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SE�SA(lONAI. PIC·NIC EM JURER� :(Pràjá: do Forte): �IBtiS Cr$ 40,00 PjPESSÕA 'tHURRA$"m c(is��W;lGt'.;&*
RESERVA DE ;PASSA·GEM NA SECRETARIA ATÉ ÀS. 18 ;'HORAS' .D'E SEXTA·�·FEIRA� -- Màiores detalhes na Secretaria.
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tT;)!l lJ "'WJQ ,1lt:}UB'f � JI!:'IIIUI'� p..rn,J· li
�Xs:5'"é"%%t.1:s.", ,\",_,_,.",=co,."!:-:;%ns:t:s'SO"'t."''''!05!S'l''!!:'s::::n .. Para combater ràpídament e dores

-------------- nas costas, dore1õi reuma+ícas, ievan-
'alias -noturnas, nervostsmo, pés In-

"
'!hadQs, 'tonteíras, dores de cljlt,eç8.
.!'estriados e perda de energia "",,,,,,a
dos por dlstur'. ios dos rins e da be
xiga, adqtdra CYSTEX na sua faro
mácía, ainda hoje. CYSTEX tem au
xlllado milhões de oessoas há mals
"de .30 anos, Nosso garantia i! a <".

maior nrotecill>

ANIVERS)ÁRIOS

FAZ1!t� ANOS HOJE

seta. Terezll1ha
..
Borgoríovo .

- srrt.· Ceci Campos Farias

_ sr. Gilbert.o pereira
_ sra. Eu:! rere�ra Thlene Está

.

circulando outro

Trllns�.,l�r.eu à 26 p, pas-
- srn. 'Cúlirt I)mti de Souza número . da revista LITO-

sado, o aniversárlo natalício -- [T. o.,:,ú,� SCllllllctt . RAL, trimestral, que reune

da sra. Vva. Maria .Camel- � ·S:. T:l1ul" ESPÍlldola em suas páginas escritores
li. Lemos, funcionária' do :...... sr. dr. Edgard Jorge I(Itzmann dos mais credenciados do

Gi:úpo Escolar São José.' _ sr. Júlio pimentet.Rosa sul do Brasil.
:..._,·

..

Foi com a mais grata ._ jovem jvete F: Kowalsky. A apresentação, a come-

satisfação que viu passar à * * * çar pela significativa capa,

,27 p. passado, mais um aní- _FARÃO ANOS Al"l�NHÃ organizada por um artista
versáíio natalícia a aplicada de bom gosto (H, Assis),
aluna do G. E. São José,

v
_ sr. Hel'cilio dos Santos Souza até a última página é prati-

menina Maria do Carmo _ sra. Carlota Rosa Boabald camente impecável.
Schauffert.

.

-- S1'l\. Mal)a Cotrln Cúlmal'ães Impressa com asseio em

As,: ánivE;l'sariantes embo- _ sra. .Célia p. Kel'steln lótimo papel. em tipos bem
ta tardiament., "O �sta'do!' T

_.' SI',
.

Jo;'o Araüjo ":E.:gíveis. e que -propcrcio-
cumprimenta desejando-lhes _ sr. Al'lbit_lefo póvoas nam leitura fâcil e agradá-
felicidades.

. .

_ .51'. Wilson Silva . vel a revistá' LITORAL
_;_ sr. Wilson Cardoso de.-gOUZR. ver�l se' caracterizando-se

de nOSila Polícia MlUtal'.
.

.como uma das Duas revIstas
:;specializadas cl{) 'país, por
não esta::- subordinada a ne

Jl.hum ponto de vista pessoal
nem exclusivistas, escolas
f:i!osófkas e menos ainda

," dtL !{i:laisquer facçã-o políti-
. _ca.·

.

LITORAL se pi'opõe a di
fm1dir entre o público ledor,
:.l melhor conhecimento dos
valores intelectuais da atua
·!idade catarinense· 'Além de
grande número de edabo-

IMPOSTO PREDIAL, TERRITORIAL, TAXA �
: adores" sio inte:;i'or do Es-

-" _..kIMPEZA., PÚBLICA E IMPo.STO SiATOS tado de, $aDtá' Catarh1a a

.: '. '�.'t' '\, D� ECQNOMl�" \' ._ , ';- .

"t
revis.ta iLl�ORAL ap:esen-

;.. ,

. .

� .

.

11,° �r:1es!re·.d€ .,bia9
-

'.' '.
.

"i' ta ira�llvls. tIos cQdespon:
� De !()J?-llem do $1" !DIPetdr do DepÊi"támerito'· da Fa- dentes de tódos oS ;�Estados
zaj:la; t@;:no PÚDMo que, durante o corrente' mês se da União.�

procederá nêste Departamento, a cobrança. dós impo�tos .
.

- N;; tocante as ilustl-ações"
c taxa acima menc.iO!1.ados,. corI'esy, ni'lentes ao 1.0 se-' .

.
10" pCeSi/3. ·e prosa, a revista LI-

mestre do corn:nte ãnõ. TORAL' f"p::esei).ta· um arto
Findo c p:-azo acima, os aludidos impostos e' taxa noticiário das éttividades li-

f'( 'r:i'J c brados 2cresdd,)s da multa de 20';'; . t t' t'
.

I
.

J" •• ,

-' eY('-ar IS 'IC'ZS . cesenvc VI-
A Jlm de fac!lltãr a c:...branca, o contdbuÍnte ,'eve r l. t t'

_
"

.'
,

,A (las na <:rra ca 'annen;::e nos

nresen,tal' a talao do 2.0 semestre de 1958 : 'lo.' t'
A

.
.

"

. .,' tI ,Imos res meses.
-

Depart.a.mento da Fazenda, em 1.0 de ma,'ço de '1959. I L .,. a . '"t L"T,ORAL
nr C DE FR"'-TA.S I

L <. levl� a 1
1'. . J ]!,J - .'

t d' I
.

.

,.

.

"._ '; €8 a:' ao par os u tllnos

,

_ __,._�_._-,-_._C_h_efe do Srv. ele Cantl': da Tesoul'a�a ! movimentos" li�r�rios de

�Qr·"Vl'f��{l ·no 'OnAJIAIJPV BD4Q"J f:(Un
Santa eatarma .

. 80 tlj t Jõ- . nU' ltUIY HI�� �' .,ÚhlhJf:Hi'u' CIN\E SAO :JOSE
_ EUGÊNIO GoMeS. da frase do que pela adjeti- . às 1% - 3%'- 7-- 9 hs.
_. "" .' �, '.

.

I 'v-ação ab}lndante. PI1'tJCÁ -=- Eliana -

.

, ,Os' ensaios 'réttuid0s neste Tal t po de análise entre I
'" E O ESPETÁCULO

volume; resultantes de um 'laute, não sé esteriÚza no I
., CONTINUA

. Clfl'SO d� cinco conferên:i�s I bizant.Írlismo de limitadas - Cens.: até 5 anos -

· T,-::'I:lnuncladas ....
po�· Fug�nl'G I pesqUlzas e tflutologi�s de I C'ltt'E RITZ()�l11es, na E.a..culdade de, v rtuosos; mas permite si- n·

'

FHosofia da Universl0'ade: tuar caJ<'. obra em sua épa- às 2 horas
da Baba, estudain, de um I ca, sch um ângulo pess::raI. PITUCA _ Eliana

,< po�tO 'de ,vista pci.uÇ9 hp.b:� ,'pq)lict,ndo de certo modo
... E O ESPETÁCU.LO

"

tua'l entre nós, a- produçã:o" a sUa contextura intima em J CONTINUA
literária de �l�um�s figu- i f'elação ii Rmbiencial.

I _ Cens.: até 5 anos _
tas exponenCIaIs de nossa: Por tais

.

motivos, não é às 4 _ 7 _ 9 hc,±as I

. litei.'atura. . i temeridade ·afirmar qUe es- NO RASTRO DOS
Nêles, a análise da obra ta se:' e de conferências, a BANDOLEIROS

· é ie �a, no campo da especi- que H ausência. de barro- >

_ C' S'. -'-

i"'d d d' t'"
.

d' .' � I
mema CQpe:

.

l'(j�. &_ 8-', a eC�I�a. e�l:��, qmsml\ .
wrma en�pres1:a._. 7'"'" Cens.:. até' 18 anos' _

po�'içao: -: �i=l11.át�ca e estI:: 'mt� o tcI�l de ensaio que i" '.' ".
),ísticá' _:_ de eaa.a' ilUtdr,· '1e pálest:'a'A teJ? um ·<:an�!J�·.{f,NE ." ROXY' ,

"como' uma 'obra de. arte l'e- Je permBnenCla em

i10ssas',
," '"

lativam@-nte' : a�tÔno�1á:)); letras,;'
,. '..:.

"" ..a: 2 horas

sem isto ali€.llar-sé d� c;n- --- --.------._
D.l';SENHOS

hibuição psic8lógica indi- ,DESTINO VINGADOR

vidua! para a sua elabor,,,!- V E N D E t F ,6." VOLTA DO HOMEM

ç_ão.
'

....
-

..., ,._.
.

·lVlORCÊGO - 4.0 e 5.° E'ps.
Estamos habituados,no'

- Cens.: até 10 anos -

Um fogão elétrico 'm·arca i
Bras. I, a um *ht4l0 de àpre- Nlonitol', CDI).1 2 bocas e fô:'-

.. às 71/2'" - 91,.2 horas

dação que se élprÇ?xima, da I
./ d

... E {) ESPETÁCULO
no e .ul1-:a COP& f\quea a e . CONTINUA I

área' da história da litera- 1 geladeIra.
.,._ r4. .�. � 1,' .

'tura da história' do, .p·ensa- ..m t A T, •• , •

�en .. , .. l'lt.c -1 anos
. 'ir2 'ar na 'V A," 11"

' -

mento; - quando hão "di Ramds, 71_,da_s�
..

4 'às Ú._l;'�� i C'INE GlO,R·IAbiografia, e até da b;bUo,- -, ,

grafia, - que da crítica es- às 2 - 4 - 7 - 9 horas

pecífica. < O�O�TU"llfDADt- n TESQURü DA

Daí o grande mérito dês-
.

r . r{ R I:; MONTANHA
ics estudos ma publicados, Vende-se .um fogãq Econô-

·

os 'qúai;;, f_l!.gindQ, a esta ver- inico corn 2 boeas depósi.to
ten.te, ,.à§s:ita1am 'um.!! "pf>si:_ Pa.:r:& Agua 'Slu�nte pJtm�
ção noyã e' fecunda; .m,es�o,� n,��1ü:� :t1e

..c�i: bl:�.IÍca, ma�'ca

qtle, subol'dinados a uma 11-
.

GERAL n. '2, com 8 m-eses

'Jnitaçã:à irÍ1p:(>stâ"Pflo 's<;Ú.lK' dê,·ú�so· '1VÍotiy.o;'·" Ml.,ld::rnga
objetivo' ,imediato, 'que a J de capital. .

pi'osa t:l1xuta e firme, ele- .' Preco
*"
somente a vista:

gante e tra�sluclda d'é Eu- 1 Cr�' 4: 5Üp,OO. "'.
.

geniu Gomes, conH.gu�u sd.-I Tratar com o sr. Arnald ..

penu", pelas suas virtudes. Cruz na' Rua Alv;.l: o dr
de éxpbsitol', 'qué l)leIljoll;,jü:rvaH;tj n; ai) dt!.s 10. às 12

Id�j_n ll,f!S, S1J?'S vu]O:'J,4.âf'õ,e§'·e:; dac?-16 às 18 horas,' ou'pelo
"Pfti:i' ad�tid.ada c'cnst-rüçãÇJ:::;';:"6úâf' :k .. 33,�

.

*

� Si'. Clóv�s Leopoldino· de Souza

..

I

'FERRO VELHO FUNDIDO OU MAlEAVEL
; . (� O,�M� P R A

'

...SE",.
'Q.pA.LQUER >Qu;tN':é�Dt�DE ,A,éi'MA DE �:OOí) i.V'n..6S�
r..IGNMJS� ,.OS".MEt.JIORE�.· P��ÇOS.

,..
>

01i'ER'���S�� CAIX�_�S::��,. _2�O _=, .tor��ÍLLE .�_
Prefeitur.a. MuniCipal'de' Florianópolis'

E D I T A L-
.

- Têch'n·color -

Cens.: até 10 anos,-

Ct:N[ ,-tMPÉRJO
,

.

às 2 hm.'as
DE�TINQ,,'VINGADOR r"

A VOLTA -DO, HQlVlEIVf
MORCEd0, - 4,° e {l,o Eps.
JORNAI$; DESENllm,
- Cens:l até' 10 anos

às 8 horas
.

