 3, men'in'osl nobail& I infaldiJ -.de, 'domingo.

.

I M A R I B ,0 ,SI AI I M A R I, B' O SI' i
INDOSTRIA E COMÉRCIO' INDOSTRIA ,E COMÉR

jssem�teia 'Geral Ordinária Assembléia Geral- Extrao�d�ria
C. o n' o c a ç ã'o C 1) n voe a � ã o .:'.J "

São convidados os senhores aclonlstas da Imaríbo São convidados os 'senhores \

aci0w.st-as \�da Imaribo
S. A. Indústria e Comercio, a se reunirem em Assembléia S.A. Indústria e Comércio, a se reunirem-em}Assembléia
Geral Ordinaria a realizar-se ás 14 (catorze) haras, do Geral Extraordínarta, a realizar-se ás 14 {�torze) ho
dia 28 (vinte e oitoj do proxlmo mês de Fevereiro, em ras, do dia 2 '(dois) do proximo mês de Março, em sua

sua séde ª.o.cial, ,nesta cidade de Tangará, -'E):stàdo de séde social, nesta cidade de Tangará, Estado de Santa.
"_�anta Cat"àrÍ11á.,., a fim de deliberarem sobre a sezuínte Catarina, a fim de deliberarem sobre a seguinte 'Ordem
ordem .dc dia�-'

_
do dia:- '

a) Relatorio da Diretoria, Balanço Geral, cpnta de a) Aumento do Capítat social e conseauente alte-:
Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal ração dos Estatutos Sociais; ,

,relativos a-o exercício encerrado em 31 de De- b) Outros assuntos de interesse social. I
zembro de 1958; Tangará, 23 de Janeiro - de 1959

,

b) eleição do Conselfio Fisca'l e fixação ,dos seus A DIRETORIA"
honorados." Nelson Pizani •

';�.' e)., OIÍ:ltros">assuntos de Interesse social. .: Díretor-Comerêíal
", Avisamos, , outrossim, que 'se acham a díspõeíção

dos' �enhQr.es !acionistas os "':-docuniêntos de "que "trata o

artigo:99 do Decreto-lei 2;62'7 de 26 de Setembrd de 1940.

Tang�rá, 23 de Janeiro de 1959.
A D1RETOR1A

ADVOGADO - Dr. Antônio Grillo
DAS 9' às 12 e DAS 14 às 17 HORAS

RUA DEOD.oRO, 5
Nelson Pfzaní

Díretor-Comercíal CURSO
-

ANTONIETA Df BARROS
V E N DE,· S E·

� " ! "

Externato :rundado em ,1922 '"

�':
\ '����.: '

. ,A.lfabetiza e prepara para Os exames'��;l�missão (\0

Gínásío .' J -,";;',
Matrícula: de 16 a 26 'de fevereiro, .�dós os dias

úteis das 9 às 12.
Hua Fernando Machado, 32 - Fone 251-6.

·'-:UM 'JOGO, ESTOFADO, COM TRES PEÇAS, EM
PERFEITO ESTADO.

Vêr e tratar à Avenida Herêílío Luz 35
,

�

SURGE UM 'CONFOiiTb
NOVO EM REFRIGERAÇÃO

:'CONSUL JUNIOR"
SUA ASPIRAÇÃO DEIXOU
DE SER UM SONHO: •.

"COISUL JUNIOR"
PARA SER USADO �M ÊSCRITORIOS - OFICINAS- PEQUENAS FAMILIAS BARES DOME'STICOS
SEMPRE QUE HOUV�R PROBLEMA DE ESPAÇO - PRAIA E SERRA -

CARACTERISTICAS TE'CNI'CAS
RUBRICADAS, PELA FAMOSA

,/

MARCA CONSUL
, BEVnDEDORES·,.,AU'OBi�lÓOS
COME'RCIO E IRDU'$l'BIA_

.

GEB"ARO SrEl1 S. A.
COISELIEIRO MAFIA, 47

)

•
"

,
'

nao há

II e'

Sonrisal é o /7l

único que con- ��="OIY_I'''''
tém ,dois an- \

riâcidos. Um

dêles, de Ação
Rápida, dá o .alívio ime
diato que V. procura; o

outro, de Efeito Duradou
ro prolonga seu bem-estar'

pelo tempo que V. 'précisa.
Quando V. sentir "azia ou'

má digestão, beba um

ou dQ� cõmprimído's' de'
Sonrisal dissolvidos n'âguar
Efervescente. .. refrescan
'te" .. gostoso... Sonrisal
é um verdadeiro brinde'
de saúde e bem-estar!

Hlo t
_urANTE

.. ,

'TORNOU ANTIQUADO TUDO QUANTO v. ATÉ HOJE CONHECIA
07·A 59 M

Portaria N· . 683 �,rnM' B� UTEX
'o Juiz de Direito Privativo de Menores da Comarca Em face da falia de regu-

ã'El Floríanopolls, Estado de Santa Catarina, usan das laridade no suprimento de
atrlbuições de seu cargo e de acôrdo com a legislação borracha para a fabricação
vigente, resolve mandar adotar, para as festas carnava- de espuma de latex, de
Iescas do' corrente ano, as normas seguintes: grande procura no .mercado

1) Nos festejos promovidos por clubes e associa- interno" duas indústrias,
ções recreativas, exclusivamente para sócios e suas fa- uma no Rio de Janeiro
rnilias, a participação de menores será regulada pelas (Vulcan) e outra de São
respectivas diretorias. 'PaulQ [Trorion) acabam de

2) E' proíbido o ingresso de menores de 18 anos nas iniciar a produção de espucasas de "dancíngs", bares noturnos e· bailes públicos, ma de plástico, capaz dequalquer que seja o título ou denomínação que adotem.
subustituir, em muitos ca-.

-

3) A participação' de menores nos prêssítos e des-
fi.les de aociedades -carnavalescas, dependerá de prévia

sos com vantagens apreciá-
autorização dêste Juizo.' veis, a espuma de latex.

4) Não será permitido servir bebidas alcoolícas a
De acôrdo com informa-

menores de 18 anos. ções do J O R N AL DE

5) Alem de fdcarem sugeítos às sanções previstas PLÁSTICOS, a espuma de
na Iegíslacão comum e na especial relativa á menores, plásticos irá permitir a nu

os- ínfratores serão detidos e apresentados às autorida- merosos setôre, industriais,
des competentes. o suprimento seguro do ar-

'

I 6) A fiscalização e a vigilância 'serão exercidas tige- de que necessitam. Por
pelos Comissários e funcionários dêste Juizo, em cola- outro lado, a Imaginação
boração com as autoridades da Secretaria de, Seguran- dos pequenos industriais se

ça Pública, especialmente com as da Delegacia Regío; rá devidamente aproveitada,nal de Polícia, sendo a esta encaminhados os menores pois o novo artigo poderá
apreendídos, os quais, no dia ímedíato, deverão ser ser wrrado cortado, molda
apre3tllta.l�os Ia �ste Juizo, pa�a ,..-:os. d�vidos\. fins: do, presta-se, enfim a dife-

7� . FIca designado o Comíssârfo AntonIO DIas para rentes e curiosa manipula
o�ganlZar e dirIgir os serviços da físcalísação e vigílân- !

cões ·e isso sem sa exigênciacm. d�', , ..
' ,:, e CUStoS0S equipamentos8) Da-se ampla publicidade às presentes normas .

d trla! indi
'"

.

I' I "D'" O�" I d
"

,

' in us riais m ispensaversme usive pe o iarro treta o Estado";' : bem como 'b' 11-,
.

.

'seu f
A I d s'

,

t'''' .f para o tra a lJJO' com os an-
(omumque-ge o seu eor ao sr. r. ecre arlO àa Se'gn.... "

r�nça Publica ,e ao� sr. dr. Delegado Regional de Poli- tlgAOS �rtlgos. -" '1'-ela, da Ca,pital. \ s uuas empresas uh 1

A, Cumpra-se, zam-se de patente da Bayer
Flodanópolis, 25 de janeiro de 1959 -�_ (AI�manha) para a pr?du-

ArY Pereira Oliveira a espuma de :plastlcos.
Juiz..de Menores

j_ ",' AO C"OME'RCIO f} AO_',�:-íBU(O � ,

�":ru . Veu!i.e-se a rua Anita Ga-,
.�

Estando hoje, aposentado, após ;quarenta e dois nbalch N. 28 desocupada.
" anos' e mese; de serviços, 'na fjrmá;"H_'�EPCKE, venho,

Tratar com, Octavio Fer,rarl
. na Confeitaria Chiquinho.mui res�eit!>samente, a�radecer\';�p 'Comércio e ao Pú' r--------�_.

blico a confiança- e estima que ·�empre em mim deposi�
taram,

.

