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Guafda'militar�.rêfor/

:Regional do �S.
Importantes-:decisões - -Vo·tadas várias-moedesConforme ;fôra noticiado atra- Leoberto Leal, Lecien Slovinsk,' Estado, para examinar e decidir nadas questões dã:<teconomia in- inteira e irrestrita solidariedade. dida figura de homem de partido Submetid-:- a votos, o aéputa-vés da imprensa, reuniram-sé às Valdemar' Grubba, A'd'erriàr Garcia importantes questões partidã-' terna do Partido: 1)' Florianópolis - séde "parttdâ- e' de homem de bem, merece re-I'd'o Leoberto .Leal declarou que17 horas do dia 22 do corrente, e Antonio Gomes de Atinei: rí�s, resolve consignar na .ata

11'0r
decisão ullinlme foJ deter-. �i.a - em 22-1-68". pelida em nome da gratidão que I muito embora não díscorsse do� !na séde do Partido, os. membros da.. .

I dos seus trabalhos moção de minado que a data,)da Convenção Uma vibrante salva de palmas os p.essedistas .catarinenses 'lhe têrmos dessa moção, 'abstinha-,do Diretório Regional do Partido Abertos os trabalhos pelo sr. confiança e de apôio ao eminen- Regional seja fi:dt{ia· em março aprovou unanlmímente essa pro- devem;

I
se de votar '

Social Demoorár ico, presente, os Celso Ramos Vice-lresidente no te Chefe da Nação, Presidente por assim aconselharem as con- posição, sendo lida, depois, a se- .·RES.OLVE '.,.. O plenári'õ, com veementes e'srs, Celso Ramos Nerêu Ramos exeréicio da Presidente declarou Juscelino Kubitschek de Oliveira veniênclas partidiítills, uma. vêz guinte: I. apresentar-lhe, com os seus calorosas palmas, aprovou a pro-
"

Lenoir Vargas F�rreira por de· ele que como primeira iniciativa correligionário, mais graduado do que àquela época. jli deverão es- O Diretório: Regional do Par, reiterados aplausos, a seguran- posição. .legação do sr. Serafim Bertaso, da reunião e antes de passar a Partido e intérprete máximo do tar resnlvidas . pête Congresso tido' Social Democrático de San- çi da sua irrestrita solidarieda-I Depois de agradecer a presen-,João David Ferreira Lima, Ru-
. presidência ao titular efetivo, seu programa perante o povo proposióões que '�'f:$�. vinculam à ta Catarina, i de. \

ça dos membros do Diretório, obens de Arruda Ramos, ·Antonio desejava submeter ao plenário a brasileiro".· escôlha de candi�tos, como 1\ conaiderando que, com peque�. Florianópolis, ll2 de janeiro de Senador Nerêu Ramos encerroude Lara Ribas, Roberto Oliveira seguinte
.

. I Essa proposição foi aprovada que aumenta o n6mero'-d� repre- nos intervalos, há mais de dez 1958"." .

,a 'Sessão.
.

Agvipa de Castro Faria, Joã'ó Es- MOÇÃO AO PRESIDENTE

I
por calorosa salva de palmas, Em sentántes no S.enádo. ". anos, vem o SlJ. Celso Ramos, I .r

,

tivalet ,Pires, Alfredo Campos JUSCELINO' seguida o sr. Nerêu Ramos as- ENTENDiMENTOS' POLITICOS nas -ausências e impedimeritos do I

eMNOiS ATAftlltS AOSGermano Brandes Junior, Olivio "O Diretório Regional do Pár, "sumíu li, presidência da sessão. O sr. Celso RamOS':1êz longa ex, Presidente efetivo,. exercendo a

.

UltA .

- ,ru�' ..Nóbrega, Atílio' Fontana, Jo-ão tido Social Democrático de Santa' Pelos srs, membros do Diretório posição dos enconkres que tinha Presidência do Partido;
Batista Bonasais : por delegação Catarina, reunido na Capital do foram, por longo espaço, exami-, mantido em carájer;Jnform'al, com considerando que durante es- DEMO(RAIAS�(RIS"A-OS

.

do sr, Francisco Gollottí , Vidal .

- - •- o sr. Prealdente dl\l UDN no Es- s1í largo lapso de tempo na pre-
Itamos Junior, Herculano Carnei

VOLTOU 'A
J.

NORM'ALIDADJE tado é_ relatou a rt_união ll!etua- sidência do PSD, pautou sempre
bli d ' ". A1'0 de Faria por delegação do sr. '. da na véspera,' côfil. á. presença sua conduta pelo trabalho exaus- ROMA, 25 (VA) O ica O ha tres dias, pos os

Salomão Carneiro de Almeida dos presidentes el representantes tivo de todos' �s dias, expondo I.p ld C·
- I democratas-cristãos numaTeodolindo Pereira Oscar Ro- :(tIO, 25 (UP) ._ O een- 899. O sindicato dó algodão dos diversos partlllj)s. Foi nessa até a prôpría saúde, pelo despre-'I'

arü O J?emocrata-, rístão, situação'por demais dííícíldrigues da Nova, T'iago José da
tro do comércio, do café informa que tambémvolta- ocasião lido o esquema apresen- endiment� d,e tôdas as �oras c d� �ual e �b.e!e o .�r 'áo desligar a igreja das rSilva, Idalino ]fretta Pedro K'�' .' voltara-o as rá as normalidades o merca tado pelo sr. Irille� Bornha'user pela renuncia de todos os moo, ministro Italiano, Adone.. dn

-

.-Ivo de' Aquino Aderbal Ramos da anun.c.la que
_

/
_ Sôbre o assunto (alaram diver- mentos dando assim no cargo Z li f' I h'" d ta I muno as amobíções de "al-

d ôb d d 19 dao A otaçoes
. , .' , 'o I 01 avo ore e a _.

't6I'"
.Silva Gasparino Zorzi Paulo Pre- normalida es s re os ne- . o. O a ,Q '.

S c
.

,

S03 dos'presentes entre os quais exemplos dignificantes de zêlo,. ' .
'

..
.' gunS ca lCOS ....iss por, delegaç,ão do sr; Elia� I gócios do café 'no Rio, par�- 1 d� ,an:bos os artlgo� se re�-. os srs. Waldema� , G<��; dt'-. 'tel�d�06�,'ÇOS e s'acrificios p.e�o Par Iql,Utl,escosded'otodP,a°.,l�S,os?·,.mgruaPO.cl':..aP.d�.�I' N"OV'

'

.:

R'O'· O IA
Angel�m, Valel'lo Jomes, Jose'

lizado em face 4a aprovaçao
' nlClarao segunda-feIra pro- Iv() de Aquino, deputados Joa-

._
,

.... ..,
-

A D Y
Boabald RoIland Renaux, Manoel I . . .

'

1
' I· ,

, quim Ramos e Leóherto Leal, ( ...,

. .º:atalha pre-el�ltot"al" �I-, .Siqueira' Belo, Pedro Bitencourt, da leI munlClpa numero, xrma. fina;Jmente O..Senallhr�.Ner,êu Ra' ronsideran_dp que sob o des-
.

clada n,um, a.rtlgo d.e 1m-'1 .

. ..

.

2 5 5 mos. velo, Q criterio e' a firmez:a il!
CAT4RINA - N, 1 3

, Ficou decidido que uma comis- spa or}en.tação o, Partido poude, prensa' pubhc�do pelo c�r.... RIO, 25 (PPr - O Pre- l' .������;;;;��;;;;;;================= '

sã') de .cjnc� meml'iros examinas- atrav?s_sar dif.!ceis
.

períod?s de ,-deal Alfredo Ottaviani. sident� JK comparecerá no ,"se o esquema
.

em' refe,rê�ci,a � trans�ç�o e a.mda, fortale,cldo e

Surgiu com. ísso uma si-dia trinta e um do corrente; /"apresentasse Q resultado dos seus prestlg.lado, colher consagrado-. .";.'
d '1 "

" . A'

1 1�.

ras vitórias eleitorais', "tuaçao ,para oxa,: OS co' M. cerunomas pe a qu� -, e'!ltuaQs ao Presidente do Partido '

considerando q� a sua ação munistas Se colocaram,em rã- ent,regue ao público a,antes do dia 1.0 de Fevereiro. .