.t _

o TESOURO DA
, "

MONTANH�

'0' iS'1 A.JJV·; O 'H.is ANTI(;O !JaRI·o 111 SAN I II

•

':A G R A D E ( I M EN·T O ,NQssa (apitaiDe. i-egresso aos Estados Unidos, Guílhermina da
Silva Krctlow e seu filho William Jules Kretlow, vêm,
de público agradecei" á carinhosa acolhida que lhes foi OSVALDO MELO
dispensada por ocasião de sua curta porém inesquecível
csta(�!.! nesta maravilhosa cidade. O· PREFEITO DIB CHEJ:'{EM TRABAU-IA

Este agradecirnento
'

é extens ívo aos jornais "A Ga- nua o atual Prefeito a' olhal' com carrnho a nossa

zet a.' o "O Estado", e emissoras "Guarujá", "Anita Ga- L'hn sua Capital. •

ribaldi' e "Diário da Manhã", pelas desvanecedorag re-! '

.

JARDINS DA CIDADE Tojos eles estão sendo cu

ferêndas feitas à sua chegada, bem có.mo aos atenciosos: dado , com verdadeiro carinho, tomando.já aspêeto d

Guardas do Serviço de Trânsito, pelas facilida'des' que : fNet�te c apres:ntando nova fisionomia.
.:

deram e que tornaram possível a filmagem do desfile das! SONCLUSAO DO ASFALTAMENTO

p.óciedndes carnavalescas e escolas de samba, "frente à
'

na parte da chamada "Volta ao Morro", aliás, não ,pod'
Prefeitura Municipal.

.
' I fica," como obra inacabada.

As gratas recordaçõeg que levam desta cidade, seu l nUA GENERAL BITTENCOURT

povo .:-\legl'e e hospita leiro, sua 'incomparável beleza na- : (OS -lias, vai receber reparos e logo após, ealçamento,
't-tmü e seu carnavaj artístico e bonito [amais noderão

'

rua General Bitteneourt que se' encontra em lastimave
. , • li" {

. ,

f;el' .l'sqúe,cidos.. .

.

.

.

.

.

'. .

I
estado de conservação. '

"

.

.

'

Em Gary, Indiana, U.S.A., onde. residem, se -encon-
I

•
Outras ruas estão merecendo-a. atenção 'do sr. Pr

t rãrn ao inteiro d ispôr dos florianopol itanog que lá ds- Jeito, que assim, pouca 'a pouco- e C01l1 os minguados r

rem' o prazer de sua visita, esr,erando poder retribuir, C-UrSClS de que dispõe, vai -atendendo .as ne,ce'ssidadeg mai

pelo menos em parte, RS gent.ilezas e provas de amizade urgentes da nossa "sala de visitas", que é o centro.
aqui recebidas. CONSÊRTO DE CALÇADAS At� agora, os propr]

Florianópolis, fevereiro 11, :1959 táríos de calçada., 'rebentadas que são em número
espantar, ainda não cooperaram com a Prefeitura e co

MARCO MÊS DIV.INO o embelezamento da cidade, deixando os passeios de su

.' .1

.'

, -esidência em verdadeira "petição de miséria"!
Vamo!'; dormir bem depois das horag diárias de la- Não há pedidos, não ha reclamações, 'não ha multa

borjntenso, 'na nossa luta pela vida. E um fator impor- nem cobrança executiva que faça esses propríetárl
'tantíssimo 'pára a manutenção de nossa saúde e recupe- cumprirem seus deveres.

.

i'aGãi� das energía s .perdidaa, ,um sono tranquilo em amo RUMO AOS DISTRITOS DA ILHA Ao mesmo te
hiente adequano. po que o Si', Prefeito está cuid·8.ndo de melhorar a cid"

N;-�d�l._ melhor pura o noó'so confôrto do que um col- de, ten'i olhos voltados para os d�triios da ilha. A e

,:hã.ó "DIVI�O';, expressão maxlma da industrialização !],flclR de Sambnqui já se trati'tlformou para' muito m

do confôrto, 'promovido péll't conhecidissima fábd(,3 ;hor.
PROBEL. E,\trada que vai a Santo Antonio, fi que s.e en.contr

Realmente, que.m. teve a ventura d,e repOUSRr em. um bem tnmsitavel agol'a.'
"colchão DIVINO, não o esquecerá jamais, e dificilmen- A estrada Pnntano do Sul a Ribeirão da Ilha, de
t·e se habituará a dormir em outro colchão. tro rIa próxima semana terá seu melhoramento illiciad

,

/�. �1"od,t:lar des.e.ian�o �a,cilit�r 'aos'�ls fregu��es' ri :ieg'ufl(lo nos afirmaram 'no Gabinet'e do sr: Prefeito.

:lqUJSlçaO deste obJeto ll:dlspensavel a cada um promo' RUA JOAQUIM COSTA FR,; muito tempo, ha ml.l.i
. ve cl'll'::tnte 1112.1'ço uma. venda especial, ou s€ja, super es- de clo:�;- ?nos, ql1e os moradores daquela �run,: no bonit

pec;"-l, oferecendo e;;;i;es magnificos cokhões DIVINO, I�airl'o ela Pedra Grande, mu-ito· têm pedído á Prefeitu
com c,!1]f\ entl'sClinha simbolica de Cr$ 30)00 e o sald('. {a. p:1'.'a que sejam atendidos no sentido dE\ alguns e pa
em 1'2 RI.l<lVe;;; prestações mensais. quenos reparo." ql;e p'rontos, darão aos 'Cjlle ali residem

AdWtÍt:a a partir çle _amanhã o seu DIVINO e ,comece .pelo n<.e!l0s, urna compensaçao 'de terem edificado naqu
,fi desfrut.ar �Io scu magnjfico confôrto, pagando calma-I ::'" .10:� nws, 110V?8 Pl'op'rjed�des. 'Desbarran�adas pei
mente dentro rle um ano. ,lOIS ;atlos e Junt:mdo poças a entrada da rua, a subi

'.�.- ;,O��:Tt)�r;�:;'-G() .:;.;;;� �.! �;�:Cl;�l:c�e:S;��a/:gandr�e �s.:/�,utQn:y�eis, a subire

iI._ '.

.

'

.'.K ��.; , r. :>�n�8ntD, ... rh�os7" ; ',... �s;pel,hll}f"fi�:.;t·' 0)1 :h��lt:do'!,ei::�_a;� '.'J��q�im C,osta'r, DAS 9 às 12 é: DAS 14 às .17 HORAS ..

' t ;que " boa v,ont"de a·o sr. Plefelto naa: Os e.�queçam, .

i .�' .

.

. RUA DEODORO, 5
.

.

f: � nós femds cel.'t'eza de' .q�le A�O sêrão �esmo esqn

''''(�'��()4.''(''''''()4111!.'()4I'II_{)'_.O_� • crdo",.

CH'[ '.A�R:
,

.

SEMENTES Pl�',i,
HORrAll('AS

\

.�
.

-'o

,-

,.,
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.0 S81'AUO" O .AIS ANTIGO Dl.A.RIO D. SANTA CATARINA
!

,

-No clíchêr a' Sra. Dr. Aujor (Dálvía) Luz.
i

" : Esta co�una, 's�nte-se hoje festiva, registrando o aníversárío da tntegran
te í;la l!Il�ha .IIsta de 195�, DEZ Mf\IS, ELEGANTES. A sra. Dálvia, além de figu
ra. índíspênsável numa Iísta de ELEGAN,(HA, será consíderada PERMANENTE.
PrIme�ro, por ser. de uma FINESSE EXEMPLAR. Segundo, por reunir o útil ao
agradável, ou seJ�:, UM .PCRTE REALMENTE E�GA�TTE, aliado ao APURA
DíS�IMO GóSTO no trajar, Quase sempre' de uma SIMPLICIDADE MARCANTE
porem ADMIRAVEL. '

Atl'avé� dest!1 colun!,- envio-lha os m eus melhorê, votos de felicidades.bem
coroo, mínha admiraçao contínua e respeitosa.

---

Das vitrines de CANADÁ MODAS.
as saias coloridas e blusas de uma cô;
única, exemplo: caramelo, laranja'. preta,
mauva, amarelo! doirado, enfeitam num

toque de Elegâneía, o porte gíracioso da
. carioca bonita. '

__i_
, "OUÇA... M - O distinto jovem

LEDUIR BARRETO, desfila no seu carro

novo, -recem adquirido em Curitiba, OUê'
era de propriedade da cantora dos cabe
los revoltos. Aliás, o jovem em pauta é
Um grande admirador de MAYSA, qli-e
lhe deu ESPERANÇA.�. automobilística
é claro l ! Em marco veremos a cantora
desfilar no confortável carro da distinção
Barreto.

,.I

, ,
I..ACY PEREIRA DE MELLO. é um

jovem. paulísta, de. tra,dlcional familiã
que estava circulando pelo Rio. Depois 'de
uma apresentaç,ão o jovem manifestou seu

. desejo de conhecer Sta. Catàeína para
mostrar sua verdadeíra elegância e bem
vestir. E... tudo tsto.. nu maravilhosa
Cadíllac, earamelo-vermelho,

'RQSANGELA MALDONADO Iní-
cio de 'sua carrelra artística. no Teatro
.Jardel na Companhia Geyaa Bóscoli. Nas'

eeu em Eranca (Estallo de São Paulo),
onde fez' seus prtmeíros estudos. Agora,
revela-se como escritora demonstrando
sua cultura e sentimento literárto. TOR
MENTOS DO PASSADO, é o livro de
SUI3. autoria, que �8tá sen.do bem recebido
nOR melOs culturaí., do RIO de Janeiro.

,

PARA A ILHA... 'e psea um Ele.,.'
gante.. "A ELEGANCIA 'É PARA O COR·
PO. O QUE O BOM SENSO É PARA O

,

'ESPíRITO. Entendeu??
-

._

O samba ROLEI ROLEI, da cantora
Angela Maria. foi o premiado e com' just,à
razão, no concurso da Prefeitura do 'Dis
trito' Federal, ocupando o 10 lugar. sen
tímental. e letra bem inspirada, na inter
J)l'etação magia, de Ang�la.

Nada 'mais .me conJo�t,�, â�, qu:e fal�,r
em ARTE. Esta D,alavrl\, é bem :4P;RECIA',
DA forat dest�· ilJta;:silfi, 'P-ot{(tí'it..eni Flo-"
l'ianópolií't não é possível. r.oitada desta
Capital! !! Em - centr-9s grándes. é uma cio
dade esquec·ida e CONFUNDIDA com o
PARANÁ famoso. ',' -

_

Mas. .. ,Bém� eu sou catarinense e

muito me orgulho, _ é:- claro!! Falando em
ARTE. 'PERGUNTAM sôbre o nQsso TEA

- TIlO.- MiJSICA -enfim, o ll(Js�;AMBIEN-
TE ARTíSTICO! _ "

- ..:
E: .; meus amigos. uma mentira so

ciàl� é fogo ,apl'égoad:á favoravelmente.' ,

Alwra- mesmo
"

-o MUSEU DE- ARTE
MODERNA: eS,tá et\cetando a"-Ca:mpanltà '."

"Que espero seja' APOIADA E COMPRE·
ENDIDA. »ela Sociedade catarinense. Di-'
I!o "apoiada�'. porq1�e trata-se da DOA-

"

IÇÃO DE QUADROS, ·ao 'nosso MUSEU.
Publicarei ne.sta ,coluna. os _ nomes

di)R interessados e gentís DOADORES. que
colaborarem nesta fi�a Campanha, pois,
será um MODO de enaltecer nossaJi; qua·
JidadeB, 'isto é. qua��o- o VISITANTE
achar' o BEI,O da ,nossa ilha e a PINTU�
RA 'de Ubt expressivo -qua�lro, o nosso
FINO GóSTO ARTíSTICO!

Quanta ver-dade!!! "O ROCHEDO Só
É GRANDE, 'PORQUE ENFRENTA' O
MAR"!!

.

NEI. BLU DE PINTO DEBLU - Es
ta saltitante meloÚià .. é bem EXECUTA·
DA por VEIGA (o �!Í-gaita de bôca), um

-

Jovem artjst� da €a,pltat que sem dúvida
a.lguma, faria SUCESSO llas mál'avilho
sas "boites" do Ui'o;:,: '

, _

, O gra-Cioso brotipho, .SOLANGE CO-·
MICHdL_I, preocllpa�!iHsiljma com �s cé!e
bres «AULAS", apáT,tií' .de amanhã.

