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H . Para, almoçar. e jantar bem. d,epoi. de' sua easa,.»
" .

li ,'QUERj;J-NCIA:, PALACE HOTEL·' -' ,

,
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ANIVERSÁRIOS
SR. ARMANDO ASSIS
Com satisfação registra

mos na efeméride de hoje,
o transcurso de mais um

aniversário natalício dOI
nosso prezado amigo e dis
tinto conterrâneo sr. dr.
Armando Valéria de Assis,
hum�nitário clínico nesta

Capital e pessoa muito re

lacionada em os nossos

meios sociais e culturais-
Às muitas homenagens de

que for alvo, juntamos as

de O ESTADO, com votos
de perenes felicidades.

'_ sra. Daura Silva Alth:off
_ sra. Marilene Silva Bu-

chele
_ srta, Lenir Lisboa
_ sr' dr. Júli:o; Doin Vieira
_ Príncipe D. Pedro de

Orleãns e Bragança,
atual, chefe da família
Imperial Brasileira

_ j ovem Eston S. da: Costa
Lino

_ sr, Conrado Coelho Costa
:--- sr- Raimundo Bessa
,-,- sr. Januário de Abreu

Silva
_ srta. Olindína Garcez
_ Rev, Galdíno Motta
_ srta, Marlene Izabel La-

,

. combe -;

..:..:. srta, Maria < de 1 Lourdes
SiJ.va.

=-, srta: Cleuza Helena Silva
_ srta, Denise Régís
....:,.. srta. Maria Helena Mo-

FAZEM ANOS HOJE

MENINA
ROSÂNGELA" SCHMIDT

Vê -transcorrer ria data
.de hojeoseu 5.q..aniversário
a galante méni�a: Rosângela
Schmidt, dileta filhinha do
no'sso eolega. de ti"crbalho,
sr. bscar Schmidt Filho e

de sua exma ..espôsa d. Lau
ra Guiomar Bruno Sch.mi'dt.

À menina Rosângêla e

/' seus papás, QS nossoS since-
C O N F E C I O N A - S E

ros votos de felicidàdes. C H A V E S- sr. dr. Alvaro Mullen da I ..

, Silveira Ruá Francisco Tólentino n.o 20

reira
_ jovem Saul Furtado
.:_ srv.Alvaro Rovere
-

sr. Osvaldo Pedro Nunes
-

SI'. José Cl,leren· ,/

Senador IRINEU BORNl!A'!:HfEN qUándo viajou
pa!'a São Paúto< -

í

14 .. ..A')�'O�)��(>4IIIÍ'<,...')��C)... 1.

,ADV06ADO ,:.. Dr. Anfônicr;6rillo ,.
I· DAS 1) às 12 e. DAS 14 ã.s 17 HORA:s ,-RUA .DEOPORO, 5

'
-

;I���(���l«à
Irmandade do Senhor Jesus dos Passos

,e Hospital de' .Caridade
PAGAM�"TO .

DE ANUIDADES
,

.

.

-

De o�d:em da(.Prov,edoria, comunico aos Srs. ITmãQS
_� Irmãs, que, a �rtil" desta data ciiàriamente das 9 à�

�.�12� (J lrm,�Õ1 Te�ó'1l?:éif�!�at�Mg!á ":n�,�Secr�ã�ai des.tà�Ir-
'

" mandade, �o 't'êeebimento das'''í'illuidàdes; �":" .,'.

: _

butr�_sl$� co�ul}iéo, -qU€'.n.o�@à i5 d���arçó"pr.'ô-
ximo vind'otfoo, o '"Irmão Tesoureiro; tacl.bém·' aleI1derá

�dás 9 às 12 horas, ó:,i-eeebimentb' das aludidà:-� .iaimhIades
.da SacriSti�;da .Gá�d�ài :Mi=trop�litilÍ1a; ': .

.: .... ,� ':i .,�,
Flo�)anópolis, .13 pe :€-e��reiro' de: 1959'. .

'

"
- -tl,.... "� _

'

\

.. , .�

Jose·, Tolentino de Sbuza
.

'.'

&ECI!ETA';FUb

'.�---

'O ESj:ADO." O MUS ANTIGO 'DlARIO DI 'S'ANIA C.ATARINA
f ......·

_

Ainda 'com referência ao
enrnavaI, não se pode dei
xar de comentar' o bom gos
to das fantasias da escola,
d� .samba Copa Lorde, prin
�.Ipalmente a ala das (Me
,mdroó'las). _

X X x' -

Dia i 7 de março, teremos
a festa de. 15 anos da boni
'ta Margot Luz,

xx-x
",1 ane Modas" continua

anicsf>ntando os mais varia
dos

_
modelos e:mJ sáias de

verao,
x x x «

Aníversaríou no dia '15, a

m�'nIlla-moça Tânia Helena
FIalho _. A coluna

-

social
cumgrfmenta a aníversa
rtante com votos de felicita
ções,

x x x

Com o aparecí.nenro das
baianas durante o carnaval
a Casa Brusque termino�'
seu �stóque,<!e bordados da
fabr-icação Hoe.pclke.

.

.

,x X' x
O sr. Jóáo Edúardo Ama

.lal Moritz está aproveítan
d!l seus últimos dias de fé

,
,nas, de€:ta vez. o moço tro
.c0l! o RIO, pela capital mi

, netra para concluir seus

estudosl de, engenharia.
.

x x x
.

quais os.
. cinco brotos

maIS bOUItos da cidade .,
Sem dúvida alguma Sl1eil�
Costa é um.

.'

NOITES aGITADAS
PODEM SER'

PROVOCADAS, ..PEtO
M�U fUKtlBHIiMfNIO

DnS ,lUIS

c'g_me_ ��, /.IUtr,"''''
_" 'k> ..

"

No maravilhoso. e aprazí- 1?alllo:.. �liae, á' convite, do
vel recanto Praia do Forte, Governa.qpr Carvalho Pinto,
mais uma reportagem foi tomou parte num Jantar em

realizada na ,itarde de 2.a homenagem a um governa
feira con encantadoras srtas dor Americano que se en

da nossa sociedade _ O re- contra na' capital paulista.
porter em, questão foi' o sr, x x x

Eneias de Souza, pertencen- Fumos- informados de que
te à Revista "O Globo", da o Acôrdo Florestal com suas

cidade de Pôrto Alegre.,.' belíssimas plantas vai C9-
x x X_;. _:.}; operar para o émbelezamen-,

O senador Irrneu ';� to da cidade.
'

nhausen viajou para 'São

: PAR·TIDO lRABALHISTA � BR'ASllEIRO
Depois ue: um dia intenso de "frab_a"

$ECÇ4P DE SANTA CATAiuNA, ."., lho, mui(�,;' f1é�9()aS se sentem por de:
DISSOLUÇÃD DO DIRETÓ�IO MUNIC;IPA�� �E mais' indizllosta5 e pl'eocupada�. Silo

_, D
.

,

FL?R!ANÓ\�S. •
" � a�a�a�!1: P'l" d�rcs' nas costas. doret "

O }; r:�sl�ente �.a C.omIsSao. ExequtIva RflglOnal d? ,:y:rE} �e' C�b?�a. desl1ilimo. falia de energia
� Sécçao. de Santa Catarma -:r leva ao çonh��ntc;> 'e passam nOlles agitadàs tendo.,i,lClo:,
.dôs ,trabalhistas do município de Florianópo)fs,;:, Ô'� se-J 'sl\ce. gl-e 'inte�romper � sono para'
O"uinte' '-

1
� � , ; .', ." .

"",

c;
, '..'

�
� �: ,. � '" mt_cções freqQenres. o mau,funcion�

l.f - que � .mai?ria dos" �m;�os do e){-pire�rio "�)n�t� dos r:i!is'·POde. sel' ª e.�U8.a d��
�'1 �un�cIP,al �e FI9f

. o��hs apresentou�sui'l� re- _"1a� yel'turb�:ç,õe8. ·Não se:,...cI;8cU�.�é �
nunCla de form_a �xp s�;:e

..
se� marge�w �ual-

,

�seus rins. usí_um. ��U�f{jCO suailtt f
quer CQnt�s,taçao porqqe ·hv.:re e consclent-e, agradável e a.eguro - aS pllulis .&

2,9 - que, 'em virtudé da aludida �renúncia ;€' face aos
'

Fó�te;. U8adas'n� mund� inteiro. r:;;;.:" "

Estàtutos' cid PTB, está automáticamente :�:ljssol- '

milhões da(PllsSoas. as.pÚulas Fo�ter
vido O mé'Smo Diretóriol',Mynicipal, f'ati ,9�e j�. ·:.;'dã� \llívio rápido a todos, Os dist�I"

_.-- foi devidamente. .1evàd_9,! áo, 'conh:eciméhto� do Illds provocados �el� mau' fUliC'i��!I'
Egrégio. Ttjbunal Regiop:al', E.leitó'l'al de'�Santa mento dos rills e da bexiga.

�.

,

... Catarina; ,

,.

.

3.'" � qu? a Comissão Execl:1tiva Regional nomeou,
" também de acôrdo com Í0s Estat'utos p'artid�rios,

uma Comissão'de Reestwturação para r�o'l'garii- .

. ]é,!r O nir�tório Munic.i.p�l de Florianópolis, para
posterior- 'l'egistto no T�E;.

.
OSVALDO MELO 4.° - que, entretanto -apesa:r das medidas ,acima serem

"

COQUEIEOS CASSIN0 HOTEL _ Empreendi-) perfeitamente �statutárifàs é' legais, ent reunião

!mento de tal monta', 'somente, o "Consórcio de Desen-
"""do dia 15 do. corrente, cénv<j)cáda pelo então pre-

volvimento Econômico" '(Sociedade Anonima), que t�m
sidente em exer,eício daI ex-Comissão Executivá'

à frente de seus altos negócios e figurando na Diretoria �icipal de Florianópblis, (reunião que não

nomes como Ader;bal Ramos da', Silv:a, Osvaldo Macha-
contou éom número leJal, porque a maioria re-

d G
,.

d M' d L' F'l' C 1 nunciou), o sr. Dr. José' Tavares Iracema decla-
o;. en��Io e, . ,lran aI H1S, avio aste o Branco e

Jio'ao J;laüsta, Eugene Cla;ude, poderia projetar e levar
'rou que reuniria novanp.ente aquele -órgã,o 'para às 5 e 8 hO'l'as

',a cabo.
'

.

. d�lib�rar, e�bora tjves�e tomado. ciênc!a da �'l'�- Faith Domergue - Lee

� Confiada _à (:;ompéUlhta. a que nQs reférirnos, acaba
nunCIa aludIda. Ie <Te qu� estava <hssolvldo o DI- Patterson - em .

'de ser entregue a construção e exploração do modern'o retório Municipal. .,
.

.

. ,

A PRAÇA DO PECADO
e aprazíwl "COQUEIROS, CASSINO HOTEL''', na

.5.0 _ que todo e qp.alquer ato praticado pela ex-Co- _ Cens.: até 14 anos" -

encan�adora e aprazível �'Praia da Saudade" em Co-' ,missão Executiva Muni<:ipal de F1orianópolis, oU 'CINE- ,R'OXYqueiras, nesta Capital.
. tentativa de convocar 'C�:mvenção Executiva sem

A
...

t'
"

d
.

1 ' a previa autorização du� aquiescência da' Cornis- a's 8 ho....a'sInICIa Iva e as maIs :ouvaveis e merece nes.ta ...

coluna, registro todo especial, desde que vem propor;:' êãd' d"e-,Reestruturação, será nulo de pleno direi- Robert Lainoureux _

donar a Flo�iah9polis, aquilo que exatamente erá um 10 e�mer'ecerih:epresenta"9ão da $c��ut!va�gio- Nicole Coo'l'cel' - em

sonho que parecia até então, irrealizável. ,1 náLao Egrégio Triburlal' Regional Eleitoral, para ". . PAPAt, MiAMÃE, A
'

Não 'somente 01 Munieípio como iodo o Estado de
.

os 'fins necessárÍós e <iabiveis. -', '.

.

CRIADA E EU
Santa Catarin1il� com essa notável iniciativa' lucrarão

'6.0 __; que todos os trabB.lhista� de Florianópólis devem
.-' Cens.: até 14 anos

.

t'
.

b
$- ,.

•

' 'estar atentos, para os fat,'os vel'ificados; cola,bo- Clmensamen e, pOIS, como o ra de turismo e eml5éleza- - INE GLO"RIAmenta d<lqq,ele local, tem grande significação, além do
randó com a 'Gomi�ão,� Execútlva Regional e

'

confô:t'to. tão., necessário re.Clamado para "','s que. ali
com a CQmissão de Reestruturação do··Diretório

'8 h
.

.

'v destá Cápital.
\ as ora�

veraneamo "

:!I'"''
� >I< *

c,
._':

' ,ri.·�'
. "FIOTianópolis, 16 de',fever,eiro de'1.959 Richard Todd

CONJUNTO DE APARTAMENTOS _ Tambem a
ACÁCIO GARIBALDI S. THIAGO _ Presi!1:ente PTB ����N- em

cop.struçãq e vendia de,um CO!l1juD:to de apartamentos aQ
SaI\ta Catari.na., J �ES DE PAÍXÁO

lado do referido 'hotel ,foi planejado. .
" ',r,�,;",,�i�������'i?��;;;_;:'7���;o�::,,;:;;;:�;��;-,

- Ce���e�:Sf�P:nos'_
As vend�s dos ap,ai:tamentos};erãe;> feitas pelo 'siste- AULAS' PARA O', 6,.I"H·�j; SIO, C'L,A' i'SI"','O ClrNE··.. "-.I·MP'·E'R'",O'."

'

ma de condomiIJ;io', .p que 'vem' 'certamente. facilitar os R;AJ \.
.

t '..J tfI ,

lU eressauos. /
' .

SediO tambem feitos 10teamento,s d� terrénos junto E CURSO':' D:f.JAPMISSÃO .

ao "CO.QUEI.:ROS"CA5SINO" ijOTEL'.'. A not�cja, <como '

d' f'
.

b'd
"

' ,. 'Encontra�,se na casa da "JUC", o sr� Prof. Pe.dro
era e,:.�p�l!lll!:-se 01' rece :} _a com. ú�aiümes aplausoS,
por l>.1:1'r-t-é'!d�tod!ósftanto.. mais;,qua!lci0 :<) ".CONSORCIO';' P�rQlo Pav'esi" .ex'-aluno dos pe. lSalesianos de São João

vem '�{etuando outrós grqndes ,empreendimentos ,eni to- Bosc�,' qúe" a éontar. do di]l' de hoje, lecionará: '
�

do cO te1'I'itórÍo catarinense com :Omito êxito e já proc1a-
"LATIM, PORTUGU$:S El GREGO" para ãlunos

_'

d 't" em preparaç�B":para o adm'issão�e ginás]Q,' .� r', .l '.,_
ma 'as VI orlas." ' .. . 'j ,

.

:' Florianópolis, f?stá de: pal1abl:ms, ficando a 'dever à ��alquer' informação; :pasa qa ":f,U,ç,::,n:.o_1, Av.enida
N'

.

conhecida' Êmpr,êza', m'àistuma 'óbí'a de tão grande:como Herell!:9' Ll!.�,' 137.'Telefon(,27 - �3.' -.' '

. .) " .

- ,,'

'

ascimenló'
"

\'
elevado valor em p\ró�� seu �::'ogr.e��;o e prasperid�de·

�--._-
. :� I, '< -:���LI ' O�orreu : ontem o; nasci-

COMPANHIA
'

"OSVALDO, MACHADO" DE, P A R 11· 1',�I ,:�,�A ,( l :0; mentó do menino Cicero
. .

"

1..
,; , _ filho do Sr. Norhnalcl'o' d�

BOTEIS - O Consórcio tamberrl'" tomou a si' como WALDOMIRO JOSE' {,AREIM3 'A

.� " ." � F'reitas� alto fundonário do,
umde seus objeti'vos princ'ip',ais, a. organJ/laçã.� da "CO.M- '

.'

�� -_:;.' .t..
d B '1

PAN
e .t'r.' tsancá o raSI, nesta""'Ca-

BIA OS-VALDO MACHADO DE...HOTEIS" fíwe ANAROLINA ROSA:,ARFlLÁS' -. .

pitàl é, de sua' exm�. esposa
ao já elevado' húmel;.o de estabelecimentos organizados, .

e t ...
.

�: Valda de f'reitàs.:Afl dis-
por aql:lela Emprêz!ã nP Estadó. . .. ,

- .' -

" YVê... PRUDENCIA GOULAli; têm o prazer de par- tInto casal que desfruta' 'de
Gomo se pode verifi�ar; graças: ao Cl)�sórcio d� De- ticipar aos seus 'par.entes e pes$ôas de suas; relações d eleva:dô -conceito na UDSSla '" ..

