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O plano de ação da "Operação tecnológicas recent... ; aumento da I tomadas pelo Govêrno vT;a';ldo à

Nordeste", que será lançada pelo loferta de alímentos nos cestros se recuperação econômica' do Nor ,
presidente Juscelino Kubitschek, taduais e articulação geral 'da exc- deste,
amanhã no Palácio do Catete, pe- cução do plano. Logo em seguida o economista
rante todos os Governadcres dos ,A criação da Superintendência Oel501 Furtado fará Uma exposição'
Estados compreendidos no' PoH., do Desenvolvimento do Nordeste
gono das Sêcas, serâ supervlstó , será proposta pêlo Presidente da "ACANHADOS '00 CLUBIE DOZI;;--nado pelo Grupo de Trabalho 'do República através de mensagem a

�
,

,_ ,,' ,,', ','
Nordeste. que terá sua séde per- ser brevemente encaminhada aO '

"

'

,

manente numa capital nordestina, Congresso Nacional, segundo re ,
Abaixo €f'ois flagrantes CQilhiQ.os por ocasrao dos baí-

preferencialmente o Recife, po. velou, ontem, o deputado' Hermó., . .Ies 'êornavalescos. 'do eluoe Doze 'de Agôsto, vendo-sedendo levar â criação_ da Supe ; genes Príncipe, membro da maio- um grupo de moças e outro de rapazes, que formam orintendênía do Desenvo.Jvimento ria PJj!l'lanlental' na Câmara Fede. BI C'd N d t 'I'
,. ,oco arnayalesC'o.,:, "ACANHADOS DO DOZE".o 01' es e. -ra .

São êstes o, itens do plano de . A fim de dar a maior ênfase

ação propostu pelo Grupo de Tra.. .ao lançamento da "Operação
balho do Nordeste: reformulação 'N,o-rdeste", o Presidente dá n-, Ida política de aproveitamento de . pública convidou para uma reunião
solos e águas na região semi- às 9 horas de segunda-feira pró
árida; reorganização da economia "xima no Palâ-cio do Cat'ilte, todos
da região semi.árida e abertura os Governadores interessados nó
de frentes de colonização: intensi- problema, sem discriminação par.

ficação dos investimentos; indus., .ttdária,
trínis ; solução para: o problema ] O Presidente da República abri
da oferta de energia elétrica no) l'á n reumao pronunciando um'

Ceará e Rio Grande do Nort�· 'Idiscurso no qual estão descritas
aproveitamento de conquist�, �ôdas, as 'providênc�às que serão

Sábado último, .à cabecel- Ponta do Leal, onde reside .

dicional cortezía . da nossara da Ponte, nossa �eporta- prosísórtamente, por se ac�ar i Polícia. .gero notou 'um movimento em tratamento de ,saude, E as perguntas continuam·

especíal. Fôra, 9:11, detido- -!l,esta Capital, foi mandad!!
I
ainda desafíando a �uriosi,um carro �rcury, chapa a Delegacia de Policia. La dade da nossa reportagem:n.a 320:!»2. 4e pampQs N'd�: I:l:'l�a havia e pe nada sa- por que túdo isso? Que évos, guíàdo pelo seu proprie, bíam. Talvez fosse 'com a que houve?tário, sr, Hilário, G�anzotto. D.O.P.S., para onde seguíu, NO,tl'C•.'a'e da .'p,REFEITURA.tabelioo naquela cidade ser-" Aí também nada se apre- Ge AlI d' G' ;1 iiranae, Pessoas de· sua ramí« sentou que autorizasse as
_, n. re O s O- '

cZ' - �
�

lia, se achavam .no veiculo medidas mencionadas. PREFEITURA':' ALARGARA� A pol!s no aformqseamento da eida-
obstado de passar para o E tudo acabou assim. Es- mes" S 1- PRAÇA .PEJH):IR'A"�'OLIVElRA de fêz plantar mudas de belís�i.
Continente. '_

.. tara certo, Ouídamos que , apucala Conforme promessa "que fizera, �ll\S -plantas ao redor do busto de
'Um guarda deteve ,.0 car- não. o sr. ,Hilário Granzotto '

"

!
o Prefeito Dib-Cher�m determinou J�rpnimo Cqelho.

),'0. t>ellOis d� uma telefone-- e pessoas : de' sua familia, Acompan�ado de 'sua exma. serviços, de. limpeza "E! embeleza,-
f

A espôsa dó dr, Cesar Seara es;

ma, "ch�ou u� ::jeep_ da po- afinal, foram expostos a uma
esposa e �llha, encontra-se_ mento de vãríos jardins. da, -cída , tev� no local,- dando início. à ta

liciá,. E ócarro, com um po- humilhante e vexatória st-
nesta Oapítal nosso emínen- de: Os trabalhos já tiveram jní- ref1Í.

Ueial I júnto. retornou, ao tuação e rodaram de -Hero- te, coestaduano, sr, Generalj cIO no Jardim' "Oliveira Beló" e ':éimFÉITO ESTEVE COM'
centro. '=

_ ' "".' des para. Pilatos sem razão
Alfredo Gomes Sapucaia, I

no da Praça Pereira .e Oliveira. GOVERNhDOR .

Depoís de v&riOS ---' desen- alguma. Se a Polícia neces- Pl'OfCSS?�' aposentado da �E�. Neste logradouro, a filh de-dar Ó'chefe do executivo municipalcantos,» 'consegúimos.; "

on- .sítasse de alguma informa- cc;>la Mílítar e um dos atüaís matar escoamento aó trânsito pú_ tratou .com o Governadoí: Reriberto
tem, 'ouvir\ Õ sr. ',Hilário ção da sua parte: o certo � dl�etores do Clube Militar. : b1ico, 'haverá um alargamento. 'de ,Rulse dó cumprimento do con'Vê.
GranzottQ" a - respeito ItIo normal seria convidá-lo a O ilustre militar teve -a metro e meio. A providência visa nio entre Prefeitura e Estado, pa':ocorrido. : Declarou-'nos êss,e com�a;rE!cer a locar e hora gentileza. de trazer·nos .

a atender ao intensQ tráfego' de lVe!_ ra a realização de obl'as d'as_ mais
senentuá�io, da J'ustil(a -quç çleterminad?s.,. sua visita à t:edaçã.o' onde cuIas, especialmente de,'. 'n�ibus impol'tantes, que dizem l'espeito,de.sco�heee as razõés das . Serventuarlo da Justiça, -manteve cO,r�ial palestra' que aemand,am à Agrononllca e, muito de' perto, ao progresso damedid� 4à Policia, observâ- pessoa válidamente morál, o com o nosso dIretor. , -- I Trindaae. I metTópo!e. ,

'

das pela =-,Portagem. . ,
, sr. ,Granzottp foi afinal 'Ví·, O' sr. gen. Gomes-Supucaia I O ACÔl'do Flol'estal. com o Es- P' pl'.imeiro magistrado catari-O seu -cattQ, impossibllita I tima ,de um tratamento que segu0 hoje para "'Blumenau 'tado de Sa:nta Catarina cooperan- .nesse demonstrou, Q' máximo in.do. de .prosse,guir '<,para
�

'à -se não' coaduna com' a tra''! e para o ,Norte do 'Estado. do com a Pre.feitura de FlOJ;ian.4., .tel'êss!! pelo ass.unto. ," ";':
- .'

'

, .
- -'

'. - . - ',- , 'Por sua vê,z, O Prefeito da ·Cà.

�--'�---:--.-----'--�---�-.-----------... -- ..
'pit'al solici'!;ou prioridade no

tra-,'" "efl�:' , 'l,"-

tU','·m'· rL'�G#teltatu·'

"ta· � �:l�notoM�::!:e:.tãOc:::�z;ç::fo�'�• . :;,{<,l·f. .:
.'

, '

,

,

.'
.

� 'Avenida ,Mauro Ralnos: com' pos••

• "., pr,' ,,"

'

" ,,' c �:', '

,
<

'

"- .', j::�O'l" calçamento, a par�letepipe-

" "

- MéflcC�ro R:it'Qen:s if,e Ar-J'ucla Ramos, feridos pelo ilustre Senador ao tempo em que go..
"

-. Vejo; pela sua.resposta,à minha carta' de, dia vernava o Estado. Você teria razão, inteira razão, ,',• --, � ,3J. 'c;le janeiro, publica'ga na ,edição de hoje, que es- se tais discursQS t,ivessem qltro sentido, qlle nãoo'. _

":":', �1�:��!"f���;J�ê:�. <;g�i�:!�gt��11}i,:11?nt����:, ..1 �" _._ ..'.
-,:" �� ��;��:1r,}1��'��jh!��:

.-'

'����:;,;,;:��;fd;�J����������§\�q, ,Jl .3,' ��I#.: - ;"'��, '
, � 'e - ,'�\� <, "

• .' 'cfal18. 'qo$':'
.

s" a 'àgllidatle- tp {, anilni'idl1 mas pelo' carat§r' 'tlocllmen�, que,__ "
,

1 oca1'" <C.' ":', .. l:J��r�_'���iE;;�>1I" pela verve cintilante do seu espírito. E a. sua r,es� m,ente possuel,ll, de,�Jma �rn. nova na "itiil. adminis- " r.: pOsta é, na �àFte estriti�ente literár-ia, Um ates- tl'atí\Ta do 1;1oss0 Estado. No yolume que �� boa ho-- .:_:

•
tado de bom gosto. Pena e que V.,_de,passageni te- ra o Sr. Irmeu BornhaUsen mandou publlca�, COn1 •

· n!ta dadQ u�à.,r�Jjapa,da>..n()" PT:a; que.:na,dã: ténu:l. :� sua "fala ao povo",.est�2Je�ist�a:?OS oS,f.!lto� m�i! -

� ver com 8;' hlsto,il"la e aca.bOl.l. se�do a VItima mocen· lmport.antes 40 seu Goverp.o. E e, 1.S�(), .apenas i�so, , '

i
.

• ,.1 te, do nosso debate. �

• ,o que Importa. Ou acha V, que o hlstorlador do Tu... ,j"

, '

A s}la cal'�a �stá divIdida el}! duas partes� umá t�\o" �� anal.isar ês�e perío�Q c;ia vida admínistra� , �
, de'.sentl�o �ol.ltj..co, e a outra �e t?m predo�i!l.áI'!�e. tltra 'de Sa�ta Catarma, yaI preo_cupar-se com a • If"

,

'. mente' hterarlO, emb01.'a uma seJa deéorrenCla da forma, e nao com o conteudo do Ilvro?
" . _ 1 "

outra. Literaria�riente, estamos no reino da 'paz e peva. acrescentar, 'ainda, que todos os- discursos ",l;• dlt, h.armoni-á. As .nossas 'd�vergênêi�s 'ªe:-'Hmitani ao do Sr. Ir�neu Born�ausep erath' mi�uciosameI):te ,i �." '7'1 •

-

iii 'campo político, adstritas apenas à primeira parte esquematIza�os por el�, n�s suas '�inllas ,mestras! e, � �'>,·0','{'IA' I ,10·' "• da sua carta
'

'mesmo d?po)s de vestIdos com a lhdqmentária_oti. ...
,

.

Reconhe�e V. que alguns Chefel! de EstadQ ném 'cia}, ;sofriam,. não raro, vári�s '. a!terações, até' que �, sempre fizeram ou f�zem Os seus, discursos. Mas est�vessem. ngorosa.m�nte ajustados ao estilo dó, ...
II1II achá ridículo que êsses mesmos Chefes de Estado eml�ente }1omem pubhco. J1l posso oferecer-Ipe -o •... publ1qu�m, como próprios, 'discursos' alheios. Ora, n;eu testemunho, testemu;nho c}.e quem eOnfi\Tetl

J meu caro RUb,ens, se um discurso do Pl'esidente da cmco anos ao lado do g�a,nde Governado�,. que- co,' ��
, •

, Repúl?lic3;,
.

escrfto por u.m Q.os se)1s �ecretários (que nhe.ç?, p,0ucos l�?�ens dlp"loma�o� com o senso de ", II1II
-, tanto pode ser do Sr. Cyto dos AnJOS como do Sr. -eqUlhbr-lo,:a argucla mental, a Vl,sao abrangente dos ..." Cristiano, Martips). e diVUlgado pela imprensa do ,pr.oblemas, -a s1J.perio_ri�ada. de espírito, do, Senador '

•• - país;�c()mo seu (dele), porque razão não,pode ês.se Inn,eu BornhauseIl: E ele-so cursou. a escola da vi.
_

.

mesmo discurso ser enfeixado em volume? Que di- d�. Ess_a escola tao �esdenhada por V;, mas que •• ' .

fe�nça -eiíste, em relaçã,o à autoria, entre o jornal,1 ,a�n�a e uma daS'-me14,?res, porq?e àela. e que tem
e o liVrO? Aliás, o próprio Sr. Juscelino Kubitsohek vm:clo os grandes construtores deste PaIS. •, já pubUcou, em UVl'O todos os discursos proferidos 'Poderia aind.a aludir !lOS defeitos de ortoépia, ..

� éomo GQvernador de Mi;l,!as Gerais, onde 'também . isto é, à dificuldade d� pronunciar certos tonemas,... era assessorado põr litériftos, pois, homem de espí- o que é comum até em homens altamente letrados. •• rito, sempre récrutou' os seus auxiliares entre a finá: Na el'cola da vida Irineu lião teve tempo de fazer. _ Por O'BSERVADO� riberto Rulsc, deve fazer com que\ flor dá lntelig�ncia m�neira. Ainda .dentro qa sua
.

um éurse de califasia. COIlil0 nãó teve, pelo que ví '" Confo'rme já�é dp conhecimento o a,umesto que foi apr,ovado pelos• ,teoria, o saudoso Presidente Vargas não ter1a per- ouví na última campanha, o Sr..Celso RaI1'lo�� q�l� �

-

III �de ,("(Idos, foi aprova'!io pela Assem. srs-.. deputados seja a partir de Cap .. ;Ayrton. C�pella e Se-
� mitido' a pUblicação dos volum��, que sobe� a ma13 ,a todo pa,sso estropiav� à gramatica 'e� a ,.hn�1Ja. . ... bléill Legislativa o tão ;Sperado janeiro. E' ,necess;irio que ha�a nhora, .1mP?SSIbilItados de se
... de uma dezena, da "Nq_va PolitIca do BrasIl" onde Convença-Ile de uma cOlsa; meu� ca�o R�be�s. o qua • aumentQ de vencimento dos fun. mai� conslderaç1ío na elaboraçao despedirem pessoalme�te de
'. V encontrá, desde a Plataforma de 1930" que dize111 marca! a vida dêsses homerlll nao e a dlcçao, �ão .é cionários públicos civis e milita- da tabela de aumento de venci- seus pare�tl:!s e pessoas deda autoria de Lindolfo ,Color, até .a carta testamen- o valor intelectual, não são os predicados. trlbuUI' • res do Estado. ,Nltma época de mentos dos funcionários -::està- sua.s rela:çoes, .