-'-.-'_

o Elegante AIBIL, BARETO, da
minha selecionada LISTA, está sendo i)

mais NOTADO, pela sua simplicidade,
(valendo é claro, o PORTE). Diretamen·
te e só poderia ser, da Cidade maravilho-
sa. um 'encanto de garota, está-querendo
visitar novamente esta ilha, ÚNICA
MENTE, ESPECIALMENTE, por causa

do jovem em, apréço.
-

(cá pra nós!). As
POESIAS recebidas, bem demo-nstra o

nEM QUERER da EL;EGANTE PEQUE
NA, (heim LOCUÇÃO DO- ANO!) Assim,
é que eu gosto de ver!!

ALIF PALIS, o, cronista social do
Diário Carioca, deixou . sua." espinhosa
função. Quando da minha visita Alif, já
me havia dito que em breve deixaria o

cargo e quê nada menos de DOZE cronis
tas, estavam ambicionando o seu lugar.
Agora o D C, acaba de indicar como', Cro- _

nista Social a simpatica _

de POMONA
..POltITIS. Vejamos, quanto tempo irá per
manecer neste posto a novata colega. Não
me espantarei se qualquer dia dêsse, 'o,
famoso D. C. me enviar um honroso con

vite, para a tão falada posição de Cro
Í'li§ta Soe íal, Aliás, falarllb e INVEJAD.{\.! !

.

., ,M�,ti$"�nJi,�o� ót�cJi��"';a1'jI��eS�
ahrasador. -PGrt�htó, um Ccipif d�' âgfiíl"ge:

'

ladissima e ... NOCHE DE RONDA. com
o fabulosíssimo NAT KING COLE. Gos
{'am?

,A Elegante da minha lista, sra. MI
RIAM CASTELO BRANCO, está dirigin
do mnito bem- o seu ·carro verde escuro.

E ... com muita 'CLASSE!
.

o conjunto melódico de Antônio Du'
�ra 'ainda em 'D-Ie�a�tividade musical, tô....

(Jas, ns,tere,as-féiras no horário das 8,3-6,
pelo microfone' ,h Rádio Guarujá. O pro·
grama é- 'aprese,ntdo com o. título de MO,
SICA NA PENUMBRA, tendo o p.refiXo

agJ'adável TENDERLY, contando ainda
cam a participação v�ocal e romântica, de
PEDRO PAUJ�O VAZ. E escutem o refe�

.

rido programa e ficarão ouvintes assíduos.
Certo?

.

�;',' _

,

' O acolhedor' RANCHO 'DA ILHA, ,,:i,
.

gentilezh,. mâxima do famoso "m��itre��'
-

DON MARINO, são coisas qi1e fazem .par
te desta ilha catarinense. ',É sempre' um
grande prazer sentar-se calmamente nó
'''terraço'' do famoso Ranchinho, úNICO
E ORIGINAL em todo o Brasil, escutar
SHANE e eSCl'e1ter esta coluna.

Meus caros amigos,

Enquanto a semana passa... estou
afndabem SAUDOSO dos amigos CARIO·
CAS, enfrento Q llQSSO calor pavoroso e só.
para ,�XJ)erimentar, ace;ndo :UJ1l g()_s;tos,o
COLUMBIA, com o lsqueJro SJJPER�

ZIPPO de CARLOS ALBERTO.?- CAl\{:
POSo

>
. ,

Precisa·se de ·lim.a para çosinhar e arrumar casa

para um casal. Tl',i'ltái' na. càsa ·n,:O,.lO' da Vila de Oficiais
do 5.° Distrito; P�dr:à-Grande.

SA,IU,;�
Ljtor�l-"n:::2 _

••.,.r.?�:�
aziA: ,

Florianópolis, Domingo! 1.°. de �arço de 1959 .

------�-------------

ConselhOs de Beleza'
RUGAS DE EXPRESSA0 Na f�ce encontram-se as de rejuvenescimento tis-

INGREDIENTES: '

Dr. Pires I'>,ugas nase-ldbiaíj, que vão sular.
'
- -

,-

Rugas de expressão são .do, RarlZ às comissuras dçH As Injeções são feitas
500 grs de açucar- as que caraeterfsam ou de-: labios e (i.u.e, em algumas diretamente' no prôpr!o 10-
�'il litro de leite terminam o aspecto fisiono- familla-, súrgem como -se, cal onde as rugas se loca-
17 gemas "' mícodo rosto, Formou-se na fôssem hereditárias. Essas' lizam e sem que haja rea-
2 colheres 'i},e chá verde .superficíe da pele em face' rugas -são as que, via de re- , ção' de espécie alguma. As
2 colhere, "de maizena de sua respeéjíva

' falta de .gru, aparecem em primeiro' melhoras são' rápidas mui-
1 colherinha de canela rigidez. lugar num rosto. Na face .tas \'eZe!'! logo após ° prí-

.:�'!' I:;; �/ .Na. testa.. temos as sedia- ainda. existem -as rugas .
meiro tl�atamen.to. Uma 'das

.lf�!
'

:>I�ZÊR: \'2 �IIlS eJ,lr;._ se�n4o �oriz�tal, m�ntd labia� qtle se f.ci�m.amlgrande� vantagens'� poder
1 DeI·ta"-sl> -o ler'te ferveIl-

par�Ielh.S', em numero,'-no �ntl'e. o <.J;l_;le_l�o _e .os l�bios:-:J s�r aIl1tc�d_o ta-nto em :ho-
.. " gera I de duas a quatro e as No pescoç.o, fUlwlmente-, -mens -com'o" em mulhereií,

do sôbre <) 'c�á e 'a canela: .que se encontram vertical- as 'rugas se fixam em sen- ao contrário da cirurgia es
depeis do cna aberto, coa-, Irtente - em cima do nariz .tido horizontal e em núme- J tét.ica que RÓ deve ser fei-
se PO'l'� um pano" Jtt-e,.tando ..

, C1;!ntl'e.os sliperéílio!!_) e em 1'0 de-duas a quatro. i ta no sexo frágil .

em ,visia'
se e;n,ta1) o lI;çuca.t�, a maiz-e- I número. de dU1!ã, �on�eci- Há outro-s locais, embora ,de r�sultar ci.cat'riz visí,vel.
1,1a �a desfelt�, e as gemas das. como ,fugas dos mte- meno� .. frequentes, onde. O meteclo- que ora exphca
evemente batIdas. Ilectuais-. tambem as rugas pod>em' mos não deixa a menor
2 - Passa-se açu-ca,r quei- " '

Nos olhos e pálpebras a aparecer tais como; comis- !�marca e constitue Q melhor
ma�10 em uma fôr-nía, deita- localização mais frequent", SUl''', dQs lábios asas do tratamento médico para as

.'3� n; .massa e' leva-se a co- é ni) ângulo externo dos nariz, etc. ,rugas do rosto.
zIllhar 'em banho Maria,· olhos, onde as" rugaQ fol'- Todas. ,essas ,rugas podem' NOTA: - Os nossos lei
Do.r espaço. de duaS'ho.ras. mam uma espécie dé' leque ser .trfftadas por meio dos tore" ,poderão solicitar q.ual-

•

3 - DeIxa-se esfriar e e são chamadas_vulgarmen- vá'rios recursos que a cos- qUe-l' conselho sôbre o tra"
tll'a-se da fôrma. ; te de ",pés de galinha". Nas mética 'possue .nos dias de tamento da _pele e cabelos
4,- O resto do açucar pálpebras superior e in- hoje. Mas o que .queremos ao médico espe,ci!!1ista Dr.

qU�Imado, caso sobre, des- ferior aparecem, também, pôr e1)1 p:eF!taque '8 respeito Pires, à rua Mexico 31 -

peJa-se sôhre O" pudim, comumente, pequeu?-s' l;n- da tera'pêutica çle um ros- Rio, de '.Jall-eiro; b�stanao
(APLA). .

.

g�:s horizontais.'.
.' tó enrugado é-llma'téçnica, envjar () p;resenté 'artigo

, y,
-, '-' 'nova, de ótimos resultados deste jornàl: e o 'eJildereço

.

- ,"R' !E' - P R E S' E N,' T.' A N"T E- e -reservada exclusividade completo para a resposta.
_

ao corpo médico. Quer isto � -

dizer que não se trata de
.

Mucus DI ASMAum produto vendavel 'nas
.

. '.'
casas comerciais ou farma- Ataques de ,asma e bronq.ulte ar.
eias.

.

,rulna!!l sua saúde e enfraquecem o

É um processo que con- 'caraçao. Mendaco domina ràpld.-
I "t nt f-

.

t d d S�PI' t mente, aE. crises, regularizando a
,1:npot' a e Irma impor a ora e ao au o procura, SIS e em promover' o remo" re5pira<.ão.e garantindc.. um Bono-

çamento :dos tecidos o que tranquilo d�sde o.primeiro dia.

se obtem por meio de inje- Compre "'!endaco-ainda hoj,eo Nos••

ções de um sôro chamado
garantia ,e a sua maioI' proteção.

. ,INGREDIENTES:
5 ovos

'

250 gramas de creme de
leite ,

-1 colher de sçpa de pi
mentão, picado

1 pires de farinha de rôs
ca

,2 ,colheres de sopa de
queijo ralado

MANEIRA ;t)E:FAZER:

1 - Cozinham-se 3 ovos
e depois amassa-se he�
com uma gema crua, sal, e
3 colheres de sopa de cre

�.e tie leite
.

e o pimentão
prcado bem miudinho amãs
sa-se com um garfo e adi
ciona-se 1 colherada de fa
rinha de rosca," para obter
uma pasta bem consísten-

.
te.

2 =: 'I'íra-se pequenas
porçoes da massa, e 'com
elas fôrma-se uma a uma

bÓ!�i1has, CIU_g_ se passa n�
farínha de rôsca, e' se leva
a' frita,r "no azeite bem
quente, deixando doura,}'-
apenas.

.
.

.

,3. - .Depoí., de fritas as
bólínhas d'e massa, colõca
se d�ntro da sopeira ou em
pratinhos -índivíduaís, e sô
bre ,elar, se derrama o' cal
do de carne temperado 'com
sal e pimenta, iJ. gema crua
desmanchada e -2 colheres
de sopa de qüeno parmesão

'

ralado, nãfl devendo voltar
ao fogo sob pretexto algum
APLA.

.
.

PUPIM DE CHÁ
Um 'original pudim, o'

feIto com chá. .Ffca multo
gostoso e temos certeza que
Os seus. cOl1vidàdos vã,o gos
tal' muito.

3

J

, '

r '

e
CANHA

.....,...S...................�
-

·SUPER·
.- BElAtR- BELAIR·

TIPOS ESCOLAR UNIVERSITÁRrA MAGISTER SEt4ATOR
ES.COLAR ; CR9MADA DOURADA

DIPLOMATA

CANETAS, 330,· 460,.,
,

390,. 550,. '7�,- 900,· UOO,- .1.400,·
" - -

.LAPISEius ,290,- 330,::: - SOO,. - 550,. 6501-' 95O,.

VENDA NAS �ÔAS D�OCASAS RAMQI

Para, Pecas de Automóveis
" .,

l1omqtr. represen�ante, nesta praça.

,.-Cartas para CIA., D-E AUTOMO'VEIS TAPÃJO'S _,

AV',·Celso. 'G.ar,cia, 4886 -'- São Paulo (Capita'l),

DE C'R É T O
O Prefeito Municipal
de Flo'tia�polis, no

uso de suas atribui
, ções, resolve:
- A P O S EN T A R:

de aêôrdo com o �jsposto no
, T

'-[art.
1.542, item I�'combinado-

com o artigo 1.54-2, paragra-
, fo anicoj .e 154.6� iítem II, da

lei N. 246 fie 15 de Nov.
1953.

'
� {

ADELINO JOSÉ. GON
ÇALVES, no cal.go de Di
l'etQl' de 'Grupo Flscolar. pa
drãO ,S, do Quadi,.p único cio

.:: 'Município_ .,com., exercício
"_C, 'll:'9�GIí't1Po·escofái Municipal

, AntohiQ ,EaschoaA Apostolo,
.

pÓlO confar- . �aii de ·trinta.
anos de ser:vjço�J p'restados
ao "Mul1icí,pio" cám Os pro
vento!,! mens.iiIs ífe •......

Cr$ 5.640,00:;e 1 contar d<l
dia 2 de j'apei'rordo. corren-

.

t·e ano. ;.
.

,..
/' ,

.

Prefeitura Muniei'P,al ,de
. :,Florianópól-i,s.,;,'2i de janeillo
: ,�;1�59.. .'" '1: '.