-

�ell;vol�imento Ec�nômi�o'; vai a Çapital; dia: a dia, pró- contrato de casamento de seus filhos Naiade e Rides, capital é ao recem-nascido, I
Jetanldo-se cada�ez. Illal� no çonceitq ea�iDaç� qQs ..re]klizadº r;.o dia 1 de EeVJH�cJ,m de 19,5:9. nossos pa.r:abens e., votos ,dê ii' ....pnnclpalmente' da\lgenie·;flgrtànopolitána.

.
"

Fiod�nópºHs,.
'

.'..'

".
felicidades. ...,. �_.i!J.iii._.ii!iiíiiiiiiiiliii__-oliimw.a�� ..i.íIii_"'·

.�

;'!fC�{ "'jp 'te •

{{i,t�,' ,- .�,�, I"',
.

,/
. �,

;' -

'i:.',
-' 4 _�_•• li::" ' ,�-

•

CINE SAO JOSE,
às 3 - .7% '- 9% horas

J'ean Servais - Lise
Bordin _ em

CONTRABANDISTAS
DE HONG KONG

CinemaScope -

EastmanColor
- Cens.: até 14 anos :-

-CINE· RITi

Juliette

às 8 horas
MULHERES QUE' BRI .

GAM - corri Andy Rus�el; .

E:milia' Guiu, '
...

O Qut É QUE HACOM
"

SANSÃO -

com TIN TAN: '

_, Cens.: até 14",ànos _.') \.

A SÉDE DA' CAIXA ECONÕMI,CA
." l' \

A prupôs ito recebemos o se� "NotIcia, êsse '. ó,rgãQ imprensa ..

guinte ,tel!lgrlln�a: edição, 'quinze cor:t;l1nt�. .teria sido
Diretor Jornal- O ESTADO enviado �st. pr�sídenciâ 'of,ício
URGENTE - "

'.

' ·Q@.nl�ra', Mllnicip�;] '.:loçall relativa;
De Fpolis se 5683, ".H,a' _�16.', mente assunto cOlV,'ti:uçã� Séde. esta

17h,40. �
.

'Caixa rEconômica F..,'deÍ"al.4 Devo
-.,.....-- - esclarecer,

. ,

pedin'â�' divulgação
Y' ,E N'"'D� 'E, - S E' muito embora notícias desfacada�

nossas. emissoras e imprensa, até

G
presente data n�,"'úma :co'I"respon.

UR ENTE dência foi recebida o que nos le ...

. va estranhar, seja teor ofício' p11.

1 terreno à rua Silva Jar- blicado sem Que dêle tenha eo.,

dim com fundos para o �::�:m:�!� s��:e:�:e:��O'a!:��: .

mar, próximo 'iio Veleiros outro �érito senão o de
o-,

se exal.,
da Ilha, 'ótimo pa'l'a cons- tar autor ou autores simples pedi ,

truçâo. do informações matería ':'fr�ntal

1 terreno' em Barreiros i�terêsse esta
_

instituição. . At;n'_
f·

.

. , Ciosas saudações - Jau Gueâes
com rente para as estradas: {la' Fonsêca - Presidente Caixa
federal e velha, medindo 50 Econômica Federal Sarrta Catarí.,

metros de·' frente e 35,50 na. f
- .. �

mts, de fundos,
'

com..uma

ca.sa de madeira.
Tratar à rua Almirante'

Lamego, 2·1 com Arnoldo
Sabíno.

,,',- -

.\',
f

EM 5 MINUTOS
Rua Franciscó� Tolentino n.? 20

� .

I-NS-'TlMoDfeU1TU"RÍt 6ERMÁNIEA
C O M··U,N,IJ·A ç�Ã O·'

.

.O Instituto de Cüitur� Üermânica comunica aos in
teressados que iniciará- seus cursos de Língua Alemã,
no dia a de; marçopróximo=vindouro. '.

.

_ ,

Esclarece, 'ainda q6� os-· cursos lunCion�rão à rua

Vitor. MeiÍlelles ri.?
..}8 _: apt.? 3 (Cartório "Machado) .

As matrículas poderão" ser feitas na iLivraria Re
cord, sobrado, com 1Q s-. EGON KREPSm ou' à rua

Deodoro. 11, com 'o dt.-FlMNZKE.
'

Haverá cursos diurnos'e n9túrnos, parla principian-
tes e adiállta:dos·. ' (

CURSO ANTONIETA ,DE: BARROS�
Exter.n.ato Fuildado em 'f922

Alfabetiza e prepara pú� -03 examés de admissão 'll'b
Ginásio "

'

,. � .

'

., -

Matrícula: de -16 a:' '2"6 de fevereiro, tõdos os días
úteis das 9 às 12. �.,- '"

.
_;--

�'..

.

llu;:!. Fernando Macha1:lo', 32 � 'F��e 25Í6.'

U.m (J'cide.Ílfe... mas' nao

·;�.se:�·p��t�e:,�� 'é, {Juink Lavávell
.-<,;_�.L,.=;"... �.:....,�\:" _,' y 7 ... ;.}

."
,

r..;..r '::>r.

,
�

Ú;;(p';,��� de"á'g\,� :'�bõo .• :'�· prol�to! Quink
:,\A'z.lihRe,!� LSvch::el nõo mancha a: Í'OUP9 nem os

··m'ãp;; Pç;ro' ·sua se-gur(lnço� use sernpr-e PARKER
r �,'QIJIN� ,t.A-v ÁVElI ""'7 o' único finta -gJe contém"),olv-x;

;: limpa e .pr�tege o c<;Ineto, à niedjdo.:que:escr�ve.
.,

. PREÇOS:
59 cm3
Cr$ 25.00
473 cm3
Cr$ 100,00

,
946 c",3
Cr$ 170;tilO

, DidtibuidÓ-res. ''II ,H lu s i f'o. paio totIo o Brosii:
- ���TAr PORTELA INDÚSTRIA E COMo ,5; A.

,
'

..
Av. Presid�nf" Vpr�'(ls, 435 8.° �ndar - :Ri� ,

SIIb';Agenle êm sio. Catarina '. MACHADO, '&. elA. S/A.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Os Mais
I

.
. .. ,

MOd.êrnos, e.f Belos Modelos
"

i
-

t,'

: '

r

lai 8 ! .:

< •

�.
!

/

f·
•

t

I

b

", .

. �. "..

.. -. ....
"

.

"

t,

. ;��:'L •. ·�'c ..

•••

-.,_ ,,*, "

'Qepulado Colono' IIpresenta 'Projeto: •.
'

'. � '�.' � .,', a,_' I!ELO HORIZONTE (de: PENA "'I: MORTI: NO BRA'IL matar ou mandar matar � � � "

� �lh �Q):, "pAI.OJSSSo) Raso nPabrat a .BntEL-n_ UI; , I; ,J ,de modo. insidi�so ou cruel: Cesar Sobrlnhe
' ,,[\,1", -. e ,a: es 1 e

,

... _ por motivo tubl torpe ou " .
mundo ínfantít, Boneca de Louça e a boa'�ojl t�m ,sido observados, SE'RA A SOLU'AO I vingança, para' sati'Sfazer C?, çasam�nto d� Bruxi- Heraldo Wagner, Ney Velhírrha l ""atrave:� d.o� temposç.sobre o ',�,. ato Iidíbinoso ou satisfação' :-?ha t

e o novo cartaa do Luiz, Osvaldo Monguilhott, 'Uma boníts história deeetabelecímento
"

da pena de Instintos carnaís

'1
!-!'ea ��, Amador de Florla- Nelsen Pereira Oríon Cos- brtnquedos para encantar a

'

" capital ':Qó Código Penal mínatoríaa não têm mais a por motivos torpes e, às ve-
, '. nõpnlís no palco do Tea- ta, Edemi'r dosta, Nelsi tôdas- ai crianças de 5 a ...,·'brasileiro. "Profe,Ssores � tv}.inrltousdesa'ndegUrI'nefal"reI'OaS'r dOoss mq'IISe- ; CzeRsI'llf:,!(eImNO�ootsivoQsU'E MERE-

Pergunta-se: pena de marte tro . Alvaro de Ca,r.valho. Costa, Neide Silva, Ivonete 90 anos! Não percam l' ,autoridàdes, têm, emitido n iP será a solução? Trata-se de uma peça ínran- Ouríqués e Helena Novaski.

,. opíníões, pró, e. contra. ha- vivem para matar e matam CEM A MORTE diminuiu ,a criminal idada ? I til em dois atos e dez per' estarão no placo do Teatro' ,,;cvéndó .argumentos favora- pela satisfação de ver SeUS O projeto apresentado se
. N!ls paIses. �nge. existe, I sonagens, criadas para o Alvaro de Carvalh., Paraveis e ponderáveis para am- nomes em manchetes; refere à modificação do díminuu a crímínalídadaf encantamento de nosso receberem o aplauso do pü-bas as correntes. .

d - sistema penintencíâ- artigo 28 do C.P,. Segundo -- -- o ---- -" blico que lá comparecerAgora que se fala em ne- rio não consegue devolver o pa:rlamentar goiano,' me-

S " E M E IN T E S
no dia 22 as 16 horas.cessídade da ,refõrma do (readaptado) Os assasinos recém a pena capital: aque-

'.Godigo Penal" apesar da profissionais;' ,le que destroí linha férrea
Dona "Gení Borges e

' resisteneía dó Ministro Nel- . e -' a proprla Igreja ou danifica qualquer" meio
Francisco Mascar,enhas es-son: Hungria, --::' autor do sente a inevitavel neces- de transporte, provocando �- HORTALIÇAS E FLORES' -

peram que '''O Casamento da CABO CANAVERAL, Fló-atual, que ti julga ainda em sidade da pena capttal para morte ímedíata ;
Bruxinha" obtenha tanto rida, 17 � A Fôrça Aérea: condições excelente� _;. um Os crimes monstruosos; aquele que causar epíde-

Selecionadas Garantidas sucesso quanto alcançou a Norte-Americana disparoudepqia:dó gtlianó,. anuncia f - é mais humano pre- mia mediante propagação de
Acaba de receber: peça [nfa

..ntil "Símbítá e o ontem, outro projétil inter-sua intenção de propôr �à servar a soéiedade de tan- germes patogsnfcos, disto
'Dragão", que esteve em ceptor "Bomarc", sôbre oCãrtlara Federal um proje- tos ate!ltrdo� �rltajs �o res�ltante mortes :

potavel G. 1\. CARVALHO cartaz durante o mês de no- Atlântico num :,ovot �sfôrçoto estabelecendo a .pena de que ve- ª es�a ca 'ab
f e, e venenar- agua

MERCADO PúBLICO _ PORT.A DO MEIO verabro, dezembro e janeiro! para assumir a ian eira nos, Iporte em nos'Sõ. taí�. Tra- muitos dos seus' ,mem ros,
: de uso comum;

,

Não deixem de assistir foguetes sem pilôto.ta-se do Sr. Anl-Slo' Rocha, Florianópolis, - S.C.
às apresentações do "'1'. A. O "Bomarc" tem a missãocduja, juSt,tifieação,

.

_resuinF- II' 'a 'EXPOSIÇA-O 4 S jrIITIM�NT�
F." comd a BPeça. h"O" Ca'sfa- ��e��S���ir. ��u e������o �:a, e es a: '

"

"

-

�l�l mente a ruxin a; a-,
.._a - proteger ao s6ciedade·.

sendo-sé 'acompanhar de agora, a Força Aerea nao re--!A!'PU! ep uquus !:ti��uo:) O ETA - PROJ�TO 17 - ACARESC tem a satísta-
" seus filhos ou parentes, velou os resultados da pro-duod� q�de dmat-ahm e nav'Ilctaomr'n 'ção de comunicar, ao Comércio e a IJ?-dústri3: em geral, a -

bPo�s a ,pd,eça emd aPRrê90 reudne vçaa. AIne'rfeorama-NS;rte�Ua�ear'icFa��.a Iglll a 'e uma a ..:.k Vende-se _ Avenida',Hereílio Luz, 155A _ N.o 2. rmque o o emo os v ..re%Ul'n"'-,� de p''''v,ers',l'd'ade'''' realiz�ção d� lIa. Exposição,4-S, nos di",?'7 e 8 de março,
Son'hos "tasI's ,nomo'. 'O MO-l J'á disparou mais\de 70 "Bo-

,0It:" Ç'L,
'- • Possui telefo:n.e instalado. A'r,ea construída 150 metros , '"- dar tr�nquiUp.ade 'a eIl!- Sao .Jose.

" 'f d F' _ ceguinho, o Ursinho, o Soi- mares" ,em Cabo Canaveral,família brasileira, sobres - 'As firmas interessadas em expor' produtos agro-pe- qua-dl ados. Terren.o com llx6,50m. nos un os. ,lllan dado. o Boneco de Mola o' informando-se que raramen-saltada com, -crj�es_ 'mo!ls- cuários, poderão diJ;igir�se ao Escritório Central, 'à rua ciad&. (',om quase 40%. '1 Neg�inho � bom Pai, a Me-I te se ,verificou qualquer mautruOSQS � nefa'll;dos i ,:,_
�risttdes Lobo 62 __: Agronômica, I Tratar no _Hotel Majestic, com Paulo Preis nina Má,' a Bruxinha, a, funcionamento de arma".c - as atuaIs penas co- , •

Novo Bomare foi
lançado na, Flórida

.

� .

_ .. _._".c...

. . "
" .

ít

I

'.'

, Uiif-�perdr� 'sôzinhô pode fazer, com

mais ecô-nomia; PORTAS E DIVISÕES para
sUa c,;��;, IiIIcritQrio <ou fóbrico I' Sem entu)ho,

.

:.em cOl'ÍlplSc:ó'çao-,� F6pidamente, coril DURATEX'I
:" 'e.. '

, • DURATEX • ",,,ito mais barato qúe'
q�Qiquér ootro material!

• FÁcil de trabalhar � muito, leve -

"

muito ,durávell
'. De 6timo aspe�to, mesmo sem

.�
....... i.�

DURATEX é três vêzes mais resistente que o

madeira comum. Não racha, é mais durável e
menos atac;:ável pelo cupim.
Chapas nos tamanh.os de 1,22 x 2,::0 m e de 1,22 x ::WO m,
nQs t;pos' liso, filefado e perfUraU,), '

•

Aimofados para For!os ncs Icrruras d'é' 62, 7'i e 82 cm,
prontas' par:: se,c;'", coloe" ..:,::, 1,,,,, rC'lv_ld os.Prónfc, entr ega -

Preços ele se

lirar O chQpéul

REPRlSE, ENT .... NTE'

"

STODIECK &' SC!-fADRACK LTDA.'

RUA TRAJANO, 3 - SCf.� �,;U:::.J
.

.- (
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"AGORA·'
PRONTA

" Em suaves

.ENTRE-GA
pagamentos

"
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L,,".ra· 221
,� ..

. �,\�....,_ . Um pre.sen,te � bom augúrio é aquêle que
•.

,,,,_,_ ..
' quer dizer atividade. Um presente. inteligente

é-aguêl& que demonstra o quanto se estlma
o pensamento e a mente de quem deverà !le·

,

c,e"'e)o. Um� portáti,!. O),i,Ye,�ti ao filho, ao pai;
aQ amig,Q:, il;,s) r;n.esmos: e a�. cartas escritas
ou recebidas terão a clareza.e a ordem novas

� um ano novo.
., .. ".. ' ,. , ..

'

.. ;::.
• • .

• .
.... .�f:;_·(::�-· ..�;�vi:.t�;��lt;;��!.. -
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( A S A F E R MA ND O L , DA.

•

Rua Saldanha Marinho, 2
""tr

Caixa Postal, 467
fone: .� 3 7 8 e 3 3 -1 3

TELE:'
"C A N A N"

FLORIANÓPOLIS
DISTRIBUIDORES EXCLUSI'NOS

-,

EDITORA' "O· ESTADO" LroA.;'
-

o &,Ji,ad4,'
"

"
"' ....

� E8T�OO" o t!' J,S ANTJG9 mARIO Da. SA;NU gnARINA

--p.....,_:L-�-E:-A:-�A�'���N.__"T�,.....,...EDf--F-S!-OR-DEM��-C--�I-�A-·.
-

:--��--:���--.em
�

Vende-se a rua Anita Ga.'-M�S DE F'EVEltEIRO r·il1k'lldi N. as desocupada.
7 - Sábádef (tarde) Farmácia, Esperali�,a.· : Rua Conselhêleo 'MI:!-,Úa .

']j'J:at.:'1.r com Octavio Fer,rari
>

� _ Domingo Parmácía Eapei'a��a ',it,_"': , Rua",Gous,eliteiro Ma.fra·
na Confeitar·ia Chiquinha.