.,' Para inte,grarenl;c' ��sa comissão na presidên�ia tem si�o.i�varl: ,. apôio a' um ministro-. cató- rodovia. federal BR-57, de
10 sr. presld,ente :d(!sl.gnou os srs.

ver e excluslv�mente dll'lglda 'pa�: lice do gabinete.e os três Volta' Redonda a Três Riosra o fortaleCimento do Partido; . •. _
. ..,t ,�'do��r:bn�irRlv:�g�:�vaF:r�:fr:� preocupaç� máxi�� de �o.dos _0'1 partidos, .hvre>-pensa�9res �o es�ado do R�o. A no,:a",eus gestos e decl50es; ,.

. ·.:Io-·c-entrO' fIzeram o mesmo rodov.la passará por Paral-'Paulo Preiss, Estivalet Pires e ....

lv'o Silveira. O dep�tado Estiv�. conside���_do, a�sim, que qual�; coidi.!'llmente,· â;' t�Pefto do ba dó Sut e Vassorâs, nas
DIRETOR', RU.BENS' DE AR}!;, DA RA�O.S ,�

..... GERENTg: DO MIN�OS let Pires pediu SÚjl. súbstituiçi\o qu�r l'E!��f!ç�:...!lU�. s� ,p.!,Il,te.nda' referído prelado· ,,' ,·p.toxiinidades da :,barra .il'one�sa cQ,missão, por'-te:r que .yi�· faz.er; du·eta.,ou mdlretamente '.. �.�.d""':dim1���j;'��-_"_'_T"���:-=-::::_'---'-��j)]çiQi;EHOJE:20 p<;;i;;;;-�2.0; - .!"��';POLlS: -,. ;..r",.,. , o. t t'''' • ,,,,dOta ... 1.. �M'�.'pren_ ,";O,��_. -

""r
" �." '_, . ..,� ,�- _�

lI8ERlÃ;-A-tMPttEMsÀ"�T-' - '''-�!;'f::'''' MOCÕ:' -·orar.- e:, < " Ilac,Oes_

l. 'RIO, 25 (VA) - O pre- dir�to:e" '. do ,,' Wa�llnfto;P o -Secretário-gera'l leu a se-�d .

t da Soc·· l·e·dado In'- Daily Mlrror , enVIOU nOle. . .,.. . .. , ,

S·· T
·

b Ikr�:ricana de, Imp;ensa umà �ensagem de felicitla� ��!�;0°â:M��;50u (Y:]s ;:��'i:te�sUb=oe:::s,ao tu�náT;:ra�� Inárle até· cf_ia to dê fiverei,o o· .u perlor. r I U n á
(SIP) Jhon T. O'Rourke, çôes a Junta da Ven�ue a, apresentadas à Mêsa:

h O---'-- 't��r�:�:r dere��;�::��od� ,:��=� :ea��!c�:r!����= ti��o s��::�ó��m�:;!��:l �� �:��., "ÊleUoral"� -Não:há'súpl�nte'para preenc er 1) cargo -
I o

� c1ear controlada idêritic� ta Catarina, atenao: à se.gUra. .,
.

I
· -��V�a�:::�ea�n�i;igid�X�� .ao chamado projétil Zeta �[����aç:;eCela��n,�:::�i:�i��á�t 'eleitorado 'insuficiente não· permUe novas e elçoesal�irante Wolfgang Larra- usado pela Gran Bretanha RAMÓS, nome que o Partid? te-

RIO 25 (V. A.) _ S.Ó- 'I
mesmo em carater informal, mu�icação ao T,ribunal, de-zabal,.. presidente da Junta no mesmo sentido. A 'infor- "ve a glória de oferece,r ao Bra-

t' 'f ereiro O Sü do problema'" vera ser mar'cado novo
ação foi dada pelo físico sil para dignificar os mai� altos men e em ev -

.

.

,

as nleitode. Govêrno, diz: m. d
.

'd" postos da República .e tornar-s' T.el1ior Tribunal' Eleit?r_:ll
.

S�he-se, I>0�em, . qu� ',.'

i "A Sociedade Interame- Per-Olm, a umverSI ao,·
em hora decisiva para o 'regime, tomará: 'Ilualquer . .declsao duvId!ls sU�CI.t:8;das .d��em ELEITORADO INSIGNI-ricana de Imprensa vale-se de 'Upsh: o seu' extl'enuo defensor;'vem re- sobre a vaga aberta �a re- r�spe!,to ao InIClO do .pe�

. 'FICANNTE
.d d

.

f r novar-lhe as expressõés da sua presentação do Amapa ,com rlodo . a que alud� o .cltal, ,da, oportuni a e para e h

E
•

d confiança e _as cel:tezas d.a &ua
O falecimento. do deputado .d.ó paragr!lfo �onstItuc�ona. Ha, porém, ,entre os In-

citar a Junta de GOVêplO ; .n.tarnl.ça a CoaracY Nunes e seu su- guando dIZ nao havera no;- terpretes d'as leis eleito-
por haver restabelecido a

I . Pl.ente. Isto porque,. �Qá'" V�)' pleito "se ,faltarem me- rais, o� que pensam dife·
liberdade de expr�ssão do BATALHA' A· ( Ô R D·O , Termos do paragrafo .\.ml(�O ntos �·e nO�e. mpee�i�doP'araA�' i�rcti�m:�t�o�t:;:�mdoq��a�..

po·v-o v'eri�zuelano e a com- �o art .. 52 da Constituição erll;l1no _

o � .. .. L I
. -

d WASHINGTON, 25, (T Federal não havendo su- n:uvldas sao s.obre se o Inl zo e penSá!' a e elçao'nopl�ta liberd�de de envio é ARGEL,?5 (UP)
f plente 'para preencher a 'c!o da contagem do prazo ca'so da vagancia ocorrer

notícias ao exteriQr pelos Numa encarniçada batalha, P) - In orma-se que��s
vaga, o fato seráfcomunic.a- é.da �orte_ do dep!_ltado, �a até 9 meses . do periode,c�rre.sP!Jndentes, o que lhes travada contra os rebeldes EE. UU., e a URSS estao
do àquela Côrte pela Câma- comunIcaçao d� _Camar� ",o quereria siJnificar po�-

. f Ab argelm'os, seis dos soldados' prestes a anunciar um acôr- d' TSE ou da elelçao qualquer unidade federati-:permitiu 'fi.ormar so re o

b' 1 ra dos Deputa os. '

t va ficar, no ultimo ano, semf d
.. -

'bl' france"ses, foram mortbs e do sôbre o intercâm 10 cu �

E esta como' é notório .. Isto .porque enquan o o ..-triun o a oplmao pu Ica
"

'b ., 10 d fe' l"'andato termI'na -segundo repr�sentaçao no Congres-Ab' t'
. o·u·tros· vinte e sete sofre- tural, inclusive' programa� so se rea rlra a . ,e' .- "

'T' .so re a Iranla.
.

.. d'
"

a ãcórdão do 'Supremo 1'1- &0, '

"Es'peramos que o p-ovo tam' ferimentos,
.

perto da de ,televisão e de tUrlstas. ,verelro para ar �n�elo ,o b '1 F d aI a 31 de ·J·a-· Outra circunstancia queA P t 1 d .'

gura se l,eriodo e:idraordInarlO, una·e er '. ' .. t'"
_. .... d t 'vénezuelano não venha a fronteira com a Tunisia. or ou ro a o, asse -

..

DUVIDAS EXISTENTES fieiro, a sessão leglslatIva E'S a!'la eo�eor�en o con ra.
ser mais 'opri!llido por go- sangrenta luta se travou que perdura o itP:passe. en�

A po.rtagem de se extingue a 15 de

dezem'l
a �a� re�bza�o. de nov�s

1 t
.