'A firma'HOEPCKE o meu �terno reconhecimento.
Florianópolis
Adolfo Chierighini JúniQr

. ''h,

LEIA ,EM NOSSA NOVA
EMBALAGEM, COMp
SE PREPARA UM Be)M'

CAFÉZ1TO
--_....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



J() ESTADO" O MA IS ANTiGO DIARIO DBl 8-ANTA CATARINA·
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Flori,.nópolis Sexta feira, 6 de Fevereiro de 1959

.

-

Uma Loja de Fazendas
situada na Rua Felípe Bch
midt, 37;, Edificio São Luíz.
Preç�_d_e_�casião_:_._

VENDE-SE .:

. LOTES EM COQUEIROS
VENDE-S� NA PRAIA DO'ME"O,

. LADO' DO MAR.··

I, CIIEMAScoPE· ..

..
..

RITI.. SABADO
..

,

'" ·"'··1-

�.

iiptr11lM.. ,' a·'atJOlJómíM...
· lt,duíá'Vi21

' ..

Porque
Imperial Extra não é roupa feita

.

- é roupa.bem feita:

.'

-_ --='

Rotarl �Iu�e do Estreito
Na última -reu.riião do Ro- termos informaçêes- adicio- 'lar, as nossas reuniões se

,tary Clube: "do ,Estr,efto. e nais sôbre -'--:- aquêle campo, manais é um dos dentes que
radialista Acy. Cabral Tei-' para, examinarmos um novo- mantêm o noss-o clube fun
ve, Presidente da Comissão pónto de vista, ou calvez, clonando com uma, força
de Serviços Internos, profe- para aprendermos mais sõ- .

efetiva em nossa comuní-
riu as seguintes' palavras, bre a ocupação, experiência dade.

.

sôbre. "Informação Rotá- ou 'problemas de outras -- Não quebremos a s1}a efí-
ria" .

.

pessoas.
-

ciência, Tenhamos um pou-O� objetivos p-rincipais Agora, falemos um I,>�uco co mais de ínterêsse pelas
da Informação Rotâria são das nossas responsabl'lida- causas rotãrías deixando o
dois apenas: -Ministrar aos des, Pr ímeiro 'e acima .d.e comodismo de fado, deíxan
sócios, informações sobre tudo, têmog a responsabiti- do para tráz outros ínte
os .privilég'ios e responsabi- dade de trequemar, regular rêsses na sexta feira á
Iidades de ser sócio de um mente, as nossas reuniões noite.'

. ,

Rotary Clube e difundir en- semanais. Este . requisito Teansformemog êste ho
tre Os associados da Viu' não é somente um "costume rário noturno em espaço ,re-

.
be informações sobre o Ro- do Rotary. servado para a nossa boa
tary - Sua história, seus E' �as�ado em anos �de ação semanal dentro. do le
objetivos, seu alcance e experrencra para manter es- ma sagrado do Rotary, que
suas atividades. ,te e outros -Rotary Clubes diz:
Privilégios e responsabi- vivos, ativos e em franco "Dar d. si antes de penlidades eis a questão. Fale-' crescimento. sal' em si" .'

mos _: pr imei ramente.Tdos E' essencial para sua efe- --------�-

pr ívilêgios, "do rotariano. tívidade como rotariano e
. Os beneficios mais im!> para nossa eficiência como

V E N D'E S Ediato são Os ,que se origí- Clube.' _

"nam do companheirismo ca., Encaremos o assunto sob
racterístlco do Rotary. Em êste aspecto: a Lnossa fre�
nossas reuniões . semanais quência é - de grande va··

todos - nós encontramos 101' para nós para o clube
mais oportunidades de fa- e para o Di�rito. .

zer novos . conhecimentos Observemos a roda de en
entre - homens; que como grenagern usada como insig-
nós, -se destacam na COlIl'U· nia do 'Rotary. ,

nídade ; de com êles trocar- Na periperfa '
, da, roda

mos - ideias numa atmoste existem 24 dentes. Enquan-:
ra de mútua confiança e to permanecerem - todo"
respeito: de apreciar sua êsses dentes essa roda po- dcompanhia é media que par- derá se engrenar perfeita- MOVEISJ de quarto e

ticipam de uma refeição, mente .com outras rodas de casal e solteiro,
.

sala de
conversando despreocupado engrenagem, transmitindo- jantar, copa, camas paten
e anrístosamente. Aqui tam- lhes, assim, a sua força. te. Filtro, geladeira Fogãó.bem poderemos nos encon· Porém, a perda - de um só '.

trar com sócios visitantes dente .. - a falta de um com Econômico, Liquidificador,
de' perto e de longe, 'talvez panheir., prejudica a 'efi- Fervedor, elétrico.
dêles obtendo pontos de ciência: da roda, e .poderá Vêr e tratar a. Rua Hen
vista e ampliando nossa vi- até impedir o seu _func.iona,-· rique Boiteux, 44 _ no Essão com referência a assun- mento,
tos nacionais e internacio- A nossa f.requencia -regu- treito,
nais.
Outro 'proveito é a opor

tunidade de aumentarmos o

campo de nossos ínterêsses
e a extensão dos nossos co

nhecimentos sobre materia
não diretamente ligada à
nossa vocação.
E' quase certo que sem

pre obteremos informes no

vos e valiosos dos oradores,
durante as reuniões sema

nais. . ( A S A '
.

- I
, Cada um dêsses homens

.

'

OIS IRIBUI.D-OR--

i�lhi��u�e1�mpars��erc:n�!: Aluga-se no centro da "6ídade, a Rua .Padre Boma M AGA Z I N E H. O E P C K �,cimento em determinado 47 otima casa, Esquina' ,

.
.

campo de p,ensamento' ou' Tratar em frente no número 48, sobrado' Rua Felipe Schmidt .:.. Florianópolla'ação. 'Cada um - significa .

. .
1." ;� .

. '". "" ". .:
·uma ODortunidade para·,ob· .

-

.

"

'I'
' , -l, .

. _. �
"

. ,

'
.

'

,
-

_', ...

·<:C·õNfIIT·Iiil·i
.....

Pfi·Z·it·····::·:·êãiôliiãl:'::�:!·Cã·r·ü�a',.ãl:::f�, ·

,Divirta-se, no -mais· aleür�� alD�ieBte - �e florianópolis
Jl �� I�HIM lUNIÁ 1� M��lS Pjl! tUm_iOO li F�Mj �lj�UM�NT� Itr I� J� 24 HIIü�

••••••••� �•••••, , G ..

(�NE
.

·s Ã o J o S ,E S A B A DO, "

j
.

�

_':••{�
.

t'- . '.. 4e
'

.

-

� \ _

'

.
..

- �

_.-", �

"1-

Tratar com Engenheiro Rui Soares,

E' AMOR . AMbR
CoM MAII1SCULA,
EM TÓ(1AS AS l'HIA9
DIVfRTIDAS 'PA

COM[ VIA Pô AND �

,/

-

•

....."

�.a ro upa a n a t ô m lea,
"

I

paJ3 o homem_ moderno·:,"

� �aior AY�nlura verídica dos nossosDias! \0 'mar�Ynhoso
apresentado aos desluri1brado� elhos huma�os�
U i E

Súperscope, 235 e Tecbnicol...",_Of_,�__.._,��_--��--��----��������

-! prática::. já está. pr.Qhta para você usar.

n .econômica ... custa. menos, em relação
à sua alta qualidade. É elegante .. _ d.:senh_ada
e cortada por modelista He renome.

'Experimen'te hoje mesmo sua nova

rO,llpa .I�perinl" Extr!'. Se�á úm ·-.nce....
,

.

/"

• Fabricada com tecid&s e aviamento. d.

supericr qualidade, pré-encolhidas..
• Corte 100.% cnctômrco, meil confortável
• mais elegante. •

• Cônfeccionoda em Q""tro tolhes (címo,
lIOédio. longo e exfra,/ongo) e em ':U
tamanhos difcrentes,

-

..:.
• Garonti,la por uma indUsfrio-esp-edàtiztJ

, dó" há 35 onos, 110 (omõ de vestiário.

"

S.-A.
Rpa Proles, 374 ., -Sõo Pculo,

;t --

Daniel GeUn Bella 'Darvi

francois Per[er .... Vlclor Yicas em:
'\ "

'
-, '

.

�nmbra DO' Telha�8
CinemaScope e faslmancolor

.........

mundó 'Subma rino' pel. primeira Ye�

,
.
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QJ?ml,rJENIE.:TOsm-ME�,(l-}\CABA DE-fXPfD1R( ÕFrcio AO�_,ttU8ES' RROFI�rONA:IS:,'DA tAPITAL, .PARJ\;:UMA RIU,NIAO·tiO PRÓ�
·�JMO} 1l1)-"1"!,: �'fl�f �E·,�ÇtnOARf DOS DETALHES DA REAUIA1Ç,AO no! CAMf>EONAlfr'Of 59, ClUE :e-JAAloRAt· nA F�C.F.�,PRETEN-

.
-.'

-

DE' JNICIAR A 1-0 DE' MAR'CO
." ---" ,

. .