.10, ...,.. 3.adeira. (camavãl) Farmácia Modérnàt:.' 'Rua. "l'pãQ..;Pi��of \,�.
,

·14 ...,.,... S,ªb,ad.o (ta.),"de)· Far�cia stó,.' Antôt;l,io· Rua ''Felipe' Schnijdt,
15 - Do.m,ingo Farmacia Sto, A'utôn.ió, ' Rúa ,F�ffpe: Scllmidt

,21. - SábadQ (tarde) Farmácia Catarinensé' Rúa T-ra:jànó' .

..

22 - Domingo Farmácia Catarinense
'

.. Rtfa' ',Çol'ajano ' ,

28 - Sábado (tarde) Farmácia Noturna. ,

.
. . ,.Hlpt ToraJano:- ., >-

O serviço notui."nO sela. efetuado p,elas :1armácj.a.s:.Santo Antô,nio. NOl.urnlL'!..·
Vitória, situadas às ruas Felipe Schmidt, Trajano e Praça '15 de Novembro.

O plantão diúrno compreendido entre 12, e IS,30 horas será efetuado pela
Farmácia Vitória.

'

F R ,E D E R I (O 6. B U E N D 6 E N S
A d V og 'a do

Escritório, t ,'�

Edificio São Jorge..

Rua' Tl'aj�no, 1'2-]1.0
Telefone 2657

.INDICADOR PROfiSSIONAL," ., D�I::;o:� G���
___________�-'":"'"....;.--.,..;...-- .

O.oeacu •• ·8Mltvu·_ Pr.cs.

ORA. EVA, ·"B•. 'SCHWEIDSON BICH,.I en 1t):!:�;jt6��;i::::I�"''' relle� a.
_ '8 - T.!efoDe. .'

I ClíNICA DE· SENHORAS E CRIANÇAS· di�::�::;�:, ::De�II�.:e,
••

.

'Especiallata em moléstias de anus e recto.'-' Rua: Blume�a�-·D. 'Ii.
Tratamento de hemorroidas, f'istulas; etc.

I

Ci.rurgia anal .

Consultório:- Rua CeI. Pedro Demoro, 1603 - sala 2
Estreito

andar - sala 13

Dr. M. DominguesAdércio
Ci rurg ião Dentista

Consultório:
7 de Setembro 14 - Fone

2109 __ o Horário: das 14 às
18 horas

•• D I C O

Vil. W ALMCfI1 �OMEIi
GAJlCIÀ

OI,lomaclo pela raealdade Na·
dOBai de "edld� tia Ualyn

.Idad. .0 IJrul.
IIlI·laterao Por éoac..... a.

"a&enl..d. - _Ia

('Serriço do Prof. Oeti.,.19
�odriru" Lima)

&S-lDW.O .0 .s.mCO de "MioU

,.. do a_pltal 1.A
•
.l"•••T.\,;,

., lUo de ..a••Sro
.6dioo do Ro.pita! d. Caridad_

, • d••�ter!Údacl. Dr. Cado.
Corraa

DODCAS D. SDRORAS -

PARTOS,� OP�RACO.8
; I ,�RTO 8�%"1!P.ll. "elo �<�c

"--
- � ��;ir:!fil_tl1O. �.

Coa•• ,., ll�'�,"'o Pl�to!l. 10,'
. 1. ... 16 00' .. 18-,00 hora•

Meade co�>hora. m.rcad.. -

Tel.foa. lell - a"idlacia:
. llD. ,OeDeral Bitteacourt 4. 101,

O•. aaN&IQu. ".'Bro
P.I.LUIO

·O,era4:6.. - Doeac.. d. l!.........
r.. ....; (.;Ualea II. "'.h..

.

Cario iii "peeialill_cIo.e
Ho.plteI do. Servidor... Ih 11,·.
tado.

(Semço '0 Prol. Ilar.u. df
Àg,..... ).

Co.,.,Ita. "'" Pela mu_1 ••

1l��p�W de O'l'l4&d•.

... t�de d� . li,IO _oral.'"

diU.ta. n� ç0I1�lt6..io 1 &U4 N·.. ·

D"- l4çh.ào 17 .qui.a d.' r: 111,

d.�1I; - Telet. fiM,
..

Reaicll"eia - &o.a ·Pr.'ld ••lt<

Couttu<> ,. - TeI. 1110.

.....

AD.10JiADO "=" Dr. lalônio Grillo

DAS 9 .às 12 e DAS 14 às 17 HORAS
RUA DEODORO, 5

, .

....�._.. .-

� A·I R í ( u t 4

,e.iu�o Pa.Iticular SÃo.. JOSE
.

�m�tQ,r.q:. f.l·Qfe.s�oxa MA&lA MADALENA
.

'�DE MOURA FERRO
A mat�ícula acha-se aberta à rua Salda-

B . .

nha Marinho, 34 todos os dias' úteis.

Curso: Correspondente aos grupos esco

lares e prépara alunos para os exames ·de ad
missão ao Ginásio e Escola de Coméreio.

Professores especializados.

I�ua COQMJheiro lIarra 1..

Telefone 3022 - Cu. P..taj 111

�ndereço Telegráfico ETADO
DIa.Toa

.

RtI�D8 de Airuda s....
G&R.NT.

Domingos Fernandes Iie Aqnln•.

REDATOR:ES

Zul

- Vlr,mo,

A direção não. se' responsabiliza pelos
conceitos emitidos nos artigos 'a.ssinadop',

M O' V E fSEM
'

G E R 'A L

R OS S MA R K>'
VISITE A· NO.SSA� ·OJ
Rua De QfQ, R.O �S.,·_': f . 3&10
rm�f "'A' 80MrW� m..,trftQ:�. a:1I�'l�;'1"" rU�, :'

"'A � Soli>erl.n&" Pr... lt5 d.. nqvembre':;"-'�.:, o:..J

, -

rua F,lipe Chmid�
-, "" .

FILIAI. "A SAnF}rtA"�A" DISTIUT�' DO� ESTREIT0 €AN.TO
"A SOBE'RANA" PRACo\ 15 llE N0"E!\1B�O'":",, ESQlllNA

iWA FELIPE SCHMIDT-

AtOOJtSE·
• K1:;znif;:,� apartan;ento de'; sala,

� 2 qlúirtos, banheiro,- cozinha, ál'ea
com tanque, quarto e banheiro' de

I elÍ1pregada, -lOCaliZadO,' ao lado
do Quartel da Polícia ;\1il;I:1I',

,F:difíc;'Ü Eduardo, apto. n.V &1 "-.'
Informações no local.

.

ESTREITO
!�"��-�""�-'�?��!:!=r.� :����tf��'(

1 e 15 l Farmácia do Canté Rua Pedro Demoro, !,627
8 c 22 . Farmácia Indiana RU!l 24 de MaIo, 895

O Sêrviço Noturno sera efetuado pelas Farmácias do Canto e' It;lcUana;
,

A 'presente tabela não po4er-i!" ser afterada sem prévia autorlzação dêste
Departamento.

D: S. P., em janeiro de 1959
Dr. Ernesto Giorno

Diretor

VENDE-SE
Um barcQ de r,creio a

vela c'Ompl�t�e&te;cquipa
do, por 'pr� de verdadei

}'a,,�e��ªq;.:'r:�l�r: pa Casa
- ·'ç.I?Pes;: na�,�:ua Felipe Sch
'. ú1.idl;;�,.·.on--�w > .telefone
: .'3235:::

"

<.': -: '.

l, A V A' N D O (0;-'" S A � A O

·m Especialidade
WUlEL INDUSTRIAl - Joinville - (Marca R'egislrada)

.

econoRlI��� tempo e dinheiro

Vi
...

,
"

,....._...-.�� �.�:,,:,�""_--------_.-.._-_._._-----"""-- ,��.-----........
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"0 ESTADO" O .AIS AN.TtGO Dt.lRtO D� SAN.,.A CATARINA
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Florianópqlis Quarta (eira 19 de Fevereíro de 195�
----�---------------------------------------------

Rodlvia Laie • Rio dI. Sul:
. fstadl ..cária

� se' ·cODstit1!imio ma- O trecho onde mais se
tIi'\<Q dê- pl'4)tes1los, en1Ir& DUJ- ace�tua., a p,recaTieda'de é
toriat� a pésshno estadO Lajes�Hio do Sut Nota-se
em � se- encontra aI. rodo- que o st'U'Viço tfu conserva
via; Eajes--RkI do SUi-BlTlllle'- tem sido falho o que trans
nau, 'uma das � formou a estrada em um
v.ijis de transportes d& Sa.nta vet'dn.deiro. i n f e r n o para
catamnQ.. quem tem que ven-ce-Ia.

ao que se informa enti
dades de classe, de Rio do
Sul, já teriam endereçado
apelo' ao governa-dor Heri
berto Hülse, no sentido. de
que o. !rstado venha a des
viar maiores verbas para
atender a. este, setor.

.

Toda a madeira para o

porto de Itajaí, bem como
19S demais produtos que são.
as fontes de riqueza

-

desta'
região, são transportadas por.
esta via de _comunicação.
Não se justifica portanto a
falta �e atenção por parte'
dO Governo estadual no que
djz respeito i,a manutenção
do bom estado desta impor
tante rodovia.

(Transcrito do Jornal UL
TIMAS NOTíCIAS de Rio

Ido Sul). _

.

1Il60:, liberação I
lotai da'/salra SIJ8S91

o P?",,:dem., da IWPÚbli-1
- ca assinou ler autorizando,

19'59 dos se- através .de convênio. com o IBanco do Brasil a liberação
total da safra de trigo de
1958--1959, composição das
dívidas dos triticultores e

financiamento adequado- aos

Imesmos. Segundo a lei, so
mente terão direito aos be
nefícios nela especificados,
os tritieultores realmente
pr.ejudicados nas suas sa

fras pelas geadas, pragas,
irregularidades climatéricas
e que continuam a se dedi
car às mesmas atividades.
A liquidação dos débitos
decorrentes do financia-

� N0S €ONPÓRTAVEIS MiCRO-ONIBUS mento da safra -de,1958-1959
DO 'será feita a partir de. 30 de

R áp, 1.. 81\ "S- .. U L _ B R A S I' L E' I R. O"
abril de 1960, nO' máximo

" .. v- ' em 4 prestações .. anuais. A

ftri.ópoliB - Etajai '- JoirivilIe _ Cueítíba composição das dívidas de

III'a-l� · Rua Deodoro esquina de que tnataa-Ieí não .ímporta-

� LIA'.. Rua Tenente Silveira rá em quaisquer restrições
aos mutuários, para obten-

C'_
.

çãn de empréstimos- nor-

. '�"'. ,." a. s -a' mais nas safras subsequen-
tes, A lei cancela qs débitos .

/
-, '. ; dos trítícultores para ._com a

. Vende-se- unm. h�a_ casa .1'ecem-eoJ;lst�q{da, � ..

com
COTRIN

.
decerreIites de

�5Q,1U2. na .r;\l� .�\JI!ll�nt� C.�r�&lr� �. 8 Agro�omlca� ,H\) : \rendas l{)u};-�mprystli1io'S; de
iI&d? ,da VIla do� Ofl'cials do -5.0' D. '�'. Pre�? Cr$ .:.

,.

sementes de trigo na-forma .

]t: 200 000 60 ___:." sendo Cr$ 500.000,00 fmancIados. T ra -

.:1:
... D

.

t 43191 d 12 d" • ,
u.v acre o' .

.

, e e
t:w ll'o lo;e�, com o sr, Lazaro Bartolomeu, ou no 5,0

f' .'
-

d 1"9-'58 '
. -- '-' - evererro e '.

Distrito Naval.

·EIWo.Qtnarl'll"s.e, à disp9&ic:ão dos senhcres acionístas,
em nossa séde Soeíal, à. rua Tenente Silveira N.s 24-28,

"(,la. tf��nt<?s a q,u.e .se refere o a;rt. 99; da Lei daa So
�ie<\adea p.or Açõeg.�

FloriaRÓpallia, fi de fev:erewG de 195&'
• •

, ....Leunel 'I. �eil'a � Diretor. Presidmte
.J'.mrenat N: Pereira _ Diretor Gerente
Júlia. C.a�& Pe:l.eba - DketOl' SeeretáJ:io

lIimvm BR.tS1l.�8'A. UIID81
-

� DE ELtllMtóPOUS
Acha'1l1"'S'tl ah'ertas ns :mat;Ícui'as para

gui;t1tes cur-aoa:

CU-MO& lUWa principiantes, médios e adiantados.
€;bTltiS0 IN'l"J,ilNSIlV(i) para- aqueleS' que desejam um.i

;l�en-dizllg�m mais rapida da lingUa Inglêsa,
0Ul:SDs. para crianças de 12 a. 16 anos.

çl,1nsQS para lJ��sjtÍtr.i�.
6's p1;e'ÇOs das mensalidades serão os mesmos do ano

·passaÔ'o. _

_
' Qs �i;lteressados serão aiend}d,()s no hoFArio de 9 às 12

}iw;.as Ç.,�, 14 às- 19 horas, sede dldust.ituto, à Rua Felipe
Sl.\h.m�dt, 2; _'S�.

VIAGEM COM SfGUl4N(Ã.
'E RAPIDEZ

UNlIO CAriRllIlSi' DE'ÉSTUDAN1fS Sementes flores
lais para o Paraná

A União _
Gátarinense de Estudantes. comunica que

o INSTITUTO BRASIL ESTA'DOS UNIDOS minisbrarâ
.', _'.'

I d d' , ',.

d' lIA O Sr. Olival Leitão, E�e-neste ano, '" exeD'}}) 'o o a'no passa o, cursos . 'e ':.;tg es
cutor do Acôrdo Florestal no

palra Universitários, nos seguintes horârlos de aulas: Estàdo do Paraná em tele
I - Para alunO's' dó i.o ano' N _. Início das aula3 grama enviado ao Dr-. Ces9,r

dia 2 .. de março. (Wm' dois hor,_ários a escO'lher) Seára titular daquela pasta
. ã)' Segundas, quartas e sexta- feiras,- das 11 à,� da agricultura em nosso

Estado, agradeceu o envio
,.1 11,50 hs. ou de sementes de Araucária

b) terças e sextas feiras, das 20,15 às 21,30 hs, Excelsa gentilmente ofere
II - Para alunos do 1.0 anO. B - Início das I;l.ula� cido pelo Acôrdo Flor.estal

.

Ma'-S de ,nia-r�o. Segundas ,e quinta,g: fe-ii'as, -daa de Santa Catarina.
, " u' Com esta expedição de se-

20;15 às 21',30 hs., mentes, firma-se mais a pro-MénsaUdade:-;- Cr$ 100,0.0.. dutividade do Posto Flores-
Os inte-ressadÓs poderão dkigir-se ao Instituto Bra- tál localizad,o no distrito da

sil Estado.s Unidos, à ru� Fe'lipe Schmidt,.2 2.0 andar. Trindade. Como já sabemos,
FlorianópO'lis, 14 de fevereiro de 1959 naquele pôsto encontram

se as mudas de árvores em-
Lírio RQsso Rogério Stoeterau belezadoras que segp,irão à

Se�l'etário Geral ,President� Brasília.
-----

......
---_·_--_· ......

·--_."._-I----

'!

CUtDADQ!
.... comprOil' mÓ'á\eJSI estofados, verifique
.... R'IOhliu é.. f��b CORt ai te9Ítimal
MOtAS N�-.sA�
• muita � C01lf'ôr'o
.......,_i__ dllnaltmd'od-.
• n"AG,Q,_ (;:�, - n'ltl� lolita_
.. móveis liJI8Í5 I�
.. dispensa.... UlMI>-d�, cordí'Ahos a perdntCilI d. pano
• c.onservoQJ. <ii> oj·lóiet.u,nto o�en.f. , ,

lfadefcrmW

�&�D'O, BRASa S.A. c'

fijb,. e e'l'Ct,; RiJa $'C-,o, JÚ-gf. 37141;- TlIM. 9'·051" - ex. Pnst':.:1 ;;;':; .. Elld_ 'r.I.: "NO-SAO"" - São Paulo

l\iv(i'iI:"fiDC"S, M·tiVe .. & elA.
'1100 Felipe Sr;}�!r,iof, '3'.:.. '! t ') C:o.o�eJ,�,�ir;o Mof�c,. :.: - Tel.. 257,6- C.,. P'O$f.oliC8

'.::.�.
lORI.A:NÓP0L1S'

•
• -

��-::-••0--'

COIYDIR· para
, .

L

BItS por selalía;
,

��as. 4.as e'&.as· feiras, escalas em:
"

��':,," ';.',

Agora,� a cidade de Pelotas ç�tá ser

vida pelos CONVAIR da Cruzeiro
. do Sul� V; ganha em tempo e con

fôrto, chega mais depressa e mais

descansado para resolver seus negó
cios ou. rever seus parentes. Viaje
para ,P�lotas num luxuoso' e confor
távelCONVAIR da Cruzeiro do Sul.