"; ,.' . dyfAss' '08"ar- Cunha
,;it �.(é�€,jto MUhi;ei'a.l
", :".r

-, �_. _
" :

CASA E'M COQUEIROS - .ALUGA-SE
A dê fl.O' 332, rua, Dp� Pedro Silva. Aluguel coam

prazo de 2 anos, cont"ato e fiança. Tratar- com João
. José Schaef�r, rua Vitor Meireles, 24 diàriamente,
das 9 às _lO horas.

,

R E'P R f S E N l'A (_6 f S

CURlO DE DAN(A�P,OPULAR
,

O Départamento Secial do Clube comunica,
aos se-9-hórés assc,ci.udos que" fará reaLzar um
CURSO DE DANÇA POPULAR, : ministrado

pelo Prof. Jair'Cunha da Silva .

Númerü de'vagas req,U'zido. Inscriçi)es e maio
res informações na Secretar:a do Clul;le.

.

buições,' resolve:
N'O ME A'R:
de acôrdo com -o dis
pos.to no art. 1320,'

. item III, da Lei ....
nO 246 de 15 de no
'\"embro de 1955, .

.

'ARINA EDITE 'ROSA,'
para )exércer interinamente,
o cay'go de Oficial Ac;lminis
trativo ' classe P, ,do Qua-,
dl'O Úni.ço do Município,'
com exercício no Gabinete
do PrefeIto.
Prefeitura Municipal de

Florianópolis, 2 de janeiro
de t959.

-

Ass. Osmar Cunha - Pr'e
feito Municipal,.

Aceitam-se paTa o D. F.; Est. do Rio e Minas.
.�.' '.

,_
7--

CV-::I�ta a :à. Monteiro; rua 1 ..0 de Março, 49, 2.0 .

Rio de Janeiro;
�. VENDEDORES-,

--

�
..

. Boa con�j,:-.ê:o e

dementos ativos

pwa a vendo

i: ;:li..;. ntoOlf:ntos.'-
da Copitol' e do Interior
dé -folhioh.:Js'- .J

Aceitamo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



E m., ,I
para as Companhias de Se- em pessoa, O!nlois se metel-
guro- raro em,caminho. Após uma

X: X X eentena de metros cerrido-
Ben Fanty queria ser' o sa-: &t�âs desistiu, ffi'aficando
pateiro doret de Buda, Um com os pés em estado last -

d a o rei abriu concurso PU- mável. enquanto Ben. li'
ra preenchimento do -cúgo, continuava andando belo
com o seguinte test: Quere formoso! "Como conseguiste
conseguisse caminhar mais fazer isto?" indagou �=
tempo, com os pés metidos do o Diabo. "E' qUe

'

sou

em sapatos cheios de ar mais esperto do que tu, S:>"
obteria o lugar. Além de tanâs", respondeu Ben Fan
Ben Fanty havia, outro ty, "mandei eosínhar O"

candidato: o próprio Dtabo,J gI'ãos de arroa primeiro!".

Colecicnado de revistas es

trangeiras por Walter
Lange - N.? 96

Uma extravagante ma

neira mostrou. um jovem
ciumento marido, resídênte
em Par.s, para se vingar da
espôsa, De manhã, antes de
sair para o serviço, êle sal
picava algumas gôtas de
uma substância química,
qUe continha um aroma re

pugnante, no .rosto d'ela,
Cem isto queria afastar
qualquer homem estranho.
Mas o que consegu u, foi
afastar a espôsa que reque
reu e conseguiu ... divórcio.

X X X I
A bela e formosa Nelly

de Toronto, uma jovem de
19 anos, entrou n'um res

taurante chinês e lá _gc�:cou
muito da carta do menu,

com dizeres estranhos. es

critos em chinês. Imed ata

mente copiou alguns sinais,
levou-os consigo para ser

vir de enfeitos para ,\lma
blusa. Quando voltou nova

mente com a blusa enfeita
da com aqueles d zêres

4,.rJ�:�

,OÇ[;05:�er;
Dlteçõo-d� Dr. 'J. J OE. �OUZ �

O ('.10 E o 'fi,JCBG-DAS PR:4IAS"
Durante õ verão, princípalmente entre os .frequen-

tadores das nossas praias, tem-se observado mumeros

(;!lSO� de uma doença de péle, incômoda e irritante, co
nhecrda pelos nomes de "bicho das praias", "doença
geo::: Mica", "dermatite -línear das praias", "denmatite
,�en)�l1ÓSa", etc._

A dermatóse é causada pela penetração na pêlé, da
lavr, da anqudlóstome, que 'habitu.almefl1te vive em esta
do adulto no .íntsstíno do cão e do ·gato.

Ar; feses desses animais infestados são -muitos ricas
em 0\"08 que, ao encontrarem condições favoraveis ao

"eu cies€nvolv.imento (calôr e umidade, se trsnsform
em i�.vras ..

C mecanísmo da infestaç.ão do cão 'pelo nnquítôsbomo
é de iorma .identdca a da infestação do homem 'Pelo ver

me do àmarelão ou opílação.
A lavra saída do ovo ao entrar em ,oonta{-o- 'com-a .

',pêle do animal, "com 'i'Ítpidez' a pemura, a1cal1�(),:t I

cirntacã'o sall11:·uifl-ea·-e- .v.a.i ter aos ..puJanõ.es, onde perlu.::..
ra 08 aív�olos, a;iqgindo os bronquios passan(lo em

A

se'

�01ida para a traquéíà, _de.:(!Rde prossegue -para o esõfa
!1'O (;stcr.n:uro e i-ntestinC:>j onde se transforma em adulto,
= � _

, -

expedidos com

brasiliense em'
y �

�

•

neta,
..... ..

: �

�
X� X:X

!\� l1:';iê�' Pierre, Grasrde,
• J:"'. • '"

enru.vecído pOl'flue a espÇl-
sa ainda qúp à:l_el'�nà,�:g:lai
na hora de:"(k�mir; -ptfchou,
-o revólver <>,' com uni tIro
certo estourou a lâmpadil.
Quiz' dar uma lição a nm- Ni', infesta<:ão pré-nat�l, c.ães,rec.em-..nasci�Qs._.mQt.-lhel', mas pagou caro, �JT- ,'era em poucos dias.
q:'!e l'm peJ:winhn de vidro A� éatlelas antes de serem padreadas, devem '-ser
lhe entrou na vista e fo-i ;u_b'reticlf.ls e exames clinicos e de pesquiza -de '.QVQS n�3
tbr gado a se- levantar e iHC\í'�.
pFocm'a,r um médico. rara tratameBto, deve o proprietario do São Ip'PD-,

X" X X ('\11"a:" um veteriná'rio, II fim de instituir a medicação in'
Em Turin�Gina Tierre, diC:l<:,.. e buscar a orientação nec.essaria�

p:n:::l -se vingar" do marino, Cerno medida pl'ofilática é RC9nselhl\ve-1 a -remoçãe
Pie-tro, com quem ievé um diaria das feses entet�ando-as profundamente, a desir,-'
,'es:c,ntE'ndimento, �dleu-lhe ferç;;[) pel'iódicn' de ca'ni,l e o combate sistemn;ti:eo a03,
um nárcot có na comida., l)f.r;1�"-4to,; na hospedeiro.

,

Em consequência êle caiu Pendo a lavra migraus calls�dora da dermatóse no
em profundo sono. Ela apro- hom��, devem flS autoridades sanitárias pfõÍbir a per
veitou e cortou-lhe o 1 ndo rilant,nci:a de cães e de gatos nas praias ·e gramado..q,
bigode. Pietl'o, que é tl'aba� "tra. és ,de 'propaganda educathra �feita ,por intermedio
lhadol' em uma fábrica, per- ela h:.prensa fr,lada e escrita.

'

doou a espôsa esta brinca- A elaboração de um ato municipal, regu].amentand(J_
de ra, com a c�ndjção de o aswnto, é medida que se impõe ,plllra acab�r de _umf1.
ela ir trabalhar por êle, ê1{;' I \'e.z l'om ,a l)ermanencia dos animais r,esponsàveis pela"
que o bigod-e tivesse "resur-

i
·'[,l"l1',tó.se hum&na nv,s nossas p.raias.

gido" cem o que ela cou-
__/ PROVERBIOS

cord�u�' X X � A'mor de mulher, amor 'de cão,
Em Kean, na Inglaterra, Nad::t vale, se nada"lhe dão.

uma mulher para tiràr do VOCE SABIA ? ..

•marido o víc:o de fumar, que existe�o Museu Britanico, em Londres, a
.

': �olocoJ n� seu"
-

c-achinibo primei'ra obra publicada sohDe cães, :.de 'autoria,

um purrh,adp de pólV'oira. do dt. Caius, escrita no eec.ulo, X\{i[ em ...latiní' e
lResttltado: quando êle tradU7.id� Jlal'!) o inglês em, 1576"pom:<Ahraham
acendeu o-cachimbo na prc- Fleming;
senca d'ela, êste explodiu (? que Catarina n, dá Rus�ia, possaia_um., co.cker

, os. peçaços do mesmo alc::m- iY'
I'parliel de nome ':Rogerson" e ,qu� após> a sua

caram a éabeça da espôsa, morte ela mesma comi'�<; um 'epitáfiO' em, iran7
c �ujos c3belos se inccndianr cês, como home�lag;em aI) seu favori.to;
sem mab:'es c0nsequên- que o conselho-" feder�l da Af.r.ica do Sul,. deli-
cias. Agora o roar do se m

'

berou que a partir de 1.;1 de julho do ano-:findo
ga a. pagar uma peruc.a parr 11%0 s�rá mais Jpel'!1:'itido a apresentaç.ão de cães
ela. eÍn exposições com orelhas' cortat\as;

X X X ' - .q;ue o rei �Ystein f.lbl'ude, da Noruega, quen�dJ)':As Companhias de segu- . castjgar os rev.oltosos qu,� serviam sob as, ()rdells _

,1'0 norte-americanas \Se de Kettil Jamte, coroou () seu cão' galgo "Saar'!,
_ pj ('ocupam atualIT;ente 11tui- rei fie Trondheim;"

10 com �' '\'3'0rdUl'?�€essi-
/

que em caso de'nascimento de uma ninhadl1;, c.ujo\'a" dos, seu!il,. segurados: pae tenha ll!ais .de doz:e anos, o American Kennel
QU:.'U1(O lllai-s peso, 'm�ior' a Club exige um "atestado firmado por um Me_di�11
j' ' ,. A:;rmam que, para Vetednário que tenha assistido a cruza;
c:-,c1n qu lo; que ex<;eiie.< do. .- ,.qHq nós EE. Ulr... foi rel)uerido pa.tente para um
1'ESO 110:11131 de uma pessoa, ã!lmentador autómatico Que distribui-e de 12 em

�

h:í cIma diminução de 2% 12 horas a ração no prato 'do .cão e colóca agua
na ,chlracão de' sua vída. frescr.. resolvendo assim o problema das famf-Tpôt'ican�ente, pp's, as pes- lias- que via,jam no fim de semana.
,O::S que passam 50- quilos (" ORRESPO,_NDENCTA:- deve s�r dirigida para
do l'lOl'l'l1ftl, ',' nem ')1'. ' ..T. SOl1za, rua 'Bocaiuva, 51 - Cx, postal: 365

pelai menos Florianópolis.

I

de 1959

DIVINO "MOLA MAGICA" - Um molejo de luxo IW

colchâo popular de mai�r classe, em sua" categoria I ReveR'
tido em recido bordado com fio mélálico prateado Com o

famoso fecho-'·flex·o·Loc". que mantém as-molas firmemente
travadas, dando ao molejo lima uniformidade Incomparável
fi ventiladores plásticos. Garantido por 3 anos!

"'0 J:8TADO"�O MAIS ANTlGO DIARlp Da SANTA CATARINA
ou ES1AIJU" o IU'S ANl'IGO DIARIO lla SANJA CA'IAR'INA

Florianópolis, Domingo, 1.0 ,de Março. de 1959
�--�------------�------------�---------------------------
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. /

-

, ",,' -4'

. J { �" t·;eatu�er�te -fabuloso!'O novo Divino ':Sl1t:�'I"" I'robe] 'foi cuidadosamente estudatlo para
:,:"; :_� qMi'ece.l' as melhores condições <�Ie 'Uln', repouso ,p,erfeito. Veja esta� novidades ... �são a

.: ,- ,,""
. '._' última palavra para o seu confôrto! O novo Divino "Super" Probel é revestido em t�cido

. -", _"'," :' Jacq�lard -de luxo, com arabescos brilharites, doe [indíssimos padrões. Cojn face para calor
�"

e frio estofamento central extra e"' faixa-lateral super-ventilada.' O seu molejo é totalmente, ,

si�etl-ciose-- -as molas de aço são temperadas pelo sistema ·"Electronic Machine". Prefira
o ",n9YQ Divino "Super" Probel... é tudo o que V. pode desejar num colchão de molas!
,cM_ido" por S anos!