/

......
---------------���,---- ._--'-,----,-------

() ESPORTE Et4 UMA VIDA
Escreve para a GAZETA depositário de saber e de

ESPORTIVA, de São Pau- ensinamento para quantos
lo, o comentarista carioca tem tido oportunidade de
José Carlos Lima: folheá-los.
Luiz Gallotti é, possivel- Ainda no govêrno Dutra,

mente, õ 'mais poular dos após ter exercido CIOm brí
ministros do Supremo Tr í- lho inexcedível 'a Procura-

,

til 1t T
' bunal Federal, a 'mais arta dor-ia Geral da República,

'8'
..

IQÇftlWft
·

U'
'-

'.

,.,.

� II d
Corte Judiciária dÓ país. foi nomeado ministro do

_..... :.� • 3.:;.� "

:.... l.
�.

'

" .1',· ·r.l:9,-m·.'_,1. O,� f: �

, "41'1111'1'3 Ob D O ��:��c�;· p�,:� �I��:� �Yr�:m��;i���:l��;�:r��
.:.I,.,.�.�.. III1'DU _

. U O sempre 'amiga para- os que País tem reafirmado sua

dele se acercam, Luiz Gal- eleVl�da categoria de' [urís-
públíco.. 1 riah Silva. J�'na pista, pro- por' dirigentes previamente lotti é dos que fazem ami-: ta le de bromem de' bem,
-, Ao descerem do avíão da I tegidos por um ,cordão de designados, as faixas da Con 'S·,:.,
P A

'
" gos com os primeiros con- eus votos sao sempre aca-

. an,
- merícan, receberam os I. isolamento, Ils membros da federação de Basquetebol, .

campeões extraordinária comitiva naeíonal forma- alusivas ao grande feito de lactes. Não é de se admirar, tados e ouvidos com o má-

ovação. A frente vinha o ram em linha, ocasião em Santiago. por isso, que ocupando hoje ximo interesse pelas partes
chefe da delegação, sr. Mo- ! que lhes fo�aín entregues, uma das posições mais ele- que reconhecem mo minis-

NOI'" n'lr S-=CR
.

RI:
.

-
''VITORIA DO PROGRES- . d tezori d

'

.] tro Galottí um dos.... mais,

,.'
.. 'il�wr): ·ETA .i_DaffiDIRA,ÇAO· SO" �:p�bli�a,eoC:!�i��:'�:l �� brilhantese dignos cultores

QATARJ'If.NSIIE DE' '" fU'TE'BOL,
Visivelmente emocionados seu entusiasmo de despor- do Direito e da Justiça em

.

.

com a entuaiastiea recepçã., t' t d h '1 nossa Pátria, [á pertenceu
.

Od:81
e a festa que o esporte ca- IS a e e ornem VIllÇU a- ""

lli I
' , De acôrdo com comunica- Muller - 8 -clubes ríoca lhes oferecia, os ces- do diretamente no despe. - ao Saperlor Tribunal Eleí-

,

...

ção publicada -

em Boletim E'ste (3.á) -"- Flortanó- tobolístaa do Brasil desfila- to, toral, onde exerceu a pre-

·

.

� "

':
!
� " �:J;�ie,Nto:;:'���ig!�' ��. �O�ls�b�t:jaí e Blumenau - �d:�lNfc?{t�s:::�. JId::tuvI:h()N:d:: , Nasceu ',� ministro Gv.� ::ên�:e daJ�7��1. �1�:Z

, � _._ _ r líadas e ,em -atividade's de- Norte (4.a) - São Fran-' -ec -araçoes mal'S . e a a as I' T"
.

d
•

N(h.canipeonato� Brasíleí- Canotiers tendo: "a regata j'verão :realizav;ééoln té.í'mino'. qisco, Joínvile, Jaraguá'e sôbre as peripécias do Oam- r
ottI em -; ijucas, no Esta o sempre com espírito de jus-

r-, de 1'927-' .,.. tr O"
'

1 id f tuad -' em SO 'de: maio' dQ ano em :ll:Hl'a - 8 clubes peonato Mundial, maR pelo de Santa Catarina, a 15 de tíça.vpôde ao deixar a Jus
I) , '.' ,

em que. es e ... ma�g�ra SI o e e ua a em curso; 'iro.pretelrivej}mente, .. -01i\ clubes classificados que ouvimos, os [ogudçres agosto de .1904, Vindo para' tiça Eleitoral, receber aplau-
Santa O�t�rlna sendo golea- 5 de Julho de 1898, na en- um Campeonato /'RelâmIla.-' nas 'diversas ZONAS num n.ão advogam 'p.ara si as gló- o. Distrito . Federal aqui ses, e agradecimentos de to-

1

da' ��p.elos paulístas por 'seada 'de Botafogo, presente gó'" de 'um"só') �urno .: paira. 'bota:!' de oito (8) disp�tarão rias da conquísta, que, em d'
•

f' ':J ld l' •

_
'

C e" 2 t d sua opjnião, foi uma conse- astu ou e se. ormou pela u(:)S os .partI os piQ'1ltlcoS f,

1-6xO, ·foiíam. assinalados na-' o Presidente da.,República� t)Hra�,. um- � .!lRP ao e um .a
-

:a: e apa, não s,en o ,com--
quência lógica do desen'vol-' Faculdade de Direito' da . .

da menos de 110 tentos do,s Dr Prudente de Mo�a.is
.'

I�O!i'Cam!pea� -.. ,,' - puta;dos os ,pontos ganhos l'mento do nosso basquete- UnI'ver�I'dade' do RI"O de' Ta-
naclOnlalS,

.

'

,'.
" �'-': s, c_l1Jbes -yencedores do .na- 1.a, .. � ...., É autor de vários e im-

quaIS 37 dos
.

feitos pelos --(000)-- ch.amâdó Ç1a.1nIie<màto :."Re-· As disputas da_1.a etapa boI. neiro a 25 de Dezembro portantes trabalhos de di-
'bandeirantes. Mas o artr lâmpago", serã9 OS CO.l.lcbr-- �erá ;dé�uois turnos; .' .. . d 19'26 0-b d'
lheiro-mór foi um carioca, .A primeira regatâ notur- rentes ao Cámpe(,}nato Ga- Na primeira etapa o trans �anela, alias, traduzIU e. '.' teve istlncão reito e colaborador de vá-

: Ni.lõ' qué marcoU. 13 tent.os, na efetuada na Arn�rit� do tàriI:ense, de- F�tebol?
.

PIo- pgrte e �stadia das delegp.-, ll!UIto bem ': p.en�amento àe em todas as cadeiras
•

do rias publieaçôes da "Revis-

,Sul deu-se na Baía. de
mOVIdo ppr ,esta Federaçao., çoes sera por conta próprIa, todá a se�eça.o. '. curso, o que lhe valeu os ta/ Forense", acatada revis-

." .-' x-X-x . .
, c.orís!an tes :de':2 -etapas;, . O Regu1amento da 2,a

- � VItOrIa do BraSIl n� maiores' elogios.' ...
/

b '1' d d
Os mais. - !antigos clubers Guanabara, 'nQ' Rio!- ilumi- A IJi 'etâp-a seril -aividida, etapa' será _ o "Regulamento MundIal de Basqu�te�ol e, .." ua ! .rasI eIra e ita a nesta

.. �e �t)lo do Brasil sã� ,'9 nada por oito poderosos em �ON.MV·':, '�'-' ',d1): Campeonato Ga tarinE!<l1- antes' -de tudo, a. VItórIa do �oi interyentor federal, Capital,

l' d .R
.

p
, holoflQtes do' F'�t '-Sã ,�1) 'ZONAOéste _._ '6' el,u-, .,sle., de Futebol". ,[U'og;es.so es�ortlvo de �os- após a reconstitucionaliza O ministro Gallotti é vi-

",�-"e: \!,lJe:': e....
. �gat?.p.....�Ó}t_?> _,�" _,_. _,_���!,--:, G-��f�;.:!W:Ó!l�.�.:,gátr'ãu l'�alrt· " Na La etapa a 'Federáção; sa-patna, I:!�J�. sem dÚVida, ção do paí!, l?-0 seu Estado, ce-presidente .do Conselhrci!

, Af�gre (1888), qube. d�_Re. .Jo_a?�,; Ã�l.Jcep�u .:n,� ",�r��]:t p�a,?, ,e1 vJlêé--;�#�·-�'�"--·'''''·- ,.'�I@ ..%t's'64J;r-é-·a-"'l'�n.dllfb.:r.u;-" ,��� "da� ..!QrÇ!l!! ,do e��ort�. ·oc.a§jã,p ,em. qUe teve opor Delibêratiyo .3o,Fluminense
.gatas . Guaíba ,,(1892) e de agosto de 1943,� 'com -lU zom $wl� 8 clubes" .,;�lOR' lOg�s ... _reah�ados na. e� t.olto O_:Intl'Ildo: .