.

�
.

CONVIIH

e P. 'ALEGRf�
Partida: 10.40 hord..

Cabine- pressurizada. Ar Condicionado
-� Re.fe.ições querites. 2 Comissárias.
Hélices re.versíveis para, facilidade d.
pouso • Pilôto Automático. Velocido·
d. de 4-50 km./horo.

Ém, qUâlquer ,caso •••

Cruxeiro .

a praxo I ••

SE.RVIÇOS AÉRE'OS'

..CRUZEIRO DO SUL·
: Sempre um'a boa viagem

Rua Felipe Schmldt,' 24 - tels, 3700 e 2111

�. '\
.

•

CURSO DE ADMISSÃO V E N_ D E - S E
Um terreno localizado em Palhoça, com bôa pas

tagem para gadi> e para plantação de arroz.
Ver e tratar com CELSO STAHELIN, em São Pe

dto de Alcântara.

� lOJES EM' COGUE'IROS
VENDf-SE NA PRAIA. DO MEIO,

LADO DO MAR.

A partir de 2 de Marrço do corrente ano funcionará,
Anex,) à Escola Adventi'sta d,esta cidade, o Curso Ue
AdmissãO' sob a direção. do 'prof. Sabino .Arco. Os inte
ressado.s dirijam-se pes_soalmente ou pelO' fone 3096 a:
Holbcrt Schmidt. Esctit6rio á ,rua Visco Ouro Preto 77
entra1a ao lado.

VENDE-SE
ESCOLA NORMAL E COLÉGIO

fl (GAACÃO DE JESUS" "

I

EDITAL.PARA O ANO LETIVO DE 1959
No ,túnel do Coléll'io indicaçãq db inaterial escolar:

7 às 11,30 hs 3 -S
Dia 24-2-59: l:.a série do C. :rlt:i�ári();'
Dia 25-2-59: S.a série do C. P�imâr.io:·
Dia 26-2�59; 1.a. série do C. Ginásio.
Dia 27-2-59: 4.a série do C. Ginásio.

13�30 às 17,SO hã
-

.

Dia 24-2-59: 2.a série do C. Primá-rio: '

Dia 25-2-59; 4.(} série do C. Primário e Pré-ginasia1.
Dia 26�2-5�; 2.a e 3.a série do Ginásio.

.

Dia 27-2'-59: CursO Científico e Escola NOl1'mal.
.Início do Ano Letivo
Diá 2 de Março de 1959.
No prhneiró dia de aula, às aluna,s apresent4i<m-se

de _uniforme �te -"'gal� completo: blusa de manga COnlpl'�
da, ,boina, luvas, salpato p'reto fechad�. E as alunas �e
Curso Secun..dádo queiram trazer 2 fotografias 3x4, de
uniforme.
As novatas, 4 fotografia's.

TURNO DA MANHÃ
Às 7,40 horas

2.as sér�s g.inasiais
4.à"s séries ginasiais
1.0 Normal A
2.0 No.rmal,A e B: ".,

3.0 NOl:maI'A .e B':
,-, ",

.

,

TURNQ DA 'T,AR1)E ',"
\. ',., - ,

.fA:s 12,00 horas
1.as senes ginasid.;s ' ,

.

3.as séries ginasiais
1.0 Norma.l B
Lo. 'CientíficQ
2.0 Cie'lltJie�, ,� .

,: 3.0 :<CiêntYfiê:�;'e�' plâ:s·si.c'o

Um càrro marca FIAT 1100, ano 1948.
El:1tado geral bom, maquina recem-reformada, equi

pado. com radio, de duas ondas.
'Venda somente a vista, negocio direto sem interme··

dial'iú - VER e tratar na rua D. Jaime Camara N. lU,

E D I T A L
o Comandante do 14.0 B C faz saber a quem inte

j'essar possa que, d.evida'mente autorizado .pele> Exmo 81'.

General de Remonta, fai.·á realizar nesta Unidade, no
dia 20' do corrente mês, às 08,00 horas (oito horas), na
A 'len:da dós EUCALIPTOS, um LEILÃO para a vend;..
em ha.ta púbúca de 4 (quatro) muares. _ VIRGINIO
CORDl!;IRO DE MELLO - Coronel Comandante do 14,0
B C � Guarnição Militar dI" Florianopolis .

Tratar com Engenheiro Rui -Soares

I,

--�--�--------""'------".'"

',p A,; R. T I ( I P � ç Ã O
·AN',QtE: r,lfi\éNCISCO CORREA_ 'E SENHORA

.'.
'

. E .

NARBAL ALVES DE SO-UZA E SENHOR.A
F ARTICIPAM AOS PARENTES E PESSOAS J$

SUAS RELAÇÕES (;) OÔNTRATO DE CASAMENTO DE

FILHOS
'

'Francisco e Maria de. Na�reth

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-o ESTA()Q" O Ma'iS �.N"TIGO OlARIO, ,o·a SANTA"CATARINA

a 1).,_'- 1,- .,.;�A 'l.·
,

.
"�Aec!1!JlD:sA!O_ Edital de· tilaçla'... � � eLUDE DE LONDRINA, DE .0 Doutor Eduardo Pedro a pósse do citado terreno' merci�nte;' '. reii,de�te em

PROPRIEDADE DO. SIt. HEN- Carneiro da Cunha Luz, tem sido exercida atéa: pr.!,!' Colonia,' $anttl-na�dl�,o, Co-
. . RIQU1)l' FERREIRA. Juiz de Direi·to da Comarca sente. data, s�l!I' iIlJ�errupçãO', Ionia.: S�ntâ' Ter�a�., .D�S-

Juizo de 'Direito da Comar- , sim, a á-rea e� toso" é que 'pan'a a justificàç-ãC! req�erl.-:- de São 'José; Estado de SaJ;l- mansa, e pacíficamente, nem P.APHO.! - A .. ,; d�sl�e. se

.ca de 'I'íjueas, se quo e.r. usucapir tem roças, da, feitas as
-

deVidas inti- 'GRATIFleA-SE A QUEM
ta Catarina na forma da o,posiçã..

o, de .terce,Ir.O'.; ..

.:.IV d!a. e., h�r.a.,.par�,'�" )U�,t!lf.wa_'t .mações. TiJ·u.cas,.,. 21-5-,1958.. ACHAR' E, �N'rREGAR NA" " -..... ue
- • d 6Edital de Citação, com. o l,auanJel!:ras, bambu�a!. e c.

C G II Lei.sete .•

'

. que, pre�e�.den(io\ hg,l�lmar ç,ao, w-ev1a � a_� . ..: s'Se! .�clel0!Prazo de trinta dias, 'de In- Dessarte, pode afirmar-se. (ás:) M., armona .3: .ego REDAÇÃO DESTE JORNAL. Faz. saber aos que o pre- a dita 'pó'sse, requer ,li V..te�,as,partes :$ao Jôs
,.

teressados ausentes, íncer- que, na. expressão de L. Ne- Juiz .de Direito." FeIta a.
sente edital virem, ou dêle Excia, na forma dos Arts. de �etembro,·% 1.958. (_.�).

tos e desconhecidos quete, .em sua .acatada !ll:?- jusUftcação foi p,rofer�?a. ª conhecimento tiverem' ex- 454 á' 456 'e. seus paragra- Eduardo· Pedro Ca�:eIro
O Doutor Manoel negraria - "Da prescrrçao seguinte' 'sentença:- VIS' CURSO PARTICULAR pedido' nos. Autos de Ação fos do C.P.G., designação da 'Cunha Luz. - JUI.Z 4e

Carmona Gallego, Juiz aquisitiva (Usucapião")', a tos, etc. Julgo por sentença,
MARÇO de Usucapião, em que, é ro- de dia, hora' e local pára �h·ei!o., �t:0fej'Ida ..

a J.���tl-
de Direito da Comarca' pOI3'ªe em tela. te!ll': SIdo a para que produza seus. le' 19 DE. "

querente JúLIO SILVEI� que; com as testemunhas ficação; fO'r a seguir. !u-lg�'
de Tijucas do Estado título' de proprietârio,' con- gais e ju'rídicós. efeitos, 2.,

RA DE JESUS, que se piro- abaixo arroladas, qua.com- da .por ,sente�ça do. teor se-

de Santa·éata.rina na tinua, ininterrupta, públí- justificação de f,ls., produ- E S T R E 1. T O cessa perante êste [uizo e parecerão independente de gUlnte: -; VIstos, éte, J;u!-
forma da lei etc.

•

ca, paéífica e in�qui'voca zida nestes autos a, reque- pelo cartório do Cive1 desta intimação, se .proeeda a go por Sentença a JustIfl�
FAZ SABER a tódos (pág .. ,67); 2.-.Vrsand.o ,a ríment-, de Híronído C (}!l-

Comarca, e, .

atendendo ao justifícação do alegado após cação d.e fls. 'p�,ra', que pr?'
d d i d

. . -

d S nt s e sua mu- Trabalhos Manuais: Bor- .

1 d d cos " legaisquantos o. presente edital de a quirrr o,. om,mo o Imo- ceiçao . os a o
. que. Ihe foi requerido pelo a qual .deverão ser pes�oa- ,u�a �'eus Jur� I t >

_

citação, com o prazo de vel descr-ito, mtentam?s lher Margarid'a Edtt� Fean- dados, tapeçarias, ItrlÍcô autor que .j!l�tifj.�o.u devi' mente citados o� ;confman', efel�?s . .E'�pel!1ça,"s�, �an .

trinta dias, de interessados Requerentes a presente açao cisco do� Santos. Citem-se, simples e artístico, frivolí« damente . a posse, conforme tes e suas esp,osas se casa-. d�do de citação para clet>;- I'
ausentes incertos e desce- de usucapiao, cuja sentença por mandado, Os �confroRtan· ,

se,ntença que 'p'assóu em dos forem, bem "como. o Or-' çla·.do, Dr. ProlT},otor P*,blí-
,

Ih' á d t't I h 'ri,_ d imóvel' tê" decoração e outros.,
'

/'

d nf ... ,tan+e donhecidos virem ou dele co- es servir e r u o para tes con eCIUlUS . o, júl�'ado, pelo prel?ente cito

,G,'ãO,,' a,',O',MiniS,t,él'l,'O, 'P.úblí�O.,e",j �o"e, .•
?S ,co r��..;/i,.s ,nhecimento tiverem, que POr a transcrição no regis�ro por editais, .com o p'razo de Rua Gaspar Dutra, 631, a todo� aqueles q.ue jpOrVel�- ainda com .prazo ,de t'rlUta lmovel" Espe�a.se aln�a,

parte de Hironido Concei' �omp�tente. Para tal fl�, trinta dias. na fo.rma do a.rt. Estreito, F1oriapópolis. tura tenham qualquer' d1- dias,: por edital (uma ,vêZ edítais :Com O pJ:'�zo '·de. trll�'
ção dos Sant-os e 's/mulher JustrfIc'ada a pos�e em dia 455 § 1.0, do C.P.ç., os lU'

, .
. __._ ,.,.. -- reito .. sôbre o imóvel abai- no ,Diário Q�i��a,l.:..do E�t:=tdO', ta dias, que ��lr� pubhca�o,

lhe foi dirigida a petição e hora que V. Excla. mandar ter�ssadO's incertos'� pesso- xo déscrito, pAA',á;, no prazo e três vezés em um dos Jo1'- uma vez n� dIarlO ·.d.e Jl:1Stl-,
do teor seguinte :-. "E.xmo. designar,. requerem .os Au- almente, o d.r. Repres�tan-

'NDE SE de trinta dias 'q'üe e'orrerá -nal's da capital) o"�. iilteres- f? a e p.or tres ve,z.es nu,m dos.
sr. dr. ,Juiz de Dll'eIto da tores a cItação d?s Interes' te do ·Ministério pú�li�P'. V� '. ,. .da primeira .pub1jicà�ão llo sados incertos, ,pa.ra que, .1OrnaIs �.da CapItlll.. .P.RJ.
Comarca de �ijucas:- Hi· ',sad,-os. c�rtos ou mc�rt�s, e nesta Gomwrca; e. por pre-,., . presente edi.tal <�ontestar dentro do prazo legal apre' São Jose, 30 de JaneIr.o de
ronido ConceIção do's San- dos CJonfmantes do Imovel, catória, a ser expedida para MOVEIS, de quarto de nos dez (10), dt'&\ .. s&bse' sentem contestação, expe- 1.9.59. (As,s.). Eduardo Pe'
t Ih D M par� r'onstarem o pedido no o Juizo de Di.reito d.a 4

.. a, I t' é·" -t"., .••• I d d .:I, dl'O Carnel'rO da CuJ;lbltos e sua mu er . arga' c• .;
•• �. d FI casal e solte.iro sala ,de quen es a p ."Iça"",' m Ia dindo-se afinal man a O lI·e .. ," .. ',' ,

,-'

rida Edite Francisco dos prazo da leI, I-lltervmdç ?-o Vara da CO'marca e, orla-
.

'. abaixo trans,crita, �alegando sentençã' para â �rails.cli· L�z - .J'u3z ; !lo ,�jrei"to. �
8mltos, ele profes'sor público pro.cesso ,0. 9'rgão do Mmls' nópo�is, o Snr. Delegado do Janta:-, copa, cal�as pate:;- o 'que lhe oferecer .em defe- cão no regi!,!tro de Im6yel's.; ,para., ql,le .... {!��gu.�: <to, �o·
.f:staciuàl aposentado e ela terIo PublIco; 3.- Os Re- Se'rvlço ido ·Patr.imôniO' da te.,FIltr.o;, gElladeIra Fogao sa dA seus direitos, sob pe- V Protesta'se por todos os nheclmento à�. tédO'.R �s .1D:�
do;mésti>Ca, !ambos brasilei- querentes pr.otes�am provar U��ão. custas aflnal..p.Ri- Econôinic�, Liquidificador, na de" deCOll"rid-ç o prazO' generos de provas adm.is- �eressados �.'l1.tn�l1em J?oss.�
ros, residentes e dOIílicilia- por todos. 0tl melOS .d.e pro' TIJucas, 5 de fevereiro e

F' dI'
. marcado se considerar per' siveis em direito inclUSIVO Ignorar mal1do ,e:lPpe,dl,r 'o

dos na Vila de.. Itapema, KlU� va em dIlrel�o adnlltldos e
19.59. (as.) M. Carmona Gal· er,:_e or, e etrlco.

_

feita a ,�itaç�o. �os interes� o depoimentó pe'ssoal dos p:r�s�nte edi,tal�, qu�. será
nicipio de Pôrto Belo, nessa q1fe. forem Julgados neces-

lego _ Juiz de DIreito". E
.