DIVINO "DE LUXO" - f: um espetáculo! Tecidos de
alto luxo. estampados em nada menos de 8 cõres e padrões
originalíssimos. sãó empregados no seu revestimento faixa
lateral ricamente bordada e estofada Armação reforçada,
com moldura dupla e molas de cento índeformâveís Asse
guram firmeza e reslstênclá, G�antido por 6 anos 1

Prefira tamhim esta qualidade ... esta beleza:
"-

Solá CAMABt:L - estilo norte-amcrlcano. Braços !"stofados
e amplos. Transformável em cama de casal.

POLTRONABEL - Grande cODfôr�,�molejo duplo, com

• molas- No-Sag e al�ofada sôlta.

,
< ,

co SONHO ·CIVINO.,E PARA COMPL.ETAR A LINH

.{f�'�'� -lt-

oapresenta�<:om APENAS

38·'00CRS·
,

'
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_

/

.. - '--

DE�ENTRADA
- ....\ .

., .

e excepcronms
- \

condicõés
,

de pagamento esta-
- .,,:

-

-._..,:

maravilha �
�

·

,�
--:.� o'��:eu ���':p�de
<esperarl t
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A MODELAR
8�1 TllJ1N� �. �� fl�ml��rltl� �

VIAGEM COM SEGURAN(A P �e Eu�} ���:eSd� (H A V E S ,I· 6 J!,!��:!A!�Tà�Ri�!���cELLo�E RAPIDEZ costura. Ti(ltar na Rua E]\.f 3' MINUTOS OFERECE AULAS PARTICULARES DE INGLÊS A
_

. -

, Conselheiro Mafra, 186. Rlla Fronc,sco Tolentmo n.O-?!O PEQUENOS GRUPOS DE ÂLUNOS DE 9, A 12 ANOS
80 NOS CONFORTAVEI8 MJCRO,ONIBtlS . r "_-,_",.",...,..-,_ ''''''�.-�--- ,--��

D'S IDADE MÉTODO DIDATICO ESPECIALMENTE
; 00

"

'

,,, MóVEIS (�MO DE FLORIANOPOUS SIA ADAPTADO PAEA CRIANÇAS. PARA MAIORES

R A P I D o' "S U L B R A t' I L E I R O '

lNFORMAçÕES.- DIRUAM-SE AO INSTITUTQ
, "

• .-'. J
..

.

.

Assemb�éiêl 6eralOrdinária- ",' .pRASr�>"�,TADOS UNIDO�,.RUA FELIPE SCH(
I�lorianópolis - Itujai - JOll'lVllle - CU,rttlb.a -

, ,

'.. , '. MIDT 2;<ENTRE 9 E 12 HORAS E 14 AS 17 HORAS.
Rua De0f10l:0 BsgUll1n de - s�o ce)]lvidar1os-""'os' senhores aClOnlstas a se :-eunI- f

.

AgiDela : Ru-a Tenente SilveÍl'u rem em assembléia geral ord nária no -dia 14 �e rn�n'ç,?

I!
_.;....-.. ------,...-----..c..--

__...-
. --,- (:e 19S5l, à:;; 111 h01'as,:;J.1a sá{e soc aI à rua A1V:8ro de Cal'- '

V E N D E S Ev-alhQ nlT' 2(') eH;!.�Flol'iaiiópolis, a fim de 'tonl"::T'l:em cGnhe- I. � "

Este Coupon v,al<e 2 aulas de. Inglês,. eimenw e dehherarem sôh�:e cs seguint.es assunOOs-:--..; fj'l.I CÀltl�O i\lARCA FIAT 1100, ANO 1948.
_

. 1.0 _ I'elatól�o da Diretoria, Dalanço· Conta de Lucros' �.êeSTA 'fllO GERAL BOM. MAQUTNA RECEM, REFOn',IADA,
• > "

'
• Ih' F 1 f' EQUIPA0@.. CGM,,..Jt.ÁDIO DE·DUAS ONDAS., NO e P0ec'B.", e. pa:leCé'r do Conse o ' sca, re er;'lltes t VEND,!�' SflMENTE A_ VISTA, NEG6CIO r:ilR-ETO SEM :g.I-

INSTITUTO BRASIL • ESTADOS UNIDOS ao eXel'C1Cl'} flnd,) em 31 de dezembro de 19�5. ''I'ER�rF:I)IÜn(1 -- \'ER E TRAT.,AR NA RUA D ..JAIl\lE; CAMAR�
2,° :_ Eleiçã'G da Diretoria N.!> 19.

�, ,

DE FLORIANÓPOLIS· �.o - f�:�i�;J ("os meI�tbros e suplentes do conselho

---------::._--..::...;;_E----S-'--E---"-----:-4.° - Assunto_; de interêsse social I V EN: DA V I S O I

o FIGAOON E G ó -c- r' o
VENDE�SE UMA CASÀ COtvlER€JAl

.'

-

I

t
pontoY
opor- !

f

PARA
,

.[

PRISÃO DE VÉNTRE
P,LULAS Do ABBADE Moss.
�
89�t�

Yend-e-se 'uma casa de veraneio situada no

Jna� RiÚlí'_eS('\() da Lagôa da Conceição, por preço
lunhvtimo.

�

"

,: -Tratar co�n Orlando Carioni, à rua Conselhêiro Ma-
fra K 5S' - Nesta Cn,pital'

-

<-

(CREDIARIO) COM MOVIMENTO REGISTRADO
EM 1958- SUPERIOR A" '1.CE MElO MILHÕES DE
ORUZEIROS. TRATAR OOM O DR.-ELlvllO"NO ES
CRITóRIO- À RUA ANITA GARIBALDI ESQUINA
RUA DOS ILHÉUS DAS 9 ÀS 10- HORAS.

As vertigens. rosto, qlletltll, 'f:xILa ii"
ar, \'"mi�os. t. BI�':'i8 e dorll\.t d.e
.ealle('a.. a_maior parte das � ..�

são devIdas ·a.:o mau fundiinamelô'
to di, aparelho dígl:stjvo l' "...0' ... •

quente - prisa... rll.' Venllt! I"s
J.>i1ulas do AlJb:lr:� Mo",s ;;:lu IJ'U!1·
lada� no trat'H.lenlo t! I rrl��O �"
Ve-ntrc e se)� c'!al1Jfe�t��t�"'� to

r\as Angiol'oh�('s J_.lcc!1f'i'Hl,ls pf"
Ia N1u<le C'ubl •• !>.. [�t1";a,-, ")

Abba� 1\1093 sãb (l�,I'!" -il"r i!'ll'
"

Olllr.:s & p��,>o!:..�, f� ';1 o �.'tl
'-= v- u:,,, das "Ilulas dr; Abbll.1f' iY".,.,.

-

rABirCAnDl TECIDOS ':CAll.OS
RfHAQX,S/4:�

Assembléia Geral Ext.raeMinária
Sà@ :conv�ados os senhores ac.ioniR.tas para compa

ree.erEm à aS8�mbléia geral extraord·in,úia a realizar
,�e- na',sélh! S'OêiaJ; à rua 1.0 de Maio, N. 1.283, nesta Ci

.

..d.�dé .df! 1Jl'.lis.Et.l.1e, no dia 9 d� março de 19-59, às 9 horasy .

Acham-se abe. tas as matriculas para 1959 çlos se-
para dE'lmemrem sôbre a seg-uinte: gumtes cursoS: - " :"

ORDEM 'DO DIA Cursos para principiantes, médios, e adiantados.
Lo - Apreciar proposta da diretoria visando a CURSO _INTENSIVO pa:'a aqueles que 'de.sejam I

_ rea.lização de operações de c-rédito destinada uma 'aprendizagEm mais l'ápieb ua líl1gu::t lnglêsa. r'-

ao finan.ciamento da aquisição de matér1:i Cursos para C1' anças de- 12 n 1G nno:;.
Secretaria e marque a.

CU' 't" Apresente este coupon naprtma. � W:f'OS- pa:t:a l1lVerSl arkS.
t'2.0 --:- ,Outros ·assuntos de intere.sse social. (Js precos dOas mensalidades sel·ão cs ,mesmos do hora para s�a aulas gra IS., 'd' 13 de março de

. B1%1.ls-ql:t!e,> 25 de fevereiro de 1959. ":l' n110 pas�add. / -' , Êste?coupoo :s&I'á vá�ido ate 'o la

Gui h 1!me Renaux - Diretor Presidente Os Interessn20ç setão rtienLl,dos no hOJ'ál io de 9, às

I
l. 959.

2 a"
>

, >

, , 'I
,. d s' las dia e março,Dr. Erich Walter Bueckmann - Diretor 12_ horas e ele 14 as 19 h.rDs, sede do Iuslltuto, a Rua r nIClO a_ au

d 2' 1- 'd'

l' Q l:mt' t - SOlJra O;iF�' �'�.i CarloS' Cid Renaux - Diretor '3 Fel1[,e Schm.:dt,"-2 - Sobrado. Rua F� �;,' pC 1,
/-""

INSTITUTO BRASIL .. ESTADOS -UNIDOS
Df FlORIANÕPOlrS

lratanJeJ'lto

/' PRECISA.;5E Df _FARMACÊUTICO.
C'OM *fICA

..."..-.r.rn

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�� FlorianópoliS; Domingo, 1.° ,de -Março de 1959-

.�"�'': '�:Tribunal de .3usticâ
N8..{ sessão dÍ} sE}gunda Câ- por majoria de votos, não \

x x x comarca de Joínvile, que
. mara civjl, J;!lalizada PO dia conhecer do recurso, Custas, 5.) Apelação de desquite não recebeu os embargos22.qe dézembro corrente, pela agravante. Vencido o N. 1.462, da comarca de La- oferecidos' por Waldemar. foram julgados os' seguintes sr. Des. Adão Bernardes. jes, Em que é apelante o dr. Cercai - Agravanté Wal-

.. �Feitos: . i' x x x 'Juiz de Direito da La' Vara demar Cereal, Relator o sr.1) A,pelação Cível N. .... 3) Apelação 'cível N. ... e apelados Leopoldo Grahl e Des. Vitor Lima, decidindo
4.412, da com.ttr:(l!l de Bom 3.9.81, da comarca de Por- sim;. Relator .0 sr. pe�. as. Câmaras, após ter o -sr.'.l�E!'tIro•. '7 -em que e 'apelante. to União, em -que é apelante AD'AO BERNARDES, decí- Des. Relator mantido o seuT'acílio de Vona Sartor � o espólio de Florindo Feeci dindo a Câmara, Ipor unãnl- despacho, por maioria deapel'adn o çir.. Juiz de Direi- e apelados Júlia Fecci e ou mídade.jíe votos, conhecer votos, conhecer do agravo eto. Relatoro Sl-; Des, VITOR tros, Relator o sr. Des, 'VI--, dn recurso e negar-lhe pro- negar"':lhe provimento, paraLIMA. decidindo a Câmara, TOR LIMA, decidindo a vimeuto, para confirmar � manter o despacho agravaunâriimemente, conhecer do Câmara, unânimements, co- decisão recorrida. Custas, do. Vencido o sr .. .Des. Pa-,recurso' e,: por "rriai<:>ria de nhecer do recurso e dar-lhe pelos apelados. trocíl'llo G·aUotti. '

votos, dar-lhe provimento, provimento para; reforrnan-' x x x -" x x x
.

para, reformando a decisão do tão somente a conclusão 6), Apelação
�

de del'lquite. 2) Embargos cível. N. 2-,recorrida, deferir o pedido, � da sentença. julgar a ação' N. 1.464; da comarca de da comarca de Lajes, emrejeitada a preliminar de Improcedente. Custas pelo Blurnenau, em que é ape- que é em'bargante. Maria)o m a is .Bl'j"i.!.\'o �. 0fi,'i, ute .

_

I
se converter c o julgamento .apelante., . lante o Dr. Juiz de Direito Zen Lima e embargado El--p

.

f h- -
�

t j -'nESO PAI1{crTICTTI'''"R I Y' E N D �E S' E' em di1ig�n:ciá. "Sem custas.
.

')c. x .x da La Vara e apelados Wal- pídio Antunes Dias .. Rela-
era iurormnçocs C·Pl·.Or-pcc,o,

" \_;u.� � . _. L.�,."·, i"
'e '.

,. V id I' I 4 A I
-

d d lt t R di I R I
.

Dfi P'·:lÇ.3 da S,;,' n,o 23 - :;,0 andar 'I' 1:1 DE MARÇO .1. _ -e .

enei o, na pre unmar, O'. )'. pe açao .'
e esquí e er' a ,off e s m ..