. -_........ .. __ '
lJl •

,

· -CMe -'d� 'Regatas Santista gl'�nde. brilhQ,� apesl=n:' do.de ?n�e sairão'l campeão e 'Ca:p\tál; e �tf% 'no" int.é!Çiâl:;l..;� t.�: ;Coi'te"ó-" .

1 _����a��s<?e tcim�r �n��e:. �'(siiif, clube), - vice-preside�- �

:. (1893): No lHo' o remil'$urr, mar encontrar-se' ,bastanta e 'VIce,
"

cabendo maIs 5% as ..Llga�"
..

-

.

� ".;l
.'

. �;a� .:�I_ClatlVas arurllnIstra? te; dO'J�. Clube ;Brasl-
/' .' 1895

" ....-"

'do 'f'd'" ':ít d:
'

"

..
' 3) ZONA E.!!te - 6 cIu- que forem sede das có'h:l,petI .. A'delegação 'permaneceu lio]eA'1;!ancos aplausos,· FOI lettó ,e..cmembro do Comité

· g�!l_ em,. •
- q�ap.o ,I 'a�, a o, " ."

,,,.. b�s, deônde ,saIrão 1 capeão ções.' . . I '--, J,t ... _.',' . 't'· d ..
' f' t d A;J0 '_'.

,kmdada ..a 'União de' Rega- __ (000)---; e 1 vice; - Cada Liga indicara, an- ,en�o_), eTllP? .nq_ Galeao, IPe-I' �m ,�g1�:a Q.a ren e_a .Ml1JllpI,eO �Bra!!Heiro, Fre- >

·

Flu
. -1," A"

'.

'tO
- '4). ZONA Norte ___:_ 8 clu- -tes do início do cam....eõna-' ht 'l-mpOSSIDlbdade de se. de- mt,erventorla ,federal, nao ·quentá ·com. assid'uid:-'de o

'tas
.

,mmense pe os seI- prImeIra compe Iça) .
.

. _
'

"
� s-embaraçar imedl·atamente "

.

"

'
''II

.' . ';' .

,_ .". '" , ., be�, de on?e salrao 1 cam- to, -3 arbItros de seu quadro. ,

' � .

' persegumdo os adversarlOs Mâracanã' para' assistir aos

gulntes clubes. C. J;t, Bota: .autoplObrhstl(�a, realizada n,.. peao e 1 VIce' re"'pectl'vo o·s quaI's sera-o
da rnultldao que, o aplaudIa. - -t d

.

I'·

. .

"

.

'. ,.,.,' D' ... , d ·t r nem pro egAn o os corre l' jogos imnortante' do
fogo! Gragoatá, Luiz Cal- AfuérIca do Sul çleu-se e:n ,ZO,'NAS ,designados pela.. Federação' epo18,' e, .mUI o es ?rçt·o, I' ".

-

't-
S Capl-

, _., d l' ( O' t '(1) L' J A "t . t' ,-'. consegUIram -os seus ln e- g onarlOS, peonato carioca de fu{ebol
des Icaraí e UnlOn dos Sao' Paulo, no.ano e ...:l)8 es. e .a - aJes, oa- s presen es ms ,ruço,es gl·.anfu' :-embarcar, no carro N A

d P 'd,. ,- çaba e Concórdia -"- 6 .clu- poderão' ser complementa- B' -'. o ,governo o resI en- e,' sempre que' póde, está
. '�'llEtAIA:.'.,VELE'IR','A' ,..f'·DlDIO'.

bes das com outras qUe porven-
do CO�J!o de B.omb�Ir9s,. que, te Eurico Dutra foi nomea- firme entre os que' v-ão tor-

. - SUL (2) C
. .

t· b'·
.

f' 'ú em trlunfal corteJo condu- .,. .

._
.a - rlG-IUma, ura ven. am ser �eces;:! -

.ziw-s'e áté O c,entro da cida- do procurador geral da cer.e incentiv�r "time do
. Tubalao Laguna e Lauro rias. d d

,.'
'

H t' p' . R 'bl' ..

FI
'

lU·rTAM�UTErr
.

___,...,.- e, ,:e . 31 �o;: o e'l' alssan'" epu Ica em cUJo - cargo uminense. Pertence a tra-

i, -> � • J' An ���s��d��fih���madl��t:d=: ttév�d" mdaisd uma vez, opor-,' �icional família catarinense,

Arnaldo Silveira do l)or Olivio Lope� e ,Vil·- foram êl�'s �alyo .de ':extraor-
um· a e _e provar e .de--. e casado e um dos seus de-

Os dois dias que antece- lllar SÜveira. ,diniria manifes.tação· de monstra!' sUia alta capaclda- sejos, naturalmente, era

!leram a regata realizada -IA tardê, cumprindo a 2.& simpatia e carinho, desta- de de jm:'ista e de defênsor ver seu filho forma'r :entre
o

no domingo _ dia r, deno- eta,pa desta regata. a mes- cando�se a homenagem pres intransigente dos interes- I)S tricolores O filh -

minada "DIDIO
.

BUSTA-. ma brisa ,rolava sôbr-e o ver-- tada a frente da s·ede da ,'_
. o ape

MAN.TÉ", uma justa home- de das águas da bafa sul, e CBB na Avenida Rio Bran- ses das Fazenda naCIOnal. sar do exemplo paterno, é

--:naifem'-do ;VeleiroR da Ilha' ·novamente Os concorrentes co.
" '. S.eus pereceres são hoje umbotafoguerise.:.'

..

'lo

.ao Exmo. sr. Capl"tão dos .na raia, .com mais um p�r-
.

�
. . ',-;._

i Pôrt(ls' foram de fórte ven- t:icipaIite: "Pinguim", ago- ENCARGOS. DA A.F.A, COM O .SUL-AMERICANO

,·tã'" � d' �"I'
'.

d" d 'I.. to', súI': . que refrescou, enl ·r� e.m núme.ro de 8 barcos, .

DE, FUTEBOL � Eis quanto terá que dispend�r a Fe·,
.

'I:· ·'1 O O' 'epen en' e'( muito. a fórfe ,cariicuIa ate Dàdo o tiro de prepara-- àera�ão A�genti'lla com .os pai'ses que i�ão � Buenos Ay- ,�_� �., ••• '
.-, '.. ,�

.

'

.
.

: '.. .; ,', .

--'eÍl.tãc' reinante.
.

'Domingo, ção, log6 'após o "balão" res dIsputar o Sul-AmerIcano de Futebol, em março pro-· -'. ". _
.

'

.'
J porém" amanhecera' com desci'a e os bar�o� sairam ,a ximo : " :

. Com uma grande massa os dOl's capItae� cump:rÍJ:I?en I b,ens) Edú e :Haru}d.d-; Aci-
;. tinia stiave hrisa vinda do prOCl1r2 do obJetIvo: a VI'- ,

'_ . '. de, -torcedores. sob um .sol t�vam o sr. JUIZ, num am- 110 e Valter;' Lau..-ó .(Osni)
-'sul que _proporci.onava as ·tória.,

,

... '

.

__ ."
,BrasIl, 6 JO�os a 11.000 dolares .cada. 66.000. braI?-do e uma.suave ,br�sa, blent� �e cordialjda!fe e Cl),- AberlardQ (Vado)· Joel Pe-

embarcaçoes mal'S 1eves Novamente o barco Tu' UruguaI.- ,6 J.OgOS a 8.000 dolar�s cad'a: 48.000. prehara� d'omtp�o ultImo valhelIIsmo ,delportIVo.. rerE::ca. e Wilmar.
"

.

uma oportunidade de vitó- fã?", agor.a .ttípu1ado. P,?;' ParaguaI - 6 Jogos a 5.200 dl)�ares cada :'21.200.. -ã ta,rde, .no Es,tadlo do ;pau- E�ta de p�rabéns pOIS, o Os tentos dos locais fo-
-ria nessa regata. Vllmar SIlvelra ,e Slmao Perú _ 6 jogos a 5.200 dQlar.es�cadà,;:.•21.200. la ,Ramos !. C. na Trlnda;� co?!unto m.�llto hem dirigido um consi�dos por Wii.-

-

Carioni, desistiu de'sta 2,a Chile _ 6' J'ogo a 5.200 dalares 'cãda' 21 200 de, as. �ql:npes representatI 'PelO sr. HIldebrando Trup- mar. (penaltI) Joel (3) e

Notava-fie; entre os con.. etapa na 2.a volta: ,
.

',' , , s, .' ,," vaso d'ü. G,D.� Ind-epend-ente peL .

�

/ Perereca.
_ co�'r'��.tes"a presença de .um Consumida as 3 voltltil re' BohvIa - 6' Jogos a 5.200 dolares. .cada; 2L200. local e dó Renner F.C. da

'

Na preliminar os jocais
· pan'tlclpante do Iate Clube gU1amentare8-; os barcas··se Total a s:er pago pela â.F\A.: 238.800, ou 'seja em Cainta:l

.
. . �s ve,!lc;edores fo�maram, tan1bém 'triun�fll'ani po,r 6

"':Ar""en'ti'iio __:_ tripulantes de 'IElres�ntaram asslm"nâ ,che.. nossa moeda 35 milhões e 800 mil cruzeirós. ,

Com o sr, JUIZ dando lllS- aSSIm,: AdI,Is-on, Carhto CRu t(:l1teS c,ontra' S. .