O fazem .por-�. to, se não me engan<? também �á puQ1.ic�d.a e� .l�- cios. �s gra,.n�e� oradores ,1lUn!!a: foram felIzes com
II1II carestia e )-de 'eiXploraçuo que atra. duais'. Quem é funcionário do. me�o:.. d�sta, ofere�endo sua

. vro, e cujo,:-aullor, segundo se afirma, amda esta VI- a i)ohtiG3n RUl e o exemplo maxlmo.• .o qU� na ver- ... vessamos, espel'avam por certo 08 -:. {resld�ncla na Capltal 1!'ede--. vq__como um êoelhõ,,'
-

d?-de si·ngulariza a personalidade desses homens, III funcionál'ios públicos, civís e mi. TRIBUNAL DE CONTAS ,DO r�l, ao Pr!j.ça General Tl!;mr·,

.'
, Acaso êsses' discursos deixaram· de ser do mn- tanto do Sr. Irineu Bornhausen como do Sr. Celso ... litares 'do EstadQ que o )lumento ESTADO e' também da AS�EM.I CIO n, 83, apto 302 - Praia

logrado Presid�nte? Algum dia a:Q.areceu alguém Ramos, é a ação, a inteligência, a capacidad.e., dina· j fôsse, melhor. Ser'ia até bem me- BLEIA LEGISLATIVA ganha Ve�melha.. '

, reclamando· lhes a paternidade? Nao estão êle iu, mizadora, o poder aglutin�dor, qua.lidade qu� eS5las- lnor que 4'ôsse aprovado po��na. mais do qúe os �utros funCioná-I ,',
c�r-porados à, -!1istória politica -e social do �ra�lI e seiax,n no ho:nem de �abm�e. CrIticar Irlneu o.u • nimidade um abono de Cr$! ._. . rios de outras repartições do Es. :"',,.- ----

• n�'8 rel1etem, .po'l'v·en�,ura, Ullla das. fases maIS dma- C�lso. �omo _l,1;1telectuals e?uryale a. pr«:tender dl= III 2.100,00 para todo o funci-onalis_ tado. E' o Caso de perguntar: por i _mIzadas da V-lda nacIQnal?c O que Importa, no. caso, mmUlr a glolla de Ru� p<?r nao ter su;lo ele, �m h� ... mo Ao meu vêr além de conten- que esta desigualdade sr. g·over.

� ��TiD�• ': :.' não 'é a aU,t'?l'ia, lntele�tual, �u� � despici�nd.a,. mas m�m prático. Não sena ISSO um. despauter�<? exe= , tarO a todos os 'modestos servido- nador do Estado? Afinal de con.

,
O elemento intpnseco, a m�morla, C! fa�Q hlstonco, () ('ravel? E, para :é�cerrar estas bohas, CJue Ja de.s:

l'}ea públicos estaduais, ganhariam tas não são todos funcionários 9t�e ,

• testemunho para -,1\ posteridade. bordaram dos �ln;�tes de uma carta, !l�o. acha V. , ô SALA'RIO Ml'NIMO vigente trabalham' _paTa o� bem do- serVl-

• O ridícufo,_..meu caro Rubens, não ,é um G�ver- q1_:!e se.ria' um:'l'ldela extremax,nente antlpatlCR,. para no nossO' Estado. A lei "J;0t:ge La. ço público estQ!Íual? ' Á U.D.N., Por ter o serviço de luz e'nante pupJ..icar' os ,seus discursos, mesmo que' estes nao dizer odIOsa, essa de so rec�nhecer meritos, • cerda' d'eve Srl' respeitada em no., deve acabar com cel·tas "PICAR.E- fôr.ça, nos últimos dias, la-, tenham sido éseritos por o1,ltrem, o que é coisa tra para o,s post<;>s. de com�ndo o� .de lIderança, nos ho-
• menagem aO ilustre _ governador TAQENS" que há em seu govêrno. Ilhado, fomos obrigádos a

•
dicional !les�ç paí�. Ridícula, a meu v.êr, � ess� mens de eSpll'lto? Se.ra �ue e e,sse, tambem, o pen-

faleci.do; além disso êle tanto Pir9"ue 'do jeitQ que vai nh'l_nobr�n� ,d�minuir, O número de p�.p�'eocl.lpaçao blzª,ntma, em que V: tem SIdo mfatl sament? .do se� partldo.
•

. • a-nlOu"!i tl'abalhou pelá' .grandeza d'o coisa públi!::a, é de apav.orar yz_nas. para 8,'. de nossa ed�-
, gavel, de desc0lt'rir o sexo dÇls anJos em discursos COlqlal.abl�ço do Nereu C?rreg 1959 ' da ter"ra e -tambéJ+l da gente ca� os se,ís eleitores 'que estão a ob. 'çao ãom�nyue�ra. .

. sem nenh�ma_ pr,etensão literária, como são os pru' Flol'lanopolls, 12 de fevereIro e_, ,iII tarin,énse. o ,sr. Gpvernaapr He. serva�. ,'I, _- __ . .....,.:ea_�.----
, � , -_'_�. '

_�, _,_ '_ _;". _ ,_� i�,-
..

- -�- - _ ' - ------ - - -

�. -
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I

sôbre o trabalho elaborado pelo
"Grupo de Trabalho para o Desen
volvimento do Nordeste", que
constitui um volume sob o titulo
geral ',Uma Política de Desenvol
vimento Econômico para O, Nor ,

deste", que serã distribijido entre
os presentes
Finalment� serã dada a palavra

aos governadores que poderio utí
lizá.la sem restnições,

-:»

...., ..............

..--------------------...----------------------�-�

""....w......,._·.-.-.....;..

Meu prezado N�reu' Correa.
_;Meu artiguete �'Política ' sem literatura", ontem

pupJicado, já_ estava em re-visão, quando, o, seu, sob o
ihe�mo título, chegou à l'edação, antedatado.

': ,Decidi herib,ert�namente: "lYlât�us, .primeirQ.," _g J

. !��""'Llen�·�.�� �;.."::�\,.�."....r;}o<;�,
.. ,���A.,4..,,:,. �'(","""-,��j�"O;-·_"1 ,".: '�..., .. ':\'. _-

'J'>-'D6u.-lhe, húje;, a com1:!ens-.lgãci, em bom estiTo_ de-�
J

• n,l:qci'á,�lco: J;etiro'o meu paril.:acQlner o seu. ',f ,

'

� "
;I Màs; já' na, térça-feira!retornar�i. Em política sou

'

maÍs. persisten,te e mais chato do' quê correto)." ue .se
guro. E o assunto� o affair.e Bornhausen, éinesgotável.
.: Cordialmente

,

Rub�ns de Arruda Ramõs
'

Dr.ElpidioBarbosa
'-

Encontra·se enfêrmo e recolhido á Casa de Saúde
"São Sebastião" quarto n;o 4, 11eservado, o nosso estima
do e digno contenâneo dr. Elpídio Bargosa, advdgadQ
e professor muito conceituado pelo amor 'e devotamento
quê vem prestando á causa do ensino público em 'nosso
Estado desde muitos anos. a ilustne e digno conterrâ.
neo está impedido de receber por enquanto, visitas de
seus inúmeros amigos, a consêlho 'médico.

.

Daqui enviamos ao prezado amigo � ex-deputado à
Assembléia Legrsl::ltiva, nossos sincer,os «;l ardentes votos
pelo seu restabelecimento.

- -,---,�----- ---�---

,O aumento dos funci�nários estaduais'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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;'

.Conte sempre com a Real p:lr<.l a

, '�a viagem ao Rio ou, a São Paulo,
,Norfssimos e confortáveis' Super

, Çonvair , estão à sua disposição,
para urna. boa viagem,

Vlagenl - dlá"la,l, P••o,'
Sup'.r.�onvalr dei R.�I

\ fIGonTflcfmenlDVá, -e.� "pite
pela "frota
da bOQ viagem"

, '

. �� � �

Mirhm Nóbrega na cidade- de Ita- "camparecéra� aos bail'es' C<�HB:1yai�c?s
jaí conquistou o 1.0 lugar_no baile d� e -dtvertíram-se baetánte.
2.a feira nos .salêes da sociedade 'Gua:_: -) (-=.

"

,

ranl - A Baiana fez mesmo sucesso. O -maio, sucesso �m musica ça�na-
-) (- ,

-v.alesea foi: hoje �stã f�z�ndo um ,ano
O baile de 2.a feira no Lira' :r�nis ' ,

ai, ai, que, ela foi embara' ..'. 'Sa:�ba de

Clube transcorreu animadíssimo - Se Zininho que merece Ojl .melhore, elo-
ria -muito melhor se' o bloco do clube gios. , :,-

. '"'em questão não tivesse rasgado o es

tandarte do bloco 'das acanhados per
tencente ao élube 'Doze de Agosto.

-) .(-
A comissão julgadora que elegeu

as primeiras colocadas em tantaslas
bonitas "Banbolê" Hercilia Luz "Egíp'
cia" Grasiela Peixoto foram:' 's;ta. Ay
ga Deeke, sra Ivone d'Avila, srta'Mar
ly Meira, sra. Anita Hoepcks Ramos
Grilo sra Alcy Dias, sra dr. Wladysla'
va W'. Mussi e c dr. Nilton Olínger que
foi um' convidado especial.

-) (=-
Festejou aniverl!âl'j.�\ ';no ,dia <10

com carnaval o tudo, a ele.gant,e senho
.ra Bernadete Vi'égas -"- Cpmpl<iirlenta':
mos a aniversariante _.co� votos 'sina-
r..9s de felicitaç.ões -::;:-" -;.

- -

Comenta-se l) d'ê��ãr'ét�i� �:as
joias da sra. SE'rgio '(Terezínfui) Nó'
brega ocorrido duranté o 'eaTnaVal.

-) (-
Não interrompendo o quê já lhe é

ilra-diciona1, a' familia Pedrosa se ,reu

níu após cesaaesm as clanínadas do
carnaval, para um': "fUé amigo" �

Neste ano, tivemos o prazer de sermos

convidados para. participar de tão a"gra
davel e simpática reunião e c,om isso
ficou encerrado naquela di!\:tinta roda
o carnaval de-19T59, o qual-'fá começou
a deixar saudades .. -.

,-,-) (-
Contínua a boate Plaza ·"a receber

seus abituéis, agora com' ni1;l�lcas em
Hi Fi. �,,": ,

�

MI;
-;

Rua Fefipe Schmidt, 34 - tel. 2370

���������mmMin
----------- ---'-

Hssssla;:SarJ;�:t�Sl:n1:tt�;.S1!;olt1:S;u,!$�!!.n";a FEDERA(ÃO, DOS EMPREGADOS - NO
R QUER&NCIA PALACE HOTEL �f
SSSSSSSS%%SSSSShSSSSS-U'$ssss",.issssssssun COME'RCIO D'E SANTA (AlARINA" ,

CONSELHO DE REPRESENTANTES
ELEIÇÕES
EDITA'L

O Presidente da Federação dos Empregados no
• Comércio' de Santa Catarina, no exercício de -suas fun

ções, conforme dete-rmina os Estatutos e Portaria Mi
nísterial N,o 146, CONVOCA o Conselho de Repre
sentantes desta Entidade, 'para as r-euniões ordinárias a

realizarem-se em sua séde a Rua 'I'rajano N.o 14, (altos
da Confeitaria Chiquinho, nesta capital, nos dias 4 e 5
de Março do corrente ano�as 14 horas, com a seguinte
ordem do dia:

Dia 4 de Março, às. 14 horas, para o Registro de
Chapas.

Dia ã de Março, às 14 horas, para as respectivas

PROFESSOR MANeIO I
- sr. Jean Raul

,

COSTA I
- sr, Rui Margarida

, I
Com 'I, grande .satisfação srta, Ivete Rosa

registramos na efeméride - sr, Júlio Voigt,

de hoje, o aniversário na- - sr, Antonio Urubatan
talí�io do 'sr. Mâncio Cos- Ribeiro Borges
ta. , I - sr. João Cândido Del-
Professor," durante muito fino /.

tempo enriqueceu'. o magis- I sr, Hélio Gaignett
tério catarinense, onde se I sr. Alderaey Sampaio
destacou por invulgar cul- Muricy
tura e espírito de abnega- I - sr. Francisco Max da ta
ção. ,

'

,Silva ,

Em nossa sociedade o - sr, Júlio Gonçalves'
nataliciante, goza de vasto,' -:-' sr. José Dias
círculo de amizades, que,

I
sr. Sílvio Ferrari

na ,oportunidade de tão gra--I sr. Erice Strãtz Ju-
ta efeméride, lhe tributarão ;nier

,

as mais significativas pro- I -----,-�----
vas de apreçó<-€ �egozij'o.- I Mucus' Os de Q' ESTADO, asso-,ciando-se às homenagem) de At,aqUes de a lJla 'e bronqg!te �r

,

I rum"�-6l1a �óu. e ,e 'nfraguet;em o
que for -ªl�q, formula vo- co,raçao, i'I.<!n:>?co dprnlria' ràpída-

d ;:� '--:d' �men�e, "ac- Cl'Jses.� .....r'guJ�r1zancto •tos e perenes \leItcl ades, l'esplr;lf ão e ga'>afifü'rdt um sono\', ',;. !
.

tranquila d sde,"'o p imeiro dia.
WJ\NDER· GRA,MS 1 C-ompre �endoco all'ld� h lje. Nossa

RIBAS
'

gal'ant!� e a sua malor prot!!ção.

-) (�,
Surgiu, o segundo número da Re

vista Litoral - EÍlconfrã-se a venda
nas. diversas bancás da cídâde.

-) (-
'

Notícias, do Baile do Copa na noi
te de sábadoz.

'

"�-
O colunista foi tnformado por

credenciados' cronistas soejals. do Rio,
que Zaca�s ,,"dó 'Rego 'Mbnteillo, foi, ti
1.0 colocadõ' no concurso. de fantasias.
O Píerrot "usado :por, Zacarias; custou
quasí duzentos mil cruzelros.-

-) (-
Também a sem claese-àtrIz Jayne

Mansf,iéld,n-ão fez o"sücesso que se es-

eleições.
Florianópolis, 8 de Fevereiro de
p/Federação dos Empregados no

Catarina..

1959
Comércio de San-

HI,POLITO DO VALE PEREIRA
PRESIDENTE

"
t

perava.

,. ""'" �. i �
�

_ �J

�,l
,,/ OS-w"LD�__ lVEELO,

BARBEARIA" RtSTA" Aca1::;� ç, / s���'" t�7ad�
mais uma barbearia, esta Capital cóm í 1 denlrminação
de BARBEARIA "W:RISTA". .'