·

.
e ator tor o sr., ies. ALVES PE-.

. �

�

- sr. Des. Adão Bernardes, 'e N. 1'.441, da cemarca de
.• Sr. Des. VITOR LI�A, i DROSA, decidiIigó ;;is Câ-

cD:(:;aIJPS(;�tl·"lll:' ·An:17,4IC!"ASAã.o.PSi"E"ln �ll, r.:.. C'.). '1' R .I'� I T U"J·j.I('�C'·'l�·�c,�.n'�'�:�i::'�, Ilc�'O·al�el'��nI'ex-
no mérito, o sr. Des. Rela- Florianópolis, em que é aeciàindo a Câmara, unã'.. I maras por maioria de votos� L. j,. � � •

� toro Designado para lavrar apelante o dr. Juiz de Direi- nimemente, conhecer do ,rc-
I rejeitar \)S embargos para'o acórdã., :o.sr. Des. Adão to da La Vara e apelados curso-e negar-lhe provímsn- 'confirmar o acordo embar-�.� ·-A'I • '1;A1\:!.il � .

""
" . 'I'rabalhos Manuais: Dor- 7ll1, à 50 metros da praia Bernardes: . -

[Walenor Benjamim Ander- to; para
.

confirmar a .decí-, cado, Vencido o sr. Des,'

•

0, �

j [1
' , . A'

.: X .x::'x .

s,en e s(m ..
' Relator o Sl·. são recorr-ida. Custas pe...los: Arno Hoeschl que recebia

.

ALUGA",.8E ÓTIl\IL.<\> CASA 1 ' nc-cs,. tapeçar-tas. � I" JCO de Itagdàssú�'1"'::ópria parA'· D
�

AD
-

O ERN D
. � \V • 2)' Agrave" d'e 'Instrumen- eSi, A·.!3 AR ES .. .apeladoã,

.
.

"os emha·rgOfl para julgarSITA A EUA �RAbRE no.·' :;irnples e artístico, fl.'Í\·cJi: Veraneio) Cr$ 48,OOt):OO" to N. 59",> da êomarca de Cu- dec�(hnd� a. Gamara, por vo- ., � x :c ,". proé:�dente a aç�o. Impedi-MA 47 ESQUINA,' ! !,�. (J<,.ffl}::.'(.ci'n e OU[,.!'C< Tratar COIP Oscar Schmidt 'pinsal, .ej:ri, que ê agravante t.açao. unarume, conhecer �o 7) Apelação cível N. 4.121, do Q. sr. Des. VItor LIma,TRATAR -�
EM FRENTE

�
Rlia G;�P31' Dutl':1. eH,' Filho

. na réclação ::leste Maria Arcedilha Girotto e recn,rso e negar:lhe prOVl- da (;omarca qe Campos Nu �

.que deu p:=trecer.agrayado.· Olindo Girott9. mento, para ,confn'mar a do?- vos, em que e. apelante Irac... -

. x x x .

NO NUNJ1i:HO, 48· E>t n' :t8. Fldrin�-'Jp()Ji; '," jO'rnal. ..; Relator º sr.' ,Des. VITOR_cisão recorrida. Custas, pe- d Bressan Pegoraro e apec �,3)"Embargos civeis N. 7,LIMA, decidindo a Câmara, Il.Qs apelados. lado Américo Pegoraro. Re- da comarca de Lajes em_._"

.--:--
.. .:_' o

:... .��---� --'-------�.__

._�-._ lator o Sr. 'Des. ADÃO que" é' embargante R�gérioO D�H1tor Eduardo Pedro coberta de telhas�. gOlvas, BERNARDES, decidindo a RaJaeli e embargado OtáC�rlleJro . da; Cunha � �uz, com qUB;tro compartl�nentos Câmara, por votaxão unâ- 'Vio' Figueiredo. Relator I)Jmz _de Dl�eIto da' Coma�'ca e duas Janela� .na frente e nime, conhec.er do recurso. e sr. Des. VITOR LIMA, deci�e Sao J.?se, Estado �e San- u�� port�: edlflcad� no rc� nega_r-Ihe prmjim;e�to, para ?in.do as Câmal:as;' por ma'ta
.
Catanna, na forma da fel;�o ten e,no, ,ava!lad� p�� c�>n:l'Irmar a de.clsao recor- lena d� votos, Julgar proLei, etc.. qUdenta �l.j CIuzelros (C.� l'lda. Cllstus pela apelante. cedentes os embal.'gas, para40, OOO,OO�, 3.0)- Uma ou .

x x x - 1'eformando o a,córdão ,em'tr� ��3a de engenho tamb:;: 8)
-

Apelação cível..... bargado julgar �mproce(i�n-;dIf!c..ad� no mesmo t�r� � J N..L318,. da comarc,a de te a ação. Vencidos os srs.I o� ,:o�elta de ��ras gOl,vU,S. I ConcórdIa, em que e ape- Des. Alves Pedr.o�a e AmoFAZ SABER a todos aVoaL� a �or VI e e cmco
! lante Ernesto Lorenzett e Hoeschl, que rejeitavam osquantos êste Edital ,COm O' li;"ll cruzeIros (Cr$ ,. i apelado Reinhold Schwam- ,�mnargos.prazo de trinta dias virerr" :?,OOO,O?) •. 4.0)- AcessQ= i bach, Relator o Sr. �Des. .Lilian Gonza�'aqüe o porteirq <tos auditó- 1l0S peI ten�.ent�s ao eng�_ . VITOR LIMA, .de.cidin,do a Flne. de' Jurisprudência.dos dêste Juizo -ol( quem npo, de fabncar açucar, fI"!' j Câmara unânimeri1ente co-

'

sua veze!'1 fizer, tral'� v\J-bli· nnl1F. e cachaça, um .alambl- nhecer �lo recurso e 'n:.égar::. ;C O N F'E ei ONA .. SEGO pi'egão de venda ,e arre� -qu:e 'de cob��. um ,tacho tan.l- l'he Pl'ov.iment!:l; .pa,ra. con- ,,: ( H'��': 'V·' E S
.

matacão a quem.der'e�maior' o.em de cobre, u�a. m��n�� firmar i:,lle.d!1ãn recdr,tidà:
.

", . A. t.'
.

.lance" oferecer sôbrê- a- aV,a::: �le ll1_apga. d� ferro,. s.el� tI ,f:1!:::ta" Poelo apelante. �".;.
'

•

. Iiaçào, no dia vinte e ,cin-' nas. Pflra. a;Yl-tlhftr gu.arcapa 'Na sessão, das Câinii.ras, el. RU,a Francj�r.9 ,T,�lentj!lO n,o 20
I Co (�5) de março. ,p. vindo!�- vara ç,achaça1_um tonel, um vis Reunidas realiiada no .- -.I 1'0, as dez (lO)' horas. a cl)ucho ��ra. ?enerar m�s�a ,!ia' 20 ele dezeinbro corFente�

.

É''porta do edificio do forum para fall,ll�a, ,um
..

caIxao foram julgado . os seguin- I CAF ZITO!
desta cidade, dos bens pe- )a1:'1 depOSIto de farmha, e, tes feitos'

S I
.

_ nh?l:�dos a José Joãc9,,:frei- l�ma 'prença éom ,quatro f,�� .'

1) Agr�vo de' despach'o
"

.

.

' "

".:c' "

.. : .-

•• te,./
. > �eIgff-r. e sua m�l�el., .l!;�. I,F.()S Y seus ,peI5encent�:;, ·,10 Refator;, nos "auto,: ,deAo compu:r mOi/·c.:; esJQfpd9S,. ve(l,�Cfu.. . e�e(HttJ��O que PEt'i:. este JUl, ay..a!ladoS por. b�sentos �e !.'[)elação· civel N; 4t27� da

.

se o molai:) é feilq cçf'n·�.�le'9íijm9..''':;<· ·zo tlle move Teofllo>Schn!:z '.oItenfa e quatro mIl cruz,el-
_............_;_...--...;'-.:.,."....,------:"'-�.'-�---.;'--,:-_:--7_"""-----,..-.--

"MOLAS NO-St.. (.�
'-

- �. �e:.;,�ua !:l)1�11fler�:.,:a, saber:'� '���s, CC!l'$ s..84,OOO,0�0).. ';;�;; ('O'·.N· V�.'I.J_·E,· 'P'AR".,..'\ Mt...t·..�tA"�.D,E.:,�·.•'3.·O,�.··.,;D,'IA... 1.(l).)� Um terrep.o'" com ,3: lill0VelS ,s�, acham ·devl'c\a- IJ.J: �_ ,,�.':. m.ui.lo maior confôrro . árelli' de duz-euto<;, .-e� setenlhl· mente n�'glstrados no regls-
• excepC;lC'ool durobi.lidad......... "O e dois ,mil qtiinhentos e· oi- tro ctc imóveis da Comarca

AlBER'TO JOSE' SOARES'. ,. ", . te-n.t� e um m�tl;0S �(27.2,581) ,
.de SiIo JOB.é. E, para qlle �-'

.
.

.

.
'.' • nU,n(�

• .cedHYI . ._ nu!)ca .o"o� .•

�'_'\';') _; ,g§ad'Uad'Qs, si�.ffo em São ,ébegue � n?-ticia de t<fdóil .• .•.. ,�:' � ..

' '�, �:_", '::-_.,." .. ",- �• mo"el} n:_o s leves ."
: �-,

,

'. ..

,'PedrQ de
-

Al.çãrttara. !festa que os queIram arrematar, ..
' A viuva. Maria' CarneÍ1�o Soares; seus filhos Hermes,.' di,pensem o uso de cdrdinllas·e peídntõI'd. pah� Comarca, faz�ndo, frente, ii se passou.o presente, ,que Soares esposa. e iilho, AnJ;onio Soares espósa e 'filhase ç00SerV0l11 o e;tof.omenIG absolutamente norte no Rio.lmarui; fundos ser�'..p];l�pcado.e �fixado de .' '�;"� ') D' 1

. S·' 'Ih ",,".3
.

indefcr�nóvel go�sul com hérde.iro�de B�r- UCÔ1:{!.?.:,:çom a LeI •.. Da40 c �("'a;u.simt'ªs. " ora eclO oates e 11 as, éOnvh:lam.os pa-
'.. '\\. . nal'do Loml' �xhemando ai' uassa.âo nesta �lclda(le d'e j:ênfes e pess'Gas ,das sua,,! �'elações pal'�

.

'a�ist_il'ein á
-

.

M,6'tAS' � A... .

A .Ã rr DO BRÁSll' S-... - A...•. : .. �."." .

';,
.

léste, coÍl1 J�sé' :Matias Hof-
I São iosé: aos dezesseis dhs missa que mandam rezar'por ál!na de seu sàuduso espo-1'\.U"'7\).�, _"" .' � fmanne, ao óeste com Joao I do 1'1e8. de fevereiro de' mil

80, Dai, sogro e avô A'LBERTQ JOSE' SOARES, ·.fale"--

.

.
-

2
/ ,. .

�,: ''-��,:,-''''� "':'
Pel'Í1lg, ,avali-ado por cento I noveee.ntos e cincoenta e ,- '-- '1 .

. .

'

,'. d'· n O t •

e sessenta e tt;ês' mil, seis- I nove. Eu Arnaldo Souza, Cldo nesta Caplta no (lia .7 de tevereau. e 19�... .

a ()fc!;, e :' '.' �,J -::;:�/ Li:y. �{",l - 1,,; ".Q_"�'f.� C. ",-",1 ,j c': l"ú f",I., .,,() �""V" ';j,; Poule centos e Quarenta .e oito' Escrivão a fiz dátilogra.far ,t'eligioso será efetuado na Catedral Meh:opohtana, .no
.

.

". "
�

.

•
Cl'i.1ZelrOS e ses�:gnta centa- I e suhscrevo.

.
dia 7 de março, ás .. ;7 horas da manhã. Desde cjá agrade-

c .' -... Pl.[""l:''><''i".MI:.YE_R.1!. cu"
.'

- ':.. �.",.', voS; (C�'$163.6:J:8í(la::). 2.Q)� I . Ed�,ardo Pedro Carnem}
cem Íl todos que complUeCel'em a :este'ato de �caridàde10'", ""1.,,,. VI""'\;·"

..
,� .• " ,( C;!,w··,..,f') /y'd <.: : - 1,,; ,.�\/t,--.('. PO<'f,l �� FtOR:AN(·"Gi.:�· Uma casa de tJ.J:Plo� l:.eboca-, da,Cunha.L�z � "I"r ..

�

,- .

.

� da. &ssoalhaâa� e forrada, . JlllZ de DIreIto - IS d
. ,. .' .