'-iat�(&rgentino "ANT,ARES\' gada::··
" "

'x.]C x· .:. .

t:r:u'çl1íes .aõs dots <:��i�es' -.---.--.---.------

-

que S�' encontrava partici- 1'.0 Vehdaval; 2�o Zanga" ASSINADO O CONTRATO PARA A LUTA PA1.'- do� ;c01!-Juntos, teve InICIO o NA F.C.F. UM ·PROI·E'TO, ",D,O.pando d-a vitórios;l. "Huenos do; 3,0 Audaz; 4.0·�Ar:go- ..:._
..

-�'..- preho as 15,25 hs. Decorreu U J
.' Aires- - Rio" e que"por.ava- 'náuta�.5,o Cidone;'6.ó 'P.1:(l- 'fERSON x J9HANSSON - Nova Iorque. 4 - O Cam- de maneira brilhante a dis-

AM.E'RJ'CA.ria no '-barco, foi forçado a ·guim. e 7.0 Coringa:
. .

peãe mundial dos pesados, Floyd Pattellllson e o Suéco cip1ina aos .Iprimeilros 45

abandonar essa prova inter-
. Computados" 0'8 '.,pontos Ingemar Johansson as·sinaram o contrato para uma luta mt. qu� termlllOU .com' um

',n!l:eioJ;lal.
.

'daS' 2 etapas, a Reg�ta "Dí- ,

.

h
"

t C 't I á'l i� 1 �n I O
tento 'para cada lado, por

dio-Bustamant"e" aprés-entou
,em JU� o proxm�o, nes a. apI a, v _�. a .p_e o . I U �., 'aí já se nota que no periodo

A's 1.0 'horas, quando o"a 'se:guinte' ela'ssifica-ção: ,campeag recebera. 4{).% da arrecadaça� _

e' seou desaflan- i�j.cial o prélio foi b,Pm dis-
,- '!baJãõ" 'desceu- 7� barcos" 1.0 _;_ Vendâv-al, c/A-tle- te 20%, Ca'so o mV1Cto' eSlIljl.fr,!tElof' '��a:p.d,lllavo vença pu-t�do. __,.

,_

- Sálram. para Ó IP�rcurso de' :mar' Pires e' O�mar' N. Pi- a peleja, haverá após 90 dias da real,'zação da, mesma, Ja; na segundà' fase os

... -3'-voltas; �em, raia triangll'- res, 1.892 ponto's-; , uma desforra. A última vez qUe ,Pattal'spn lutou foi em _lo:all> .�ra�as ao fator cam-

, la,�,,; com . duas 'bo.ias em .

'2:0 - �Zanga'd?, é/l?jld1".o - t do d
-

d
I" t· fa;·l t Po e, Ja estarem adapt'ado�

d>Q'l'la.vénto e uma em largo,' Soares' e 'DalmI,ro i� l:290 'agos 0._: ,aIlo passa o, quan o ' nocau�eou'. C.l men e,. ao mesmo conseguiram do-

Os com:a·nd'antes mais habi- 'pontos;
. �' . RoY�HarI"is.

-

� -,

_ ''-
minar. completamente seu

, l�'doso!t-''41prov-eitavam' o má- 3.0 __:_' Audaz� ..c/Laudeli- ,>. x:li::x adversário que fisÍ<camen-
'ximo no mínimo de vento e' no Xavier e Odioln Conti QUADRANGULAR INTERNACIONAL EM ABRIL t� -esgotados, foram caindo

qUll:lq.ilêr..?,rajltda mais sa1i;_ !938 pontos; EM PORTO ALEGRE _ O Internacional" -comemorando ue produção e, com isto

'en� �ra aproveitada d.evi- 4,0 - Argonauta, cjJor- lJ;proveitou-se O Independen-
d'MIJenté� Obàrc.o'''Argonau 'g-e !V.' Alem'e Carlos TU1'- em abril próximo seu, cinquentenário, :promoverá na te para assinalar maisqua
ta'! ::"":"tripUládo por 2 vele- chetti 688 pontos; .

ocasião. um, tornejo quadrangu.lar internaçiónal en1;,r'e o tro- .téntos, enquanto seu ad..

jadores argentinos do -iai-e 5,0 - CIclone, c/Carlo.s e Grêmio Porto AlegreÍlse, River e Racing, ou mesmo () V'ersário conseguia ,mais

''',Antares'', que se mantinha 'José Chielighini 415 pQin- !ndeIJendien.te, da Argentina e o quadro ruoro. um. -,

no 3.0 '. pO'sto, perdt!tl esta tõs;
.

. Quero aqui frisa.r a bôa

.oolocação para o "Audaz" 6,0 _ Coripga,. c/Joa- x x x atúação do�árbitro e, a dis-

faltando apenas 100 metro,S quim Belo ,e On-dinaldo Oli- SUL-A-MERICANO DE FUTEBOL - Noticias vin- ci,plina dos '22 e'lementos

para a-,chegada. v�ir'l 348 pontos; das üe Buenos Aires dizem que o Campeonato Su1-Ame- em .campO que íi)i excepçio-
" Após 1,30 horas os barcos 7.0 - Pingu'Í-m, !e/Luiz ricano de Futebol terá mesmo- inicio..Jl, T d.� lJlar,ÇO'."No ,na.!; PO?�âS vezes' àsal.sti
cruzara� 'as boias de che- Moura Ferro e Valdir Lo-'. 'dia anterior será inaugurado' � Congresso' Sul-Àmerica- I1tn� P!!·�tI�al.que _nfa tecni�a

.. gada assIm: pes, 168 pontos. '. _ j
,

'

�dlac ulS�Ip,ma osse ao

1.0 Venda�al; 2.0, Zanga- Aclamado os vencedores, no.
.. -',' . i, brilhante.' .

do; 3.0 Audaz; 4.0_, Argo- o ,Ex-mo. sr. Capitão dos x x-x ,
.

Teve <en�ce�ramento � pré-
nauta; 5,0 Coringa. e 6.0 Portos usando .da palavra ROBINSON x .MOORE - Nova Iorque, 4 (UR) ,- 1ui 'com Ó a�Ito dOdárblt�o o

Ciclone. saudou os veleJadores cou- Haverá mesmo a luta êste ano pelo titulo mundial dos pla'ê�td as,s1.nalaln � 5 en-

H e ne ta 1 a 'etapa corrent�· e fez a entrega .
'.

.

'
.

"
A I .'

. :fos.."� 2 pM'a os OCats.

,?UV 'lt
s

d'e' tAncI·a' dé' medalha aos colocados melO-pesad0'8, entre o titular da coroa, Archle Moore, e
" E em 'SegUida os jogado-

na �.a vo a, a SIS e s
d· R .._. .

"'_ d t
do barco "Tufão", triprrla- em 1.0 e 2,0 lugares. o campeão dos mé lOS, Ray OOlllson. res aU'X'..çan o-se, enquan o

Río, 4} (VA) - Apoteõtd- cala em São Paulo os ces
ea ;recepção tiveram ontem, tobolistag brasil-ei,r�s foram
nesta' Capital, os campeões recebidos por grande multi
m�nª�ais ,

de basqueteb�ol,. dão, em que sé contavam o
'. P'l"lmelro. ,tItulo dessa nazu- 'representante do prefeito
Ir�a conquistado em todo -o da cidade, presidente do C.
'u:t;li'verso no ano de 1959. N.b., C.B.B., federações

.

=Desetebarcando no 'Ga.leio! amadoristas e delegàções de
.. , às 22,15 hs., após uma es-' 'clubes, além .. de numeroso

Ao que soubemos, existe
'na F.C.F. um i, ..otesto do
América, de,Joinvile. contra
a VaIlcad-e da c?nesifiçação
do, B�epf>ndi � eliminaçao
do gremio rubro de Estadup.!

íle 58, 'isto irr�gularidadea
verificadas por ocasião do
segundo ,choQ.u� �nt-re os

dais clubts. O T.J.D. pe��
vj�o. i;erá muito trabalh:l
em suas prqximas réyniões.

-14°,AN,tVfRSÁRI0 ,DO CLUBE �

..

ATlÉTICO GUARANI
Marca a efeméride de ho- color, como se s,abe levan

je o 14.0 aniversário de fun-' tou (-m 48 o titulo 'àmado-'
dação do Clube Atlético rista, (I que lhe ,deq promiJ
Guarani, p simpático grêmio . ção ao . profissionalismo
prEsidido' há longos anos sendo hoje um dos clubes
pel(l desportista Newton Jo- mais queridos d·a cidade
sé Garcez, de cujas fileiras Aos seus diretores as�o'
tem saido grandes ases do I ciados e defeÍlsores o� cum
nos§o balipodo. O clube tri- primenots desta folha.