S' d oube tre as duas naçõ�s com res, purou a r�
t S' bro

'

.

ele1çoes e o dImInuto elel-vêrno ditatoria e que nun- on em. egun o se's

'peito às conferênc�as d O �ORNT�Lb Jyn °Efe�tor�i '
.

Se o .inicf.o da contagem torado atê o momento ins4ca se extinga a liberdade as forças nacionalistas ar-

'p�rlOtr rl u�ad ml'nl's"" '-f'o'r como parece mais pro- erito no Ainapá e que não.

d d d l' h gorJ po chefes. de govêrno, propos 1 ao erem aIn a os -
,

d 600de ex.pressão a �r,ra c õe mas se ac am a ..
-

!. -'
c n-itado- vável 'da morte .ou da ,co- ultrapassa e ,

Libértador SimoIr13dlivar". derosamenJe 'armadas.
'

ta pelo Kremlin.: tro qUe o compoe 06 ". : '

:;:=====::.:.=- =-:-_-:-"""""--:-:::--;--::.:�_;_;;_�;;;����;; fermos que reclamàvalrn,' 9laud�o Luiz da Costa, --'
d 18512 I' t' da Escola Mi

í
ILDEFONSO JUVENAL

sem compromisso de qual.. depOIS da figura d� Brazat�����:l��:;ngep�is, yi.: �lf���f.�mo:;:�;ap:reI.�m,Od.e��.a�o�
. VULTOS E FATOS -DA HISTÓRIA" ·CA'IA.RINE.NS� i�le�:r�mu�eRtgãd.�:'��!f�;',; ��3::: �e�o��n�r��:o �Jl;'�pitasse a Metrópole naclO-

h d 1 at tlea re • .

TOR
"·áfim de conclUIr seus es- avul!a. na GalerIa dos Be�hal, aó penetrardnoIimf�r-.· �eleJila °d:eg�a�dérlidealist;' �

O BENEMERITO DOU' ·tndos.de Medfeina na �ca- Le!llerIto� da San� Casa,tante e abenço� o, ns I li,,; da proclamação do novo re- .

demia;'-- Médico-Cirúrglea, pOIS, em epoca de erIge ver-to de' Meninos . Cegos, I\h.
t,ti sido um dOi!

para defeza de tése e oh· da�eiramente alarm.antc:,·encontraria, dirigindo-o glIl�e, an�o�os próceres da .

"

tE�ilção do diploma de D01�,· mUlto fez para o reergul-bDr���ffi��Ji��r��r��a��J::t} �������a'sin;:;�r�t;��ç:�; Cla·,'UOIO lUIZ, 01-CO,Sll :�o:.; c�u{�eot;�e �rilh����:�\; '�i����, �essfoEas�e t;_st��:
O d honrosa amIzade ,de se:l .� R de OutubrQ de 1849". eVldenclado p.or ocaS1ao doagraciado com· as
..
r ens .

.

t ' .

." 40 CentenarlO da funda-'de Cr.isto e do CruzeIro do àntecessor, monarql;lIs a ,
.

'

.

d S- J A.. ' L'
-

d H 't 1 'dSul Conselheiro de Estado, convicto e fiel .e dedIcado., do-.se em 1817. Formado, iouvav�l. e reconhecIdo, d,e�- ��hgo ,morro e aOt �r�.. Era o Dr. Claudlo
.

UIZ' çao o OSpl a, . ocorrl o

mer'nbro do Instituto Histó- amigo .,do Imperador;
_

e � seguiu para a ,Provincia dn preendlme�to, em ,benefICIO ntIl!0 ou Monte SE�f!a F,��n, :da Costa homem de eom: em 1943.
.

.
.

d B Claudio Luiz da Costa nno
I Bahiá, indo clinicar na vi- dos necessItad?s; .. , t? a Capela de ao

1 n- ''Provada cultura, notave!:'1:cl oe eS�?�!!�!IC3e· Medi�t pôs qualquer obj�ção a que la de São Francisco. Du,
�

Eleito Admlmstrado.t: �a CISCO �e Paula, comI.Pni��da càpacidade de tra?all�o e Em 1947, a Mesa Admi ..
wna do Rio de Janeiro e de . (I mesmo se UnIsse peb rante a guerra da Indepen- Santa Casa pára � blemo do aSSIm a obra

. � inteligencia prevIleglada. !1istrativa da Santa Casa
. matrimônio à sua extre· dênc-ia' prestou' . ali rele·" 1836-3j3, fez em dOls anos, por seu antecessor CapItal) ·.Publicou diversos trabalhos de Misericordia. de Santos,�:i��ersas Academias e lnS-

mecida filha, o que estrei, "antes' serviços a� Pàís, ),.;or aquela .':Ca�a de Deus", Alltônio Mar�ins . d!ls San, • l'élativos à ciênci.a médic�, fe� nublicar a importantl!/�lições científi�as nabic- tou ainda mais os laços �(' como .Cirurgião-mór, tendo edificada primeIramente em tos, qu.e mUlto jlzeraldlo .. de que era perfel,to. conh�- obra MEMORIA DOS FES-,1\ s e estrangeàraó d
�m r.mizade que tanto

aprOln-, um gesto de ,benemerencJa ] 543, por Braz Cubas, au- reergUIme.nto da rman B�ai, eed�r ...como Rel�t�rlOs, M,;�, TEJOS COMEMORATIVOS
NJll10 ��tl��;ceit�ad� i��� rnavam aqu�les dois. il�s- e patriotismo, cónsignado o xiliado, por n:'-0radores do creada ..em 1?43 _por . n:0rlalS� ProposIçoes, Notl-. DO 4;0 CENTENÁRIO DA

.

G' tres brasileiros, de Idelas soldo de seu alto posto. em
' lugar. no outeIro d� Santa çub!lS'. a prlmeI.r� que se. elas, Teses" "et�."e; como FUNDAÇÃO 'DO HOSPI-�l��todeH���[��� �a ���r\� políticas tão evidentemen�e

I benefício
das necessidades: Cãt.arma, .so� o sl'gno da InStltUlU no BraSIl . hi�t?rlador: HI�Orla des-, J:�� r����:-br: c��i�����ocupante o estimado hi$to'·· opostas ou discordantes.. públicas da Bahia. I bOl).dade Crlst!l, �om. G no-

D
.

d 'sidir duran- CrltIva d� Rebeli��4" dÓ �5
pelo apreciado jornalista,dador Carlos Moreira Go- Nasceu o Dr" ClaudlO Em 1823 mudou-se pa�a me de "HospItal de Topos eP?I$ e Ie

Santos de' Outubro de ,el-.,
f T h' t

'

mes, nosso ilustre e distin.. Luiz da Costa na cidade do a capital daquela provineÍ9,
.

os Santos", - o qu.e outros te mUltos anos ��ado c' xou inéditos divers�;; Jr:;- blOgra o. Cri ICO. e IS orla-

io confrade. Desterro, aos 26 dias dCi- do norte dQ Império, de on- 'l,ã� lograram t:ea}Izar,em tor�i:o °d-:e o:: Ipor exer- balhos, como a "RlS ,na dor d�lv:�de AU:e�i;�m��Pe:�mês de Setembro -de 1798 e de em 1826 foi removido I maIs
de um decento, que

f"
P

- 'eomo ver- Cronológica do Imper\;"l .

fO referido facultativo faleceu no Rio de Jalleiro l.a'ra a Divi�ão Militar da I "Dotad� de grah�-e cO,ra- cer � ,proa����Ócio .

e ser a' Instituto dos Meninos Cê· f�;;!ri:°! �reo:e��: q:�ti��:fôra nomeado para tão res-
em 27 de .Maio d,� 1869,.....com Irr�peria,l GUII('rd'a d� Poli·-

I
ção e .muIta ellergl: G. �r,' baddlIde s

personificada, em 'g'os"; "Memoria: Histór!capons�bilí�sima qp.ã�· huma -

71 anos mcompletos. . da da Côrte. �laudlO lhe trouxe· eCltslvO . °I'sntaa AS sentimentos afeti- Eôbre a conquista dà GUla- - e � ação do di,gno, ilU13-nitarla IncUmbencla, por . S E 1839 J'á reforma�o Impulso com a recons ru- v u
.