O estabeleeimentô' está em ,torma,
Hercilia Luz, í'o lugar' no Concurso de
fantasias nos salões do Clube Doze de'
Agosto - Duzentos m;etros de tulle nas

côres branca, azul, e laranja. egresteE. co
l�ridas e muita pedraria formaram, a cus-

,

tosa fantasia -de Bãmbolê."
,

-) '(-
O Dr. Nilton Olinger circ'lIGu

muito bem dunmte o carnaval - Ael.'e·

ditamos que o moço voltará seu 1'0"

mance co,n a lroça bonita do Rio.
-) (-

-

-

Fomos inform:;>,dos que a bonita
Ana Maria Siq_ueira nli cidade ne Ita

,

ir.í. deixou muita ge.1te com 4ctgua na

bo�a, fantasiada de baiana branca_.
-) (_;:_-

Conforme noticiei anteriormente,
aqui estão os "Dez melhores Foliões
de 59"

1 Desembargad.or Alves Pe.d,to�a �

2 dr. Paulo Ea,uer Filho
3 Paulú Fen'eira Lima
4 Emanoel Campos Filhq,
5 srta Mirián Nobt;.ega
6 Sl'a Roldão (Sonia)' Consoni
7 srta Edelmira Rodrigues
8 Luiz Fernando Sabino
9 sra Fereando (Bernadete) Viégas,

10 Hamilton Plate
-) (_;_

O Prefeito e sra dr.

É-nos grato registrar na

'efeméride de 'amanhã, -

o

trartscurso de mais 4m ani
versário natalíci"b do jovem
Wander Grams Ribas, filho
de Osvaldo Râbas e de 'sua

exma.' espôsa -Valéria Gra
ms el�mentQs muito rela
cionados em nossos meios.
O nataliciante, que é a

plicado aluno do Colégio
Menino Jesus, onde vem se

destacando por sua inteli
gência e an-.or aos est�dos,
conta com vasto círculo de

A OBRA DE FERNANDO
PESSOA

Bem instalado e situado na rua Jeronimo Coelho;
frentp ao "'Querência ,Patace Hotel".

O nome foi bem escolhido e inspi'rado.'
-

,Os turistas cfUe se acomod'a'l'em no, "Querência", te,
rão barbearia em frente como gentil. .. dedicatória.

SAPATARIA E CONC1l:RTOS À HORA Mais outro
estabelecimento, apresentand,o il1ova�ão pa,ra F�oria
nópo]Js.

Deve-se ao sr. Annando Silveira de Sousa, mais
Essa iniciativa.

,

Além da sapataria, o freguês pQde contar c-om IJm
concêl"to esmerado, na hora,-para atender a urgêncj_a do
càso.

'_

A casa' estã fun�ando ao lado de outra nó mes

:no r�mo de pegócio, também na rua 'Je'ronimo éoe,lho.
Á "GUARUJÁ" OUVIDA EM LISBOÁ A Emissora

de or;das curtas nA Gtoarujá" foi ouvida p-m Lisboa (Por
tngál) cóm grande e ótima receptividade. _

,

Em cal'ta 4irigida áquela Estação, assim afirma o

ouvinte-l)imas.Sedicias,- aliás, como ,diz, brasileiro e mú
sico, per,CQirréndo' as p'rincipais cidad'es' da Europa em

excursão 'artistic'a.
DE lVIÃO NO ARADO, O DR. DIB CHEREM Está

trabalhando. Está lendo os jornais da tel'ra e ésta coluna.
Os jal'dins já con;ji!çaram a se-r tra-tados com espe

cial carinho._
Providências para tornar a p.raça: 15 em verdadel

ra e 'asseiad� sala de visitas já �stão 'sendp tomadas e

outras, planeJadas.
E1TI palestra com o BT. Governador:" do Estado fo

ram ajustados ainda outros' sel:viços julgados in�dia-
veis para sua pronta execução.

-

Envre eles, o MIRA MAR.
Será que agora vai mesmo sair?
Temos qU,asi certêza, que, sim.

-JORGE NJ!:;MÉSIO
O crítico português Jor

ge Nemésio dá, neste tra
balhQ, uma contribuição va

liosa para a organizaç�o
ddinitiva da obra comple
,ta de Fernando Pe,�soa, se

gundo julga séria do desejo
d'o grande poeta, fanifestado-- ,

explicita ou.
' implicitamen-

te. P,or outro lado, a pró
pria obra 'poética de Fer
nando Pessoa, não é de fá
cil esqtl.<;:matização.
O trabalho de 'pesquisa

literária de Jorge Nemésio
metictiloso, bem ,informado
e seguq -::- 'pode. conter
sugestões definitivas· Her
deiro da penetração e da
erudição do seu pai, escri
tor Vitorino Nemésio, o

- jovem Carlos Alberto jQvem -arítico meditou pro-Camisão '

,fundamente no enigma Fer-
,- srt5l., Ced Lob�to Ra- nando Pessoa e nos refle-

m?s -

,

, . ,xos
da estranha persônali-

- srta. AUT?ra Mesq,ulta dade do poeta sônre' a sua
- sra. Clela-Terezll2ha produção e com "A Obra

Barbosa �

, de Fernando Pessôa" tra-

amigos, os quais pa oportu
nidade de tão grata data,
,lhe tributarão as mais ca-

rinhosas demonstrações de

apreço.
Ao Wander e seus dígnos

genitores, as felicitações de
O ESTADO, extensivo' aos

seus dígnos genitores, '

FAZEM ANOS HOJE:

Grasiela Peixoto' 2a colocàda no côncurso
de Rlntasiag usou. uma Oil"iginalíssima e

Dib Cherem rica fantasia de Eglpcia.
----

NO VELHO - BUENOS'
.

'A DONZELA DE PEDRA
AIRES - com - Libertad ,'- Cinem<j!Scope �<;: ,

'- Censura até 14 anos
.,

S lÃ" O J O S, É
ás 10 horas Lamarque ,

'MATINADA ; A VOLTA DO HOlVIEM
, s'130 _ 3,45 - 7 e 9 hs. MORCEGO -

-

1° Episódio
�ichele Morgan _ Ge- - Censura até 10 anos

rard Philipe - Brigette
I '

, A ,

' ,
,

B d t e·
- as 7, O horas

ar o - m. -
,

AS GRANDES RIVAIS NA CONQUIS-
MANOBRAS TA _ com Dick Bogard

SuperVis\on - Eatmancolor
- Censura até 14 anos.

- srta. Eugênia
Madalini
- srta. Sirley

rães da Rocha
- sr. Antonio

Nunes J

- sr. Filinto José Cal
deira Bastos
- sr.' dr, OSJt'LJilo Bu1cão

Viana, íntegro advoga"do
em ,o foro desta Capital e

Pr'ofessor, de nossa: Facul
dade 'ele Direitor
- sr:-Victor Klappoth
- sra. Ond'ina Vieira

Cardoso
- sr. Affonso Thompson
- �r. Manoel de Freitas

Maria çou um rot�iro convincente
para a organização' desta

Guima- última,

Amaro '"

�r����::���_ ,cc

ás'2 horas ��
NO VELHO

-

BUENOS
AIRES -::- com Libertád
Lamarque

, �
'"

A VOLTA DO HOMEM
MORCEGÓ - l°'-Eps,

Censura at�' 10 anos

,c:.n"'ra

K'enneth Moore
. JORNADA INESQUE
CIVEL com Antoni
Quinn - William Conrad '

- Censura: até 14 ar.05 -

DOR,

DE'

"CA•••• ás' 8 h",
/

NO -VELHO BUENOS
AIRES - com 'Libertad

L'an;lai.·q';l'e "

RIVA1S DA CONQUIS
y

�A _:._. cem Dick Bogalld
- KJenneth M'::lOre·
- Cénsura até 14 anos,

ás '2 horas

RIVAIS ,NA CONQUISTA
- C�nsura até' 5 anos

ás 4 - '7 e 9 horas A

Richard Todd - Juliette ás 2 '4��l �}f::horas,
Greccó- - em: _ I Arman�b, í:hlv-estre
SEMENTES DE PAIXÃo-l Elza Agull-re - elU:

� CinernaScope'- ----------------------_.-----------------------

Censura: até 14 an,os.

Cardoso Júnior
- srta. Tânia Helena

Gal'ofallis
- sr, Enéas Goncalv-es
- s,a: Ma.rieta Cardoso

Buck
FARAM ANOS AMANHÃ
- jovem Wanir Cardoso
� jovem Rosemary Mello
- menino Walter Ribas
- sra. Luiza Beirão Nu-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A

o retrtgeracor mais vendido em Plorlanópolts em 1,958,
Agora- com mais esta ·in?voç�o-.�iIIdo tf!I!.CO vertical,

.que dá um toque �e maior d.lsttnç�:Q,

',1��" ': -

.

.; 'somente Equipados com ínstalação completa e dois botijões de

gás', E�l'emb'e'se: no reabastecimento o botijão de,13 kg
de liquigás custa apenas Cr$ '333,00
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;�arc� fttm���� �eIa ,s'lia alta, qualidade. Assistência.
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t
Você escolhe estes ou outros planos de pagamento que mais lhe convenham;
Você é quem. determinará os 'dias de pagamento e contarã ainda. com uma equipe de
técnicos especializados para fornecer completa assistêncta. ,,'

'" .

,
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I
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POR ISTO TODOS COM'PRAM NAS' LOJÀ��PEREIfíA' OLIVEfRA�SlGÀ ESTA" EXPERI�NCIA E PROCURE AS
,-o" ._"
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lé"C�lCa permanente. eS,tIIQ1Ie'S de peças sobresalente-à

'�-f.��;��.;�����t����i}y;'';i:;�j�::t;��;?:������/ ;'''l->': "fi
'

. LOJA 2 R.ua Trajano. 23 fone 23 � 59

lJ.lAIS CQNFÓnT�'pARA SEU LAR
.
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JUIZO DE/' DIREITO DA ruptamente o ter:r.eno des-. vél; .. pól'·'eiiit�is:�çom o Ipra
COMARCA DE TIJUCAS.. ct'.ito;''C{>pi posse mªnsa e zti '.de; triJ;l-tà\:dias; a serem

pacífica e· "anímus domíni" jiub-Mçades um'lt,':v;êz. no Diá-

Edital de it
- e sem�u.a:lquet oposiSã.� de . rio�':Q��Jl:1s�içà' �t;trê,S'.'v!lzes.CI aça!" com

. � .t;lUtrem;', ..302 '._ que, de��- nO.}?,rn�l'. ,fÇt,�1!a40";'. d.eprazo de trínta dias, de ln .1ando o sllphe-al!te . -l�g.lt,l· FIQi;f:J-a.nop��J\S,';;.a. ser e�pe�hteressados ausentes, íncer- rrrar
, sua, posse nos. termo�� da '·:ga,r/1. o ,J:ÚI.ZQ .;t;l,e Direito

, tos e desconhecidos. dos Arts. 550 e 5'52 ·do�Cõ. da Primei'r:a' Vltra:� Co
digo Civil é. tl:a ��i :hQ 2'437 m�;·r�ll.: - de,;FI:(ll';ràbóÍ>o�i�,. o
de 7.de' márço.de1955; r,e-, Sn!';.:"Delegadó' .d:b Se'l'.vI�o
quer .a. V. Ex���.\ sé- digrre <Í.<! "PatriD?-ônii:>� �:da·· Up,iã?determinar sejam tomados ,Custas afíná,l .. ,p:;,;. n.. k:;Tl'-
os depoímentos •. daR Fe�té- jUÇ,�L9 deijut_i_h9-de 1958.
muaha., .arroll�d.as,. afim-de- (ass.) M. Carmona Gallego
que sej�{jtlstif-icada .a PQs-;: ..;.::_ Juiz-de Direito." E para
se , do Re.quere-rite! er' de que. chegue ao conhecímen-

.._

a,côrdo cõm �. Art� '4Q5 Aó to doos .ínteressado, -e nín
C.P .C. citaçl'o's'os 'confína'ri-. guem, 'possâ ,àlegal" igno
tes;�o.,Mi?ls.téliç>..

Público e, râ'9:cia.;· �â!!d,9,1l:., ,;,ex�edir 9
por edítáts,

'

ps lUter�ss�dos pr���nte· ,ed!,tar,·:·oq;ue s�ra
InceTtos -ou desco!;l�e�!dos, l!f!,xado\ua se<!� 'de�te JUIZO,
dos termos' da présente 0):10 'h;.gar do cõstume, &,_JlOi'
ação, afím�?e êe._r:-j�-Igad� f1� ,cppia, �u�licado:l1NL�. VEZ
su� ,pl'oCedencla e e1{p�d_IdQ. -no DIarIO da J!lstlça e
mandado que au�otlze .a TRES VEZES no Jo-rnal "O
transcríção.. Prot-e-stâ.;c�e·,; Estado!', de FI.oriàlÍppo,)is.
provar 9 .alegado . com- OS' -Dado ,e ,passado. nesta. cida
depoimentog do interess-ado' de' ?e. Ti�':lca�J a9s. vin'te e

e' testemunhas, e 'por todos um dia 'do me!$ de Julho do
'os meios pe�:mitidos ,em -Di- ·ano de míl' novecentos.· e

reito. Valor . da c3,u�ã': - cincoenta e oi�oA Eu', ç�·s�:)
Cr$ 2.500,00. Nestes,": Ter:" GercY.dos. AnJ,o.s, ESCil;'IVao,
mos, P.: E. Deferhnento. Ti� o dàtHografei;" >eon-f:eri e

jucas, 19 de
..

maio' de 1958. subscrevi; (ass.) ,.M��}()el
PP. (ass) Eliltevam Frega-. Carmon� Ga.Ile.go . :;�';í� -de

10) _ quI( é possuidó!' de pàri·i-\'!: Em' dita:,petiçã90 fã}- '"Qi.l;-e,i.to. Est4 cen�.ormé' o
um terreno de forma irregu"--..: e�arªd.ó Q. segu�nte de�IJ.a'." 'o�Igllla1· ..aflxado ,- n�/'.s,ede

cnó:
.

..."..:. "A., como req_u�r. �fleste ,JUIZO, no ·111$.á� do
lar, cortado pela Estradá

Em '20/5/58. (ass.) lVI. Ca� ;costume, sôbre o qual< me
de Oliveira, com a áTea de mona." Feita a justi:j'jcação ..re'porto e dou fé.. ;,
92.690,00 meti'os quadra-· foi proferida a seguinte Data supra-.
dos, situado em Oliveira,]:lo sentenç.a:

"

"Vistos, .. et�. Q Escrivãp:." Ger.cy dos
distrito da sede dêste .mu-

Ju.!go por sentença a Ju�tI- AnJOS. ,..,.

nicípio, devidamente carac-'
ficação Iretro, pro.cedIda r----------...

terizado no croquis' anexo, nestes autos a req1,l.erImel!t.o' ., .'

medindo. 130,00 mts. ao
de Gentil Sarament-o, palIa

-

CAFEZITQ _
" ;.�;

'Norte,'no Rio Velho, e con-
que produza seus �ega}-s: e AQORA �OM N.'Q.·_:�.'OO:."�.� I �

s·e·rvan,do a mesma 'largúra juridicos efeitos. CItem�se,· 'EMB,ALA�G�1i.•:._..•,'"
..

na extensão de 145,00 me- por'mandado, os confl'Otl.:- ,,�y.
tros, onde encontra

..a. alu-- tantes conhecidos do imú- '!- �"....__---..
dida Estirada -de Ohvel,ra e . .' '7

�:sls:r:u��r q��8���se�v�r�� CURSO ANTONIEi' .