FORRO
TELHAS. TIJOLOS �".

i:AL E AREIA
IRMÃOS BITENCOURT
.C41� 8AOAR<'-"" fONE 180'

t'NTIGO DEPÓSITO OAMI4NI

IRMAOs 8ITENCOUIH

ANTIGO

.. �
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I S 11A(AO DA LEGISLATURA MUNICIPÃL:

"Iódo poder emana'dopovo e 'em seu nome s'erá exercidoÍl
-Entregar ao povo soluções- para ós ma is' variados 'problemàs; o d�ver dos ve re,adores 'Alias autoridades presHgi .ram o início. de' mais
uma Legislatura Municipal - A Igreja é a vig,a.mestra do organismo social- Discurso, proferido pelo vereador Ne rêu do Vale Pereira
As 19:30 horas, no Paço "Todo o poder emana do ra. Deus outorgou sua oríen- No desejo de Levar a Bom o primeiro martelar do ma- fensoras intransigentes de dos aos' trabalhàdores o sa-Municipal, quarta-reíra úl- povo e em seu nome será' tação aos homens. a êstes termo-nossa missão de Ie- lho na construção elo que, nossa condição de nação so- lário familia e que sôbre tutíma, teve -Iugar a Sessão exereído". Diz um velho adá- mesmos homens livres, dota- gísladores, missão de cara- haverá de ligar em estreita berana como Iegíslatívo do seja garantida a índísoSolene de Instalação do no- gio, com aquela símplícída- dos de tirocínios e -soprados ter social com, uma respon- colaboração o governo de espelho onde se refletem as lubilidade da fam1l1a.·vo .período. da Legislatura de que por si só caracteriza pelo espirito, ,estabeleCendo sábilidade bem espinhosa Vossa Excelência e a cãma- aspirações populares e com Haveremos de encarar séMunicipal, que contou coI?' a verdadeira modéstia do um modo de \!:iver capaz de que nos bem a aquílatamos, ra 1\�unicipal de Flo:t'Íanó- o [udícíárío .ponto. de apôío ríamente o setor da educaa presença de a�t:=ts a.ut�l'l- ser humano perante, seu o levar a felicidade, harmo- 'é pensamento uniforme em polis. '

p.ara o equílíbrío da paz so- ção para que o estudo nãodad�� CIVIS e mílítares, In- c�eador. A vós do pov� é a nía e paz social. I
nossa casa, cada um dos Esta mesma esperança.aü- clal.. sej:j. prevííégío de alguns.clusíve representante do Go- vos de Deus, numa arírma- Esperamos que nêste íní- ilustres edis ou cada bloco mentemos- com os demais 'Em partícular, como re- �oderi-amos enfim enumevernador Heriberto Hulse, ção meridiana e irrefutavel, cio da 4.a Legislatura, ,da parlamentar

•

entregar ao poderes, com a Igreja viga presentantes do povo de rar várias facetas que estãoCoronel Mário Fernandes que todo o poder, que livre f: Câmara Municipal de Flo- povo soluções para os mais mestra do organismo so- Florianópolis, do nosso mu- a encobrir ....
a solução dos,<?�edes, .�omandante. da Po- realmente for constituido rian�polis, bem com� duran- variados problemas ligados cial; com as forças ,arma- ni�ipio, cabemos a responsa- problemas socíaís. A OãmalICIa MIlItar, dr. Díb Che-. pela vontade dos comanda- te toda sua duração, pos- a esfera municipal Quere- das, em especial a nossa bilídade de completar 'com o ra Municipal de Florlanóporem, .Prefeito Municipal de dos, deve pautar seus atos samos seguir a orientação do mos nesta 'oportunidade em briosa Policia 'Militar, de- executivo municipal a ges- lis no qüe tange a estes pro-FI�rianópoli�, sr. Anto�io de debaixo da orientação divi- Mestre divino.

_

I que' temos a honra de eon- t�o. das coisas publicas mu- blemas legará belos a pos-Padua Pere�:a� suo-píretor
I tar a presença de Vóssa ElC- VIAJANTE nícípaís. teridade.'da Penítencíéría d� Estado, celência senhor Governador Exm.o. senho� Pl'efeito No terreno econômicorepresentantes da Imprensa'

'OTT'1'ONI' ARREGUl MunicIpal Dr. Díb Cherem, muito ainda temos que rea-falada e escrita, além de Heriberto Hulse, para depoj SR. e> defenderemos com tôda a Iizar. Entramos núm camí-grande número de popula- sitar em suas mãos a nossa Viajou dia õde fevereiro" energia que Deus nos facul- nho pouco feliz e nos que--res. esperança, lde reaítsarmos quinta-feira p.p., pelo "Con- ta, a independência do po- reIJ1 -iogar num outro queAo declarar aberta a' Ses- um regime de acôrdo J)ara vair" TAC-CRUZEIRO DO der legislativo, mas também não é melhor., Precisamossão Solene, o Presidente Ju- que possamos, trazer para _

� estaremos a postos, com despertar nossa .conscíêneíslio Paulino-da Silva passou nossa querída Capital me- SUL, para Porto Alegre, o vigilância' indormida, para de brasileiros, que emboraa palavra ao orador oficial lhorías conalderaveís. A pre- ; sr Ottoni Arregui Diretor estabelecermos uma harmo- fazendo parte do consêrtod leníd d
.

'

d N sença de
.
Vossa ·Exelência, I da L ,'.l, E' d d' i t ó ia _so em a e, verea or e-

'que SA'fYI, 'dúvida alguma nos ,a. oterta UO!..... sta o o n a en re n s Ir ma s per- universal, portanto com de-reu do Vale Pereira, cujo ."..,

R G d d S I fé"i,ta com o obíenvo de se veres de intercâmbio fra-discurso damos a seguir: Florianópolts Sexta feira, 6 de Fevereiro de 1959 "-.� . prest�g�a sobremaneira, lá é 10 ran e ou.
atingir o bem comum. terno, fazendo defênder a-o.... - ,--- '-,-' ---.-....

Dêste perfeito entrosamen- quilo que é nosso 'mas' crlan-P'ONTE HERCILIO LUZ to é que surgirão as medi- do personalidade brasileira',
"

.

"\ das, )as soluções que' nOSS01� e . deixarmos de .imitações

S
'

o> t 4 d:
.

'f}��
_

te ::s������s aguardam tão �U�b������U���:n:;e�r�::'
WL' e UJ'CJ � � I, I' n Ao -atíngírmos êste ideal verdade que nosso desajuste

_

,,�.. <

'

, ,�
"

fA.,
,

-'.

� ,

�

,

desabrochar-se-a nova e rí- 'econõmiço também tem' rai-
o

•

sonha flor, no conjunto dos zes universais. O homem es-

mu�icip!os . brasileiros, co . cá . síoso por .vencer- o es-

.. Rebltes degolados, principelmente os da coluna principal, ,O que dsse a respeito, o Engenheiro ��e�Xd�P;fdàd: ::����r��: . ��6�im��er�� q���dO���:
proprietário .do IACHT' "SPRAY"que tomou parte na última regata à vela. Urgem_ providências '��:l�����i;:� '�:o��ii �Ei�: :�{�go�:i:X;;��:� -

h I t'
·

t d
" ·

't d'
-

d P t modo de viver dificil e com- mas que se gaste multo mais
,

,',
_', para que, não se ten a a, ,am·en._ ar mais a-r e' a_"I" er, ,Iç.ao a'· on e. plexo da Nação brasileira. �empo numa distribuição)

. ,Senhores. Vivemos num demografíca mais '-perfeita,(�eportagem do jorn. Os- olhando a Ponte é vendo-a I sem cabeças. Isto, basta, pa- p�blicas, por interméd.io da tímaveís serviços vêm pres- regime democrático num tornando habitual e econo-
valao.Melo)

-

de baixo para cima, para ra apresentar um grave peri- DIretoria de 8bras, do Es- tando é desde que foi inau-
govêrno instituido pelo po-' micamente forte regiões da