.

-

F A" "Aponta- tre e saudoso "Barriga-vtlr-Decreto dii Governo I,mpe- Foram seus pais o ar- m j. .- '
•• I -

d" dT i e, paralelo 'lOS de seu gÍ'ande coraçl;l.o, fIa: ranC'6sa e
"t r d arial de 15 de Outubro da- gento Mór Jo1io In!l(!io da lHO posto de' ÇI�UrgIao:-mQ.L. çao o �i��cn�o de suas [tois, "-em todos os lugares me�tos co.nc�rnentes aos; de , encon ra.,.se a 1 e-

.

Costa e Dona Mana Joa- llassou a resld�r na· clda�e I desernV�tes atividades"
�

,

em qUe .J:;esidiu, sempre re··' erros e omlssoes q�e esc�- crita, para 'uflmía de seus

qUs�b:tif�io-o em tão ini·- quina Bittencourt. Fez�es de Santos, do htoral d.e S�o I peÉtm ei836 (4 de Setem-- Eervava diariamente, duas pa��n:'- .ao Coronel ,Iná�lo . coesta,duanos e patrieior'IJOrta'nte car',go, out�o b·r·�- -'reparatórios em sua terra I Paulo, onde durante anos, ,

b
.'

o D'" horas para dar cGnsultas AClOh nas suas MemorIas em capitulo encimado pe o"II
. •

•

'CI'dade e ao povo r.o) maugurava .....

d H' t'
..

d Provl'nnl'a da .honroso título: "DT. Clau-sileiro d.e recOnheCIdo VII. - rataI, segumdo depo�s p,ara servlU � . ·t I d' i Cl'au'dio a Santa Casa d'e aos pohres, socorren o ou-
. ,IS .()��(!,� a

.

'"
- dio' Luiz da Costa". "Unl101' e c'apacidade: Benjamin fi Côrte, onde em 1814, e!:"1t \ como clImco do HOSpl � .a I M' eric�rdi:a: no lugar.. on- \ trossim, em suas moradas, BahIa. ... B' 't "Cons;tant Botelho de Maga- matriculado na Escola Mé- Santa.' Casa, o qude aZIa

\ d
IS

ncontra na b�se de liuando necessário, os en-' A obra bem,faze'Ja do Dr. enem�t'l o ,

lhães pr{)fessor do estabe-. c;jco-Cirúrgica, diploman - gratUItamente. da· o o seu
.

e se e ,
.,

Reuniu-se o Diret

tABAC4S, �5 (U .. P.) ;-' Pod,irosa· guarda militar nfe da junla .tUi. 'que I

governa a
__
Venezuela, ocupa Q Pa lacio Miraflôres" reJidencia do

. Presidente da Re�ública; 'O _
Almir�le Larazaha'. preside -!ra a residêlldál,.(o ex:pres!�enl� e �s ex-membros de go lacio_ A medida

.

loi 10000ada em
lace das depredaçoes co.melIdas pelas turbas exalladas co' dispondo .e 18"_'s, fOI e.vlada a Bolle p�ssada para o Pa verno.. ..-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Flori�nópolis, Domingo, 26 de Janeiro ae 1958 " O ES íf.,?O':_ O mais an

---- - ,-------------_._------_._---------

Num dos lugares mais
� frios do mundo __,. Igloolik,

.

situado bem ric coração da

\
'

região ártica do Canadá -

- jovem' Odtavio .

aconteceu um dêsse� fatos
de Oliveira. " verdadeiros que

I

parecem
�

-.". sr. Celso Furtado. "mais estranhos que a fie-
_:. 'men�o Roberto Vieira ção".'

AGENOR ALVES da Rosa.
_

.

Osvaldo Melo I No verão passado, o Co-
_ Faz anos hoje, nosso, - jovem OldemarMoser. MAIS UM CASO RARO E .. .- POÉTICO, - Regis- mandante Hans Anderson,

amigo e conterrâneo sr. - sr. Pedro José GiL rra- se pôr amos à profissão e tambeIIl(í{para anotar mais da companhia de navegação
Agenor Alves, pessoa de - sra. Carmela Salómé um caso "gazado" entre os que já enumerei ha, dias. Motor Vessel, Calanus, foi

muitas' relações nestaCapí- Pereira da Silva. O ról é demasiadamente grande, ,porém, figurando encarregado de uma expe-

tal, onde conta com um
- sr. Newton Garcez. sempre entre os que fazem uma cldada.Hr com pr.àer. dição pela Junta de Pesqui-

grande número de amigos; / - sr. Djalma Coelho da Vamos ao que ocorreu, precisamente, na madrugada sas sôbre à Pesca do Cana-

entre .os .quais os que fazem Silva.' 'de ontem.
. dá. Fotógrafo entusiasta, o

parte do Clube de Pesca e
- sta. Urânia Moura, .Entre as arvores que enfeitam e d.ão magestade ao Comandante Anderson fi-

Caça desta Capital, onde - srOscar Schmidt, jardim Oliveira Belo,-há um velho flambauyon qua todo cou sériamentéâborrecido
suas aventuras são sempre

- sr. Gabriel Garbelotti. o ano se reveste de flores vermelhas, entre outras da quando perdeu seu fotôme-

ouvidas com atenção e..
- sra. Zoraide Nunes.' 'mesma família, que tambem ali se encontram.

.

troo O resto dá história se-

algumas restrições que sem-
- dr. João,Monn.:) , A que se ,tornou ponto de maior atração é exatamen-, rá melhor contada com as

pre são feitas aos caçado- - Sr. Jairo Lisbôa. '.e uma que fica situada à beira do murmho de pedras, próprias palavras de An-

res, principalmente.. - srta. Clara Junkes. deitando seus ramos floridos sôbre a Praça 15, junto de derson, em carta que diri-

Na data de hoje, festiva - sr Timoteo Justo Paulo um quiósque onde se situa. uma, agêl)'c-ia de venda de giu à fabricante do fotôme-
toda a irrequiéta turma o Alves. jornais e revistas.

'" tro, a General Electríc

natalieiante não perderá - jovem Walter José A velQa' ar-vore, ainda para mais destaque, "reune Company:
oportunidade para oferecer Alves. em 'flua eópa, um grande blóco de magnificas osquldeas "Encontro-me

/'
em Iglo-

aos�ámigos, mesmo _ os "da - sr. Rudney Otto .Pfu- de vatJadas .�spéciêS·, que são o encanto de quantos as olik, pequena aldeia de es

onça", uma farta mêsa on- tzenreuter. contemplam.'
"

. quimós, situada na costa

de será servida macia. ear- FARÃO ANOS; AMANHA
I

Pois foi ali, á raiz da arvore, que .apresenta grau- gelada e deserta da Baía de,
ne de pardais e siri's da ,- sr. ·Jáu. Guedes da ' F E t d h

Ides aberturas na sua baSe (com raizes expostas), qUE> AOX. ncon ran o-m,e a

gôa da Conceição. Fonseca Sobrmho: . urna dona cadelinha, de pequeno porte se enfiou, para cerca de um ano, natural-
--.--'----. ------

<\0 Agenor, nosso abraço. - I?r. Telmo �lbe1ro. dar ao mundo canino e não canino, uma matilha de ca- mente tratei de trazer co- OS FUNDAMENTOl DO IMPÉRIO,
SA���t ��RA I d -Jovem �alS fi�rde1�0 chorrinhos de todos os pelos e raças vira-latas, numa

. migo mais. "convenientes

E e �scaren as,
h
o de demonstra cão de- fertilidade .. '. paterna." 'materiais e equipameritos B R A S I L 1:-1 R O

'!'l\.ans�orre em. data, �e ho- • FranC1SCO Masca:en as e e, .0 curioso fato tem atraído ao local muitas pessoas fotográficos de que podia ',' t;;

je �:a1S um. alllversarlO, �a- I
sua, sra. d. Ondma Masc: ; que' vão ali espiar, acocorados, o maior acontecimento dispor, para obter fotogra- VINDÁ DA FAMILIA REAL - O DESEMBARQUE

talícia da gal�te. menina renhas. da semana que findou: '

. .:;'���. fias de cenas de inverno - D. MARIA I - J,NSTALAÇAO DOS REAIS SO-

�andra �a7a, filhinha que- \
'AL

..