_n��i��l��i��«�:==�n��;iJ�ri�
- . - ',' I 'N F Q',

Ctfl�S�sü·)�iê�=�l··üjUt�··"smg.

_S
_. 1;"

..

JA, �\;�{;\'"'�NW'-WI�'M'

'GINAS'ro
Em 1 OU 1 f�NOS

por

r .::
.�

Curso .Io sé Bonifá,';n

- Eliana

'U ES1Allp" o iU IS ANTH;O IJIARJO UI SA;'IiTA C.nAIUNA

Edital de Praça

AGORJ\ COM:NOVA .

EIyfBAtA'G�M
.

�._ . f,

,
"

-' \,
- .�
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- \-�.

• CyUtFarney •
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Não deixará de ter menos Administrativa, programou
brilho nem a cornparêneía as festividades do seu míla
ell}. massa dos fiéis como no-

'

groso Orago da maneira se
passado, a tradicional e se-

'

guinte:
cular procissão do Senher I'

-

Jesus dos Passos, que nest.e
Tnduo e �ermao" 113: caco

aao se realizará nos dias 14 : pela do M��llno Deus, as 19

e 15 de Março I horas
dos aras ,.lI, 12 e 13 de

,

Março, pelo Révdm? Monse-
,Sillvo modificação ímpre- í nhor Frederico Hobold, nos

VIsta pelas circunstâncias, a I so estimado vigário geral da
�rmandade do Senhor Jesus 'I Arquídíocese,aos Passos, por sua Mesa Dia 14 procíssâo, chamada

Enl a1"úig'o publtoado em "'O CO
�ltHS::;IO" de l'ôrto União, n,O

5fJ7, de 7 de fevereiro de 1959, o

Vereador .JOSUE' DE OLIVEIRA,
ela -ballBada ela U,D,N. na última
página acusa o Govêrno do Esta.,
do, de COMUNISTA.
A f'âmara Municipal de Pôrto

União é composta de- 4 'vereadores
elo P.'s.D., 2 do P.T.B. e 3 da

V.D.N .. f;m sessão de 3 do COl'

l'ente foi êleíta' a rp.esa� diretora,
mecllante prévio acôrdo cios vel:e:e,
l:lores do p.S.]). e P,l\B., acôrdo
que nasceu com acúsacões "feitas
pelo me�mo- Vereador -através do
nlÍcrofone -da enlissora local, Rá
dio rolnjeia, denunciulldo o P.l'.B.
como aliado dó extinto 'P.C.B. e,
até n1!�is, dizendo os petebistas de
comli uistas.

',::' '_,'<-

Em Seara. os .resultados das elei

ções' pal'a a Mesa da Câmara
apontaram os segutntes nomes, to ,

dos do PSD: presidente América Pa
ludo; vice-j;residcllte Luiz S(),!'to�
retto Sobr.; 1.0 e 2.0' secretállQs
Etelvina Pedro TLlmeloro e Ven
tura Brandelero, respectivamente.

Com representantes também
pessedístas, ficou desta forma com,

posta a direção dos crabalhos da

Câmara Municipal de POU€O Re
dando: presidente JOão 'Custódio
da Luz; vtce.prestdsríts Francis
co Tl8chner; respect.í vamente , co

mo 1.0 e 2.0 secretários os ve

reactores Arnqldo Santiago e Etto_
re Cristofol1nL

Festiyj�a�es �o�eD�or �os Passos -E,m Ituporanga, Xaxim :e' (riciuma
�:�;t���r�� PSD·PTB elegem, mesas. das Câmaras
rante a noite e dia seguinte . Continuam chegando os

'resul_,
trabalhos da Câmara de Vereado., Em Santo Amaro da Impera

haverá guarda-de-honra pe- tados das elei2õ�s das Mesas de res, !ll;ll!' f!cou .assim composta: triz, a Mesa da Câmara de Verea-'
los Irmãos e, Irmãs confor-' Câmaras do interior cio Estftdo, e presidente , Nelson Alexandrino dpres ficou assim constituícla de
me escalaçâo previamente cada. vêz mais se evidencia que a (PSD); vtcevpresídente Addo Vfl.- etementosTão PSD: presidente
feita. junção das fôrças do PSD e do nio de Aquino Famco PTB); 1.0 José l}dã,o Lehmkuhl; vtce-presí.,
Procísâo solene às -16 ho- PTB tem sido coroada de êxito, Secle'(;árlo Pedro Grande (PTB) e dente Clemento Tiago Dtníz ; 1.0

ras de domingo. O sermão Em Ituporanga os dois partidos 2.0 Secretário peclro Guldi (PSD), e 2,0 secretários, respectivamente,
do Encontro, o ponto alto elegeram, tôda a Mesa daquele le- o. PSD ELEGE AS MÉSAS i>E Jor?e Pauto Guimarães e Evariste
das festividades, será profe- gi�ativo, fi�ando a presidência a SEARA" Po.USo. HEDo.NDQ., S. Brugmann"
rido pelo vigoroso orador vereador ',trabalhista, A, IMPERATRIZ E Po.RTo. BELO. !

sacro R. Pe, Ponciano Sten- EM XAXIM, VITO'RIA NA
zel dos Santos, da Arqúídío- Co.MPo.SIÇÃo. DA MESA
cese do Rio de Janeir.o. No Iongínquo e progreseísta, mu,
As figuras símbõlícas se- nícípío ,de Xaxdm, o PSD e p'rB,

rão representadas: 'VerÔU1- em, magnífica e expressivo. união,
ca, srta. Cléia Taranto; S. elegeram a 'Mesa que dirigirá Os,

João, srta, Néri Augusta AI- trabalhos da Câmam Münicipal,
ves; Maria Madalena, srta. assim constituída: presidente An
Zenita M;aria Bastos; Beús, dl'é Lunardi (PSD J;' více-presíden.,
srta, Maria' Isabel Furtado, te dr, Ary Moacir Llll)nrdi (PTB);
srta. Zaida Ribeiro e srta, 1.0 secretário Aluize Baldissera
Wanda Regina Luz. (PSD) e 2,0 secretário"'" Claudio
O R. Pe, Ponciano, fará

também o sermão ao Evan-
Aqunes Stefanelo (PSD),

gelho na comunhão
.

geral
CRICIUMA: DIREÇÃO. DA ME-

dos Irmãos e Irmãs, às 8 ho-
SA Co.M PSD E PTD

d Em Criciúma, esteio da indúS-
ras de domingo na Cate ral crta carbonífera nacional, pesse,Metropolitana. distas e trabalhistas, unidos, com

Está, assim, a Irmandade
do Senhor dos Passos, p�)"

puseram a Mesa que irá dírtglr os

todos os seus membros da
---"-'--------------�----,

Mesa Administrativa, enví
dando os melhores esforços
por que a secular procissão
'dos Passos se revista do mes

mo brilho e pompa dos anos

anteriores e com
"

a mesma

fé inabalavel dos fiéis des
terrenses, quiçá, florianopo
litanos e dos forasteiros que,
como sempre aqui apor
tarào em quantidade para
pagar as suas promessas fei-

'

tas nos momentos de afli
ção.

Florianópolis, Domingo, 1.0 de Março de 1959

Põrto Belo compôs a Mesa da

Vereador dlt UON de Pôrto União qualifica o
governador de seu Eslad.o é I' União Democra-
ti�a c IRonI I de" COãlnuni·stas' "

, I :::E:;i���r::'��!::�i�:�,���:I:t6 , 1·11 '�_ I
fileiras C1'1oe de dignidade e ele de-

cu lista inserir em seu artigo. cêr- I Aconselhamo-lo a cursar o giná- um "pombal" e' um �'galinheil'O", I
cência? Vê-se ,da elelçií� das m_e

ca de 90 êrros, E, nós, ao reprodu , 1";0 para que seu artigo não seja 'I ,E díz ainda o articulista: O pre- sas dos le�lslatlvos de �orto ?niao
zírmos seus tóPicos, fazema-lo na 11ltllizado pelos eprof<;ssôres de .lín., feito}á não compareceu, Deu-se,'

e Flol'lanopol!s que cacem elOgIOS

íntegra, ísto é, reapertando os di- ::;ua portugugsa, para correção de � ao trabalho de ficar no bar do ao P,S,D. e P.T.B. e que a U.D.N.

rei tos autorais), I frases, aHás, uma desculpa lhe lIzaltino. como livre atirador deixou; está paupérrima em elementos de

Ora, sabe todo catarinense que damos: ao fazer teu curso de aper- lo seu partido, desprezou-o, não. qualtdade.

a U.D,N, do Estado aliou-se ao! feiçoamento no exterior, esqueceste
I
qUi? finalmente eleger um de seus I Enfim, do inteligente artigo do

P.T,B, na composição da mesa da ,� ling1.la materna. 1\1as, nãO' há I vereadores à presidente' dignos e
sr, oJsué depreende_se, entre tantas

Assembléia Legislativa, Estão ai as 'ele ser nada, Ao contato constante' decentes, para fazer um acôrdo' que s"u próprio partido comunga

palavras do vereador da U,D.N, de com os vereadares talvez te habl-I com o P.T.B, mais do que indig-I com O-?�MUNIS�O. Como há de

Pôrto União a dizer que o P.T,E, tues novamente à língua portu-' no, indecente e asqueiroso, obri_ o autOl ll10Cental a si mesmo?

se aliou "EM TODO O PAIZ AOS "uAsa, I gando os seus vereadores a vota- ,Como há de se �olocar aD lado cios

. COMUNISTAS". pela mais" ele-
� e

rem em um candidato mais do correligionários ?.o-<C o m o tentar

mental' lógica deduz-se que tam-" V.O -_ DIFAMAÇÃO: Os têrmos ' qu� ,palhaço, home,n sem moral, ,aproximf,çâo com o P.T,B., se o

l:\ém, a U,D,N. de Santa Catarina, que o bacl1.a;'el usa constituem uma

le
adma ele tudo 'adrão .. ,· I

trata desta forma?

SLEGENDO PRESIDENTE E' difamação aos munícipes e 11 cidà.;;-- Analisemos o parágrafo supra, Eminente líder politico e pre_

VICE-PRESIDENTE DEPUTA-' de, Todo verea�or deve .,e1Up&nhar Se o P.T.B. é mais do que inde- I claro jurisconsulto, "o.
.

SÁBIO
DOS D0 P.T.B,. estaria de' !nãos Lem pó'r em alto conceito OL municí- cente, Indigno e até asqueiroso, Po.UCo. FALA DO. MUITO. Ql.J't:
dadas com a FOICE E O MAR- pio em que reside, O cidadão que' por que os UDENIST,\S votarn:m BEM SABE; o. IGNo.RANTE

�'ELO,
-

.

I t"nha um minimo de amor a sua em {,andldatils do P,S.D, sabcndo-
I
MUITO DO. Po.UCo. QUE MAL

Aliás, o mesmo artigo do edil terra não publicará em Jorúais o aliado do P,T.E.. Náo teriam DEM SABE: o. IGNORANTE

A t'(tenista incide, em seu conteúdo I, qualificativos da prefeitur� e do en'colí'trado em suas fileiras ho_ fi ETERNOS IMPUGN o\DDRES DE
fl.'?l'a, composta a r.u_esa do le-

gislativo ,\IlI!lIç-ipal lJar- vereadores em" figUl'as delitlvas previstas no recinto 'da câmara como os que mens dignos?" E por que, na TUDO., SÃo. Co.MO AS BALAS

do P,S,D, e p:r.B., inconformado Códi20 Penal Pátrio. Ei--los: lhes deu o sr, Josué de Oliveira' Assembllia Legislativa do Estado, DE CANHÃO.: PõEM ABAIXO. I

[.0 - CALúNIA: "Sr. Prefeito, ao dizer que' sâo respectivamente,
'

tendo 16 memblOS foi a U,D,N, en- : Po.DERo.SAS MURALHAS Eco:n a derrota, o Vereador JOSUé' ,

de Ollvell'a, diz a certa altura do esq�ecer um Willy Juqg, para elc- _

_ ....,--- : PERDEM AS FôRÇAS DIANTE

Prefeito, que é cio P S,D.: "O sr,
gel' um "ladrão" (o-grif.o é nosso) PARTIDO'DEMOCRATA' CRISTA-O II DE SIMPLES COL'CHõES",

PreLeito, . abraçou um partido que
a preSidente da Cãmal:a, não é Só .