DE" .BARR,OS
exten:são de" 355,-00 metros· , , -

até.cencontrar' o Tt'av,essão
"

.

-

.Externãto Furtda<h)_ e.oç 1922
Geral, ao Sul; 'ex�remando, _-

< Alfabet·iza-El· prepara' pára �02 e�{lmes de admissão. ao
ao Nor�e .-com o RIO :Velho, Ginásio I ,:"

.
_

.

que o dIVIde' de.lprop.,rledad,e. '

.

"
"

. =" ,:
..

- •. " ·ti d
'

.

d' ,
'de '.Afonso 'D'emã'rquj, ç�m: <- Matrícula: de 16 a �6 .de fev;erJ:!I'I.2'.· _?, ?S, (lS

. ,lá cç'

�uem �am�em ....
extrem�, � a ute'is das � àS 12. ,,-: \;��.-.>a" �_'� :

_

_.-;:.

Leste,' �a'�extensao ,de �OQ,qq . ltua Fernando Machagq" ;�2 _;_ _�Fone- 2516. -
��

metros; ao Sul no '1'ra'{Els"- ,. .-_........';....----.'::"'"'......---_---=--:---� ",c'

são Geral� extr.ema com .p"ro� p "'A R'c "'1 '- '1' P A ç A- Opriedade de José:.Rodplfo, e .. : .' <-

.',". �'� �
•

�

, ,.'.' ••••
'

c'
. �

ao Oeste com, di�as de· Li-· ._

dio Gómes �_de Afonso Dt:-- emb OBCAR S'ONCIl��T: E. Sra-..pa1·ticipain':a�s .

.marqui;_-���·:,..,-" q�re � SUl>I\- seus oareiltes "e ·pêssÔas,9-e ....suas:· relações "o nasciu;epto-',
cante, pJn::. SI e aeu..�nt�ces- de. St)�l filho Sr�RGn),'(lccirrido na' Maternidaqe d'r� bar':;
sor ha': 38 anos .:ve.m ocu-

los C
-

.

.' :t0/d6_eorre�te."···
, , � .., .

c'

p1'l4dõ � cultivàufro ininter- ·orrea, Cll�
• -.

"

Sppervi .ien _ �
. _.,.. :....;..

..
-

,
,

, ..

/.

_.

·e
A •

a ..roupa' anatêsiea,
"para. o. homem 'moderno

. -"';.!, .

-

('

n priitica ..-. ii esrã pronta para você usar..

t económica ... custa menos, em rclação
à sua-alta q;jàliJ:de. É elegante ... �t:senhada
e cortada por m odel ista de renome.

Experimente b�}je mesrn o sua Dava

\ roupa Imperilll. Extra. 'Será um SHCeSSo.

Porque-- .

hnpcrhilExtra nãó é rouila feita
-- é roupa bcnl feita:
• Fabricod� com tecidoJ e aviamento; d.
supericr quclfdride, pré. encolhidos.

• Corte 100% anotnrrllco, me;s .confortável
• mo;s elegcrntit, .

• Confeccionadó ,em Q""trQ ton1e. ("uno,_
médio. longó e extra·!pngo).e em 32

tamanhos dil",rentes:
,

• Goranti,;a por !Imo indú,triá especioliz'J'
da hó 35 anos, n,1' rornr de vesliónu.

lECI DOS E ARTEfATOS
R'UCl' Pwtes, 374 • �São ,Paulo

"

; DISTRIBUIDOR • ."

. MAGAZI,NE ·HOEPCKE-
.

'

Rua -Fetr,. Schmidt - Florian'......

O Doutor Manoel Car
mona Gallego Juiz de Di
',r&ito da Comàrca de Tiju-'
cas, -do Estado de Santa
Catarina, na forma da lei;
etc,

FAZ SABER a todos
quantos o presente edital
de citação, com o prazo de
trinta dias, virem ou.del e
conhecimento ·tiverem, . que
por parte de Gentil Sara
mente lhe foi aprêsentada fi

petição- do teor l:\e.guinte: -
"Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di
reito da' Comarca 7de 'I'iju
caso - GENTIL SARA
MENTO, brasileiro;' maior,
solteiro, agricultor, resi
dente em Oliveira, nesta
Comarca, ·.por seu procura
dor lJ.o fim. assinado, vem

dizer e fin�lmente requerer
a V. Exciá. o seg,uinte: .�

• Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Flor�nópolis Do�inr.o 15 de Fevereiro de 1:95_9
�---------

a

Os cavalos estão desapa
recendo, conforme acaba de
constatar a UNO em recente

investigação, procedida em
todo mundo. Princ�1?a1mén
te nos Estados Unidos, onde
o número de' cavalos dimi
nui de 1940 até '1955' em
71%, isto é de 14,8 milhões
passou para 4,3. Na Ingla
terra baixou de 1;8 milhões
para 3M �il. Na Suécia
49%; Bélgica 39; Holanda
37; França 30 e Itália 21%.
Como motíve ,principal se
aponta a inecanização da la-
vour�,"'ià motorização do

_

,

, "'" !:�::�ê�:f�'��E .n "ltQ ,.Mt oe.�,·.,lf.4:1 C_'Dr
..�., · •.

.

" _,,' __g ..;' w-, 'como êstes. se encontra em, _�
�_

. .

: ,_ �
,

!ô:������:iZ;:���:� -��'_:��:- _. _._-
. �-_.'

/;-:;;t.�IRi..}:�c,óh&.�:;a' ixní- igua[ com 'o V�ia' como é fácil: coloque uma colher
I )

nome do hotel. O acusado
� (sopa) de-Leite Moça num copo. Des- tIITt CONDENSADOfoi absolvido.

','..�:',:_ . �"",,' �:"
..... ':pejec 9, -scu refrigerante favorito,' bem

I 1pOO ���;p� �
l

"
'. , ,,,.,,.,·�\.,��I,,,.��,,,- 1"€1'

.

M e pronto I &�.Ib ��Em "�. 'F-i:ruieisceVda CàH:.. " ge a. o. exa. . . .

fói:hi$i'''sê''':��liài'('!VE!'N�l11()",'' •

N� cCiírori-'quando as crianças (e os adul- �'
carra; Op�,l-:e�!l\ úm� glac� .. � '�;i--: $:es:'b�a,rrl'b6m). gostam de abusar de .-rc-com 'Os�seguIJltes :d.i�e.-:te,ª. '.'0,"

'
...

,

..•. ," , "" ,. .�

I'"VÊNDE s'E't. i'��'.�: '{'- .. Jl'escos.<, aproveIte a ocaSlao para il1-
qu� �;le��tr�l�n�?�'�,�J?: ,t·,'''' h1t{Jti�1o� melhor: dê-lhes L�ite �oçatou-a{:ye�çIeq�1"'�uti.����s�:, ""e ógrÍI1U sey refrigerante favonto.sado. '"Aqu,i ·�tã0 -as iilia\óJe�, . _.:, ., '-'.

pode expe.rfmê'ntâ\.J.ó'�;"fui à E se: desejar um livreto "100 Receitas"resposta. 0_ ,"cqmpradorl' envie trêS' r.ófu[bs de Leite Moça para:entrou fiQ c'arro,' rÍl-etéu'�a P;odutosNeSf/éaCaixaPostal,l.590aRio._chave e: .'. l:lt� hoje a polí- ,

cia o procura.

EITE MOçaCeita vêz SchQppenh.u'
. L .' ."

..
'

er, assistindo :um casamen-
to, foi interpelado pela jo- IM·J,S9/58

" >
:., _"

'.

��::�::�f::�:�E M�ND�I·F�jN�� EXPIltSO O� c rimBO BiDl&K.

.

�"_ -desgraça consig:Qo· P:ronta- PARIS, 12 (UP) _ O di- um dos c.omponentes do di- rios dos Seus ,< c�liaaQs ,.res;"mente 'O filósofo respondeu.: retório_ do Partido Radical- ret6rio. 'Sévita éomo vice- ponderam 'qú� 1.ilio'
.

tinham"Cer�amente {ue sim� p;:r SoCialista anunciou, hoje, presidente, enqua,nto o Ja- intenção 'de abandóp,ar, aque Ju�tamen e a. sex a-

l-I
que (1) ex-primeiro ministro lecido Sduardo Herriot era ", .

ra havIa de fazer alguma p' M' d'. F' 1: i presidente,"-,m.as. não' exerc.é,'u União,' da,s 'fÔr"ç�s democrá--?" _. "
,Ierre' en e�- rance �o

.exceçao. .
,

expulso das fileiras do par- grande .
atividade quando ticas,'grup,ó .esqUerdista que

O A •.
W'lh 1m B tido. Mendes-France era ocupava 'o cargo. A exchi- se opõe ao gen. ChãrlEis 'deCOffilCO I e en-. '

são de :M(endes-p'rànce era G�u!le. 6 dir�*6rio�do :par-dow gostava de tomar o seu
�, MADEIRAS 'PARA,� esperada.,.O 'ditetório, ré- tido, }>residido' p,elo ex-pri-cópo de cerv�jà: Doente,

CONSTRUCÃO centemC2r..t�;· pe.<!itL. ao� se\,l.s Im'eiro ministro Féli� Gail-foi lhe proibida a bebida. IRMÃOS BITENCOURT. mem1;>ros que,rel).unclassêm la:r:d,'anotou a negativa erasContudo, certa noite de (" I S 8 A o A R 6 . r O N f 1907 ! qe ou�r�s QrganizaçÕ€s- PQ.,. dissidêntes'�. org�'Üu queSilvestre, começou a beber, '''NTlGO'OIPÓSI.TO OIlMIIINI l't'
"

d"
.' ,

,
.

f' ."

l'
.� Icas '0.,u _ ,elxassein o ,F>a;� seus no�es asseI:\} e Im�na-quando um amigo o preve-'

tIdo. Mendes-France e va- ç10s do quadro di partIdo.niu: "Não bebas muito, se-
VENDE SE

J '.,
• -- -

li�:�:: :;nd�u�����:: MOVEIS, d� -quario de : tIJlTK�1E 'DB' IlUDiunão acho tao rUIm, ll"- pa;a casal e solteiro sala deo hospit�l por. causa do a ....

jantar copa" c�as paten- Tenha' r�nd� �aiôr 'vékd'endo os .noss�s� produtosco01. COisa pIO:!;' acon�eceu te' FiÍtro geladeira Fogão Artigos· d·e, fh,ciÍ éoloCR_ção e, ;éom grande, aceitação noao meu leiteiro qlie_.pqVoU 'Ec· """""-A .' -L; 'd'f' d
-

mercad-o. �

".:-

d
. ·d. onomlco, Iqlll 1 Ica or,

.

R F l"pe Schmidt na ca ela por causa e
-F" d' l't·· -,'. .

\

lt '.

ua e 1
" erve ar e e rIco. P�wá ,seu., Pt"oprlo. mtltresse . consu . e-mos.

'

A,m;plla-
FI

.

'1'· S C água".�. :.
l .

\",

orlanopo Is -

_'_..
'

_..;;.-----�--��--" Vêr e t:!;'a.tar a Rua Hen- 'ções e 1;,éP1;odúqões' de quj:ilquér 'tipo de fotografia. Av.
�-��;��'

IV�'eD�I'u�.',a�s�"d�o�-Z�e-�Mulrela :: �- rl�eB��u�«-no�jG�. OlbnP.iQ, d�Ji�e�� M9.- �o �t �1 � C�,
-"

,trelto.· i Posta!, 7.1.14 :--,-é Sao'Paulo.., .

I;

:.._;, _._...._..... -.-._.....;.'.;..�,'':i"'''-'-""ÕJi",....!!"""":�-'---- _._._._._._ ...

'\\ ., "' .... �,,- .

'Aconteceu,. ;

• • Sim!
- -

•
-,

Colecionado de revi� es-

trangeiras por. '

. . WALTER LANGE

vlnho, que
-

dividiu 'entre os vinho teria pago, tôdas as
trabalhadores e operários. despêsas da reforma queQuand�- o la�ador Símo- Mostrou depois uma das com sacrifício tinha feito.ne Corthí casou, compr-ou garrafas vazias a-um conhe- Azar!

para seus pais .uma casa ve- cido negociante de �inho.1hà. Gastou muito dinheiro Este constatou que se' tra- N'úm grande hotel depara deixá-la em 'bôas eon-' tava de uma bebida da' ma- Nova York todo o pessoaldiçóes..Dep9is de reparada, lhor e mais rara marca, há de serviço, camareiras, porao examínâ-ía, encontrou no mais de cem, anos guardada.. teíros, etc.r- estão munidosporão algumas garrafas de Simone, só com a venda do de pequenos'" 'aparêlhos de
receptores de rádio, perfai
tamente cabíveis nos bôlsos
Desta forma podem ser cha
mados pelos hóspedes e pe-

.

la direção do hotel, sem

necessidade de campainhas
e telefones.

'IN.941
.,'

o Departamentd de Tu
rismo da Dinamarca apa-'
roú que 'certos cartazes, com
jovens em trajes de banho,
não surtem o efeitO' deseja
do, para atrair turistas para
Is praias. Pelo contrárío,
muitas espôsas, � em olhar
rem para êstes cartases, já'

. demonstram () seu receio QU
ciúme pelas belas.banhistas.

VIAGEM. COM SEGURANÇA
f RAPIDEZ

PA R·A O' F I G A D O

"

" )JR�t:ó D� VENTRE �
: PILl)(,AS Do ABIADE' Moss.r� __ .

Em Florenza um alfaiate
colocou na sua vitrine o se-,
guínte cartaz: "�vI� que o

tomen{ por americano: faça
sua roupa aqui, usando mo- -

dêlos italian'Üs".

. Por ocasião de' uma briga
"em Boussoís (França) entre.

dois sírtos, Hochine Zeribi
'mordeu o seu patrício Has
sen Bentwali, tirando-lhe o

nariz, 'engulíndo-o. Com o

rôsto sangrando a vítima
\ foi levada ao hospital; en
\ quanto o outro parôu na

�lic}a. .'
"a

.

:

,\
-.