···U·r--G'==A'-S-'--E'
� j E cerno 'era de. esperar, o ilhéu não perdeu tempo, neste lugar tão dificilmen- BERANOS - OS COSTUMES DO PAÇO: - D. CAR-

Tl�a do eS�lmado _
casal sr. / irradiando boas-e aplicadas piAdas. c ,�-f te acessível. Consegui, real- LOTA JOAQUINA - D. JOAO VI - ABERTURA

M1lton LUlZ Buchels, fun-l -

.
. .. _

. "".,
te r f li

cíonárío do Banco do Bra-' Confortável e espaçosa re- Quanto ao. que me toca dizer, apenas, lo�v.o, o bom men e, rea izar açan as DOS PORTOS - OUTROS FATOS

'1 S/A d d 'M . I sidência recem construida à gosto da cadelinha, procurando. um .local poético para
como a de fotografar aní-

.

S1 ., e a sra. . an.-: .nra "delivrance". mais selvagens raros em A N D R É N I L O T A DAS C O
Iene Maria . da Silva Bu.' rua Luiz Delfino 37. - seu ambiente natural; co- '-- .. 7 '.--

"

h 1
?

\ T t
à Cri pim Mira 88 E, tambem á sua inteligênc�a,. escondendo-se de

_ c e e;, <,
.

ra ar a 1S
. _,_. olhares 'maliciosos e pondo seus filhinhos ao abrigo da bertos de gêlõ, com o auxí- As consequencias do asilo da monarquia portu-

, A Sandra Mara,recepcio- j I I'
chuva e do sol, já, que, sendo vira-lata, sabe bem que

encontrado o outro. Não guesa na colônia do Brasil já se havia esboçado mes-

na,:á as suas Inúmeras ami-
i -P-OHII' 'DA SMA seus filhinhos' não irão. ter berços _

macios e, coleirinha consigo explicar esta extra- mo antes da Família Real abandonar as plagas portu-
guinhas com farta mesa de lU·

. de prata #no pescoço, nem mimos eti;atos especiais de o-r d i n á r i a coincidência

-dôces e guaranás.
'

'r Ataques de aÍl!1la e b�qutte -ar- POUCOS (homens brancos
guesas,

O d· lmei d
ruinam sua saúde e enfraquecem o cr-iadores 'e pais 'ádotivos· granfinos. Quando o. Pr-íncipe ;Regente D. João apodou à

Esta o a meja.a San ra. co�allo••Menda,. domma �lda- Como nota .final' e tambem diglÍa de registro acres- fêm andado P9r aqui e, pe- Bahia, é.ra Vice .. rei do Brasil o 8.0 Conde dos Àrcos,
Mara e seus papás" :-votos, ::::aç::,�!��:it� cente .. se qu'e, 'tanto a cadelinha como seus fiÍhinhos, lo que fui informado, so- de Noronha e Brito.
de parabens e um . futuro. tr,anqulla' delde p 'pIi1melro- d{a. mente eu possuia um fotô- '

. Compre Mendaco aliida boje. N_. estão sob a guarda e diréta proteção de um_,grupo de O Principe foi acolhido na Bahia com a hospita ..

rlson��nina _.. Iv.nu..� � .ua ma!�.proteç� garotos, jornaleiros, que assumiram o encargo elogia-' :�tr��:::�o,ti�o���!�u: lidade simpática dos seus habitantes e com as homena-

vel de mãis secas... t....- gens devidas a tão alto visitante, inclusive pelo Cover-

: • ,"
� O.... li iÍ�t� EI1!" n�u ..i,a" !"Jlh 1>'ás unt� nã? "O" f':'�';;d� :a:�;"do 1�� ;��;'..<Ia C"pitar

D " JOã� de Saldanha de Mello e

',I. . I L CM 'JI.'!Y . C A R V :.L 11 iJ

'

_j
,_'
- .'

.:..:., E'D' I f ..

! :- ..•�
" ... � �;irs!� ,��� a�:� ;i�"��. 'U:":�i�:;�;:��".;i���eoi�:

, ,.••"•••��•••��••iib••••••••••�,••�•••: ' TranspoW':Jes _Aéreos Catarinensê: .S:A. cionat;. cO" segúndo fotôme- Salf,�doN e, �ara �e�-t:..ll}.u"nl13:,r-�.-���nho qpe ·fa'zMl,'-

:,"l.,�t,� < � �ft" H� _G�:·.M. E ..M ,R U ' '. �s�mõlé!a Ger�l. Ordinária
iro não estava em muito

se com}lrometIam a const1:tl-ir uni Paláúo, pah. séde dt; .'

,

" '.
'

•

Q .. '< Pele presel'lte sao conVIdados os senhores acionis- bom estado; por fer sido Governo.
.,

,

;iA; - '�o.()i."preso na praça da Republica, no Rio üm' ci- tas da TAC.� Trffil:sportes Aéreos CatMinense S.A., a mastigado por<rlgum animàll Era. como que um profecia .. :o pbis muito bem fez

vdadão ruin-en.o que estava lav�nde-no- la_gã artifié-i�l su�, comparecerem: à assembléia geral ordinária, a se reali- ártico. Uma parte da cai-l:to Br�sIl, trazen,?o--lhes melhoramentos e confortos ...

únic.a rou�a. Per�enci�, 0. estImado a um,cluhe <!_� Ru '

.. ?:a� no ,dia 24 de fevereiro d� n958) ,à� 14 horas, na sedie xa de couro. desaparecera, DIzem qlle dentro daquela cabeç-a enorme, onde

mama, e ha d.,ez .dIas. ele v,mha tomp,ndo banho nas aguas soc1al, a Praça 15 de Novembro Edifício Sul América perto do local em que fôra os olhos esbugalhados, os lábios grossos e permanente ..

d?mesticas daquele lago al'Hficial assim como Deus' o ·4.0 pavimento,. a fim de delibe;arem sôbre a segujnt� a cúpula de incidência da I mente descerrados, numa acusação. 'de parvóice, as

pos no mundo... ordem do 'dia:, .._ -, caixa de llila�éria plástica t)ochecha� gordas e coradas faziam-no imensamente

_

Esse exótico e. _prosaic(l' c4da;dão aportou no Brasil
, 1) Exame, discussão e deliberação\ sôbrEY o relatório luz tinha sido mordida e a "�rote�co, a�àsalhava-se. um cérebro que sabia penSH':

nao s� sabe co�o, com9 não �abemo� �té h_oje como é, da diretoria, parecer dei Conselho Fiscal, balanço �e con: lio de meu fotômetro. Alta- e ter a noçao do seu dever ,de monarca".

!llle vwernos. COl$as da }1larayIlhosa uIpgraçao que na .. tas, _ :referentes ao exercício findo em 31 de, Dezembro mente satisfatório foi .o' A corresponr:ência que manteve com o seu. Minis,

turalmente não acha j'usto trazer colonôs fórt�s e tra- I dE: 1957' funcionamento do fotôme�,' Iro, Marqu�s de Pombal, Tomaz Antopio iÍe Vila Nova

b�lhadores, ,a�ri:ultores para' alimentar' a querida. pá-' 2) .EI�i,�ão da Diretoria e membros �.fetiv�s e suplentes ti·o, quando a temperatura Portugal; citada por Varnhagem na sua. "História da

.trIa.�,O �egOcIO � fa�er com:que mais vigaristas, mais
I
do conselho fiscal ,para exercicio de; 1958; ,

da atmosfcéra estava a 50' Independência, mostra, o quanto trabalhou para: o bem

ladroes mternacIOnals e maIS malandros povoem noss 'IS
. 3) Outros assuntos de interesse da sociedade _ .

gráus abaixo ·de zero e as I brasileiro e p;ua a manutenção da justiça nos imenso'\

praças. Te�Qs lugar pra tudo. e pra todos.
.