Ver e ?,atar a Rua Hen .

sados e ter IntCL? ,o prazo interessados; VI, dá-se a fIxaao n? �ugar �� eostum�,
Comarca de T.ijucas, por seu sa�lOs, a cO'meçar ,pelo de-

para que chegue ao conhe'( rlque BO'Iteux, 44 - no Es- para a conte:st!1çao na for- causa o valor de Cr$ . ._ ...., �, por cO'pIa pubhcac;lo .pela.
'Il'ocurad!or o advogado ponnento das testemunhas cimento de todO's os inte'rE!R- j treitO'. ma da p�tlçao: ,-. Exmo. 2.100,00 Nos termos R. e A. Imp!'ens!l. Dado." ,e.p.assaG_?�ÍJaixo assinado com escri- abai�o �.rr?ladas e que c.om= sados e ningu.em possa ale- ,

' Sr. Dr. JUIZ d� DIr.ett? da. es.tá com os documentos I nes'�a çlda�e ,de SJ�.o ..�ose,
tório na Rua Làuro Muller, parec�ra(l tnd�pendep.-temet; gar ignO'rância mandou ex· I Comarca de Sao Jose, por' iuntos.' Nos têrmos ,em que

I
�os onze dIaS do we� d� f.e-

N.c 121, e -inscrição N.o 465, te.- de. mt��açao. Para efer pedir o presente edita,l que!
V E N D E S E

seu advogado abaixo assina- A. (' E. deferimento. São' v�.rej.ro de mil noveGe��os '�1m OAB-SC., Caixa Postal tos fIscaIS e de alçada, da· será afixado na ,sede dêste
•

_ do, vem JúLIO .SI�NEIRA José.2 de setembro de 1.9.5.8. C lTIoCoenta � nove:_ �'\I,;: .A�·
150 e F,one 476,. (dO'cumento : a esta o valor de Cr$ .... I Juizo; no lugar do ,costuml-!, :qE JESUS, bl"�sll�lro, ca· (Ass) Álvaro Millen da SI]- nol�o Souza, ESC:rIV�9 �.jH
anexo N.o �), tntentanq�.3.-, 2.100,{)0 (doi,s mil e cem e, por cópia. publicado UMA Uma Loja de Fazendas sado! �a;v,rador, resId�nte e veira _ Advogado ,,- Tes' datl�ografa;l', e, s}�bsçrey�.
presente a;;ao de US1.lCarHlO cruzeiros) sôbre que se pa' VEZ· no Diário da Justiça li! situada na Rua Felipe Sch- domlcIIIa;do �m C?IO�la San, teml1nhas:- Walter B·)l'- Conl.ere com o O'riglll�l aiI-:
com fund�l1}f'llto .n? att!l!o I gou a taxa judiciaria .o(do- TREZ VESES no jornal"O midt, .. 3'i;; Edjficio São Luiz. ta:na, Pr}melrO �dIstrIto .

de
ges __:_ 'casado, funcionário x�dO' no lu�ar de 'co.stum�tó5CJ do Codl�o pp/d, .

ven�, '.cumento anexo N.o '2).; P. ESTADO"; de Florianópolis. Preço de -Ocasião. Sao Jose, -

expor
.

e afmaI público, residente em CO'- Eduard,o Pedr(). �8.J!1le��"era:nte V. ExeIa" ,dIZei'.",' Deferimento. De Itajai, pa'l'a Dado e passado riesta\cida-' req!}erer a V. Excla. o que lonin Santana; Ireno Joa' r� dl!-.C1,lnha �uz -:- J�u,iz,d� �

,requ�rer:- 1.- Ha maI� Tijnca:s, em 22 de abril de de de Tijucas, aos' seis dias abaIX? �egu�: - I que, quim da Silva, casado, cO'· Direito. "

de vmte (20) anO's. ,_POI: �! 1958. 3.a f. p.p. (ass.) José dO' mês de fevereiro do ano V E N D E _ S E posSl!� ha ma�s de 20 anos;e seus antecesso1res, u�m os Medeiros Vieira - Advoga' de mil novecentos e cincoell' 'd' '1 .' , s�n: mterrup<[,ao ..
,nem op�- Irequerente!! a pOSSB_ ele u!ll do. Abaixo' estavam coladas ta e nOv.e. Eu, (as.) Gercy l,uma

CASA e rnat elta
Sl_çao e CGm ammu� doml-

I

terr�no . slt�ado e\: .M:�ía duas estampilhas estad·uais dos Anjos, E,sclJ.'ivão, o dati· a Rua JDsé Mellde�:;. Tra- UI", u.m terreno SLtp· �m \
PraI�,. qlStrItO d� I�a'()ef,ll.a, no valur de Gr$ 4,00, incluo lografei. 'conferi e subsc,re� � tal' cO'm. Al('ides dOl (...lama C?IO�la Sant:vna, prImeIrO!
mUnlclplo de PortO' �el!), sive a respectiva Taxa ele vi. (a's.) M. Carmona CaUe- R J / M d t 2 �Is-trtto de Sao Jose, com a I
n�ssa Comar.ca. nl';.1IIi,do Saúde inuti1izada.s com um go _ Juiz de '.l).ireito..Está I

a �a .OS2 - en e'S:_'J_.__ area. de 141.000 .(cento, e
:cmquenta e cmco (5<:1) nle' carimbo c,ontendo 0'1 se- conforme o origmal afIxado' qualenta e um mtl) metros Itros de frente que faz a. L<::�· guil1tes' dizere's:- '''Dr. na Rede dêste Juizo, no lu' qua,drados, eo� formato �e Ite em terras de marl�ha, José Medeiros Vieira._. gar do costume, sôbre o ' �lm r;,tangulo VIde croql!-Is i

por trezentos (300) dItos Advogado _ 22AIS Itajaí qual me reporto ,e dou fé. Ai"-lUNCIOS Junto, e, com
�

aê segUln- Ide fundO's que fazem a Oes-
_ S. Catarina". "Em dita

'
. tes ,confrontaçoes: norte"

te na Estrada Estadual; petição foi exarado o se· Gercy dos Anj,os r-:'- medmdo 128 m.etros, co� ! E" indicadó .nos casos qe, fÓiq:.le;a,.exti',emand'o, 11;0 norte' com guirite d,espacho :-:-" A., O Escrivão � terra >I de Arg,emlr(l Ag?Stl' I! ,��alipez. magreza e fastio, pprque em.,terrag de IrIs Renato. Von designe'se dia, hora é local Data suprâ: ..QPNAIS nho Coelho; sul, medIn�o,. �
._

(1' AI 'su.1J fórmula entram. sl,lbstânçlas .tais'
Buethener Pastor e ao Sul ._� - ,-, ... ; 'J!Vi$TA$ 128 metros .com o travessao . .

�JC/'� �

. c61Tl� Van.adatQ. de sódio: Licit.na, 9'*
com LeodO'ra Ferrei'ra ou'

I lo1"I,"""""S geral; oéste, medindo .... I ; 1. --

�'
, e�roIos!atos., ,_pep-sina,· nG� dê cola, ·ete ..

com quc-m de direito, veria' .

V E N D E S E
"'.In .-".;o\.,.·r.... 1.101,40 metros, com terras' - r .

. .
de �çã� pronta, e efi.ca1: nos 'Ca'sos"C!e'

zendo a .ár,ea de dezesseis
.

•. COlOUJ",OS I!M QUAl,. do requerente; léste me""" "�o ";,:.�'" .,-:-:-
_ .. �'L�-:' a �..,,;.heu,ast_enfàs. Y�nàdi9t ,

t ' '

ti'
�"

�R'.. �, .. fn:cl-rt 'Qara homens�· mulheres, �J.1an-mil e quinhen os' (16.500) -;,un ODAN no NA_ diJ;ldo 1.101,40 me ros, com· ,,Ç.' :::'-Jl: \ .. t�� • s'll-ifl6rmúJa' conhecil!�;{�IP.'metros qua.dorado'S. Os Re-
ú,' '�

.

ARA
terrafl de SilvestT'e Gesser; \',

",'
, l�;:-'''' �I.ã�d�s,·mffliI!'OS J�,estâ- hc,,�ado,}ãe}l�{qUêrentes são ocupantes das UM JOGO ESTOFADO, COM-'TRES. 'PEÇAS, EM R�'. k;�.:-L .,. II que, nQ�aludidO' ' terreno. I'!' " ,'.;tê �:' �<'h ... 'Sa-d,de J'l(.,l)li�a.í":: .�) ·,,.."r.;_v �ir':{',terras de 'marinha <;las quais PERFF.ITO ESTADO .'

.

ltIJ.&5NAIXi!IDJ.NTÁHO·5.·"ND. o suplicante construiu uma

I :' '
.. ;�:"

."

._"vr.•,\
•..

' ....,': .'.: '",�i:-,:�,�' :;.:é, a'lodial Q terreno' que Sê
." \

['"
", 110 DE JANEIRO· Q. p, .� casa, plantou árvO'res fruti- ."

. F .. '·" .

a,cabá de descrever. Outros' Ver e tratar. à�,ve�!d�SereUiO' Luz, &5, ': " . ,
feras, cereais, e:;t:.:c:. .:..;.:.I:.:I:I..:q:!.:u:..:e:':'�-�"':'::::':';:�L:;,""",,_;_-='':''''':�::;;_;::'';'''::''':'''_'''''';':':':'':'''''':'-===�:::':=''::''':::"==

Domingo dia�' 2�

v N ADIO,!.

Confeitaria PI'aza' -
"

•
l

!

ELEGANTE TARDE DANÇANTE PtAZA. ESCOLHA DE M,ISS BRotiNHO DO -MÊS DE FEVEREIRO

SÓ SERÁ PERMITIDA A' ENTRADA DE PESSÔAS QUE ADQUIRIREM MESAS INíCIO ÁS 11,00 TÉRMINO 22 HOR'AS
,

,

SS%%%SSS%%s:-K';S"%S$%ssn"%jÇs'h"Sa-,.U;S;SS\SS't:S%SS%%%"'SS%"''1 ••,.�"'",:. ss,_,...otSS:SSSs:sSiSS$"5I:s,.,s,,sss1t%%1% f%'SSSSSS'SS$SSS%%SSSS%�t%S%S%%%$}'r,""''',,·,.'$��-',,%,.%SSS,.sSSS"i4SS:ut
. Estabetecimentos Jósé Oaux SI Cómerci'al",

'

.

...- I N F;O R -M A' M - :-:.:

. . .

-'lS:::Iscsr;:ss::sasss:ss:sscsr:::%::;::Sri:SS::;SSS:SS:S·>-C$�,.ro:$I'i:"SS:S:SS:S$�$Cc.-:::%=="==SSS:S=!S�S�S�}.�"=="SSDª:SS:SSCc.-;::iír;:SS"�;,..s:ss::::%t3$;::S;::S==SS:ssss::s":s�c,r;::·Sl'i:,,�t;!.;,
\ .

,

Cln·e Roxy ._ Hoje. .' (INE RITI-DOMINGO

Nicole Courcel e Robert lamoreux
em

',:·;dA.o/'��m�U�14 *****.***'***** '* '* *'.'*'* �.• '* .... ,'*" * **!
1'H':ENRY FONDA· ANTHO NY' PERKn�sl!

.

oocoo, illWS
t MORTES.

-NUM EMPOl'
GANRVIMMA
[10�6Tt!,.(

.-*
'*

,

CINEMASCoP�
\...t. ;-

PAPAI,
,

MAMÃE,. A CRIADA E· EU

UMA' SUPER COMÉDIA FRANCESA
(INE SÃO � JOSÉ S,ÁBADO

Gunnef Brosfrõm· e

Margaretõ Krook
í

em

fUME ALEMÃ
'. __'" ,,,é

, D:reção de'
FRAI\,n, TUTTLE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�M1 FR'INCUS P8ErA8ATI',�: us
VISAIDO GR�NDES "PE�FO'RMAN(ES" NAS DISPUTAS OFICIAIS QUE.Sf APROXIMAM, OS DOIS PR-INCIPAIS CLUBES DA CAPITAL TEM·REA·
tIZA� INTENSOS PREPA'RATIVOS, TEN'DO SIDO SUBMETIDOS A'EXPERIÊNCIAS EMSEUS.CONJUNtOS UM-NUMERO BEM�CO,NSIDERÁVEL
DE REVELAÇÕES DO NOSSO -FUTEBOl, RECEM SAlDOS DOS TIMES DE AMAD'ORES E ASPIRANJES. HOJE O _FIGUEIREIf SE: EFETUARÁ'MAIS UM
ENSI10-S0B AS OR'DENS '00 TÉCNI(O NELSON 6ARCIA� ONTEMTaEINOU� AVAI.OUf AMANHÃ ,R'E1LlZA:RÁ SEU "APRONTO" PARA AS LU�

,

'�,' .' IAS DO "INITIUM" QUE. COMO SE SABE·TERÃO- (UGAR�DOMlN60jN(t ESTÁDIO DA IROA BOCAIUVA. � .

-

.

'

REMO

"'DOIS GRANDES"

Será no próximo domingo sabe, o clube presidido pelo
a inauguração dos novos desportista Sebastião Cruz
barcos adquiridos pelo Clu- excursíonarã ao Uruguai
be l\�autico Francisco Mar- com uma embaixada, nume

tinelli1_de nossa Capital, de' rosa, devendo intervir nos
, vendo estar presentes a es- páreos de oito; quatro com,

� E'
-

'ta solenidade altas autorí- quatro sem, dois com e dois

:.-;i::aO::· iSpDlte da - C,acta S,ubmarina - E!�T'�!�l��:�t�� ::�� ;:[��;:t���om���
., ,Qém o deputado Geraldo tu limpeza, graças à faxina\ jJo.r, Ajót.., da 'SUva dia de Carnaval, Não temos zado ainda êste mês em An- Desta vez o "es:pihhél" não deu tempo; Os "parús' fô- Starlmg, presidente licen- que estão realizando no.pe-. 'POR:TO'-BELG -:..,.... Dia 8 -:-nottcias .de mergulhos efe- l gra dos Reis. pouda -funcionar, o que sem-

,.rru:n -nas.sas prímeíeas- vítí- cia-do do CND. São os se- dedo da noite: os .desportia-passado fôram"'para-: p�rty- 'tuados últimamente pelo x x x pre foi uma, vant�gem para mas, _
:·tanto que se. arpoa- guintes os novos barcos 90 tas SadY Berher, BelarmínoBelo oS,no�sos, c_ompa�he�" Zuza C�aves, será que vai ARMA!ÇÃO - Ainda se nós. que.iamos �e!-"gulhar. rªm�2;os"sargosde.bei'Ço"< MarlinflUi: "Geraldoc Star- Veloso e outros diretores

ros MQrublXabas - �Ictõt voltae para a pescaria de encontra em Armação apro- No desafio, .Og perxes se� somaram 11; os' grandes ling", "Almirante �áximo de, alvirubró.
e Hugo (dupla dós Mlserà- fisgá ? O David (Prefeito veitande suas férias o nosso riam clasaiffcados, não peio "olho de boi" sÓ apareceram Martínellí", "Caixa Econô- x x x

.veis), onde pass,r�m os dias de Tijucas),' de vez em amigo dr. Victor, em compa- pêso, mas 'sim por pêça no final. sendo arpoado um mica', "Osmar Cunha" e Lá pelas bandas da Ritadedícadoas à,;1\l�tno, longe quando ainda nos traz notí- nhía de sua Família, Pelo (uma garoupínha 1 São To- pelo" 'I'oninho que ainda 'Eduardo Vitor Càbral". O Mal'ia parece que as coisas
dêst� mov�rp�to de pandei- -eías de "robalões" que an- que soubemos. andou "e�a- mé valeria por um ôl-ho 'de contou com a colaboração batismo d.os barcos' será estão se engrenando e" o
ros e tambc:mns,/ranehos c da arpoando nos -aias favo- mando" uma grande "Mrra- boi de vinte q,uilosj, na do Mario para o embarque; realizado às 9,00 horas da Ríachuelo vai tomando pó-_-'escolas. de samba; carros i·àv.eis. Cuidado' com' os. guáía", Não adianta - o pescaria de Iinha se eneon- �oi um .bom "arremate" pois manhã no galpão do :;luln slção de destaque pois age-alegór.ieoSi.e'fouÍlfÓSi".-�n,\lnia "bigEr da espécie" i

.

"recorde" do Capitão Hugo travam - o s·r. Walter, o este "belo exemplar devia situado no Edificio Mart! - ra com o concursco Je .Al-
tentatíva

: de superarem o x x x não é "canja', e não será Zêquinha, o Carlos} os "tios pesar pelo menos uns. 2_0 nelIi, tamíro Cunha o clube alvl-
recorde bta'sUeiro do "Boba- ILHA DOS MOLE'QUES derrubado tão cêdo! De vez Henrique e A.'vila e ainda o quilos;: ainda embarcâmos x x x azul vai tornando novo san:

.,'10" que. :.atQ:�nt-e é de -DO NORTE -:-.Na semana em quando o dr. Victor re-; "Mané Flôr" (patrão emes- uma "marísqueíra" bem Tomou posse dia 16 6 no- gue,
.

.