...' A,' vertigens, rosto quente. falta ·:I1e
ar. vomlÇos. tl'ott'ifa. e dorll$! de

\ cabeça. a maior parte das vezes
são devidas ao 'mau funcionamen·
to do aparelho digestivo e eonse
quente Prisa.. d, Ventre ".5
,fUulas do 'Abballt', Moss s10 rndr

: '!adas no tratamento da Prisão aI',
Vl!'ntre e 5JU� manifestaçàl!'t �

"Jls. AngIO('o!ites. LIcenciadas pe-.t. 'I ·fá Saude PUblicl:I. as ('Uulas jo
'-" ". '.' Abbade Mo�: sâó uS>l'hs por mr-

'- ,lha.res � pessoas, f:1�'.l o seu
CralalDemv == "" usa das. phalas do Abbade Mos .. , .

o deputado Frederick
.

Brown da Assembléia de
Chicago, bateu-se enêrgíca
mente pelá diminuição das

'. pqÍicias e�ta�ais. -Agora
soube ter sido' noweado só
cio benemérito de um ban

-

d� de-gangsters. ',,.

SO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS
, DO

,

'I A'P I DO -;'S U L· B R A,S�IL E I'R,O"
Florianópolis - Itajaí - Joinville - Oueítiba

A
A

I • Rua Deodoro esquina degene a • Rua Tenente-Sllveira
'. : Uma Loja de Fazendas
situada na Rua Felipe Sch
midt, 87, Edificio São Luiz.
Peeço de Ocasião. �

·1

HORTALIÇAS E FLORES

•
Acaba

Selecionadas

de, receber r
" .

1- ,G';.rantidas

G. A. CARVALHO,
MERCADQ PúBLICO =- J;'ORTA DO' MEIO

Florianópolis,"- S.q. .,
.

. _,,,,i;.?

) �

(onduç,o independente ... !
...............�

IOOBlhl
APENAS CR$

Cr$ 6.800,00'- A VI�TA
ou· Cr$ 623,00 MENSAIS

REVENDED�OR�S

MAGAZI:l'(E
HOEPCKE

v. C.onta com ,!tas vantagens
n. sua Mona,li:; ,

.

'. Gara�tj� �ontra
I

qualquer
, defeÜo .�� fabricação I,

• Facmdad� em encontro r peças
ori9inai� de- reposição� com

contról, . de qualidade Monark I

tAODELOS 'Allt...t)�MINS, MULMEJlES E CRlANÇ�S
\ � ,

..

.

������'�-�;��:���;�7�
.

:�':i�����;: .�.�W/P:f!:'·. .!..

i
, 1
.--.�

'"'."
, \.

alimenta maIS,
é delicioso'

_' Cómpre-o, hoje,
.

no ieu.

fornec,d' ' habitual I

Ótima oportonidade para
IUMEI·TlH SUIS REinaS,'
vend�ndo folhinha;, :Aceitam-o�
il.riíentos ativos, tanto n'a Capita1, ,

'. como no Interior. ,'-

Boa comissão e

Ofert.a,a
' adiantamentos.

fDllÔNHlS ScIEUU Se li;
, éi.. POSJ4L am · .. �P.LO

f
�,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'O ESTADO" O MUS- ANTIGO DIARIO' Da S�NTA CATARINA

Um carro marca FIAT 11GO, ano .1948.'
Estado geral bom, maquina recém-reformada, eqúi-

pado com radio -de duas ondas. ,
.

Venda somente a vista, negocio direto sem ínterme

diario - VER e tratar na rua D. Jaime Camarà N. 19.
"

UM JOGO' ESTOFADO, COM TR-ES PEÇAS, EM
PERFEITO ESTADO.

Vêr e tratar à Avenida Hercílio Luz, 35

Fiscalizada PéS:; Govêrno Federal �

Rua Marechaã �uilherme - Grupo Escolar Laur,
Muli€l'

Instruções para o Ano Letivo de i95�
Exumes de AdmissRo ao Curso Comercial Básico'

Inscrições - primeira quinzena de fevereiro das

17,30 às 21 horas I Patrocinado pela 1.& Igreja Presbiteriana de Fpolis.
Exames: 16 a 20 de fevereiro, às 19 horas

I RUA VISCONDE OURO PRETO, 61
'

Matrícula para todos os Cursos 1 .

No .decorrer do mês de fevereiro, das 17,30 às 2l. '

hora� I
A ESCOLA TE'éNICA DE COME'RCIO "SÃ(} MAR�

,

COS", �uncionará no ano letivo de 19Jí9, com .os seguin-
tes pursos: ,

.
. ,

CURSO' COMERCIAL BA'SICO - em 4 séries, equi-
valente ao c·urso ginasial

-

CURSO TE'CNICO DE CONTABILIDADE - em 3 C'- séries".equivall'lnte ao 2.9 ciclo do C\IrSO colegial .._

_ ,a s· ·a: '

. CURSO TE'CNIC'Q DE ADl\JINISTR'AÇAO ..... ' .I
'" ._

,

Em série única permitindo-se ar matrícula somente
' Vende-se umâ " !:íoa' "casa ',l'€ceru-construída, com

a alunos que P.OSSu�JIl.'o 'Curso Técnico de Contabilida-
.

150m2 na, rua Almkãnte Carneiro N. 8 'ÀJr�nomica,' ao
de' completo, '

l lado da Vila dos Oficiáis do 5.0 D. N. Prece Cr$ .....

Florianópolis, janeiro de 1959 ] .200.000,001- sendo Cr$ 500'.000,00. financiados. 'I'ra-
- Hiltón Prazeres I tal' no local, com o �r. Lazaro Bartolomeu, ou no 5.()

Secretário Distrito Naval.

8

PERMUTA OU VENDA Domingues,
, Cir�lrgiã9 Dêntísta

Consultório:
7 de Setembro 14 - Fone

2109 -- Horário: das 14 às
18 horas

-

Dr.. Adardo M.
De um otimo terreno medindo 1�x50 localizado em

curitíba junto ao centro, por um carro pequeno ou jippe.
negocio urgente - A tratar a rua Santos Saraiva ·272 -

Estreito.
'

._--'---------:--....�.-._'------_ ..

VENDE·SEPARTICJP.A(40
WALDOl\{IRO JOSE' AREIAS

e

ANAROLINA ROSA AREIAS
/

e

Vva. PRUDENCIA GOULAR, têm o prazer de par
ticipar aos seus parentes e pessôas de suas relações o

contrato ,de casan'ento de seus filhos Naiade e Rides,
realizado no dia 7 de 'Eevereiro de 1959. ,

Plorianópolís Orleans

LOTES EM COQUEIROS
VENDE-SE �A PRAIA DO MEIO�

LADO 00 MAR.
Tratar com Engenheiro .Ruí Soares

\ (-�_.-

V1 N D Ej- S E
,

.
I ,

Um terreno localizado em Palhoça, com bôa pas-

tagem para gado e pata plantação de arroz,
Ver e tratar com CELSO ST�HELIN em São Pe-

dro ..de Alcântara.
.' -

";

,

�

A ,HORA-'

ESCOLA TÉCNICA DE COMÉRCIO
"SÃO MARCOS" TODOS OS.., 'DOM I NGO 51

Na Rádio Anita Garibaldi da. 13,00 à. 13,30 horas

../

Dilas casas de madeira em ótimas condições, situ",
das à Rua Clemente Rovere 52 A e 54 fundos.

Informações na, Engraxataria Gaúcha.

..----------------�----------------------------------�--------- --------------------------

•

.'
'

•

APARELHOS DE AR CONDICIONADO.

BAl!.ANÇAS "FILIZOLA".

CIRCULADORES DE AR.

CORREIAS· E PNEu'S "DUNLOP".
.

.� y-t"1. ': :_.!
.

.

."-

CANETAS COMPÁG'iJ.'ÚR

EX1INTqRES DE TNCENDIO.

FIOS PARA ELETRICIDADE.

FOGõES. ECONOMICOS ''WALLIG".

" ...

i.

FILMES RAIO X "DUPONT".

, ';-

GELADEIRAS,

MAQUINAS SOMADORAS "BURROüGHS"

MAQUIN-AS REGISTRADORAS "}WRROUGRS"
I

MEDIDORES DE LUZ DE fi e 1Q AMPERES,

. MATERIAIS qRURGICOS.

MATERIAL PARA DESENHO' "KERN"

MOTORES PARA MAQUINAS DE COSTURA.

MAQUINAS DKCOSTURA.

MOTORES. ELETRICOS.
•

I - .

MOTORES 'MARITIMOS "PENTÀ"

PERSIANAS "KJRSH"

RADlOS.

VENTILA'DORES.. ,

,I

Rua João Pinto, esquina Saldanha Marinho: '

·i

Fones 3378 - 3343 '

,.

leram a. êsse escritor o prê- Clavel, Michel del Castillo;
mio da Academia Goncour. ' Bods Schreiber, Jean-Fran
Assim também, Françoise çois Bresson e Rene' Ràm
Mallet-Jorís, com L'EMPl beàuviile contribuem corri
RE C�ESTE (edição Jul- suas últimas obras para jrn
Iiard) , dá outra pr-ova de .primir o máximo brflho à
seu grande talento de ro '''rentree'' literária dêste
mancista, que trata seus te· ano,' 'Sem dúvida é 'o livro de
mas de um modo todo bal Simone, de Beauvoir, MÉ-
zaquiano, e que podeeis, �bIRES D'UNE . JEUNE'

'Como em todos os anos, muito bem alcançar um dos FILLE RANGÉK' (édição
nesta época, Os editores con- grandes prêmios literários Gallimard) qua constitui O'

centram seus esfôrços para conferidos no fim do ano, seu .princípal aconteeímen-,
I revelar ao público os j-ovens por seu 1ado. Afmand La" to. Simone de Beauvoir ne
I talentos que descobriram, noux, corri LE, RENDEZ- le recorda sua infância

ou qus parecem em condi- VOUS DE BRUGES (edi e sua juventude pas-

çqes de cumprir as premes- ção Jullíard) confirma 'suas:,.s.ad� " em. -:.-um· CWadtro'
sas vislumbradas', 'através. ,tiualidades de' .né!rrá:d�r; I f,a.Il):iji�l<t1pié,O: die certemeio

.

'da qualidade de .séus p�i-, que, pela potêné!à de se�."H"·1 (;Ui.?,.ol.ir..gJ:i.e$ia. -:, fra.4çêsa'; Es
me iras escritos.' Assim, du- rísmo, consegue anpor l1W-f;: crit'à;..,mini est.i<lo.· ,de' limpi
cante outubro' e novembro, .visâõ ao mesmo j;�mpo,' �ea.' 4;êz :'e f�i:"ms'z� ','éxem,-glaE,es,
�ssistin;iºs:a uma verdade i- lista e poética ':,dQ, mundo �esffl 9pr� é duplan1.l.'rnle;,se'"

� pa fleração de obrag dê" me- conta:nporâp�()j.'· !\sshuü�-, ;dútór'a:/qyer pela nl�n�ira
rito na' maioria romances ruas Igualmente - LE FlI,,;S como 'a .ãútora faz reviver

cuj� número ultrapassa p: ..(edição .Gallimardb, de'Jó�' süa�')�ip�l;"an,ça,s, ,qu�r",p{}-
uíto à centena. "

'. se Cabanes, patétíco-romarr- los )estémnnhQs nela eontj=
'[;" t
"" i e

.

e t
ce da adolescência, ·em que 'do,'s:;'�&Dre n,ossa' épocá

.

sô-
.c.n re os vo um s rec n e- ,',', ,.' , .. ',

. " I'
.:

nt
'

"'bl'I" dê "t a .noção .. dê fracasso conduz br-:e p'..c1'i.ina-:i,n:te}éctuàl queme e pu ca os, mui os , , ,,'. bei '. r. ,'�', '.

apres�n.t�;.;Urn::intéresse in-' a mora,l da r�nuncla"
. ��' � ;i':lgst!e rQma?�!�ta ��nhe-

'f 't", el ·s' ,[ t ' ., C0lI1.0 BARBEGAL '",d1<çaO, �éeU'. 9'?,'and.o ,estudant,e":\".co}
n es a� ': E[Is au. ores Ja Giillimàrd),

-

d'e, Rogei. 1Vrl'd� ""0' i?!:J"o"::ens'� '" r'o""m"an;cI"st'a's
a cancaram. certo renome, . ".... '. , ,��., 'Q '1 ,'" ;:::,c'," .

'.
.

e , fiéis' ào's' te'ma� de s��·;.' n;l', '.e ,� LE.o :�EN�P;§ "N:;ES:r, �t�a.iS.:,.;pa�:eêeJÍl' del,ill'Ell'acla"
.' ," -,,' "

.' RJEN '.' (e'dIçaQ plo�), d!e. m.ente safaslàdbs da chama

,JnbsPlraç�o, I>r�ssegu.ed� " ?-,a' ',Q, i�éle ?r'a8�inos ,q_li-as .. fiar da nt�J:átu.r:a:filosÓ.mc� ,Pre-'o ra . ·-qu.e - empreen era.rn,' "
.

. � '. ".,), .

,',
'

r·
..

· ..� _.' .

.

tentando' én��rai" a: vida sob ratlva.� ,��e ,ev.:o�?-� c<?p1.r�� !?.q� �,'S9tid�<:laJ;lQ, ao�:,con
um-'�spect9'" 'nóvõ. '�Assim, Ta'.f:h�ldaª; O·f.Allly�:t�'?i�a:- ;�:;t;���; l..l�a�o��maig. � ,dir�

/

encúntr�rriÓs em' LES VO- rav�lh�s0',; as. ��e�_l crl,leI,. t�strsfW'J?-��..
',por r�atar a

IES DU SALUT (edição
da mfan(!Ia.

.
.: traihção el1SS�ca do rOluan-

Julliard' ae Pierre Boulle, Se outros
r
escrItores, co- ce francês',

aut�r de' PONT DE LA RI- mo Albert -Vida1ie, Maurice �'-"""""""-------"""'"

VIÉRE KIWAI, aquele "hu
mour" e aquele .;. senso de

,obsurdo, que lhe são tão

próprios, e, em LA BA,RRE
DE CORNfL (edição Gal
limm:d) de :Pierre Gascar,
aquele �cento de lucidez
desesperada e aquela pro
cura de uma impossível fra
.ternida,de humana, q_!le

Artigo inédito de JEAN

CLAUDE lBERT
COPYRIGHT DO SER

VIÇO FRANCÊS DE

INFORMAÇÃO E IM
PRENSA: DA EMBAI
XADA DA FRANÇA

A V I S O

AUXILIESEUSRIII$ Está /aberta a matrículá"
do "CUl".so Primário", à:
Rua Victor Konder, 4, diri
gido pelas irmãs Francis-

'-ara cCrmbatt.r rapidamente dUNI
lüIS COItas, dores reumâtica., levan
tad'aa noturnas, nervQsl�, pé., in
chado., tonteiras, dores IJe cabeça.
resfriado. e perda de energia causa

dos por disturbtos dos rins ,e da be
Xiga. adquira CYSTEX na sua' far
mácia, ainda hoje. CYSTEX tem au

xIllado Ij'Ii.Ihlles de pesllOllll bi mlÜS
80 1óJÍOM•.NolIIIII ,,�lWtU • a illI

, � pJ:OteçJo'
.

canas.