Florianópolis, 22 de Janeiro de- 1958 I condições peculiares da luz territórios que tinha sob seu domínio. ,

Mas ... pem. O Ulmeno naturp.lmente, ficava ao na.. João David Ferreira Lima _ Diretor _ Presidemte
. r.ef!etida nas ilimitadas vas� I. Não fô_r� prep�rado pa.ra subir ao trono de Por:'

tural, cpm, tôda naturalidade. Imaginemos o gringo ma-. '.'
' !, p';A.T1tsJI ' :1': J, "

. tI-does cobertas de neve "ugal e por I�SO nao pOSSUIa perfe�ta educação.
'

Uma

gro, �e cocor.as, em pêlo, perto do lagosinho,. em pleno' Aeham-se à disposição dos senhores acionistas da tornavam pràticamente im-
I estranha fatalidad'e pairava sôbre a Casa de Bragan-

_ coraçao do .RIO, a esfregar pachorrentamente os último.;
I
"TAC _ Transportes Aéreos 'Catarmense S.A. os docu- possível calcular a luz sem' ça, onde, depois de D. João IV, o filho do Rei não su'_

panos. No bolso de qualquer peça, é lOidco; deveria es mentos a quel se refere o art. 99.,. dOi DEcreto _ Lei nr. aU,�lio �e um fotômet:o. 1 h!u ao Trono: Quand� mor�'eu D. José, em-1'l78, o Prb.·

tal' bem guardada sua cadernetinha legalizando. sua
•

2627, de 26 de Setembro de 1940.

�'
!n{ehzmente" perd1 .0 f cIPe",d,� B1�sIl D: J?ao fOI a�tomaticamente elevado às

perm!\nencia em nosso querido Brasil. ,Florianópolis, 22 de Janeiro', de 1958 foto�etro� um PR::1. �a.LS I J�olll<tllas de Prmclpe HerdeIro .. Em 1791. agravou-se,

Os nossos valentes cavalarianos descobriram o João David Feweiroa Unia _ Dir 'r � Presidente i
de tres meses depo1s, um es •.•ssusbdora'mente, o ,estado mental da Ramha D. Ma-

n'O.sso' .herói por ouvir dizer. E, numa de suas famosas --_�
!
quimó enc.ontrou-o e d�,:ol-ll"Ía I: '�cu�a demênci� tomava um aspecto tal que urgia

cargas, foram ter à marge:m .do lagosinho artificial da I", ve�-mo, decl�rando te-lo

I provlde.nctar
quanto a suprema go.vernança".

praç.9, ,.da Republica, ex-campo de Santana e ex.. Lar,go .lnslOulo B'ra�I·1 _ Esl�dos U·m·""$' retirado debalxO de urna
' FOI convocada uma junta dos médicos mais notá-

da Lampadosa, e en<;a'�aram o natural da terr;:t de ma-
� a· , U.U .

: espêssa c.amada de neve

I veis,
de LisQôa, p�ra ldi�er �o estado da infeliz ,rainha

dame Lupescu.
-

A U L 'A' S DEI N G L E'" S ' que· cobna o mar gelado. e, o laudo que assIllala o fIm de um rei-nado, traz en·

A reação do seráfico nudista foi de extr�a sur-
�
.'

I
. I Uma sema.na, mais tar?e" Ire ,as assi�atu:as, as de Francisco d.e Melo Franco e

pr�ª. Ele, ,á essa' altura, não podia compreender qUI?; , As matriculas estarã.o abertas d.e 27 do co''''
Qutro �sqUlmo� que tambem, ,Iose . CorreIa Pü;anço, 'dois brasileiros". No dia 10 de

como num país civilizado, onde ele tivera a maior 'feci- : até 8 de fevereiro. Turmas para meninos (de 12 a aIS' souAbel'a que .eu perdera o
I
fevereiro de 1792 D. João, Principe do Brasil, assinava

:idade em entrar, pudessé sua �legria pura de viver set" anos)"e pa:a adultos, de ambos os sexos. I fotometro, velO
..

tra�Ler-me f-l.�m _De�,r.eto:, �vo.cando. a sí, o Governo de ,Portugal, deviS--:;,

h;ansfô)'ID.ada"em '.cana' simpl.es.. ê também pura. A"'ui é MENSALIDADE' C $' 20000
<

•

.

di'
um segundo lllstrumento" 00 ao notorIO ImpedImento da moléstia da Rainha" e

'" ., r
. , para cnanças e para a u

, 'dA t'
..

d .
I· - . . ·Y. - ' ,

.

preibidq' ·.esjia ',folga de mosttàr paJ;tes' -mais íntimas e' tos Or$ 300,00
. � -'. I

1 en 1CO a� pr1me1ro, e-
I
desta manelra,_ o Pr�nclpe torn·ara-se Regente do Rei-

escOlldidas, 'do sol .aos tropicai� habitantes da t.err·a d·� NBA
..

l'd d
" b d t

c1arando te-lo encontrado no de PortugFtI BraSIl e Algarves
_ . . primeIra mensa I a e· sera co ra· a no ai o . di'

.
-

Santà Cruz. O irmão em ideal de Luz deI Fuego. teve da matriícula' \ I
estava mUlto estraga a. Êste homem que fundou. a nossa, nacionalidade, é

que vestir a rou,pa' molhada" muito a contragosto, e dar Maiores ihformiaçõds na Secr�taria do Instituto, i (Western News)

'I n�al estudaq.o e pior compreendido por todos os histo

,atrapalhad�s satisfaçÕes ao comissário do distrito po- à Rua Felipe Schmidt 2 sobrad.o.'
nadores portugueses... '

, lieiaI. O que mais admira, no .caso, é que essa gente, na " .

'

,

-. -,-. � , I ( A S A ,"Graças ao prestigio de, Lord Stranford\' conseguiu

teáa deles garanto que não pratica um abuso dessa na:-- I Sindic'alo' dos Jornali'slas Profl·ssl·onal·s:' I �t Grã,-Bre�anha do P�incipe-regente os trat.adas de 1810

tu reza; Entretanto a.::.f!'lma d.e !Iernocracia do .Brasil de- _
,

.

•
li ;, ' Aluga-se, com contrato e' (for�m �OlS, um dê .ahan.ça e o. outro de comércio), cujos

.

ve ser' tão gráIiI�e,. Q
..
·ue eles chegãm- aqui e se põe em de 5anla.I':I·'ar,"na � fiador, casa residencial no I angl!camsmos lhes patenteiam a: redação originária"�, .

pelo t<;>m3:_pdo l;!a'll,hp,pâ praça da República. Democrac!(', \;
. I c�ntro, servindo,. tambem, (Continua)

- (.é in?i��!.q5'l}:��.,,r�es Hpens�r. E' :formidavel li�ssa,pou- A S'S E M' B' LEI" '1'11',:.' 6:"E;'R A'L I para escr�tório. Informa5ões j'lE:el'A-'O
.

IR'MA- B'ER,H.WARDA"·,�

!
,

.

lJCa.,-lIOlg,l'latona, meus, amIgos e se ela contmuar, 8,3. . A- I;; a r:ua Pedro Ivo 11, ate 31;U .'
.�7,

, _>:!im,. ,{emas qÍl.e fazér maio!'" o lagosinho d� 'referida .

.'
. .;., , de Jane.irQ, exclusiv3r�ente

i.',:':;:�i��ç� P?'Ís- :,d'éve "ha:,�r' milito mais ,estrangeiros uteis EDITAL DE CONVOfACAO no horário das 9 às 10 horaS.-
. Ass,emblé,ia Ger,a'l Extraordl·na'ria

", C.QIlíl?, o
.. t:uI1feno� para tomar banho nu em plena capital .,,",.

�

•. {in. republIca!. '.
-

'. 'De ordem do sr. PreSIdente, c'onvoco Assembleu'l
,., , ,.

.

' , Gel'al dos I!1embr{)s deste Sindicato,
J

para, no dia 20 do

,·......-;;:-S· 1,,-. T· I' O V, 'E N D E _ S E c;orjrentert, l�sb 20 horbas, na sede .soteial à rua Trajano, 2.1)"
.