-

-'POLIS
. sô;;:�to��.:1:10:nt:ir�Ubl!':�!:S::i�!�está aUndo aos cOll1llnistas em to-I querer desmoralizar a Câmara co-

DIRETÓRIO MUNICIPAL D� FLORIANO dade,
do o PAIZ. Aonde está a sua om-

mo "avacalha-la" fazer perder a ' ,

h i t t t d'
- Ficam convidados todos os membros' dJ> Diretório I pôrto União, 10 ae fevereirobridade' Dr, Lau!'O '? , ,

"

(dcscuL,'
sua egemon a e �n as ra lçoes

pem os leito:'cs ._ ouvintes _ os
que em sua história se encerra", Municipal do Partido Democrata Cristão, para uma reu -

i ,de 1959,

êrros de g,'afia, acentuaçi\o, pon_

I
(perdoem novamente os leitores a

I
nião que se realizará no dia 3 de março, terça feira, às 20 I -------

tuação e regência, Embora bacha- ,cl"ocluGito dos êrros). A Calúnia horas, na Rua Felipe Schmidt na 46, á :!'im de ,examinar a
I'el em dil,·t ' ." ti! aqui é dupla: contra o presiden- , - '

,

f'
-, - � ,,-

el o 'conseg'lllU o ar - "'OSlcao do Eartldo em ace a pl'OxlIlÍa sucessaq' muniCipalte eleito, Allplo Ortlga, porquanto L- '

• ,

-

,

-

, , .,

'

Dllfl PA p
.... , Q lo ";'tlCl.llista nã� provou nem pro-I Flonanopolls, 28 de feverelro de 1959 -' :.

DU�ba· � O I i.:�,�,:;�;�'�:��:'�F'i7:: SERVICO DE ESTATíSTICA DA
I
que é de seu feitio o respeitoà' ,

'"O deputadu Os 111 a r
lliberdaae individual e confia nos ED, UCA'C:'O>A'"0, E, CUlTURA�Cunha, em entrevista à

GAZET I vereadores de seu partido, contra
.1

valia �Ahe�áme::��� ,I ���jl�nVI�tao Pd:���:n:d;:r:�c�,l::�s�:� O ENflNO DE 'DIREITOdica - aos estatutos do .,)
seu P t'd'

II.o - INJúRIA: "O Sr, pre-
I "ar J o, pOIS quer feito, esqueceu_se e acolheu um' O curso cle Direito continua conclusões em 1957�. representou

que a escolha dos candi- RELES (grifo nosso 1 ) nara pre- mantendo a primas ia entre os de_ 921'10 d.os matrlculad9s no inicio
tIatos pessedistas del'Íve

'

r-- -jl

d
• � Giclente da Câmara, que por Unta mais. no que se refere à preferên- do 5.0 ano, cabendÔ' os maiores

OS orgaos partidários pa- f t Iii d di'" d cI'a dos estudnntes que ine:ressam contingentes aos est_abelecimentos
1'a uma CONSULTA PO, I

a a ea e, l'lg'll'a os nossos es- ,. �

PULAR. tinos, e para nortear os trabalhos no ensino superior, E' o que nos de São paulo (846)� Distrito Fe-

Quem votará nessa con-
da Câmara de homens de caráter mostl;a o restrospecto da matrícu... deral (681), Rio dfl iJaneiro (382),

EmIta popular, ampla e
,por tão "baixa carcaça humana" la inicial no últbno decênio, quan- Minas Gerais (214f e paraná

aberta? 'rodos os eleito- i (grifo nosso!)", 'Negar aos Seus do em 1949 congregava 9,7(j4 ma- (206),
cOlI1'panheiros o apAlo e ceder a triculadds, ·OU seja, 21..1'/.- do to-',res? Mas então os desti-- I
quem'

o

t I ti' 22559 D 53 ,-' tentes em
nOS do partido ficarão na

não o merece porque "não a, e em 1958 a ngla a ,< < , , os cursos e,,,,,s

dependência dos outros
tem ieloneidad� moral suficiente equivalendo a 26,7% da popuia_ 191>8, 23 eram particulares, 22

pa1-t!d!ls, cujos eleitores
o bastante", para assim. o merecer, ção universitária. O lJ,créscimo naS- federais, 6 estaduais- e 2 ml.\nici-

parÍlc)parâo da escolha é uma vcrgonha, é uma calamida- ses dez anos foi d� 131'!c. pais, cabendo notar ·que, com Cx-

do candidato adversário de", I No tocante à distribuição do ceção dos TerritóriOS: tõdas as de-

Na tal consulta
.

vo,tarã� I Desesperado, o grande, escl'itor eUsuipulado pO!' sexo, verifica-se, mais Unidades' da Federação

num candidat.o que não i Josué de Oliveira (braSileiro, em 1949, que 953 (9,8o/c) eram possuem cursos de Direito, va

convenha ao PSD, e na.
maior, cas!lclo, moto:'ista hnbi'jt·,_ mulheres, número que se elvo,u a rfando de lO, em São paulo, 5 no

eléição de verdade, vota- Co, adyog'ado e consdente ele Elmo; 2.885 (12,8'/r), em 1958, isto '03, Distrito Federal e paraná, '! em

rão nOS candidatos dos Mos) injuriou com palavras ind<,- um aumento de 202,7% na mat'rí- Minas e Rio GI:ancle 'do Sul, 2 na

seus partidos. ..... ...
COl'osas os vereadores que elegol'D.ll1 cuIa feminina no decenio em �ela, Bahia e Rio de Janeiro e um nos

lHas, podeL'á sust.entar b presidente em aprêço,
'

Em referência às conclusões; de o�tros Estados, Nêsses 46 cursos,

O deputado, que'. nessa JIr.o -- DECôRO PARLAMEN- Ctll'W, passaram as mesmas. ele o corpo docente era _<;onstituldo de

consulta somente votarão l'AR: O artigo, no seu todo, (, u::n 12S',J, em 1949, a 3,124, em ]957; 1,146 professô'res, doª quais 6 do

OS llessedistas. Muito bem. atentado ao decôro e 11 ética par_ naquele ano a percentagem de sexo feminino, assim: distribuídos:

Então a consulta é ocio- I
lamentares, Há tóPicos que, no mulheres, número que se elevou a 572 particulares, 440 federais, 107

sa Forque justamente isso entanto, configuram melhor o cri- e !1êste de 10,9'7c, O número de ,siaduais e 27 municipais,

é que os 'Estatutos esta'
! me. Diz o ul'ti;;o-: "\'oltamos �,"

I
.. --- ..---- -----,---

belecem com absoluto ri !.: !'. pa3sado sóbre o pleito da c;} -

fie ii.� � r PROllTA EM 1 talOgor, sob a fiscalizacão da
I mura ele Vereadores cle Pôrto I �I'(� , �� 7V

Justiça Eleitoral: a' esco- Uni;jo, relll�ião marcacla para às '

II I Yinte horas 'so' foi iniciada às 21 RIO. 28 (V, A,) - Falan- mudança do govçrno para
la pe a convenção regio- d

" .

d' d B '1'
,

batl'da
I

'

c :'0 horas no pombal_p:'ei'eitura
O a Imprensa, epOls e raSl la, sera com

na, isto é, pela vontade ' , "

1
' ,

d t d t'd
1 da rua se(;e de Setembro aonde' Vl�l ... pC a . p�ll:nell'a vez as en 1'0 o seu par) 1 o,
e a maioria do partido re-

ft!l1clona a Câmàra Mtlllicipal, ela o�rn:'3, de �l'asíha, o c?ronel I "

.

,

�
, , ,Ip1'0�entada, nessa asse�- se parece mai� Tom �lm' "galinhei- VlrglllO Tavora; ,presidente DIsse o sr, _Vlr,gl�lO '1?avo-b\cõa, ele modo prop!»rclO-

'1 t-
'

j ,
d:·. UDN do Ceara, declarou ra que, no sel}: partIdo, e um

11:�1. O llHillicipio que deu lO (O que ou ,a co sa,
.' nne, pelo que lá .observou, a! dos integrantes da corrente

1;1":01' legendà ao PSD, no f
_ IV�O -;- CO��RA ,�L:NG?,� ,<'

futura oapital estal;á
r

em favorável à transferência da
l!l:Jino 111éito tem direito

; �A(,IONA�. _.S(�,:a ,�e s� ."spe,(tl, condições de receber o go- capital e acrescentou que u
a mais volos do que f L�cha,el, e:�;�e �:tl ,,�, tJv�ste "a vêrno em 1960,

. sua, visita serviu para robus-
ãq�le!e que menOR conse- "

,.- te de fa",_l Cl,' __O"'<\e ape.felço_-
, ,

'

,teai' êsse ponto de vista,
gllHI. mento nos ;Estados Unidos, que se ,O polItico cearense, que e :

x x x l �::tl' fi ,e.80.3 11,,", anl�o de lógica, um dos subscritores do pro- - Ê óbvio que;, mantenho
Pt lo processo suge,rido : deha,ndo de acusar, os co;:religio_ jeto que !;riou a NOVACAP, as réstrições que faço, como

pelo sr. Osmar Cunha, pa- ; pátios ele comunistas,' !t_o menos e exerce tâmbém a vice-pre- aliás muitos dos. tneus com

l'a !! p.3colha de c&ndida- rccl!gisses um aI-tigo de qUa!'tanis- sidencia nacional· da UDN,- panheiros de partido, quan
tQs, oS partidos poli1 icos .

tas de ginásio, Grande bacharel,' afirmou que a proposição do to ao ritmo apreÍ!.sado das
se acabariam todo'Et 'no ""'�l,!t oHngrnfis, n ponttlaçiío?, �,Nl'1.doí: ,OLon Madel', -que-' '00)':1'>. -- CQ):l.clül q re]2resen.-
'lll"óximó ple-ito, . , : Oncie a regência e'a concordância? cli�põe sô15re O' adiamento da �ante .'c.�àre1ise,: ,. -,

"

",' <,';.' ".-: � I �
....-", -,.'r'''',v; .i�>

I JIt' \':

.�

Câmara, com. representantes pes.,
sedistas, e' a qual ficou desta ror.,
ma constituida: presidente Anto-
nio, Franciscq Peixoto; více-prest.,
dente _Olegário Bernardes; 1.0 se

cretário Manoel José dos Santos
e' 2,0 ,seqÍ'etárlo· Leopoldo José
Guerreiro,

T E
O DESEMBARGADOR OSMUNDO WANDER

LEY DA NÓBREGA, PRESIDENT.E DO TRIBU
NAL OE JUSTIÇA, TEM &. HONnA DE CONVI
DAR AS EXMAS. AU'I'ORIDADES CIVIS MI-

" .,

LlTARES E ECLESIASTICAS, PARA A SOLE-
NIDADE DE INSTALACÃO DOS TRABALHOS
DO TRIBUNAL, A REALIZAR-SE, SEGUlímA
FEIRA, J?IA 2, AS 14 HORAS,

O dr. Hélio Abreu, estrelando na Câmara Munl
crpal os seus ardores oposíeíonístas, foi com muita
sêde ao pote de leite.

Queria o jovem debutante

Capital acendesse um protesto
aqui do' nosso jornal.

O que devêra pedir, fogoso que estava, não era
um protesto, mas um fósforo! '\

A medida que pretendeu estaria longe de causar

danos ao artifício pirotécnico! Em vez de ígnea, era'
!'ria!

Inexperiente das lides parlamentares; o provecto
advogado meteu ne fogo seu diploma, pois adiantou

que se a propcsíção não rôsse aprovada, renuncíaría o

mandato,

. que o legislativo da
contra U11_l busca-pé«

Por enorme diferença
tado.

o requerimento foi rejeí-
. (. -,'

'IL_Como o marechal Mac-Mahon, na celebre torre
de Malakof, minada de pólvora e prestes a ir pelos
ares, o dr. Hélío Abreu, ao ver cair á sua proposta, ,.I

reconvem:

- J'y suis, j 'y reste!
E fez muito bem, O assunto era oriental e não

transcendental!
Seria� deveras lamentável, Gl!-e por uma questão de

lana capr�na, a Câmara perdesse o concurso do :novd
politico, moço, idealista, talentoso e que, poderá, se

renado o ânimo, prestar reais serviços à. sua e 'rrossa
terra. f

O nOQre vereador é alto funcionário da Usina de
Leite, E ali, está-se agravando
Fl.orianópolis, A sua pret;ença,

um prOblema para
na Câmara, por ISso

se faz necessária.
-É mesmo, sem favor, o Glel11ento talhado

tUltar do caso do leite, que talha um dia sim e

também, ..

para
ci'utw

"( ONG R E S S O

Momento em que de
sembarcava de um avião

elo CONSÓRCIO TAC
CRUZm�B,Q DO SUL, em

/

nO::'53 Capital; G 'Frei Ro ..

DA

meu Dal-e orientadol' da
J,U,C, Nacional, que aqúí
veio, a fim de participar
de uma reunião d_s lúeul-

'

bras da, J,p,C, (Júv�ht'li-
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