IníciO das, aulas, 15
fevereiro: I

.

de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,7

Decidida a riIIizaçãa'Ãfcertame da
-

cidade em' um só turno, com' o a pr�veitamen,o dos dois:.primeiros co locados para a dispu
Ia �os, j�gos eom,�blumenau,enses e itajaiesnesr visando a classificação para o Estadual de 59 - A 1° de març� a rodada ina�gurál

Convocado I!elo pres!den- presídêneía do dr. 'SalÍI Oli-, fer,ente como é desejo do Rão, evitando retardamentos, I O_s'li Mello. com a reàliza.- nos de_ classificação c_9m os '.iO.gOB, I.t!eita mediante sor-
te da 'Federação Cataeínen-. -veira a fim, de decidir sôbre sr, Osní Mello, prímedro como o do ano passado, .am- çao do Campeonato da Cl- campeoes e vice-campoeg de teio :
se de Futebol. esteve reuni- a reullsacão do próximo I mandatário da entidade, que da não encerrado. '. I dade em um.só 'turno, com � Blumenau-Brusque e Ita- 10' jogo - Avaí x Bocaíu-
do, quinta fei-ra, o Conselho Campeonato da cidade, o pretl:mde efetuar o certame 'Foi, Par unanimidade clasaifieação dô campeão e jaí, afim d.e serem escolhi- va
Arbitral da entidade, sob a qual êste ano terá feicão di- I estadual com mais sxpres- aprovada a sugestão do sr. vice-campeão para os tur- dos os clubej, que disputa- 2° jogo - Paula Ramos x

--------'--,-. rão o Estadual de 1959. Ouaraní
O certame da cidade, com 3D- jogo - 'Pamandará x

a denominação de "Relâm-, Atlético
pago", .como serão t?dos .o� 4° jogo - Figueirense x
certames das ligas mterI�- Vencedor do 10 jogo ..

ra�as, tera começo a prr- 5° jogo � Vencedor do
n:elr(� de maJr�o �om a rea- 2° .1O&;O x Vencedor d 30
hzaçaq da prtmeira rodada. jogo.,

o

Haverá Jogo� aos domingos ',6° jorro - Vencedor do
e quintas-feiras. 40 jogo x Vencedor do 50O torJ:?-ei� "ini�i�m" con: jogo. .

forme ficoú decidido, s�ra .t\ tabela do Campeonatoefetuado no próximo domín- sera elaborada de acôrdo
g,o, sendo' esta a ordem dos. com o Torneio "Initium".

"

"

'"._�� �_ CONYITE PARA, MISSA _-

A Oong:regáção M;ariana N. S. do Destêrro, tem o

p'azer de _convidar os seus congregad()s e o povo em ge",
'ral, para a Missa que mandará celebrar dia 17 às '7
horas; no' -Alta'r da Padroeira da Congregação.'

,

Antecipadamente agrade.ce a todos que comparece-

, .'

,'� mao � � nrl � � u� I[� n U·O Rln
CAXIAS E OSWALDO CRUZ DECI·

, U
·

U U �II U U U 'U' 'U"
.

( U � DEM A LIDERANÇA DO CAMPEONATO
/ VARZEANO DO ESTREITO

Quatro provas nataíérlas de lo,ngo percurso para homens,', moc,as e ju venis - lspersdo su- dOOF.�Cs'tarmeI.Pteoontear,ta? pVroaSrSZeegaUilI'� que de Caxias. T,rata-se da /"'t' . luta entre Os dois líderes

I 'curso, em mar aberto, -de li- prova Bóia Preta - Praia Prova "Baia Preta - Praia "AS 11 HORAS'" mento, hojé, com Sete en- do certame, luta esta quecesso am.p o cia�ão os milhares ,�e � sim- Clu�e, para m05as. ,. Clube" - 1,200 metros � Prova "Boia Preta_- Praia centros, destacando-se o que vem despertando grandepatizantes que acorrerao a� A s 10�30 h?l as - InlCJO
PARA MOÇAS qhIbe"

será travado no campo do interê�se. �los afeiçoados
,

O Departamento de Na- prrmeiras horas da manha da prova BOla Preta -

"
I .

que nao rrao perder a opor-tação do > Clube Doze de de hoje á Praia da Saudade, Praia Clube, para juvenis. LEDA MARtA LINO. MA- PARA ADULTOS Osvaldo Cruz, entre êste tunidade .de presencíaeem"Agôsto, confiado á compe- o�de �e .acha l?,calizada �a A's 11)lOras - IníGio da RIA DE LOURDES TAN- PELO CLUBE POZE clube e o esquadrão do Du- um jogo de emoções.tente orientação do despor- sede do Coqueiros . -Pr�Ia �rova BOla Preta - Praia CREDO IZA VIEIRA DA IRE N A T O FRANCISC'O ,---:::�===-�-�..:..::=-.::.:::.:...:::...:::=:.:::::.._-tista Altamiro Cunha, pro- Clube e que fOI escolhido Clube, para homens. '. CRUZIEIRO FUTEBOL CLUBEmoverá, esta manhã, com a para local de chegada das Valiosos prêmios serão ROSA. IÇARA MARIA DA CU�HA CAVALAZ-
,

'
,

.

cooperação da Federação prov,as, ,sendo" uma com oferc)cidos aos melhores co- NOCETI. MARIÀ JOSE' ZI. '
. "I R bemos »

,
'

A 't· d S t C t
.

1 d d ece emos e agradecemoR Delamar L. dos Santos equa ICl'_ e an a a arma, partida do M, Ira-Mar e as oeaGo. s, 'e ca a prova. BARBO'SA VIE.IRA. __ X __

-

ínt nt t·
_

t d B P t AS 8 HORAS
o seguinte oficio: Gert," Torquato, Massagís-I eressa es compe rçoes ou ras a Ola re a. . ,

"

__ X PELO C'LUBE NAUTICO "FI'
,J

d lià't
_ .

nd '

V d d . onanópolis, 3 de Feve- .ta - Aldôe Antonio Duar-'e , açao, VIsa o com IS- amos e novo ar pu- Prova "Mira-Mar _ Praia '

-,-
, d I -

so dar maior impulso ao es- blicidade ao programa: PELO CARAVANA. DO RIACHUELO
reI1'O e 1959 te.

.... d b d t A' 7 55 h H t Clube" - 3 000 metros . limo Sr. Outrossim comunico-lheporte- a� raça. as. um an- s, oras, -:::- as e.a-
' ,

AR _ESPOPTE CLUBE JORG'E' DE MENEZE,'S, � d tt b n n d I e t d P lhã N PELO CLUBE DOZE �� L{e a OI' Esportivo de ;'0 .que -esta diretoria será em�'o a a o a o Ipe os qu men o o aVI ao acio- 'IVETE VIEIRA DUTRA JOSE' WILSON AU'RÉ- E-'TA'DO"
<"

estão com a responsabilída- nal, tocando a Banda de SÉRGIO NAS€tMENTO e •
,

. . i;'N possada no dia 15, as 15 ho-
de de cuidar da sua manu- Música da Polícia MHitar. R E NA T O FRANCISCO

IVONE ,VIEIRA DUTRA LIO BONETTI. MARIO ESTA raso

·tença-o • A'" 8 h I "

d X GODIN .

De ordem do Senhor Pre- Sem outro motI'vo, del'""o.,. . .. ""
.
oras - nICIO a -'- -- . HO, GETULIO DA d nt t h "

Conforme o prog,rama que prova MI,ra-Mar - Praia DA CUNHA CAVALAZZI, 'AS 1040 HORAS SILVA GODINHO
SI e e. en o o imenso pl'a- registrado Os meus protes-

há dias divu,lgamos, quatro Clube, para homens. ambos com apenas 17 anos. ,..
' '. .

r zer de comunica,r a V.S, que tos de ,elevada e'stima e
provas, todas de longo pel'- A's 10 horas - Início da __ X _'_

Prova .Bala Preta - PraIa el!l .assembléia Geral Ordi� apl·eço.
Clube" ,

"

nai'Ia, realizada no dia 31 Luiz Carlos AlvesPELO CLUBE NÁUTICO .'

MANTEVE O TITULO
de Janeiro, foi eleita a no-

.

1,0 Secretário
RIACHUELO PARA JUy"WNíS

.

•
'

.

va diretoria deste c,lube
JORGE DÊ MiENEZES (35�

- PELO-G-J..UB,E-DOZE ': '- -_:. ........;:-_---,_ ......-:- � que,rege.)·á,,_()g. destinos -"ciá- � >, -- ..

, ,',CLAUDIO GR,ISARD PES�" O Campeao mundIal -dos t'n,es-m� no, periodo 59-'60, G ·11 ..

'

SI.;:Inos). JOSE WILSON (17 SI �ERGIO NASCIMEN� leves; J�e Bi'OWll, conservou qu� fICOU assim constitui- ,a asso x a Via'anos) LOURIVAL NAS-
" , .

sua coroa, ante ontem, ao na. '_ r

CIMENTO (17 )
,

TO. MARCIO NASCIMEN- dcr�'ot;H por pontos seu de: Presidente de Honra _' d'· 13 d' anos.
TO. LUIZ RODRIGUES. s_aflante Johnny Busso. FOI Dl'; Ivo M,ontenegro, Sr. A�· Ia e março-- X -- , /a sexta vez que o boxeur naldo Luz e Sr. Odair Fvr-

PELO CARAVANA DO
-- X -- "colol'ed" colocou em jogo tado" P.residente _;_:. Osny Pe'õro Galasso, campeão

AR ESPORTE' CLUBE PELO CLUBE NÁUTICO seu título pesde que o obte- Pere;�a Dut�a. (reeleito). sul-americano, de box dos
CELIO MANOEL NUNES RIACHUELO ve, há dois anos. 1.0 '\ Ice-PresIdente - Ger- pesos ,leves, cólocará seu ti-
MARIO NORONHA HA� FLAVIO JG>SE' DOS SAN- ty T'..'l'quato. 2.0 Vice-Presi- tulo �m jogO no dia 13 de

.MILTON F'RANCISCO DE TOS· VALeI, CARDOSO S.,A,-".R N.fA d�nte -.- Orávio Ca.rdoso da ma!'ço, pela primeira vez
,

' SIl�a: 1.0 Secr�tário :_- concedendo !revanche a Ser�
SOUZA. MILTON PAULO D� COSTA. �ARCIO J,Q- LUIZ Carlos Alye.s' (reelei-' gio Salvia, chileno. d� quem
NORONHA" HAMIL,TON SE SILVEIR,A. V-t\LBER�' Nãá p�rmi� que eczenlas� erupções t�). ?o SecretarIO - João arrebatou a corôa. A lut�

O lllcoses, -manchas -vermel)!as, !rIel· S, tlveI'ra. 1.0 Tesoureiro ,- será·em Santia.go do Chile.DE) OLIVEIRA. RICARD'O' T DOMINGUES, CAR- fU, acne ou "pspt1aS!s" estraguem M
LOS ALBERTO PIERRI <Wl_p..le� Peça_NI�od.'1II ao seil rar- anoel O. da Silv,eira. 2,0

MALICESK • '

, naéêe!ICO hOJe mesmo, VeJrr C� TEJ.'1oureiro - Rafae') G. da
'__ ·X __

,

LOURIVAL NASCIM(EN - .I.o�.rm aca��' com a coceira em' Silva Conse1ho Fiscal _n.tnutos e rapidamente torna _
.

.

Compramos qualquer quantidade. --.

PELO CLUBE UilIVERSI- TO. .ele marla. clara e a�eludad., _" Roberto-,.S. DIas (reeleito),
Dirigir propostas para' •

�
X ';;;::r.i!"raQtla é & ,'U lU ..... Jtaul JAn�ares (reeleito),TÁRIO CATARINENSE --: --

,Orlando PIO do Amaral,, " ENKA S. A.
EDE MOZART. Morivar Ramos, Delamar L. Magnifico apartamento de; sala,

Rua Curuçá, 7?6 (Vi'Ia Maria)
"

-

t __ X __

dos Santos,Odair Siqueira 'e 2, q�ljrto'S:' banheiro, cozinha, li,'".,
Cai-xa Postal, 10.045 - Fone: 9-4820 -:- Sao Paulo �' D'RA EBE B' BARRM Paulo G. da, Silva. ,Diretor com tanque, quarto e banheiro de

i:!Io.S!S�S�S:sq�>!S!S!S�':!S:!S:!S�S�S�S�S�S�S�S�S�S�S�S�S�S�S�S�S�S�S�S�S�S�$i::�::"::%�%�"::%�S�'�-.,..':..A::S��10 HORAS
. • . I"

._

.

·u" SQcial - Delama.r L. dos' empregad", loca.1izado ao lado
; CÓNICA DE tRIANÇÀS Santos. Dketor <Ío Patrimo- do Quartel' da PoJícia Mili,al',nio - Jandir A.' Luiz (re--

i Ed'fício Eduardo; apto, n,,) ül "-
Consultório e Residência

-

Consult-as I 't ) D' I·e el. o wetores Tecnico::' Inf-ormaC'Ões no local,
Av, Hercí-lio Luz, 155A aptQ 4

,

' Segunda' à 6.a feira
FLORIAN-OPOLIS das 15 às 17 horas

Tel. '_ 2934 '

rem.

,BR ONZE
".t�ATA·O

� At U 'M' I N I' O,

iSSSSiSSSSSS'iSSSSSS%SgiS'SSS'SSSSSSSSSSS
Resíduos' t} cavaêos de

ALUGA-SE

·tINE CENTRAL
_ ',HOJE

AS 2 HORAS - El,JGE_NIA GRANDET
x X x

às. 4%-7-91/4

IRÁ AO SUL O BOIAFOGO,
Uma liquidação

_

relâmpago
VESTIDOS, e TAILlfURS

de
Do Rio informnm que o Botafogo jóg'ará ,êste mês

�m Porto Alegre, ... con.vite do Internacional, devendil
recéber 400 mil cruzeiros por jogo efetuado. , Também
em Cnritiba jogar!'io os alvi-negros.'

AINDA O MUNDIAL DE-BASIET-BALL

, -

P E ,R '�D O A M E

Rio, 13 (VA) - O III Campeonato .Mundial de Bas
ketba:l, tomando-se por base o- minucioso e excelente
traba.lho elaborado pelo "Colégio Técnic� de Basketball
do Chile", apresentou como detalhes curiosos os que se

::;eguem:"
,

ARRE�ESSOS - maior número: Brasil, 517; me·

nor núm€ro: China, 287; maior' númel'o d,e tentativas
érradas: Brasil,' 325; m.enor, número: China, 175; melhor
média de aproveitamento: Rússia, 41%; pior média:'
Chile, 28%.