'ln( ar, e I erar so re a se_gu,I,n e

ORDEJvI D.ODlA
1.0,- Aumento das inensálidades;
2:0 - D'isctissão e definição dó i�em a, paragrafo 2.°,

do' m;tjgo 12 dos Estatutos; <

I

3.0 - Estabelecimenfo dum Regimento·Int.�rno sobre
a apl icaçãó do item a, paragrafo 2.o"artigo 12 dos Esta�
,tutos aos. membros deste Sindicató.

A Assembléia se l'eunirá à hora prevista, com 2/3
d03 membros do Sindicato. Não alcançando numero legal,

136' [uncionará meia hora depois com qualquer numero pre-
sente. •

Florianópolis, 23 de janeiro -de' 1958
Edgar Bonassis _. Secretário

i

o Impossiy�1 Acontece
;,

ANIVERSÁRIOS

FAZEM ANOS HOJE

VêENDE;..SE·SITIO SI1'úADh.EM POTECAS: MUNI-·
CIPO' DE 'SÃO JOSE', DE 3�0.000 METROS, COM CA
SA, F-ARTE PL�TADO E PARTE COMPOSTO DE
MATAS COM MABÉIRA D:E LEI" .

'

AGUÁ ÊM ABUDANCIA. TR�ATAR COM:O SR.
'

N�ON,; PUMT.E SCHQ.TÉL, .,38,' TEL .. 3140.
'

---

C A, S. '1,:
.

_' 4�' L· U· 6 ·A � 'S E
- (", .

.

'. :; �
.

Magru,iça ..�esid&lÍcia � Rl,!a ,Tenente ,Silv:eira,
(Em tt.ente· ao Lira) -

. ' '- � " .' '.'
Vêr e tratar no locali com o sr. LUIZ TAULAIS,
pelo fone 3821.

Atendendo a um colecionador de mancadas da

imprensa local, assinalamos aqui o recorde batido

pela GAZETA, de 22 do corrente, com nada menos

de 6 apetitosos' "pasteis".
'Tres deles, referiam-se-a datas truncadas!
Pois bem! "O Estado", de ontem, justamente

nesta 2.a página, um pouco acima da nossa, crítica,
lascou um "Domingo, 26 de Janeiro", quando' a edi-
ção �ra de sábado, 25!

.

Comovedora solidariedade!
* * *

Afim de que o impertérrítç Comte. Ger-al da
Polcia Militar não mande mais abrir iquérito para

apurar de quem são os pseudônimos que aparecem
. neste jornal, informamos-lhe, sob nossa palavra de

honra, que "Cosma sem Damião" não é, em abso

luto, "Damião sem Cosme" .

-c,

�

".-

Rosa

ALUGA-SE VARIAS EM.P�DIOS TERREOS E
CENTRAL. INFORMAÇÕES NO TELEFONE 3512

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Domingo, 26 .de Janeírô de 1958
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.,..

•

" /
,_ .... 7' _'" -l

VEJAM "lGUff!' 'p-RE:eQ DA G-RUJIIHA
I(

. ._,..... J._ ,(

.�

Calça .de línlt� p/homens
Shorl de 10nOí' p lmeninos.

Toalhasz'pbisljcas
, Camisolas - aesde

,

-, .q'" .

Combinàções' �
.

desde "

, t

Shar! para,.m_nina
.

Pijamas para Homens
,Finas guarniç�es de mesa a

Ternós pa'ri. h�mem desde
.

Blusa de jersey, moderníssima
CGnjunlo de PZ'��a pI meninos
Vestidos pi ,senhoras e senhorilas - desde

, Souliens - dêsde
Camisas para h�omem - de!de
Pijamas para Utoças
Veslidos para n)eninas
,Guarnições de ciama
... o.' .;r

...

158,00
30,00
59,00

.

59;00
49,00
63,00

175�oo
110,00

� 435,00. - .

79.00
73,00
98/00
12,00'
75,00
156�oo

,

98,00
188.90

L

t

:. , Bicicletas Monark a Cr$ 3. 69$,00
E

Mais Uma 111finidade de Artigos, por Preços
, I.

,
,� \

. '"
,

.

R""YjJ IUQia.,á�ia.A"ÇRIJ'I. 4I_NtlelR'A- .ft,",*"D;l'� "":-

;l�YlRiBUNAiA:::offl�::óiAt DE INs!,1IT:��OR':� 6B!�íUA'�d.e 'Nos Bast,,",m,.ôres du" MSD-d--"';"'0-ELEIÇAO MUNICIPAL DE JOINVILLE Proponciona o melhor Penteado - corte
,

Torno público para conhecimento dos interessados, .cabelos qualquer tipo - Permanentes Frio
por AL NETO ímplicíta, de como os fatos. R.KS, E :eROBLEMAS DEque o Egrégio Tribunal Re.giona.l Eleitoral pela Resolu- ,

- Elétníeo, etc., Q I' f
- I

d
"

dos" I
'

,

ua e.li unçao e o pa- evem ser encara os , NOSSO T'EMPO':''çãó nr, 5.239, de 20: do corrente mês, :foixou, a data de 11 Rua Victor Meirelles, 18 .

I'
.

I ,.-1 I
-

,. pel do jornalista na socie -

.
E Henry Luce contínua: I' "Saber qué não se sabe éde maio de 1,958 para a rea ização üa e eiçilo paTa o

(URSO PA''RTICULAR "SA-O JOSE"
'

preenchimento do cargo de Prefeito Municipal de Join-·· -

,. ..',,'. ',dade democrática j
.

I "Pensamos q�e uma_ im- I
ainda hQje a suprema aftr-

ville, vago em virtude do falecimento djQ. dr. João Cólin. Diretora: Prof, MA�IA,MADALENA DE MOURA ,Êste p�Qblema acaba _ô_e pr�nsa, que queI.ra" v���a- I maçii:.o de eulturam porqueSecretaria do .TRE., 'Florianópolis,' 21 de janeiro de
, FEURO ser estudado

_

com grande d�Iramente servir ,os eída-
i
só o homem cú'tto pode CQ-1958. ,_

."

JOAO MARÇAL - CurSQ correspondente aos Grupos Escolares, e pl'e-
I

acuidade pela UNESCO, daos deve ser umarmgrensa
. nhecer o limite d

.

Diretor da Secretaria, interino, '

d
.. -

G'"
I '

f I o saber,para para .os exames de a missao ao masio.
, I No relatório com. que que não se con: orma pelc '

seu e alheio.

A G R A D' E, '(�I·'-:-M'-E,N-' T O
No ato da matrícula, os Srs, Pais .pagarão a' primeira

f' praz d c fo'r ism I
.

.,

,

-

I
conclue as ,observáções 10)1, zer-uo onr mis o, mas

,mensalidade e J'óia. ,

'

-

"O
\.

tas, a UNESCO declara: 'que, enquanto deseja ser ra, para se chegar a'

MATRICULA: De 28' a 31 de janeiro, para os anti-, I IVírgulíno ,Ricardo Goulart, filhos, Genros, nóras e
gQS alunos do Curso. De 1.0 de fevereiro a 12,' para os

.

"Os jornais, e agencias popular, no sentido de al-
I
€ss'a conciencía, não bastanetos, agradecem o confôrto das t>essoas que compare- ,

blí adquir-ir assimilar a
' ...4'

it" alunos n.oVQS I de informação que forne- c!l-nçar um P!l ICO numero- '

.,'
. I· ,"qor-ceram ao desenlasse da sua' inesquecível, espôsa, mãe,' ,l.

• " '.i
h f" �O' , •

S"'."..,,, e' avo','Cecília "Othílía Goulart, "ocorrído dia 17 Abertura das aulas, a 1.0 de março.