Não se trata' de um fal- poder mais de perto 'Verifi- go." _. _

. "t�d�; ,a p.os§o yer, nomear, gurada, proporcionando o
vo.- .Num regime de liberda- massa �errestre jogadas ao

so alarma nem mesmo de car o que escapa a quasi El?ta observaçao. nao foi, uma comiss� par:=t �azer surto de ,maior progresso qe tão' grande que a própria 8.ba;ndono e que perfazemassunto para encher espaço todos os que' passam por feita somente por mim, mas, qe�içto e;came e minUCIOSas quê se efetua ,num ,traba-
liberdade chega 'a perigar. ruaIS da metade :do, que dela

nêste jornal, com º sensa- aqu€:la ponte viajando em por várias outras pessoas, ob�ervl;tçoes n� estrut�ra da lho dia e noite, unindo a
Ninguem pode usar seu di- contem nosso planeta.,cionalismo infelizmente' tão veiculos ou :mesmo a pé. que tiveram como eu, a Ponte -Hercil�o, Luz, antes ilha ao continente.
reito de liberdade a po:qto Mas prefere ir primeiro a

em voga. Sabedores de suas obser-., oportunidade, g,e verlfica- que -venha ª�ceder �lgum Ficam aqui registradas de fazer perigar a liberdade lua. A técnica 'avança no
O fato que registramos, vações fomos ouvi-lo e ape- rem ,o que estou afirmando, mal de ordeJ!.l muito �erla.. �ossas observaç_?es comQ

de outros. campo bélico mais- que em
vindo de fontes insuspeitas zar de apresentar escrupulos conti}luou o sr., Ademar. A Ponte nao foi �elta s'?- Sincera colaboraçao bem �o-: A liberdade de vida deve outros, em detrimento .da
nos -levam a acreditar,- que -naturais, desde que o caso as Quando aqui passou o mente para se� el_?gIada, fl- j II?-0,

o �pel� P!lr� que as pro-
ser assegurada a jamais po- seglll'ançà de nós t040s. Es',realmente, há 'urgentíssima sume aspécto de certa gra- Yacht "SPRAY", o seu pro- gurand� em chches _de toda vldenCla nao sejam demora-
deremos ofereéer liberdade taremos sempre com o'bje-necessidade de se voltarem vidade, mas em face da nos-' pri�tário e (!omandante, pe_:- a .espécle e nos cartoes pos- da�.

,ao nosso . proxlmo quandO tivos--- pos'itivos, e nunca ne·,para o caso, as atençõ�s das sa insistência, nós disse, diu-me'para dar uma olhada tals como propaganda de
,., . - esta liberdade' faz pericii- gativos. Neste particularautoridades responsaveIs pe-' que, realmente, vem desde mais demor�da sobre a_9ue- ,nossa terra, ��s, pat:a :eC�-1

O .caso e mUlto seno, e nao
tar nosso direito de viver. tal1'lbem pensamos interpl'e-

..

la conservação da Ponte algum tempo observando a la, portentosa construçao e b�r a necessana asslstencla

ad,�Ite demoras" _POIS qu,'� Semelhante principio adota- tar o pensamento dos ilus� ,

Hercílio Luz, nomeando uma necessida<je absoluta de admirou-se dtl ver o estado �cnic�, pontual e constan- s.erIa um c�i,me nao dar a
mos cdm relação ao regiJ;ne tres Edis FlorianopolitaUOI'l.comissão de técnico.s para uma' verificação técnica no,'

>

dê falta de assistência téc- t�, co�o requer l;lma obra P_?nte HercIl!o. Luz, as atén� democratico que abraçamos No âmbito municipal é pen-averiguar a pro,cedência ou, estado em que se encontra nica que se obser:va.
,

tao agIgantada, cUJos" �nes- çoes que esta a exigir.
com convicção e temos o samento nosso e tambem do

não das lriformações que aquela ponte. , Viu, ele, ,tambem, os rebi-
.

"

.

d
.'--

, dever de defende-lo intran- excelentíssimo senhor Pr,�·'
-'

'chegaralJl acj nosso conheci- Quem, pa�sa por ciI?a, - tes. degolados, principa�en- ., 1,1' (cmgre'SQ, ',' B,r-asileiro e sigentemente. feito municipal, impl'i:llJ.1rmento. .

disse-nos a�nda, -. nao s:=t-- te o da colu_na princIP_al, -. Seria com tudo uma aber- nova conduta de manejarO sr. Ademar Nunes Pi- ne o ,que ha'por baUEo. EXIS- ch.aman�.? mInha� .atençao, "',,:"',:Medl.CI.na MI.II.lar ração, uma'vêz eleitos e em- com os negóciofl publicos.
res (: um antigo e criterioso tem rebites que estao com... COIsa ahas que eu Ja havia

_+ possados, deixarmos de lado Iremos imprimlr um cunho
funcionário que exerce com' pletamente degolados, por observado.. I

I aqueles que nos elegeram de honestidade e de lisura
muita proficiência' sua pro-" mais inêrivel que pareça e

,Quanto á pintura e outros A partiçipaçã(i) da Legião Br�si1eira de As-
para entrar em jôgo inte- em nossas ações. Nunca de-

fissão na "Arataca", na Ri- isso é muito sério. pequenos desgastes, ,que es- sistênciá aio''!I Congresso. Biásileiro de Mediçina 5 rês'3es pessoais e mesmo' po- cenflo aos, comb�tes este-
ta Maria, Observador e com- Na coluna principal ·da, tão pedindo tambem a atep.-· Militar.,acaba de ser comunicada à Academia Bra-

�tlitiCOS
partidários quando reis, inoquos e improdutivos,petente, está diariamente Ponte, ha. rebites tambem ção das autoridades respon-

sUeíra, de l\.4Iedicina MilI,'tar, interessada, também, .. êstes são' contrários a eole-· evita,ndo as lutas é as reta-
saveis, 'bem como ,a substi- nJ4

! t'ividade. �
. liações pessoais, procurandoP'rogram'a' do Pre's'I·I·lo -.Ia tuição de' parte do madeira-' na sol\lção dbs problemas assistenciais no Brasil. Seremos tambem inimigos adquirir a confiança do po-U -.. mentq, são :colsas muito ne- .-

.

Em Pôrto Alegre, de 25 a,31 de agôsto, como 'J I
da democracia se aqui nos vo florianopolitano que Vhl'

G
.

d
•

da
'

',Ilha'
cessárias, mas, que não ofe- se"sabe, ser�o idscutidos"pl'íoblemas de saúde pú- � plantarmos numa de demo- na última legislatura a edi-Soc·ledade rana' elros recem perigo".' ,� cracia de inação, parada lidade se cUl'Var se entregl:j.r

,
' Estas foram as informa-' blica e aspectos particularizad()s da medicina mi- -; medioêre. A nossa ação d,eve aos interêsses politicos. O

11 S ções, que nos prestou' o sr. litar, no referiq;ol II Co.ngressô. "j' ser dirigida, sempre para o emb€:lezamerito de riossa Ci-mo.' r.,
'ES'TADO" ,Adernai' Nunes Pires e qU3

.

Destaca-se o tema oficial, atribuido aos Ser·-. alt,o, elevada. procurando a dade, a perfeição dos servi-, Diretor do Jornal "a, , '. não deixam de ser valiosis- , .

d S 'd d' A .l dA" d todo trans,e ascultar os an· GOs pUblicos, o tão decanta-PONTOS DE ABERTURAS: Prefeitura Municipal, simas.
�

VIÇOS e' au 'e a rmawa, a eronautIca e o

I
seios p'opulares e impedindo do' e f,alado turismo, o abas-

EI::I1á(tua\ )Fernandlo Miachiado , Palácio dia G_ovêrno e I Como' se vê, Ul!gem sejam � Erército: "Características das operações do Ser-
por tioHos' os meios ao nosso teoimentos de gêneros ali .., -

I tomadas providências apres- viço de Saúde no teatro amazônico". alcance o divórcio entre o mentícios, uma combate aCate;r;�FILE DOS CARROS. , . . ����:t:r���eg�f:Çã�e�e�%�a� .,.; ; -.;..-.-.-..;..-•••-;••
- --.- - - __.. ��;� �a��:�SI::g�pa��: �, �:��, c�nJ:���e co��t���;o d��1.0 Carro Estan-d�rte _ DedIcada a Famlha Morltz I --

, VIsita Flortanopohs o Governador do trabalho dos vereadores sen- o_perários e,
_ trabalhadores

e .em homenagem a -todos· que colaboraI'am com a So-' O REI 'M'O'MO no "", do assim o fiscalisador sere- construtores anõnimos de, -

"LIONS (LUB", no e' imparcial dos seu� re-I nos�o prbgt'e�so, enfim po-ciedade.
, .

'.
. , ;' , presentantes. J O mecamsmo denamos en1,lmerar centeZ'2.0 _ Caleça AquatIca (8arro da RaInha � Aleglo- L I R A- . Encontra-se nesta capital, 'um jantar com as Domado- 'democratico reeente.se no I nas de ptGbiemas' que aquiria)'. ,- Dedicado a E:I{ma. Sva. Ce!., Mario. Fernandes J

.' _' procedente dê C)lritiba� onpe ras no restauránte aQ "Que- Brasil, de u� funciona�en: I ir_emos de?ater com dedica-
Guedes e homenag,em ao Clube Recreativo Llmoense. I Finalmente, amanha o Clu- reside,'o Sr: r Lydio Pàulo' rência 'Hotel", a -realizar-se to maIs.. �mfprme .

e nao e çao espeCial na «;sp,erança
Lí' (M t

-

Aleg i) - Dedicado a be da Qolina abrirá os seus Bettega, Governàdor do "Dls- às 20 horas de hoje. Ama- outro senao este o Ideal que de encontrar soluçoes equa-
.