19,300 em 'p04ér -do eartõca , que antecedeu ao Carnaval cebe a visita de um amigo tre da: barra da ri Lagêa) ; grande e 2 "lagôstas"; ao vo Conselho Tecnico de Re- Inicialmente o Riachuelo
Rubens _,�Torres;, . .Mais_ uma, fQram mergulhados Of! cos- que com êle vai participar seis, e quasi todos conhece- todo 37 péças .. Na pescarí« mo da "Federação Aquática J>retende adquirir uma vclu
vez se, encontraram com os tões da Ilha dos' -Moléques do esporte prediléto - a dores profundos. '. _ de linha os Ipeixes nos fo- de Santa Catarina cujr a 4 remos para os tretuos

. "grandes" da eflpécie, m�& do Norte, pelo J. Moura e caca submarina. Em Arma- Para mergulho � nós�,o ram ·favoraveis. pois ·ao preSidente é o senhor Joã'J dos novos remadores. Com,.álp'en�s.se�s--ar;p6e.s fisgwram Bahiano. O 1!'e�ultad'o � nã,o çãO', o' nos'So"amigo Schranll nosso' amigo e companhelrb: réahzarmos a contag�m ha- Mário Zommer
.

d'estacado geito a ·coisa .vai, hem Ai-
401s,' sendO' um� de" 14,0.0 .e foi muLto fav9r�vel pois não' (terceira. vez q!Ue tenta o de muitas incursões' sub-, viam pescado 26 exemplares proc,er do nosso remo e in- tamiro ?
um ctell1f,-99. JAs :1Ígua-.s I1a.- e.néápt.rár� ágpa's- tràns- lllergulho) á'rpoou uma �. aquáticas Toninho, o na maioria "garoupas São tegrante. QO'S quadros do x x x
,q1;leles- --eostêl!s:,";RãQ �st-a" J1a�·en:;tes. 'Assim: -mesmo, la "Lagôsta" pesando maI� Mario� Meyer - q,-ue tanto Tomé!'. ·0· Zequinha foi.m Clube' Nautico Fran.ciscO' A Revista Ya.chting Bra-
vam lá ',fmnde," coisa. As . trouxér,am_ peixe sufi:ci:,ente. de um quilo; a técnica em· brílha em Sociedade .como feliz - pescou um

. "peix€ Martinelli. Estiveram tam·· sileiro em seu último nú
�hu'�a:S>'s�mptelp,pejutl:!-eam-a' N�()'t�níog.lrlbtíciá d�out�os !Jregada por êle foi a mc.3- sàbe destacar-se ,em caça- que l'lão existe", mixto de bém presentes à reunião de mero apresenta' uma desta
clarIdádél.1�gua- ·do mar. feltQS da tu.rma ([os' Pm- lha ;usada Ilel-os mergulhaàü- .das de mergulho (f�sico não "bu1ião" com enguia; um instalação do Conselho Tec- cada 'reportagem sôbre v
Só ·)hé&r:f.oil'1>ossi�r -�açá.y guins. Seus cpmpon'ente,s es- r<'s d'o filme O Mundo Si· lhe falta nem .disposição), r.eixe pa'r.e.cido com um ro- nico de Remo os srs. João Campeonato_ Ca�a.rinense de
jJe ,m�ut�.o·fllO :.dia 10, _,,"c,- tão S� prelI�rand:o para.a lencioso", não me refirQ aos ·e b Ruhlan<l (sua c:speciali- i rete de aipim! Vamos pro- Leonel de Pau1a e Ernesto' RemO' 'de" 1958 do nosso cc
gres�m'� (tIa ,11, .com largada.ao ;&10, onde partI- humanos, mas sim á técni- dt>.de _ fotografiMe ·obsel'-. cnrar .classificá-Io, pois nos ,T.remel, memb'ros do Conse· lega Rui Lobo, graças H
.tempmJ;a�h)para' (l" H-ugp· ciparã,o, 'do Campeonato Bra- ca' daq,ue'le "baia,cú" que

vaçã.o q!). .faun,a
e

�l.Ô.r.a
s

..
ub.-1-f!rJ.i'e�e um I?ª_l'@.te do "·ba� iho além do presidente dr. ,llma gentileza do cronil'ita

se
. !·es'�.r"t' �()� 'ter-eeirO''-_1!iJ�it'd''êstEi-l(lnó; a '.ser �_eali� -aparece esguichandO' �gua lnarinas).· .

._ � calhali'�': '.muIto raro em no.'!- Aey Pereira Olivéira e o',' Benjamin Wr!gh�.
" ,,'.

= 'p,ela ,boca e pelos o:l'\'ldos, .'. � ..

'
, �" -:--'..

' ,.

!';o litoral. Desta vez o sr. secl'etá-rio· Altamiro 'Ferrei- -. .

'

x'�· x�-��"'----':-------'I:"'-"""!'-""'-�""'---�"""_
na cena onde. os p,eixe:3_.s-ãw - :'�CnegaIJlPs' c.êdC!�n'Q �ia 111 Waiter' .Meier deve. ,�star ra ela Cunha .. O Conselho, O double martinel-ino de

_' .mortos com Idmal!ute .. 1hz o (teÍ'ce��o di!l- qe" CaJn!:\�al)� rcon�encldo da superulrldade Têênicó' recém empossado Si.lveira e Alfredinho can-
8chrann que assJm ccnm a J;la illia do Xav}.el:�::-'" agua' da l a.ça 'Sllbmarma sohre a realiza'rá reuniões semanal-- tinuà firme -nos treinos e

.. 'barriga ·cheia d'água MeT-·.� basiante clar'á; c'ôm . maTh- lJescaria .de lin1:a de fund0, mente cuja ata será feita parece que estão com o fir·
_: ..gulha-se. melhor! Se o'

SiS-l ehas mais 'q-l$ntés .outras. quando as
.

�ondições de em iivro esp.ecial parà taTo m� propósito de irem pr.á:;' :têma aprovar, e Schr"l;l1n ir�' frias':'Ausência de gJ:anàes "ágúa: nos' forem fav6ráveis. fim. eábeça nos Jogos '�f;lllorti--

reconmendá-;-lo -aos. �,açado-. peixes. píapt�. �á disputa 1
.' Va{Dú� ,aguardàr 'se!:! .pro· x x x

, vos Brasn�i·ros à que -ser-:l"l":"III.•
,< '.�.. ,,� su.Rm"armo.s.,- boll}_a.s� �.qla"�•."_.r�fl;;Jli��.�.�����e".�r':""-nuncIamento.. I. _ _

• ." _�irã,p para._eliminatória ,d9S
.,••ili;l'l}I__iliíll.. "'" a,guª, . -' -ü Arnél�iêãlle'B1-umenau 'Jogos de Bhicàgo e Lisbôa .

...�-\���,�.,-"",,..'�."''''"'�.:;'''''' <'.,!!!! •.

-. _.. ,;. ,

-'- , •... ''''·''''··-j(i-x .. �-
,'-,., q>--' . -_

"_-." .•
� ';',;,., "eontí:r:ua .nos preparativos. S'ôbre os JogQs de,�Ghic·ago·CERTA;ME 'COMERCI1\RIO. DE �FUTEBdL DE NOVAMENTE' CAÇADO-

;(R.-. o .•

-'
'

.

-

,

.

Oj�""� I
par3' a l'egata de -,Montevi- parece que si. Tió San man- I

..
'. ,.>' .'. '

• I.' j'.. '�,. :\
.

RES SUBMARINOS;- CON-

11 'mIl'
..

"s'
,

.

�;'.J .• .'

ô;éu, a, r"éali:iwl'-se 110 �próxi-:. dâr eo.nguç-ão :-irão ,todos os
·

. �flRtl.� ',: .
.Nteyer" Remmgton� Ran�L Farm:rela. C��a�. !rRA PESCARIA -DE, LI-

.

e �'-
. ,..: .

�.. �,

.'
.:....

mo dia 1:5 de março,.� ntt' barcos e 'do contrário: somenrInel!'5�;.Foz:.d,�Machad'O; "Hoepcké,� Flambrerl�.}{'io:erlch '

NHA DE FUNDO "

'. .... .'

.

_. .. .' :.' �',�.. ..•. � '.".$ : ,1\, .,:
raia: de- Melilla". . COIpo se te os 'que a CB'D�' qui�r ...e ExpresSO\ Blorianópohs, . eis os club-es que Qisputa};ã�.

.

Ma is- uma. vez .'�artiéip�- ,
_ ' ".�. . .

.o Cam��ató;üomer(ii_ário d� FUtebol d:é 1!}'s9. No ano mas de .u!TIa jfr.ande pes·can.a· 51'NDIC'4TO' D-OS ARRU'MA'D''OR'i:S DE'�plasSàdó-'ó·,:c;�ri..ão foi -o con;uú:to do Mener. aliás com em- companh}a do sr. 'YVa1- .

"

a- �
"

.

.

-

I;;
·

.

. ., -:''1:'- �. ". ,. ter Meyer, ess,e eoncel.tua- O presidénte da' Repúbli- missão do prélio o Palách! .

mUlto-.mer.eclm.entQ; .

'do comerciante em nossa ca, de longa data torce pelo Presidencial com9 um sim- FLO'R'IAN,O'POLIS,".'� r" * �

).* *
praça e tão .}igad-cr-a-s bele:_ Botafogo, do Rio. No último pIes torcedor. Enquanto o

SEn.. .......1"'OES �R.GENTINA E URU.GUAIA CON- zas do «mar amigo", onde,
t FI a'rbitro n'a-o encerr'ou a pe'-'�

semp'l:e que lhe é possi.vel encontl"O en re . amengo e

:r�_O TRI::-eAMPEAO G�HO -'- De Pôrto
vai refazer:-'-se, reéuperando Botafogo, tenniriadol

�

com l�ja pe;rmaneceu na escuta.
Ale�ilÍf.ermain, qu:e' a equipe do' Grêmio, tri-campeã as energias,;

-

gosta, imenso um empate entre os dois No dia seguinte, cedo, ao
do w:$hlho !'Estado, está se. prep�and.o a�ivainente para de uma pes·caria de 'linha. clubes, o president� K!tibi- chegar'áo Catete, um dos
enfrentàr," nÇ) pr-õximo domingo, em Montevidéq, a Se- de fundo - no que é "mes-

tsch'eck a'eompanhou' a trans pr�imeiros comentários fei-" .. "��,' , , .

I
' tre" como �temos observado.'leçij.Q,,;q.qlgl·Hlia_.qu:e:- interyira no 'p:roxlmo ,s� -amerlCa-. tos com'um-de seUs auxilia-

no. �o.dia 25.'0C-CÔlljunt<:Mle Juarezcviájlará,para Buenos .

N . ,A' . T A f' 'A-
'.

O' . res imediatos fohsôbfe a

Airés,�a':�m:de enn-entaT a selêção- Aigéptma que tam- , � falta de, sorte do Botafogo
bém-'se -prepál?a 'para -o c:e'l'tame continental de março Dia 16 último foi insta-I'l be (:stará presente :no Tor- ,em não se tornar bi-cam":
vindonJ;'ó:' ,:,. \

. :lado o Cons�lho Tecnico de neio Aqu�tLco. que � Te�is peãó de' Carioca' de FuteboL
* * * .Natação da Federaç.ão Aql�� ! C�ube B,;>a �lsta de-.l(pn.,. * * *

. " .

':. . .

'A UM C
-

RDO M" 17 tica de Santa Catanna, oÇUJO v�lle reahz.ara no pIOXlma.sE CHEGAREM) .. A O .
.

- lamI, pr�sidente é o Prof. Libó.- ç1la 1.C) de ma:rço Jna Man- Vasco e Botàfogo de·frori-
(UPI) .� ArchiiJ: ,Moore '�. "Sugar'� Ray .Rabinson de-' rio Silva, estando também chester C.ata,rmense., i taram-sé pela primeÍTa vez,
verãÜ'� eQ.frÉm:tai:.�Se '�uma:pelej.a pelo' ,títuló: mundial presentés os con-selhei'ros

.'
x x.x

...

. em 1923, quando. venc.eu o

de � ..4a: c�gp�� meio-pesado; em .poder\de MÚ'orei Rui Lobo e DalmiTo Mafra. DIa 8 de:março ew JOI�- primeiro por 3xl. Até ago-,.. .
. .

,.,

d'
. - ci nO'vo Conselho' TecnicO' vil_le sérá ,feªliz��� (I Tor-

·se ambQShcliegari!m'<a um acôrd'o cO!Q?--resReItQ g lVIsao
reunir-se-á semanalmente:a n�IO Içfanto-Ju;v.en}ií,ln;qa.w- ra os dois clubes estiveram

'"dà bólsa' Acinfór.m,ação foi dada p.or Truman Gibson, fim de projetar um regula- v.Ido p�la. Federa,ç:ao: 'AqUa� frente_� frente,' Jté10 .. cam

. p�sfçieil� do h.lte��tional B�x�g Clu�. Se os, �Ü'is mento das futuras. ·compe- ,bca de S_:anta Ca��Il?-a .. S.e peonato, . 75 ve�� tenQ.o o

_

;"'
..
lligU�.·.,.y:h.t:!.g,ru;,.·.�n.'l.,a.. u,m.,a deCISQo.," a Juta -dev.e'l'a se:r: tições natatórias enquã_nto gundo .consta, ,�p�' t!.lup§S Vasco vencido 31� o alvi-r - -

- .

lião for, aprovado o Código da: ·capItal estao ln:t-el"e�,!!fl-·' .

;t��liza.da.·em·.,jtmh°·proXlmo. f , de Nataç.ão. T.ôda·s as reu� d(of;l em, �eY.1\r.. ��)las ,del�ga-' �egro>15. 26 empates. veri-_.. r"", -;<'." -�.!IO' * •
, . niõcs do Conselho serãol ÇÕês .a�,J01nVlne,�oul seJam, ficaram-se. Tent'Os assInala-.

�4!'1LJ;�T�S' X.�CARIOCAS(:-- Osjog�s entre as comprovadas em ata que se- o .G!Ub�,.D-�zeíde Ag.Dsto e_ -dos: 240, sendo 137 favo-
.

�seleç��ari,Qca. e. Paulista. destiná�ás :�() yi'epa;o. 'dos rt lavrada em livro especF o lhachU��� �.::., .

c

.

l;áveis ao v,a.sco, .'

cr.acb:tPlU'a 0t:Sul-A.nreriean9 de �ueli'Q'S:·Alres,.e o as- a.
x x x ..

. Por outrb J�do, eatft- prõ'-
.

' *
sunt0 .p:�arite itôs meios fú_tébo)í�ti�os do,�país."O pri-

. A
-

sensacional Travessia- gramado para o. d;ia, 22 de •.

'!' *

/

m.eito�J9_gQ,:�sí. ":' �J;.çaao, par� dQmingor pr�x�o� �o� Mira Mar-C?q�ei�os P,raia março, na pi�c_i�a dp. ���,?--. Há cerca de 80 anos que
M.ar�� segtIDt1;a.pál'a.Q dIa. 25 no Pa.caembu:-,Fa- �Clutc, na dIst�ncla de 3000 Ia de Apr&.dIzes <t�, 1\{arl- ce!_lténás de .nadadores tem

l'''-se'� �o·s·' ,j""l'S:\';;""a'�""os'� hrovaVelmEinte. serão �i�s: metdros que esdtava; progra- nheir-os.o Cai;np�n::ti<>; .9ata-. tenta<lo.' a-:'t!'avessia do' Ca-,..
. '''f.-,":'' ,�v.. '1_;�'.�. f".,. �. :.' ..... ma a par;a o 'Ommgo ,pas- rinense' d'e Na.t_aça-o, ·oS'Itos:·e' '1 d 1m h

.

d
·1

ÇARIOCAS� -=� C�lliJ.Ó'i .l!aul�o. BelipI e C�ronel.. s-ado, foi transferida para o Watel"-PàlO,' deve)idl)· es1;a�
-

na,' a ->I.uanc
..
a a na o' 40

Orland:o:,e ·ÉCÍ0i $ali.ará, .H�nrique." D�da, 'DequInh� e dia 1,0 de março em vi'rtn- presentes,.�� .erubé�"! de- 'I}�- ,del�s>sendo 22 homens e' 18

Pinga:.: 6Botàf.ôgo�,.-'cômo se sàb�!lteál�J:l--�e.:a -fo�ecer 'd� do mau, t�mpo reinan_te tação d� eap!;�l'·. frlr�do.s 3:, mulheres '.lograram, nadar._
1

'.' .
. .. ', . "".

tch
'....... p_A:'TTT T.STA8'

.

- dommgo' ultimo em nossa FederaS!l;º ;�q1!.Ii��a de. San- da costa da Inglaterra ile�mentq,sl_)�rao.�,�ra ,car;o:ª�.�z"J,�.:u.� ,.,: ,'; ..
'

Çaplta1. Podemos adiantar ta Catarllila:.. t d' F. Gl�,; :D.e'Soll��. é M;auro; �lto,. Formiga e <Jeco, qUf)o'-Clube 'Doze de, Agosto
-"

'. x··x::x .

. coda a .. rançEna, v�ncend::ll ' "��. �lJulinliô; ·Rafaer· Pagão; P�lé � pepe.
.

.

o-ferta,rá aos vencedo.t_es das Domin.gó próximo t�elnOS .
a urá. prova. tre os ven �

E 'D I T A L' '
" .�, ''''.,;;- .

* * .. : -" pi'o.vas belíssimas taças, in- a. realli�Il-Bç.ã�{�:df-rpr.�.óv... � TJt.. çedor:es da Mancha está
I
'.

,

�
NO.:'(7:��ri:E·C.O'RD'cE MUN:ôIAL�'l)É::SALTO COM d-ividuaiq além de l!1,�dalha;s. arfgu ar, >��3:-!:-,U ;.,I:;!.J:;o�a e Abilio� Couto, brasileiro �. .,V'v .;n� .• ,,".... • .', _,

. -, .

'd para todos os partICIpantes l{>-n,jIo CIU'So':na dfst_a�:la:db -qúe completou '6 ercurs�
, Acham-se abertas, pelo prazo de 12 'Qdoze). dias, a

. VARA, '"7"' I?a ,FiladelfIa Informam que �Ol bati? que ��r�o expostas �e'?-tro 8o.uO R:HtrQs", I!ft��lvalda em 12 hotas e 45 m� t. contar desta data, na Diretoria de Estudos e. Planeja-
o recorde mnndlàj de---Salto com Xarat"que ha 16 anos de poucos .d.ias nas vItrmes 'Pde1da" .,. Q.S"·{.PJ.:!l�� ,'.(, ::r:-.,. ,':;;";_

.