LANCES LIVRES - maio).' número: Pôrto Rico,
180; meno.r nlímero: ,China, '128,; maior �úIíler'O de con

vertirlos: Pôrto Rico, 117; mellor número: Bulgária,
71; ��Iaiór número de tentativas €l'radas: Chile, 82; me-'

nor número: China, :37; melhor média d:e aproveitamen-,
to: China-, 71%; pior média,: Estados U!lidos, 39%. '

"

RJO DE' JANEI'RO pONTOS - maior número: Brasil, 472; menor nú-
"", é! ." "

, . merQ: Bulgária e Ghina, �'mbas com 315; maior número
Firma -de comércio (\ ,repre-sént-açõ.eli!- com recursos de- PO'1tos sofridos: Pôrlh Rico, 417; menor número:

existlIldo nl')' D,F. 14 àn.�s
-

é)11, sitlulÇ'ã'O'" f·�iíanceira per-' Rússia, 26-4; ,maior. saldo de ,pontos\ Rússia, 101; menOt'
----''-'--�._�--=-= feita,' está em ,condições de repres_ehta-ç _ 'ainda uma 'Ou �aldo: Brasil. 90; maior deficit: P_Dl·to Rico, 74; menor

dl.1a,§ "indústrias de forma efi'c.iente. Dispõe 'de largas déficit: Es�dos Unidos; 8.
,

'experiências �o D.F, tamb�m em conta W'óprilJ, e podn , � FAL�f\S - maior nÚll)ero: Chile, '185;, menor nú-
aSi\mnii' o .del-credere, Gaso c'ombinaf}Q ,,$ia!ido, se tratit, me.r(� � C_lllna, 10,7. ' -

à.e nfg'ócioB à base de _cóm�ssão. Tem:;74�'9'êndedQr�s,.·sa- FALTAS TE'CNICAS - maior, número: Bulgária:'�
Ü\S ri0 9xposição -e

.

organização. >perfeita' com escritóri-9' 7; m�fiol' _nJÍmel'(),: Chin�;O.'
,

e depósito 'e 'quátro, télefoÍle;. b sócio principal (al.emti): .. 'ftEnO fES OFENSIVOS ;- maior número: BrasH,
'de :lciscimento) 'com·.48 Anos estâ:á frente da seção de 1l!!:" m�'Ôr llq!,ne.ro� C_hil1'l, 3R. _

"

,

vendas, e q(le em intervár�' vIsita, l1'B_.f:á1>i:icits' repre�e'1- PA�-SES ERRADOS _:_ maior número: Bl,llgária.
t'ad'as. véndemos' a, Lojas, atacado -e in�ústrias.

.

6':1: menol( número 1 Estados Unidos, ,24. ,

Ofertas' á� "Repres�ntações Inte:t:câ.mhio�, � Caixa VIOJ,,-At;õES -- maior -número;, ')!lstados Uilido3,
Po;::tal' 2.936 Rio.'

.
'

57; menor 'I'iúmero: R:í'Sl"la e Pô-rto:iticfl"alnbos com 32,
l � 1-

.'

Uma liquidação que não durará mais do que uma

semal'la e que dev�rá, porérli, li,quidar c'om todos Os ve>;
tidos e taillelirs de verão de A Modelar, está programada
Irara ú -próxinlo dia 20, do corrente. �

�

.

Sp.rá, na verdade, uma liquidação incendiária, pois
é elo seu firme objetivo "queimar" por preços arraZll

dore,; com todos os vestidos e tai1lêurs da estação em

eurs0,

Precisa-se pira conseguir assinatu.ra, para revista
mensal "Engenharia, Mineração e Metalurgiâ" e para ,j

novo joxnal mensal "JornaI de _Negócios, e Finanças".
Pede-se referências. úirigir propostas para: Rua '7 ,de
3ete]J:bro, 135,- 2,0 ando - Rio de JaneÍlro.

com

- ' ,

RAF VAJLONE;_:_ANTONELA LUALDI
x X x

Amanhã - 5-% e 8 h,'Jras

-NOSSA CIDADE
cc.n W1lLLIAN HOLpEN, MARTHA SCOTT, THOMAZ MITCHEL, FRANK

CRAVEN E GRANDE"ELENCO .

DIREÇÃO: � SAM VOOD

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'Câmara Municipal de FpoUs,

r-
i

8���,·r�'�
I

Ao. que se infere de de
clarações e artigos. da
imprensa local, o acôrdo
P1.'B-UDN, 'no caso da
Mesa da Assembléia, foi
uma espécie de represália
ao PSD por não haver en
tregue 'a Prefeítuea de
Florianópolis a um ele
mento petebísta.,

A PREFEITURA E O CARNAVAL . A desculpa não colhe.
O Sr, Hélio Peixoto deu ciência, I Qual o Partido que sem

a Casa dos gastos que a Prefeitu� I garantias absolutas de
.rn 'teve com as Sociedades Carna- aliança com outro, pode
valescas e Escolas de Samba du; entregar-lhe postos cha-
rante o recente carnaval, ves? Seria inepta e digna
Assim é que a Sociedadj, Car., de piedade a direção que

navalesca Gran.adeiros da Ilha re- podendo manter tais pos·
'cebeu OITENTA MIL CRUZEI-! tos, os entregasse a troco
ROS r a Prefeitura tomou provi. j de saliva ou de simples
dência para reconstrução, da porr- I !I>el'spectivas", Mesmo,
te fronteiriça ao galpão que o caEo() da Prefeitura
Sociedade Carnavales�a "TE. não tivesse a solução que

NENTES' DO Dl.ABO"'.:..... Cr$ teve - e solução normal.
80,000,00, tendo ido pagos Cl'� para Os não pessedístas e

50,000,00, e às vésperas do cal'. muito boa para os pes-
naval, o Presidente renunciado aO sedistas - O PTB com-

'restallte da impol'tância, por con- preenderia que o PSD não

( A
" siderar-.se satisfeito com o auxí_ podia abrir mão do cargo

ap yrtoo lio da PrefeItura, sem gar!lntias totais de
" Sociedade Carnavalesqa "Vai um acôrdo para 1960.

( -II ou Racha" recebeu Cr$ 30,000,00 Ponham-E,e os trabalhis-
DORALECIO SOARES ram, vida efêmera; jornais O ES. ape a Escola de Samba "PROTEGI- tas 'na posição dos l1es-

Efetivamente, amigo José Cor. TADO A GAZETA, DIA E NOI- DOS DA PRINCESA" e Escola sedistas. ConcordarIam
deil'O, iniciei meus passos no jor. TE, DIARIO DA TARDE, A NO. Via aérea e com destino à de Samba "COPA LORD' _ Cr$ ,el�s e� ceder um lugar
nalismo catm'inense com o teu de.' nCIA, de Joinville, e sár,ios jor. Capital Federal, segue hoje 50,000:00

' ", conquIstado em du.ra re-

cisivo concurso, Sob a wa cor- n:,is do interior, têm ,as SuaS pá. O nosso prezado conterrâneo , .BOÍW�ós..L Cr$ 10,000,00 frega eleitoral?, I)

reção, redigi os meus primeiros gmas/honl'ndas com as tuas belas Capit.ão Ayrton Oapella, n FILHOS DO CONTINENTE E"sem garantias de que
artigos, correção leal e amiga � produções literárias quer s�am em fim de efetuar matricula na' Cr$ 10,000,00, o novo titular continuas-

S· d
.

sobretudo entusiástica que, cada prosa oU,verso ou artigo de fundo Escola de Comando e Estado Finalisou por lembrar à Casa se aliado? ln ícalo dos Empr'egados em Estabe-vêz mais, me' animava na pifícil a tua pena fluente e êste estilo Maior do Exército,
que a Presidência da Sociedade

taref·a e Hrte de l'eiligir -d,a qual simples no dizer as cousas ainda Acombnha�:-Ílo�u8; ex:a. Carnavalesca ,'Granadeiros da
Sem compromissos ina- I· t B

'

és autêntico mestre, E assim, com mais simplicidade identifica ceuspcoosaCapneall'a eae seaUrSIafilhOa-S Ilha"; e_m .entr,evista concedida a baAlávdel.irseç'Pa_aOradO PO.TfBute!lrz°e-? eClmen OS ancários no Ectado delend,o e ,malilando os artigos teus a prefeito de vários de nossos mu. '

d
.l

, .

Ayrton Capella FI'lh�, .New-" un,I orgao e lmpr,e,nsa desta ca,. I d f d .
'

do Tito Carvalho, do Barreiros jornalística no transmitir ao lei- v,

I I I
- osa 'por e en er os ID- S t C t'·

.

Filho, do Altino Flores, do Gus- tor as ,suas observações e concei. ton l\1acuco' Capella e He-. !}lta, OU�o? o. apol� da Pre:el. tel'esses dO Pa.rtido. De· an a a arlna
raldo Macuco Capella, tu_ra Muruclpa,l" e. fez COI,l1l,mICa- i

_

Ih •

Lavo Neves, cio MartinHo Callado e tos Sem ditar erudição nem saben- d
- ve. por sso, me or aqUl-

. de outros luminares das nossas le. ça, Não que te falte conhecimen.· Como já noticiamos o Cap, ,I:�O aS provld�nclas a��lIllstra. lata r da responsabilidade \ N O T A O F I C I A L
tras fui, pouco a pouco, adquirin. tos eruditos; êstes seinpre o ti. Ayrton Capella, descendente . �I,:a� dQ Prefeito

__Mumclpal com
que uma direção assúme A Diretor'ia do Sindicato dos Empregados em- "'sta-,

d d I I de ,tradicional famI'II'a ,ca_ilnlCIO da,s obras
__
ti e melh,oramn�t,o, s em conservar·,e progredI·r b 1

=

o esenvo tura e esti o próprio, "este, Ditaste-a� em', algumas das d Ch' M I' e ecimentos Ban " #

E t à d S
Favoreceu:me a mi'nha profissão tuas grandes produçiies no teu Ii- tarlúense, obteve honrosa' os mOlr�s, a�eco, e a aIla, a agremiação. ,

canos no s a o e. anta Catarina,
\ classificação nos ·exames de remo_delaçao de ,Jardll1e, �'eco.ns. X X X.-'

tomando conheCimento da brutal e covarde agressa-o.d�de foto.gravador o viver em con- vro de poesia LUZ E SOMBRA, t d t d I C'
-

. c

tacto direto com os jornalistas da onde reunistes verdadeiras oliras admisão àquela alta Escola ruça'o a �s ra a (e oquelros, Com que cara ficaria o que foram vítimas seu asociado ADEMI PEREIRA DE
de nossas Forças Armadas, estrada de Capo.eiras e .!e tôdas PSD se eritregass

'

P ABREU •

terra e a vontade de me tornar primas em prosa e verso,
conquistando 0-5" lugar en- as ruas do Estl'elto, feitura ào PTB ee eam r6eO- ,-

e s:us quatl:p" filhos menóres, de 6,' 5 ,'4 e 3
t�mbém jornalista fêz com que A experiência que te deu a vida, �,' AINDA 'A ELFFA anos na nOIte d 9 d t

, .

b d anll'go Jose' Code,'ro, a pOllCOS da- tre uma c,e,nt,ena de ,bll,-' tivesse que enfrentara' e o corren 'e, quando foram detidos
mlClasse, so pseu onimo, os meus -

Ih t Of dE' O Sr Bllldicero Filomeno
-

Co- pdo Ca R th ,-

primeiros artigos, ora na A GA- rão De comandante naval d� lon- an es_ ICIalS O xerCl-' aliança udeno-trabalhis- .' p, u es, na ccaslao em trojes civis, e que se.
, I to razoes sobeJ'as pa a ql"

mentou ofício lido na hora do tar ( a
'

fi:ETA ora no O ESTADO, con. go curso <;_ue fostes, conheced(}r ' r I.. gun o censt,a,' se achava em serviço na Del.egacI'a Regl'o-
, ' ,. se tenha certeza de que fa- expediente da sessão, em quê a Era d� morrer de rir, , • 1 d P Itando sempre com o concurso do dos pa:ses/ dos, C,lI1CO contInentes, rá um curso brilhante: ELFFA Se referira à dívillas que para os OUtl'OE.", r:a ,e o ICla" resolve hipotecar irrestrita e cqbal so-

meu prezado amigo, E, assim, em n. p,r�fe,to .de .val:ltos de ntosos 111l�. O Cap, Capella ao despe- 'a Prefeitura Mun,icipal tem para S A

d A hdane.da,:de ao Intrépido e digno c"mpenhel'l'o, traduzI'daevolução constante sentindo cada n.ClplOS JOl'na IS a poe a escrl'
e o acor o for outro, v

vêz mais a responsa'bilidade de t l' e s 'br t do m' grand' am'g� dir·se da 16" C,R,M" onde com o Estado, no toeante à ener_ O <pôsto não estará em no seguInte: .

Jeo. o e u �, e. I
vinh'1. servindo, 'foi alvo de gia elétrica, mãos adversárias •• , 1 T IjOl'nalista ao lado do mestre Jun. fCll teu oassar utI! e valIoso na carinhosa manifestação de -.,.. __ ,,o - e egrafar ao colega A lni, cOI1retíssimú fun.

tos até, ed'Ítalllos dois exc�lentes vida,
apreço; tendo, na o:portuni- I ,., I B

-

ai E I d U·d d
clonário do Colégio Catarinese e Escola de Comércio

. números da Revista Terra de Sol, A você, O meu muito obrigado dade, O CeI. Alvaro VeigR OS I U O rasl - S a OS DI OS e São Marios e' exemplarl'ssin-10 chefe, de famI'II'a d"" l'do-,impl'((ssoS na Impl'ensa Oficial e por', me ter focalizadp na sua Co- Lima, Chefe daquela Repar.. 'd d
' "

de propriedade de Milton SlIplicy ll1na do DIARIO DA TARDE tição, tecido referências elo- Florl·aoo'pol·s
nel a e e reputação ilibadas, dando conta de n�ssa in-

Vieira, jornalist:! hoje integrado "Conversa em voz baixa", giosas a atuação e fazendo I tegral soHdariedade,
nO corpo de redatores do Diário tI' f I' 'd d 2 O P t t

'

.

vo os pe a sua e ICI a é no Acham-se abertas as matrículas para 1959 dos S(!-,
,- ro es ar energ1camente contra a violência

de São P",do, Os anos decoreram;- decorrer do curso qu.e vai 't Junto ao. Exmo G d d E d
.

amigo Cordeil'o, e a§ nossas ativi- encetar, A reunião. de des� gum er cursos:
'A, ,S1:, overna 01' o sta '0, pedindo pro-

.!Iades re separaram; mas fiquei
. TELHAs. TIJOLOS � pedida estavam presentes Cursos para principiantes, médios, e adiantados, vldenclas n{) sentrdo de ser' aquele Capitão imeâiata-

sempre observando as tuas ativi- CAL E AREIA todos OS Oficiáís que servem CURSO INTE.VSIVO par� aqueles que desejam 'uma
mente afast�do de suas funções na Dclegaciá de Polícia

dades na imprensa catarinesse, Re. A na C R ',,' d' desde t
-, ,

vistas como TRANSITO, de Pla- I R M' OS BITENCOUR,T , , apren lzagem mais rapida da língua Inglêza, que mos rou nao ,pOSSUir as mínimas
, condições

CAI' BAOAAÓ ' FÓNE lIOI Acompanham.no e aos da Cursos para cr'an'" d 12 16 oara o exercíci de t- 1 t
cido Gomes, EVOLUÇÁO de João •

exma, família, os nossos vo.
"I ...as, e a anos, L.