3.0 _ no . u açao e °r a. ,salões para o curto porém trito lrSul" do "Lions Club"; nhã haverá um churrasco todos nós pretendemos atin- nimes.Família Poli e homenagem aos ASSOCIados· dos Gana� al�gre reinado de Mbmo.
.

O il�stre: v:isitJ'rpte,
-

',que se n!l pra,ia de Itaguaçu,' no giro " Jamais nos colocaremos
deiros. ..' " ' I C_?m uma admirável �eco- faz,

acop!panOjr'
de sua pltoresco,recanto da chama:- - Todos os. partidos politi-- no. campo dos indiferentes.

4 _ Castelo (Mutação ,e' Alegoria.) Dedicado aos raçao modernll; e_ areJadª" eXlJ;la. espos.a e ilh�s,_, pas- ,da Casa da Torre, gentil- cos do Brasil, de �uIl:ho real- A covardia e a mediecrida-.0
.
,,' .

' .', l' ,L 'fruto da imagInaçao e da "C'
.

'

Flo' 1 mente ed'd el
. mente democratlco, lutam de r..ão nos fascina. DanteExmos. Srs. Governadlc'r do Estado ePrefelt-o Mu.n�c.pa capacI'dade ',artl'stica de Ne-.

sara o arnava em r a- ,c 1 o P os seus pro-
pela SOluça-o da 1:t'I1esta-o sc�

. '

_ _

d ' nópolis, -aprov.eitando a opõr- pri�tários.· �_. nos adv�rtla:, Os lugares
e homenagem ao Presidente de.Galpao e a, Comlssao e sinho -Garbelotto, O· Lira tunidade, tambépl, para vi-'

'

cial em bases humanas e mais quentes do inferno es ..

Tra,balhos
.',

'apresentará o seu já coinen- sitar oficialmerlte os seus "O, Estado" registra com critãs, a�par�dás nas tra- tão 'reservados aos indife-
O

- °f id carros" foram ide1alisados pelos Srs. tado "Càt.nava,l Carioca". companheiro� de Clube. Em satisfação -a visita do Sr. dicionais e sábias lições .rentes". Com tôda a convic-s re er os. .

. .

'

.

.

Amanhã, será realizado o sua h'omenagem� sera' ofere- B tt I' d h dos Papas Leão xm e ção podemos afirmar que oX R P V L I Car e ega, a meJan 0-1 e, f.elizJoão do.;; Easscs �vler, oumeu
.. 1_�!Ira 'e[ uz.

-

'mcintlIl1erital: �ai�e de aber- 'cido, pelo "'Lións,Club" local, eStada em nossa 'capital. Pio XI,'Mas esta luta f:re- 'arrivismo em.absolutamente
los XaVIer' confeccIOnados pela Comlssao de Trabalhos. tura, com imClO as 23 horas. f -

quenteIIJ,ente tem sid,o cur- não nos atrai nem tão pou-DIRETORIA ATUAL' Belíssimos, prêmios�, serão,
..

--

O·.�SD' f',az a UI.e's'a DI·relora ,da
vada .ou atrefeci�a dian�e co está rodeando e tentan-

, ..'. ·ofertados··a senhora e s�- I\ÍI de conjunturas pohticas nao do nossas consciências.PreSIdente - Arlmdo PolI, fihorita,que apresentarem as In ui t o 'nobres. Se faz Queremos por último tor-Vice-Presidente _ João Nilo Vieira ' mais ricas, e originais fan-, .

:,:',
'
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_ C 1 Xavier . DQmingo"das 16 .às 2� �o:- ", Tam'';L:e'm' no r�.no munic'l'- O -girmos a rea:lidáde de que que nos ortogou de maneira.0 ecre a�IO ,;ar .os . �, .. ras, o Clul1e da' .colina fara ;U'''' 'restes Perotto; 2'0 secre,. os pobres sejam menos po- t,ão €:levada, numa demons-lia' TesoureIro _ lVIaclr�Schmldt , réalizar' ô seu 'gra:p,dióso bai- piü-dé COhcordia, o Partido tári-o Antonio Jorge Floria- bres e os ricos sejam menos tração eloque:p,t'e da manei-
2.0 Tesoureiro ._ Doacir Selimidt' le infánto-juvenll, em c�ja Social DemOéi'átioo, na re- ni, e líder da maioria EU� ricos. Que haja uma mais' ra livre e: saber da pujançaCônselho Fiscal - AirtQn Thomé de Souza' e João o'�aSiãó acontecerá sen�a'" cérite" 'eleição para compió- clides Ma�con. perfeita idistrit�uição das �i- e da vitalidade· da democl'a-
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. com ,maravilhosos prêmios sfção dá Mesa diretôl'a da só um proprietáriO, que não as ,rêzes, mas' que tem dadQ'Presidente de criÀpao Joao dós Pa�os X;avler aos sei� primelros colocados Câma�a '�unicid:>al, 1(ogrou Jorn Millon' Vieira tenhamos poucos' proprietá- prova do mais alto pa.,drâo,Dire'1:Jnr -de Galpão _ Luiz Carlos Xavier (três meninas e três meni- iiiuma posição privilegiada,·
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.rios e. sim que, o d�reit� d.e espel'amos poder receber do
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- Procedenfe da Capital Fe-, proprled�de seja, nao IlCtt- nosso querido povo.� eon-rv. ,e arp n ar a
Terça-feira, gordaJ,o- com _a ep. °f�cqm--qt,l.� to. hO�d:l" deral, onde exer","" as fun- cia mais :realmente, assegu- sagração por termos sidorelio Xavier

, início às 23 horas teremos' o
. cargos ossem. pr:eenc I os """ rado a, todos indistintamen fieis aos seus "'anseios.Eletricid�de _ Thomé de SOUZIfl' .e 'Ataide Schimdt baile de eI!cerra�ent�, com! por. �eread�!�s ldio. parti:1.:>. ções de- jornalista' do's Diá- te. Q�e
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Decoração - Luiz' Carlos Santahà e Osvaldo Gon- a espet;tcular coroaçao' da ,Com 'a instãlaçãb ,do legis- rios Associados, encontra- salárIos nao sel.am tao grl-, sempre nossa consciência e

, nova Rainha do Carnaval 1
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d C ' 'd' 2 d se nesta Capital, o �r. Mil- tantes. No BrasIl quase que nossa vontade' voltadas paraçalves
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" do Lira.' A faixa azul-ama-I a.�lVo, e. on,c�r;_l!a, � o
precisa haver lei decretando Deus ,e tendo diante de nós,Desenhos das Fant!,\zias _ Luiz Carlos Santana r,elo indiqará a bela e alegre corrente, e, �le�Q_ao � po�se ton Suplicy Vieira.
tambem. salário 'máx!mo. conhecimento de que a vIda.' Encarregados ·da Mutação _ aJir de Paula, Pedro soberana dos folguedos mo- da Mesa, esta ficou assIm . S. S. veíô a nossa cidade, Que haja maior proteçao a só é digna de' ser vivida

Pãulo e Luiz C: Xavier
' .., místico� do cltibe 'da Collria. constituida�. presidenté ,11' a fim de fazer uma total co- famÍlia� çom amparos mais quando se tem um, ideal a

C'�'ml'ssa-o de Trabalhos _ Carlos Xav'I'er, Mario Segund��feira; dia 9, tam· Ju'I'I'
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e- be,rtura do carnaval. eficIentes, que- seja estendi- cumprir.v bém é dia de baile. Ou me- o· .e. r. ey S," ,VlC, --_XLvier, Vieente Araujo, Victor Zanétti, Dalírio Bas- 'Ihdr, 'noite' de 'baile. Baile presidente pr;, Neudy ,Pri- '·Ontem, esteve em visitp' (Ol:I:G'10 (ATARINE,NSE '_ f\,I'o·r·l·anO',\n)oll�Stos Luiz Xavier, Pedro Pauh Mori.s, Marco A. Xa- oficial do Lira. Baile gigan- mt>'Massolini' Ltr secretário a êste Jornal, onde manteve I;;
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d; I I tvier, EV'aristo Machado, Romeu Vieira, Airton T .de
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za, Osmar Ricardo, Jair de Paula, Pedro Zluarte, Hil- O carnaval do Lira será o ,_
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íon Moreira, João dos Passos Xavier, Ataide Schmidt, maior de tQdos:O mais belo. I, ,IR.MÃOS-:9I7SNCOURT sua visita:e formulamos vo- VAGAS NA i.a SÉRIE GINASIAL: Apenas 15 (quinze),At'amar .Vieil'a, João Nilo Vie-ira, Osvaldo, Gnnçalves, O. mais alégre. O Club.e da . c \. .8AQARQ • fON[, J8Q7 tos .de feliz estada, em nos- para os candidatos melhor classíficado's.Colina manterá, a sua glo- NTlGO DI pó, 110 O ... M_I !\ N I meios.Luiz f3arrtana, Valter Rubi e Aristides Jordan.' 'riosa tradtçãQ. _-:-- ,-'-f-
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