..

u o�. !mento'S, S.E.C., as inscriçõ:es para o CursO' de Al:tes In-,;;.: ....00. d' 'r"_ e1í Wa·......... "l':.Jam- A façanha do Magazm Hoepcke. Os . a e: e .. er'[rç;o;:r -.""4er .

. , .

f" ,.

b 1
'e".�ava � 'P er e .vum Cl us ."W�'" u. '

.

t'roféus em aprêço serãó.én-. Cruzeiro '4�: _S�l� � ;"��Pêf�';' -Õ' -'..' .

.

dustnaIs p:ara pro es�res prImarl-?s: como ? SISt:a� docoube a: DOÍl.;.Bragg que ;saltou �,�1 rhetros, três centi-
tregues durante uma .s?iréf �da, 2. ,pres-en�'_ ��: 9.:.ês\�e.a�: -< .•

'
- ONfE:C�ONA-SE. ,I.N,E·P., RIO de JaneIro. Sao c�dlçoes para .Inscnçoes:metros mais, q�e_·o ant�go recorde�

qQe o CI,!be Do�e reah:(;3ra d?s.valór�e_s; ��>,':f!,���p ora:". QUCA'LQ:DER' "'IPO' D"E I 1 - Ser professor normalIsta nO' efetIvo- exercí-. ., . * * *
em sua sede SOCIal. ...: � \ s_11elJ;� ..

q1Je
_ :ü����ao" :�rav�r. ..:n ., �',

. ,", crol do cargo;qI',.;""'ER LINS T''';''CNICO DO' "aT' r\'CO "MIC\RG'E '. x· x x .,. um sensltc, Ipli.a.l_, .duel� oG�m . ,

I 2 -'" d' , :".,!_. d cl .LI J.'1:IJ
.

'., �
.,

DIU'J 'c. V· '-,..
d d cf. _.. nossos .n:a:dàll@r.e!l..;Jorge. �er. oIS anos, na 1HlulmO e, asse.·

N.AU-OB.loçoMüraenau,. 'que há 'tantos. anos Vanosn-aaores e nos "Qs... ·11"�·--"'1'i.!· Ii,�L, r-:H'A"y'ES" Q" t-'f' - _.-

dt>
.

:!la Capital já inicia-ram �s çl� �r�ne�e�; :.,,,,ar·l.e��'oJ;on; a ...•

'

,-r: .. i '. . ,.:
, '_.

uaIsqu:er o� ras m,ornla,çoes serao presta as aosoonservà"'o'últi.mO �st() 40 ce:ttáme paranàerise de pio� treinamentos para as "'pro- V1ll1C!.0 ,.o'l1n�Elr�.e 'Gl!I't�S'I';:_ .

.

.

Interessados na CItada DIretolaa.fissi�ais' ·;,acaba' dtr'�contratal" <Q� técnico
.

Zip.der Lh}s \Ximas cõrhpéitições nàtat6- ".' 'J{>:x; x�, _ ':, :,::- .' \"
'.

\
.

.:.
.

--r:, -; I Florianópolis, 16' de fevereiro de 1959.para o'.P�p'aro,de suas e4uipes para a tempOr�da ofic.!al _ri,as. da �ASC e de. JoinvHI.e... Se.gu�o.: :ft&Pl.Os. ��fi)l:��- _ :,Rua t-Francisco, Tole�tiÍlO, .Jri.o 20
_

.

f
" •

de 59:, .��.; em ·di<m.uta. Zina�r, gauchO' de nasciine_nto_, _Já As'slm sendo, Od'Ilon- MaIa 9-0'8 o,s
.. �9/!'�ªOI �s lH!C)ltú� '. .. .

..
'.,., AN..p-" ,:1:'. . . . . �---.;: Ma:rtíns. Sarll Es.pindola, R�J'O; BO'C;R'!uva 'li}'sp,QneA Cl!l-. '. , . GELO RIBEIRO - Diretor

'atuQ,u. na seleçao
J' �atarm��, dmglu 9 FIgueIrense, Lui� o-tavio Bêltrão Neiv!t,. 'be pedIr��o_.: ka�sfer.�Cl� .... ." . -:::-::-:::-:-�':--':-::-:.::",,:�/':::,�,"""\'--:- ...._...;......_

Agua<y'e:r'de, Atletlco. �aranaense � _.out��s., . .

- Sitlne_Y..:rra!_e 'estão tI'!=;i��n; pa�a p �lra, T.enrs: H!?b�, ".. ". TfJ.�. 1}rOLOS�. CArA, ÇM (-ftftht:fR"O';t _ ·AL·U·GAJ._", ,.
:.

,. *.:t', *.
_

�.. �
'

; do=·:dlàt:lám�n�e rra ;:ns.cwa P?I�: est� ,.;.�!t��o " .�e�-1O� ., CAL E A,R�A-. .

J-. � VUU�1 '.J ...1..11;
CER��.·�U,eARIAN()·>7:": �e�ullaaos,.di da- �c.l?l.� Q�;-i\iP.re�dIzes de ptete�d� fl!���se .�. �AS�.. �RMÃO$ �lrENCOURT

4' a od d .'
,. C 'tib 3 x Pa1estra Itã1i:� 1, Agua Verde MaqnheIros! vIsa�do, um Tambem ou.trQs ,�,�or�s C�I� 8AOARÓ • "f'ONf HOf. r a.�. .01'1

.

a

O G
.

3.
", '. i :R'. melhor ,pv·eparo tecnIco, e do Clube UnIverÉ'}ta:rto., soIr::., ,�NTiGO ,j"(p6'iuO OAto.H N'l

.

6 x loco Mor:�na\l' uaranl x rano,. te
..físico.. }.!ndo. fomos,' 111= .{ :�,. �

- �,

Branc'6<,�:,�Atlétil:0' Õ�·� 'I3ri��1;àP2 x Ca;���f�7�·r�',·.:/';:,;' (fLi�â/;;T'''' f .• '7"

",... /., ... ,. ,::�r I��<;','�

(I.. ..'ii ��

;.

.

,-

.

!" .

Séde: - RUaj Conselhei,rQ Mafr:,rú,o 25:-� 1.-0 andar
EDITAL DE'GON�OCAÇAO

ASSEMBL�IA GERAL ORDINÁRIA
Pelo .presetite :�dital' ficam cO'llV'ocados todos os As

soc�a,dos em .pleno goz·Q de seUs direito.s sindicair, para
se repl;lirem"em. A.ssembléia G�ral Oroinária� no próx·i
mo dia 28 do corrente as 8 horas�a séde dêste Sindica
to, para tomarem conhecimento e deliberarem sôbre a

seguinte ,ORDEM DO DIA.
" ,_. ,...

l,o�-'Relatório a ser apresentado pelo 'Sr: Presi
: dente�do SindÜ:�a., que constam .os resumos dos prin

cipais i:lc()ntecimentos dOI an'o d,e 1958, Balanço Finan�
ceiro' do exercício;' Balanço' Patrimonial Comparado e

/.uma Demonstração da Aplicação do Imposto Sindical,
tudo em conformidade com o Art. 551 da C.t..T'. com

binado com o Art. 14 da· Portaria Ministerial n.o 884
de 5/12/194'2. .

'

.2,0 -'- Par-ecer do, CONSELHO FISCAL, sôbre as
contas do exercicio anterior: De acôl'do com a alínea
"B" do' Art. 524 da C.L,T., as deliberações sôbre � ,to
mada e aprovação de contas da Diretoria Serão "por
escrutinio secreto.

'

3.° - JU1LGAMENTO E AJ>ROVAÇÃO riA PRO
POSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCICIO
DE 1960.

� NO'"easo de não haver numem legal para, o 'funcio
namento da Assembléia ora. convocada, fica 'mar�ada
uma segunda convooação para O'utra Assembléia nO'
mesmo local e g-iá, uma hora após a primeira,- que será
r'ealiZada com qualquer numero de Associados pre'Sen-
tes. DEM0STENES TZELIKIS. - Presidente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



� qualquer caso "CRUZEIRO' A PRAZO�'

:'Tm:_ k_,l.ZI!ka "!w.
���4
"

Pross'egu'e'm ·PSD' DJB" "E"le'gendo Mesas' I DOAÇÃO'A ASSO(IAÇÃO ('ATARI-
• [',

_
'

'

�

''. '_

,

:

NEN$E DE ENGENHEIROS
-

Ci�e�o:O��a�;��� ��sn��: das ('a4m'a:' ras Mu'nl"('I·pa' I·s-,;:���o�e�:����:l:;etá����sas eleitas para dirigir os ': Antônio Squíziatto e GUl-
trabalhos das Câmaras lVÍil-

'

" I lhermo Schlíckmann. res-

nicipais do interior, o 'renô- , . ' " ,', , .. ',':' ,
"� I pectivamente, e todos per-

meno que vem ocorrendo, �ne�es de Oliveira (PT�) ra a direç�-o da Mesa .d�re-l f�co� assim co�posta: pre:' teneente;; .ao Partido Social
primeiro e egund e tá tora da Câmara Munícípál ' sidente - David. Beltrame; Democrático.consubstanciado na união. _

s' o s cre -

Inatural das fôrças pessedís-, rIOS Cels� Pessoa (J;>TB) .� daquele município, e que vlce-presidente L Walde-
RESULTADOS DE

tas e petebistas. As mesmas,
dr. Antonio Carlos Guerreí-

A pr'al·a de (oquel·ros tera',', ,

RODEIO: PSD FAZ ME-
nosjpleítos que se ferem ro �e Carvalho (PTB, reg-

SA DA CÂMARA
dentro dos legislativos mu- pectívamente,

_ (Continuação da La página) I e se empenhará ao máximo em As recentes eleições para
nicipais, vêm dando unia ELEITA A. MESA DA CA- edifício, aparelhado na mais per , embelezar e arbor�zar a praia de composição ela Mesa da Câ
demonstração incontestável MARA MYNICIP�� DE feita e moderna concepção arqui; Goqueiros com a�nd1leiras e ou-

mara Municipal de Rodeio
de união de pensamentos, li- GRAO."PARA. tetônic.a, dotado de todos os re- tras essências, '�lo,restais. 1testa

ofeeereram O seguinte re-
gadas já por liames que se Informações que recebe- quintes necessãrtos, somente a eolaboração da Empre� sultado:

-

Silvio SC'ÓZ, presí-na-o desfizeram POI'S que
mos de Grão-Pará dão co- M d'd d de aallê

za de Luz e Fôrça 'de Florlanôpu;
dente (,PTB),' Erv�I'n Blae-'

, �,I a
•

e �ran e sa,len�la nes.,
liso Não seria demais uma ilumi.,

emanam do- imortal Getú- nhecimento das eleições pa- ta conferenCia de autoridades e -

d'f t' O
. do se se, vice-presidente; Angelo----- - --,

.

r t f'
.

d
..

d
. naao I eren e. apropria -

Ho Vargas, e porisso se es-

( "SAL -O
J�rna 18 as, ,01. a. I e�a a cons�l'u_ .riLa instalação de postes conten� Vivfani primeiro secretário

treitam porque os caminhos oncurso 'A' çao d: u; c'alS, a, fll�'l?? .S,epà"r' 'á�conhecida 'luz fria, conforme
e Ervino Franza, segundosão idênticos e a intercomu "

a praia
t

a part!.lmto

"'tlarla, Com as' grandes metrópoles vem <ado;.
secretário, do Partido '-80-O I ESTRADA"

a cons ruçao "Ies e; eremos ao
t d

• '1; .

d ve !,Inícação e a compreensão A ' que nos informou o Dr. Ceser an? com eX1� o n�. praias e -

cial Democrático.
que subsistiram dali glol'io-' . Seára uma -arborízação a iim de !'a_n_e_Io_, �---:....----------�-�.'

h Duzentos e 'sessenta mI'1 que' o veranista possa gozar das de;sas caU1p� as que tanto
1· cruzeíros em prêmios serão

lícias da sombra em plena �raia,amp tararn os .límítes políti- � A Prefeitura Municipal em 'co-
co-administrativos de Santa distribuídos pelo Serviço de mum Aôdo Florestal, pron;
Catarina e onde pessedistas .Documentação do Ministé- tificoucse a' colaborar e prea,
e petebistas conqustaram rOI da Viação aos artistas tigiar êste empreendimento que

vitoriosos no concurso "Sa- honra ô povo barrigà_vcrdê�V i t ó r i a s ombro-a-ombro,
ainda persistem. Esta sedí- Ião d�, Estrada", instituído Com esta edificação, teremos
mentação indestrutl\1'el por- 'por aquêle órgão há dois um grande'aflúxo 'de' turis(as na,

que emana do eleitorado ca-
anos. - quele balneáz:ió. Nossas praias 'sã�

,

Serão _..:1, cantadas e,m .quase todos os versestarínense, vigora e aponta prerruaoos os U1e- �

Ih b Ih
_

. e prosas, porém é de se lamentar
uma II'Çao- que muito faz ores tra a os em plntu- t do es a o em' que se encontram
meditar. - . L�"�i \ ras, desenhos e gravuras Sôbre o diretor presidente do' Con:
UNIÃO EM TÔRNO DA

sôbre estradas de rodagem e sórcio o idealísta da Cia. Osval;
ELEIÇÃO DA MESA DA veículos rodoviários, e as do ,Machado de Hotéis,' temos a

, ,. -

4',n.�- b frizar que há 8 anos atrás -nãoCÂMARA DE SA-O'FRAN- mscriçoes estar ao a ertas '

passava de '::um louco, na 'opinião':CISCO DO SUL até o próximo dia 14 de popular" o .querer erguer um ho_
Notícias que nos chegam março: tel da envergadura, do Lux em,

d.e São Francisco 'do Sul,
.os PRitMIQS nossa terra, Hoje, torna_se neces-'

f Os preAm'o e
- sário a' formação de outros, aln ormam qUe o 'PSP e o

ISS rao .os se-

PTB guintes: '

>fim de cap.acitar o agasalhamen_'

uniram .5uas tôrças e to dos turistas. Com _êste novó
e�egeram a Mêsa que dírigi-

PINTURA prêmios ideal qUe é a organiza'cão dq, Co_
,ra os trabalhos do legislati- "Departa'mento Naci()!l1al de queiros Cassino Hotel, sem duvi-

f,J Estrada d'e R""d'aC1iem" da alguma, afirmamos que paravo rancisquense e" que,
s v E>

1 1 C $ 60 000 00
breve terllmos concluida a suadesta forma, fl'cou assI'm ·9 ugar: r .,; b d

' " Cr"
-- Sentindo a necessidade de, Cruz - "Nã,o esmorecer pa-o ra e 'arquitetura, --..._$e repetirá ' ,

,

composta: presidente dr.
2.0 lugar: Cr$ 40.000,00. o que poucos p.redisseram. A or_ N "

.'

d'
-

P R E F E I T U R 1t nas horas de lazer, encon- ra não desmerecer;' - a'

Rogerio Zattar (PSD) ,. Vl'- "

DESENHO -:- prêmios ganizacã<!.. Cia. Osváldo Machado O Ic�as a ' ,; ,

.trar um �recanto' aprazível classe jamais desmoreceu c;D
" 1. --.. �onde seja -perfeitamente pos- hoje, pode orgulhar-,;e dece-presidente dr. Holde�ar d ePRartdamento dde_ EDs�rad.as

de Hotéis tem' cQmo capit'al a' �ROE>OVLAÇÃO que o povo seja o próprio sível o "repouso ,do corpo e ter ul,trapassado as prln"'i-,e o ag t t quantia �e .Cr$ 2Ó,OOD.000 00 e 'd f I' 1 dI' d' d
.

,

't h
"..�--

em o �sno. ,Foram remi'cia os OS ser- isca, ze an,' o pe os J ar InS o espü·l o, os engen eiros pais dl'fI'culdades, ,restan'do', .-'I F a 1" como princip,al incorporador o sr
,�

Y I A J A N 1 E Se era _- 1,0 lugar: -Cr$ O�valdo_' Machado.
' . viços' de

'

pa imentação, da como se fôssem de sua pró- desta capital estão se movl- agora, que os ,colegàs com-'
" 150.000,00; 2.0 'lugar: Cr$ -"Reta, ,das Três Pontes", no riria casa. t melntt�nddo.Piara emviPreel)der preendem o verdadeiro al-

30 000 00 t'

CORTESIA
a u a eCIS va que SI:!< cons- cance e o real sl'gnifi'cado ,doSR. LUI,Z

CARLOSI'
, '..