, o, ao re evan es �cargos,
ANT(GO DEPÓSITO' DAMIANI - Cursos U i it' i 3 o Of S'Kuchene; LEIA-ME, de João Fr'ai- tos de feliz viagem e de exi. para n vers ar os, /

,- ICiar ao sr, eCl etario da Segurança Públi-
ner, Anuário Catarinensé, de Mar- to no curso que vai fazer na, Os preços das mensalidades serão os mesmos' do ano ?a, ,e:x;pressando.0 veemente protesto da classe contra o

.tin��a_l_la_d_o_,��lÜl,'_a_s_,_q_u,,_t_iv_e_- ----------C-a-p_i_ta_I_F_e_d_e_r_a_l_. passado: \�,
.' �r41",.I: 'lgnobIl atentado cometido contra a liberdade do, nosso

Os mteressados serao ate,ndldos no horário de 9 às 12 colega e pedindo as providências necessárias para o f _

�oras, e de 14 às 19 horas, sede do Instituto, à Rua Felipi! tamento -do Capitão das funções que tão desas-trada�:�-
,:,chnlldt, 2 _ Sobrado, te exe1ce na Delegacia de Polícia,

_

O IRM-O
.4,0 - Representar junto ao 'Juizado de Menores

A JOAQUIM c�>ntra o referido Capitão, por não te'r o mesmo possibi-
.gSSSSSS%SSssssas 'SSS$SSSSSSSSSS:

htado ao colega detido, pele m.enos levar seus fjlhos pa-
, � Por certo, Desembargador Fontes, não foi ao

�
ra casa,

_

Jo�nalIsta dantanho! menos ao homem de letras _ que
,
5,0 --r Repl'esentar ao Comand d PI" M'l't 'd'nao o sou _ as razoes da sua gentileza agraciando·me E t d '

' ? _

a o ,lcIa I I ar o,
com o seu livro Irmão 'JoaqUim, Outra razão. existiu .,

s a C? contra o mencIOnado CapItao, a fIm de que se-
_ t'u o sei _ de ordem' afetiva, a da amizade dos ido� Jam ,tcmadas as medidas· necessárias a salvaguar'cla do
tr'mpos, q'l;le; mesmo sem autoridade crítica, sentiria, bom nome daquela Instituição,
como sentIU, de alma aberta, o triunfo do infatigável I 6 o - M if t C

,-

cmnpanheiro de juventude que, antes como agora vi-
' , ano es ar ao sr, apita0 Ruthes bem como ao

v�u e vive no ,recesso do gabine�e de trabalho, 'Peiqui- I
Delegado R:_gIOnal de Pol�cia, Gel, Trogílio Melo, se�

. rm<lo
_

os arqu�vos da te.rra, atra� de velh�s,historias, I total desapreço pela injuriosa e difamante infúrmação
como a: que g1r�U em tor�o da fIgura mlstIca e sin- prestada nos autos do HABEAS-CORPUS PREVENTI-p;uJar do puovertnho catarmense. '

' _

_ Quanta coisa nova, Desembargador Fontes, I VO requerido pelo advogado João José Schaefer em

áprendi no s�u esplêndid� trabalh?",! _ I �avor do companheiro tão al'bitráriamente Pl<êSO, de que
--: Eu sabIa uma porçao de COIsas desse Irmao este se encontl'ava alcodizado, :o que ,não passa de dI.

JoaqUlm e da Beata Joana, mas, agora., com· Você d -d d dI'
,

I es a

aprendi muitas outras que ignorava. '
va a e esp� or_a a a tlvosla, conforme atestados fir-

,

""- A bibliografi� conterrânea ficou enriquecida de ma?o: por cldadaos de inconteste idoneidade e que ins-,
tel'l.esc�erose dos ,mUItos anos que os ten�o, talvez ·mal t:'Ulrao a competen,te ação judicial a ser oportunamente
dl,ma fonte maIS, onde sedentar conheCImentos, promovida

-

,

,

_ A obliteração da memoria pela inexorável ar-
,-"

"

" ., '

l;p.l'les clerose dos muitos anos que os,tenho talvez mal
7,0 - Ressaltar de pubhco o eSlnrlto compreensivo

v!"idos, força-me a uma nova leitura do �eu interes- revelado pelo, Comissário de dia na Delegacia de PoU.
�;ante e bem feito trabalho, E _ saiba _ vou. fazê·lo cia, sr, Waldir pela atenção especial e d' ,

logo, pelo prazer íntimo dum eutro tête-a-tête com V" �' 'h
' qu lspensou as

tão escasso nos últimos tempos,
.. crlanc�n as, aquela altura assustadas, sem atinar com

�

A est� altura,.meu caro Desem,bargad0t.:" ando, as l'azoes de �ão exdrúxula quão inédita situação a que
.

�omo voce C,o�tuhla dizer, com memoria de lapls,�Por foram levadas por capricho pessoal do Cap'tã, ' R th
ISSO, a repetIçao da leitura, 8,0 _ C • Ad ' A

1 :) U es,

Na opinião dos mestres que leram _O Irmão Joa-, usteal to as e quaIsquer despesas que pre-
quim, V: II!-a,is uma ve� sagrou·se camp��o de Histót'ia, CI;>al� fazer o- colega para reparação da injustiça,
dessa hlstOl'la conterranea onde pontIfIcam Oswaldo 9,0 Convocar extraordináriamente a assembléia
C�bral e Lucas Boiteux. 'l'€raldI' '

A

Obrigada,' Desembargador Fontes, pela demons- �, a, c �sse, cas� necessar1o, para resolver sobre ou-

tração de am�ade com que se distinguiu e receba des.
1;:t a? qUJusquer medIdas a seren1 tomadas,

te_..cantinho, onde a tolerância generosa do Rubens Florianópoli�, 14 de lfevereiro de 1959,
Ramo�, de quando em quando me acolhe, parabéns
multo afetuosos, cQm a renovação de minha perma
nente âmizade,

-,

O vereador Espiridião Amin ca 110 aguardo das suas informa.

apresentou proposição em ses. ,ões, e certa de que se fará sen

suo de sextacfeira úlLma da Câ., til' a colaboração de V, Excía, no

mara Municipal, que compreende tocante à matéria em apreço,
ofício e telegrama, ao Sr, Jau j- Sendo o que se me oferece de

Guedes da Fonseca :_ Presidente momento 'subscrevocme,
da Caixa Econômica. Federal de atenciosamente,
Santa Catarina solicitando JULIO PAULINO DA SILVA

providências para solução irnedia- Presidente da Câmara -Municipal
ta da situação em que se encon- Florianópolis, de fevereiro

tra terreno- existente na Praça de 1959,
XV de Novembro, onde a Caixa PENSIONISTAS INSTITUTOS:
Econômica pretende construir SUa PAGAMENTO ATRASADO
séde própria, O referido imóvel O vereador Manoel Alves Ri.

foi adquirido faz dez anos, e não beiro - do Partido -Social Pro

obstante, exposição da "rnaquete" gressista - requereu envío jíe te.

corresponden te . ao
.
edifício séde, legrama ao sr, Presidente da Re.

até o momento nada foi feito, mo. pública, em o .qual os edís floria

tivo por que a proposição do ve- nopolitanos solicitam ao' Chefe do

reador Esptrtdião Amin obteve Govêrno providências para o inte

unânime aprovação da Casa, gral cumprimento por parte dos

O expediente estl contido nos Institutos de Previdência do que

seguintes têrmos: determina a Lei em favor dos

Exmo, Sr, pensiónistas as referidas autar.,

Jornalista Jáu Guedes da Fon. qui as.

seca, 0.. :requerlmento do vereador

D,D. Presidente da Caixa Eco. Irlanoel Alves Ribeiro suscitou vi·

nômica
'

de Santa Catarina, vos debates em plenáriio, tendo os

li'!EilTA: vereadores Otto Entres, Hélio
Senhor Presidente: Abreu, Moacir Pereira, Hé1io Peí ,

Tenho a honra de comunicar a- xoto e Nerêu do Vale Pereira, ma.

V, Excia, que a Cân{ara Municipal' nifestado solidariedade à proposi
de Florianópolis, em sessão rea-· Cão,' todavia -p{,gnaram pela apro

Iizada em, , " de fevereiro de 1!f59, vação de um substitutivo de au.,

houve
, por bem aprovar o reque- to!'ia t1""sr, Hélio, Abreu, .� qual

cimento formulado pelo sr, Ve. apelava f'ôssem, antecipadamente,
reador Espil'idião, Amiri, de

CUjO',OUVidRS
as Delegacias dos Inst.itu ,

teor essa Presidência tomará co. tos de Previdência em nosso Es.

nhecimento pela leitura ;;le anexo. lado, Posteriormente, então, con ,

Isto pôsto, esta Presidência fi. fo!'me declararam os defensores

do subatitutivo, a Câmara Muni-construção do Mira-Mar, A Lei,

cipal, de posse de informações proveniente do acô rdo, entrou em

mais detalhadás com -referência ao caducidade após ..eis mêses, sem

assunto, enviaria despaho telegrá- que o Executivo Estadual houves

fico ao Govêrno Federal se movido Uma palha siquer, CQm
.

Também o vereador 'HermíniQ exceção do ponto de automóveis
de Menezes manifestou seú pontÓ que mandou realizar defroste à

de vista sôbre a matêrta," tendo Catedral Metropolitana,
revelado seu apôio .ao substituti. O Sr, Baldice!:S' Bilomeno, na

vo .apresentado e que' o despacho oportunidade, dirigiu um apêlo à

telegráfico fôsse extensivo aos bancada udenista, cujos integran.
Presidestes de Insti�u'tos' de Pre- tes tem melhores ligações -com o

vidência, Govêrno do Estado; para que o

O vereador Júlio Paulino da Chefe do Poder Executivo se in

SiJrva, deixando por momentos a terêsse de uma vêz por tôdas pelo
Presidência da Casa, foi II ple , cumprimento do acõrdo celebrado,
nário discutir favoravelriiente o a fim de que se possa evitar que

requerimento e manifestou. Se O panorama na cidade continue a

contrário ao subsfitutivo, por ser afeiçoado pelo desleixo das

considerá-lo medida -de .retarda- nossas autoridades fúblicas mor.

mento a uma providência que se mente o Mira.Mar que 'está a

faz sentir desd<;_ há muito, .pois, exigir imediato trabalho de re

estava em condições de. 'informar construção e adaptação aos nos

à; Casa que a situação, dos êpen ; sos fôros de urbanização.
sionistas dos Institutos de Previ- Em aparte, o vereador Otto En ,

dência 'é bastante difícil e que os tres disse não ignorar o assunto,
.
mesmos não vêm sendo '. tratadõs e que tudo fará para conseguir
'conforme o que determina 'a Lei, junto ao Govêrno do Estado a au-

Em seguida foi o substitutivo torização para o início dos tra ,

colocado em votaçâo. e aprovado balhos, prometendo breve cornu.,

por unanimidade; d� mesma forma nicar à Casa o que existir de po- i
o requerimento do vereador Ma. sitivo com referência- ao compro.
nocl �lves Ríbeleo. misso governamental expresso no

MELHO�AMENTOS DA CIDADE aludido acôrdo celebrado,

Segundo: ._ Em lei espe
cial reestruturava . as classes
para cujos mveís iniciais
f&�sem necessários requisi
tos especíaís.
Terceiro: _ Adotaria, uma

sos,
E assim vai mal!
E, se sua excelência não

arranjar uma assistência.
técnica na Assembléia ou

u� cartório na 'Capital, . te
r� que voísar para Orícíuma
onde será defumado em vi
da nos, vapôres sulforosos da
pirita mal cheirosa,

Flagrante do embm'que dos Jornalistas Genival Rabelo, Di:'etor da Re�ista PN,

acomp�nhado, �e sua ,e�ma, família e José-Curi,. Diretor da 'Revista Panora�I� 20Parana, pelo Convan' TAC·CRUZEI RO DO SUL, vendo·s.,e ainda, pessoas ae
suas relações e o casal Cesar Seára, (

DIRETORIA

Flilrianópolis Domingo 15 de Fevereiro de 1959

O vereador, Baldicero Filomeno
fêz uso da pa1a'\'\-a para tecer

considerações a respeito da si.
tuação em que se encontra 'alguns
postos da cidade reportando. se a

um trêcho da A�enid. Mauro Ra
mos, cujos moraq�l-'es fizeram
chegar até o orador reclamações
contra o lamaçal existente nos

dias de chuvas, Recordou ove.

reador ,pessedista que, em 1957, na

gestuo Jorge Lacerda, foi celebra.
do um acôrdo entre a Prefeitura e

o Govêrno do' Estado, e" segundo'
o qual, o Govêrno do Estado Se

"lfl'igava a calçár a Avenida Mauro
Ramos, alargar ,a rua Tenente Sil.
veira, rua Anita Garibaldi e re.

,

lI.a EXPOSiÇÃO' 4 � S
_

O ETA _ PROJETO 17 .....: ACARESC tem a satísfa
çao ,de :omunicar, ao Comércio e a Indústria em geral," a
reallz�çao d� HaI, Exposição ,4-S, nos dias 7 e 8 de março,
em Sao Jose,

'

.

. �s firmas interessadas em expor produtos agro-pe
CU�rI?S, poderão dírígír-se ao Escritório Central, à .rua

".

Anstldes Lobo, 62 _ Agronômica,
---�7�----�----·�-----.----------�------� ,__

(oDeêrlo Discofôoieo
,

O 1. Concerto Discofônico 'll�1;! se, devia realizar do.

nlln�u passado no Salão Nobre do COlégio Catarinense po,'
motIVO de força maior teve que ser transferido

_

para est'e
domi�lgO, dia 15, às 15,30 h, com entrada' -franca, Estão
conVIdados as alunos, ex-alunos e suas exmas, famílias,
como em geral os amigos da boa música.' ...

O, programa constará de "um passeio <
no reino das

melo�:!Ias, desde o feio-grotescQ até o sublime" e será exe
cutadc sob a orientação do P. Antônio Loebmann,.

Muilo �obrigado, JOSÉ' CORDEIRO!

"RE'GRESSAM os JORNALISTAS"

Do ex-carde
,,",,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