,

Entre ou·tros 'objetos soCiàif! sub-di"'trit'o'de Trindade. VISITA DE t l' 'uma S'd B 1 á'd
, . ., "ru r

,
e e a ne rIa, 'empreendimento, em mito, 'eBAYER V GRAVURA pre"'m' esta companhia, ,d'estacam_St a A b

,.;
d I Ex t' ...

'

.

1 t' t d ui ·t ....- iajou, pelo" "

' -

_ l� administracãô de Hotéis nõ' E� -o ra, come'ça a pe o sr. ecu IVO, e :uegls a IVO co.n o os as req SI OS, mo- dêm seu incondicional apôioaviã-o de carreira ,..J,� Con- Departam,ento -de Estradas ' ' -, Osm"!' CU,nh'a, quando foi m!l.nicipais vêm mantendo de,ruos que proporcionem a um movimento que é do'U{.)
d tado de Santa Catarina, a 'constru- ...

-- 'b' t dá 1sórcio TAC-CRUZEIRO do
e Rodagem de São Paulo" ção e exploração do éoqueitos çalçado um extenso trêcho, relações as mais cordiais dum-Iam Ilen e agra ve, cor- seu -particular interêsse.

"

1 1 C $ 50 O 'a e a egre para um pet- O QUE SERA O BALNEARIOSUL, para Lages, o Sr. Luiz
� :0 ugar: r . OO�OO; Cassino Hotel, ,a construção e ven_ vai pr:osseguir a�é o término possíveis, âentro de sua es- n,anente c�mvívio e um Para que os engenheirosCarlos Bayer. 2.0 lugar: Cr$ 30.000,00. da de um conjun�o de apattameIÍ_ da parte municip?l. fera de ação, como c'onvém maior çontato entre os que concretizem- o seu "ideal, ven�,SR. LUIZ DAUX - Pelo Os trabalhos deverão ser

tos em cQndominio ...ao lado do Co_ JARDINS PilBLICOS aos interêsses de Flarianó- fazem [I, grande classe, apro- cendo, assim, a maior dasqueiros Cassino Hotel- e' o lotea- "'I'l'llan"o tamb€m as su"s
.-

d d entregues na Av Marechal A conservaça-o das praças poII's, que se sobrepo-em a's n ..., '" dificuldades, em gesto que'aVia0 e carreira o ,CON- .. mento de t,el'renos J'unto ao refe_' f 'li i d _CA 314 d' 'f ' ,

d
.iml as, cr an 0, conse- calou bem -fu'nrl·o '�n'a nobreSO'ReIO' TAC-CRUZE'I- .amara, , on, e esta u,n- rido Hotel. da c;'dade - .:I:eve 'contar (com conveniências de or em '

t
-

"I' ind' � ,� U quenrf'men e, um ç o" 18-' classe, a Direção da ImobhRO DO SUL, para Lajes, o
clonando la �scoI�nha dJe Em palestra c{)m a nossa repor_ o-1lipôio da pópulação, afinal partidária. Quando se trata solúvel responsavel, pe. liál'ia Jurerê doou-uma mag-sr. Luiz Daux. Arte do BraSIl. tagem o Dr. Dib Cherem, afjrmou a maior belleficiada na re- de beneficiar o pr,ogresso ,d� uniilo cada vez maior dos ,nífica área na bela PrafáSR HUGO E DE SOU As inscricões são feitas que visitará a p'raia de Coqueiros modelação dos logradouros Capital bar'riga-verde, de- engenheiros que prestam do Forte. Naquele local, Cg-'.

. -

t d
�

d
e a olhará com os melhores 'cui., seus inesti!llá,·�,is serviços à mo é do domínio públI'CO, aZA - Vi'ajou com destin-o no a o a entrega Os qua� dad�s que merece.' O Dr, Cesar públicos.-� vem cessar as barreiras de coletividade, (!uer dedicantjJ JURER:tiJ está construindoao Rio de Janeiro, pelo

dros. ,Seára nos declarou que cuidará Dai, ,o nosso' apêlo para natureza política. o melhor dI), seus esforços -ama obra que, pelo seu vul-"Convair" TAC-CRUZEI- Anteontem, em ,visita �e em atividade" particularl>'3, to e pelas suas caracteristl-RO DO SUL, -o Capitão Hu' DI-a 23 I" f I
�

d cprtesia alOI Prefeito Dib construindo ecjficios ou ur-
�as, dará à Florianópolis o.. a' os a açao o bani.lando 'I. cjdade, ou, em p_rivilégio oe possuir umago E. de Souza.

"

.

'

Cherem, estiveram, em seu serviçol3 púl:Lcos, lutando n') das mafs belàs cidades bal-SR. NILO MACHADO gabinete, vere'adares de tô- sentido âe dar o maior ren- neárias da América do SuJo- Com destino à Sãó Paulo S
-,.

d P d 'I- ._' d
das as banc'adas. ' dimento possivel a vlstas se- O R;ECREIO DOS El!TGE-viajou pelo "Convair" TAC emlOarl'O e ro a IVI a e Com a pálavra, .o verea-

tores numa capital., NHEIROS, e dos arquitetos
'

"

"

'Como toda classe que tra" tambem, será c,o""posto por'Cruzeiro do Sul o Sr. Nilo
A

•

'"
dor Júlio, P.aulino da Silva, balha e luta no lufa-lufa co- três blocos disti:rrl�s. No pri-Machado.

"

Profe�s�res 9-e econO,mi.a O conclave, patrocinado: produtividade' recomendada presidenk da Câmara, dis- tbidiano, °t� engenhe�ros taim- meiro funcionará a parte�:!:'! ��TILMAR DIAS - e admllllstraçao, de varIOS pelo Centro Nacional de' pelo preSidente da, Confede- se do significado daquele em�sen Iram a rmper osa social e nos outros dois moPara a Capital ,da Repúbli- Estados. do. Brasil já de Produtividade na Indústria, I rapão Nacional de Indústria encontro entre homens que
necessidade de se agrupa- dernos e confortáveis apar-acham ms t t '- "',' rem numa séde balneária. tamentos. Esta-o previstosca, viajou, pelo "Convair" CrI os I?a�a omar tera a 'duraçao de 10 dias, sr. Lidio Lunardi. têm responsabilidades na :&sse agrupamento, entre- tambem play-ground, insta:'parte �o SeminarlO sôbre devendo encerrar-se a 5 de Grande n1Ünero de-indus- d 'bl -TAC-Cruzeiro do Sul, o Pro<;lutlvidade, que será ins- março vindourº. Seu objeti- triais, assim çomo altas au-

vi a pu ca. td�ntrt°" naOtSignifica atPendas lações esportivas, bibUotecâ,Dr. Wilmar Dias, pessoa' talad? so�enemente, segun- vo é familiarizar os, p�rtici-, toridades', do .;govêrno' minei- Em, sua oração o g.over- Ive Imen o mas, an es 'e salas de jogos, projeção, fes
mui relacionada nos meios da-feI�a, as 9 horas, em Be- pantes -

com as modernas 'ro, devérão -;#>_star presentes nador de Fl-oTian6polis ex- tUdo"ltman�er t10d?S lunid!lsl' tas e tudo mais' que se fazlo Horlzonte..na sede da F t·
-

d
.

liz
- ,;>< '.

f
- em a o e Igua lllve SOCla

nAce'ssa'rl'o nara que se' pos-polítoos e sociais desta' Ca- '
'A

a-' ecmcas e raCIona açao a sessão ,dê!instalação do pressou sua satIs açao por compativel com a projeção sa- alI'ar o.Yconforto .1;1.' tran-
. ' cu.ldade de .Clencias .Econô- ,do trabalho, nos têrmos de Semin�rio',; c11jo temário -é o b 'I 't' 'd f t i d d 'Pital. d M G '" "f rece er os egl Imos reprf qu_e es lU am na soc e a, e.

qUI·II·dn.de e divertl'mento d'"''
mlCas e m.. eralS. campanha pelo aume,nto da se g u i n t e: ,� Produtivldade _

"" "'�
.----------�-------�,----

Look-out" �ndustrial, Simpli- sentantes' de' nosso povo. Nao Serao apenas os enge-,
que lá éhegarem '.� Ácentuou sUa viÜ!l1tade' de n�ei�os �eneficia<!os, poi,), No hítuit-o de'concretizàr

'

ficação de,· T�rifas" tudo de
fI' .

d v�t�r�oso esse mov�mento, n
'aspird.ções em tela, a Dire,t�mpos e '-Mqvimerítos, Ava- azer a go em proveIto e VI�Ol'la s�rá ext�nslva � pró- I toria ,da Associação Catariliação. de' CaÍ'gos e de ,Mere- nossa terra, esperando com pna capital que, alem de
nense de Engenha'ria' adotou,cimentos, Treino de, Super- -

d CA conta com mais um emvisore&, ,dànt�ôle Financeiro,
a compreensao a amara r,. ': entre outras, d-iversas e im-

Técnie.á ,dê Lj!vantamentos e Municipal.' ,preendImento louvavel P�l 'portantes medidas, como a
Técnica de A!\llas, MIR.4.MAR SERA'

todos os modos, dando mais
designação de uma comis-

A oI;:iental'ã..o' do certame �,' Rt1IPO'RMADO u.m passo prog:ressista, será
são para dirigir 'e ori�ntar

I �.. l!J'I! VISt�, por outros como uma
os trabalhos da- o_rganizaçãoestá a_ cargo do� .prof,essôres

, Do entendimento que capItal onde as grand��\ do empree>:>dl'mento, levan-Alvaro _ ,Porto- l,\4oitlnho', e I t b id "0;

Cesar C�ntanhede, da Uni- 'mantém ,o' Prefeito Dib c asse� am em progr em e. tamento do capital, consti-
,versidade' doi BraSil e Con- Che'rem com eÍementos li- s� agigantam, agigantando tuição da Diretoria, regi-'

, , am.da o nome de Florianó-
mento interno, assinatura 'ies-elheiros do ,OENPI. ,: " gJf1:os à administração es· polls. 1fm� .classe de tanta_ um contrato com Compa- ,

B"m�ml' p�'�
.

tàdual, inclusive Clt 6oyer- Impor�anCla como a dos e�- nhia especializada para o

,

"

".�"",' l}��or :tIeribefio HulSé, re� ::����po:rs�uese: �d:e��upf�� levan,tamento dos n�celssª,riossultará obra dias mais im- - '. '
, fundos, visita a co egas e

,çao _<f0m a sua um ade, del-
firmas, etc. Resta, portanto,-,.' f" ,..', portantes para o embeleza': xa de ser clas.se para ser
que os engenheiros dêm oOs .,doig. secretários da mento- de, Flor'ianópolis: a apenas um. conJunto de p«:_s- , imprescindível apôio .'Mes�,cIa'-A+embléia, com re�orma d,o- MIRAMAR. soas que,vIvem em funçao sell

a GAZETA ,sob os olhos, do seu jndividualismo, es-

E·... d
•

não escondiam sua' inêlig- O engenhéi:r:Ql" 'Otto 'En- quecendo os deveres que têm xllncao OS escr.nação, ,-- í . tres, diretor de Obras Pú- para com os demais' colegas. ,
, Ali estava um mau, blicas do' Estado, declarou O gesto da" ACE deve servir '

," • '

(
• •

um péssimo� exemplo. O
que vai iniciar 'O'S- estudos dsees.uexemPlo às outras CI�S- ,I' :orlos ,O.�erCla,IS."' jornal do J4iro não devia '"

_ter publicado aquilo, das p�antaª- de súa remod'e- Muito embora não, tenha Duas exposIçoes de motl��
O objeto ao comentário lação. �

sido manifestaeJo de público, vos dó Ministério do Tra-
'era o, segu)inte telegra" Também se ac.h.ám em possuir um :ecanto <

agr�dá- bailio propondo a extinç�o'ma" _,
.

'"

t 'li -.:I, A \Tel �empre foJ !lma ve}ha d Es·'· 'C' ,.' "LONDRES, 17 (R,) _ p�u a a cana zaçao ua ve- aspir�ção, dos engenheiros. os crItQrlOS orp.ercIa,ls
O "p(!e�ier't Har�ld Mac- lllda Mau_ro Ramos e

pos-,
As difi.,Çuldades, porem,- sem-_ estão sendo estudadas pel�mUlan, que 1 quinta-feira terior,' calçamento, ainda pre foram gr��de�, e �ma Presidencia da Republiea, "��as.i;ada c�priu 65 anos como pàrte do, convênio ce- grande obra �e9-uer sem);jl'e Umã delas, feita pelo sr,,-(le idade, iAfórmou, ofi- 1 b d . grandes sacnflcios. Lell1-. .

cialm.ente, que não pensa
e ra o entre a Prefeitura brando-se -talvez da v.elha Parslfal Barroso duran�

ab!lndona,r Ia polítllia ,ou e o Govêrno do Estado, f recomendação de' Oswaldo sua gestão, propõe a extin-

r,r.:fl ap·O€.entar-s� Macmillan ção de, quatro Escritórios e
fez essa declaração ao

, Em',",',.eAsa de Luz e' foArça de ,sugere a criaçã'o' çomercial.declinar dá pensão de ' . ,

velhiéé' equivalente a 7 O ministro Fernando Nó-
d'ólares.semanais, a' que Fio"r,·ano'poll·s S/A' "ELFI:II""

,

brega "e1':n rec:ente exposi-
tem' direito,jpela idade se

�

I 'fA. .' ção d� motivós;...propõe: 1.0

�ifjer deixar ,de traba-

EDITAL DE VEN'DA :a extinçh pura e simplés
M�e"miIIa� :, ,encheu um

'

de Escrit6rios que r\ão te-
formulário rotineiro: que A Emprêsa de Luz e Fôrça de Florianópolis S.A.' nham demonstrado eficiên-
lhe en'Viou, 'hesse' sentido, "'ELFFA", participa que coloca a venda 2 (duas) caml-- cia; '2.0 - 'extinção d� qua:-informações: Agência TAC ' CRUZEIRO DO sliL 'o Ministérié 'de Pensões nhonetes "pickup", marca CHEVROLET, 85 H.P.,' 500 Kg� trá Escritórios e reduçãoF e Seguro Sdeial, rejeitan- anos 1948 e 1950, completamente reformà.das. d A 3onea.2HI 37-00 31-74 Rua F.elipe Schmidt. 24 do a "nslo ,e dizendo Os 'interessadOs devem dirigir-se a Direção da ELFF.A,

de espesas; .0 -' com-

"�__�""""'_" ,1l;ue nã te*iona deixar, ,até 0"ciia"4 c;le Março -próxini.o V'ÍnâoUfo'- .; ,
. p_!:��q,e red�,ção de desp-�·,-",""y-.,"""'".:.,"'"ue trabalhar', ", 1IfIt'" ," '-..

',A EMPR:tiJSA sas ;e1'11 todos
'

�Escritór�" ',..:..._,

�,
.

.� ,-' ,:,'
'

�!\:' �i '

'

�. ��.

/

o flagrante acima registra o momento em que o Diretor
da Im.obiliária Jurerê, Dr. Aderbal Ramos da Sil'l>ct; as-

sinava a doação de um terreno na Praia do Forte, à As
sociação Catarinense de Engenheiros para a' -construção

âe sua séâe campestre. Da esquerda para a direita, vêmos
Eng. Anita Zeno Petry (da Imob. Jurerê), Eng. Adroaldo

, \ ,

Pinto Pereira, Eng. Naldo Ayres, Dr. rAderbaZ
'

RamO's da
Silva, Eng. Georges W. Wildi (PreEidente da ACE) Eng.

Flor!a�ópolis ,Quarta feira' 19 ,de ��ve:t.:eiro :de: 1959
�--�----�------------�--------�----------------�------------- ---------------------------------

Louvável iniciativa : da' ACE= _��cn--J��'f �

-:Ó>:

ENGEN8Eml� TERiO·'l �Il' BEM OB�jNIZjlj �E�� BltNEl'ml"It.: • <,

Celso Ramos Filho (Presidente do- CREA), e ,Eng. Antero
,

"

- de Almeida Mattos (Chefe do DNER)

Em. modernas .e acolhedoras "instalações, OS' engenheiros terão um recanto aprazível para
'0 �ép6USO rclo corpo e do espírito - A Direção da Imobiliária Jurerê doou uma magnífica
áréa:�ª b-el�: Praia do Forte _'_ Oportunidade para um maior- contato ,e permanente conví-:
vio ;entre �s

-

que fazem a grande classe - O que sera o imp�ession�nte RECREIO' DOS
ENGENHEIROS, ,�.��i,,� I,- '

Texto de .FERNANDO SOUTO MAIOR

Na prÓXima

----------------�---�-----------"-'--'-'-------�����;i.
viagem

leve tamb;m
o seu garo�o •

j
.Si
...

.

...pagando pelO

poderá agora gozar

as suas férias

pagando as passagens
após a viagem em' suaves

prestações mensais
;,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