'1 cem notícias, ao entrarem 8.0 que I e garanta a e !.- maça: e necessario ° exer-v_"" ENDEREÇO� Rua Saldanha Marínho, 34. .

h I ..

do : 'tidêste, 'Outrossim agradecem as pessoas que. enviaram, em contacto diário 'com a ciencia, não ten a, por- OH - CICIQ o senso cri co, oHORA'RIO: 'de 9 às 12 horas, I I.flôres e telegramas,.
�

,
,

população, exercem sobre a tro lado, rnedo de arriscar-
I qua� não é, por, definiç�o,

fN D U S T RJ A L MA D E I.RiE I R A O'R�EM DO� AdDVS9GADCOS �9 BRASIL 1.·;,7::,:.:i:o::'�uad::;,::: ;�P::::;id.:e::'· t=:-':o��: :�::::n�:o=a:,

SOCIEDADE ANONIMA .

' "Sessao e anla alarlna .

I
da.

I
sa�Qr �ec:ssá�:a'''' �

. , ,"� fo;m:.ção do' eSP�,i�J- Edital N," .. 11-58 ;, •
_

i ,,"Na competencia e na ' epOls e CI ar as QPI', SQ e au en rca na me I a
-' ASSEMBLÉIA GERAL ORpINARI� ASSEMBLEIA GERAL

, I conducta' dos encarregados n!ões acima, a ,revista't»N em" que, ao adquírír' infor-
� O � V ?, "C A ç f\- � .

,

.

"

.

(2.a convo�ação) ,.
_

,

de p�eparar, selecionar e "menciQna os seg_!lintes pa- � maçãQ, o homem adquiraPelo presente edItal, fI,oam cÔ,nvldado,so.
s Srs.

aClO,-'I,
De ordem d0 sr. dr. Presldente,

,conv, .oco.
os

Senh,Q- . t
'

f �,�agrafQs d,e'AdQlfo Casai" tambem a

c.apaCidade
para

. d" "d d 'bl"<"
.

"

S
- A. d apresen ar a m QrmàçufJ ;... _mstas esta socle a e para comparecerem a �em ele res AdvQgados ll1scntQs nesta ecça() e no �zo e seus

. . "/'" M t' r' FIGU
I

\'t" ,

5' geràl o��ária a realizar-se ,no dia ,23 de fevereiro prQ- lire!i,os, para a sessãQ de AsseI?blé,ia, Qeral (art, 59, I, 'I re�Hde'u!lla I�portancla Vl-,
Qn eI-ro, n.o lvro ..

,

a &1 uar,
.ximo, às oito (8) horas, na sede social, à Rua 15 de No- lo RegulaméntQ (,) que se realizara as nQve" (9,00) hQ.. tal para tQdQs.

._"

. v;mbro,.s.n., �a cidade de Videira, a fim..,de çleliber�rem r�s d.Q dia 3 de, Fevereiro vindQuro, na sede'<desta Sec- , "A, -m�dida que.o tempo'" 'DE S,�OD'O'R'sobre a segumte: cao, a l'ua TraJanQ N. 1, 3 . .0 andar. vai tornal}do mais cQmple..' .;;.'

O R D E M D O D I A '.

Ordem do Dia .
.

_ .

. xa a vida nQ mundQ é que1 - Discussão e ap�ovação do' relató;t:io da diretoria, 1) - Discussão e �provaçãQ ,dQ relat?r�Q e CQntas
I' , M ,O D E R NO,balanço geral, (conta de lucros e perdas e parecer"

.

da diretória, referentes aQ exerCíCIQ de 1957;' se PQde aquilatar, corr
,

.

.

,do conselho fiscal, relativos ao exercício enc.errado 2) - qüaisquer outrQs assuntos da competência da mai.or claridade, CQmQ os

,O �'-I L.em 31 de dezembro de 1957; assembléia, acontecimentQS em unico' ,

2 - Eleiçã,o dos .m€�bros da diretoria}, .prazo dQ s_'u
, FlorianópQlis, 23 de Jáneiro ,de �958 ',' sector deste,' seja ele qual A';'6 'R A; D A' V E L'mandato e flxaçao dos seus honorarlOs;

,

. Estevam Fl1'egapam
sobre' ,0 "b â Ih f I 1 for, p.ode influir ,. '.3 - Eleição dos mem ros

-

o conse OI isca e sup,
.

,

\ 1.6 SecretariQ ",
/

'

".. • " ,.,

"I �::o�
exercíclo d� 1958, e, fixação dos seus hono-

ESCOLA I. INDUSTRIAL DE, Floianõpôlis ���a::s,�ilhões de seres Para' a Desl�lecçao
, "'_, 4 - Oiltros assuntos' de ,interesse social. ,

Henry Luce, aQ decla,ra_r , dos
.

SanitáriosV:ideira, 14 de .janeiro de' 19..58, ANO LETIVO DE 1958
,

a$ normas da famosa re-A,máldo Anghinoni � Diretor INS.CRIÇÃO AOS EXAMES VESTIBmLA�ES:' De
H I G I E N I Z'A

'",

. Antonio Abílio Luvis:à - Diretor, 1.0 a 15 de fevereirQ, das 9 às 12,hQras, ,

vista TIME, assim se ex-
.' .

.

,

'.

A V I S O
.

.RELIZACÃO DOS EXAMES VESTIBULARES (MtS DE pressa: .

Acham-se à disposiç,ão dos Srs, acionistas, na séde
..

FEVEREIRO) :. "Noticiam.os catastrofes ,e D E S O D O 'RJ Z A .�desta sociedade, os documentos a que se refere o artigo Dia 20, �s 9 ,ho�,�s _
Aptidão Mental

crimes.

A R. '·O�M- A' Til' A.'99 do decreto-lei nr, 2,627,. de 26 de setembro de 1940. Dia.21, às' 9. hQras_ - Português "NQticiamos herQismQs e
'

"

Videira, 14 de janeiro de 1958.'
Dia -22 às 9 h{)l'a's _ Matemática '.

ARNALDO ANGHINONI ' " . exemplos ,de boa vontade,
,Diretor, EXAMES ''DA 2'.à E'POCA '(MÊS DE FEVEREIRO):

"PenSa�Q8 'que á funçãoA- .....TfTI,ONIO· ABILIrlLUVISA Dia. ,,20, as,,9 hQias. Matemática .

.I.'1.L' 'f' - da- imprensa é não sQment'<i
DJX'etor, Dia 21., às !r'h,'Oras Desenho Técnico

nQticiar CQmQ, tambe-�)NOTA: - Com Ia publicação deste, consideramos' Dia 22, às 9· horas PQrtuguês
,, ,cferééer uma escola de va-nulo e de nenhum efl;lito o Edital publicado nos Diarioá ... Dia 24 às '9> 'b.Õ-i�" CiêI,lcias Físicas e Naturais

�ficiais do Estado, "por três, yezes, nos dias 23, e 26 d� .. ''1)l!í- 25� i!.s�- 9' ho'f��\�, Tecn.olQgiadezembro de 1957. "
.

DIa<'2(>:' à�"'"9';" horas _ Ge.ogr;fia dQ Brasil
.ARNALDO .AN@INQNI '

" vr _ "', "

" , I

��'I'ONIO A��:�'LUVISA ��r2�_4TRiGtrtA}�';:De 2.0 a 28 de fevereiro, das 9 _às ,1� IDireto!" ' INIÇIO DAS ,A1)L.A.S:

tQres; que o mero ,relato

Distribuidor EXélusi'Q "'ra'
,

SAN TA C.A lA 'I';I'-N'A
'. . ,I

B'r a ri I i a n o de ,,- ,éS Ô U-�I'
��:t::�::' s:; :::0,v:::ri� Rua VidalRamos, 36 '_:'letef�ne: 38�_

""�fialg�U-,�*�_E La r I a 'ri 6 P�ã��.�
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, >, I?,iagnQstiçQ, e Tra�amento das �molé�tias dos
-�,. .�,.. .ófu-ôs: '.....,; Nêu:to:: ,..: . Oftalmologia e Ortóptíca,
,�' . ." �,c'í�;��giã do' gl�bo 'o,éulax e Operações plásticas
1, ,"IÍds"aneKô$:dosi "Ui05.

.

Tràum.llfologi� 0c�lar e Eletroimâ Gigante.
. CASA <DE 'SAÚDE "SÃO SEBASTIÃO"

},
.

: ,':, :- Fl�.tian6polis, 'Tel.: 3153.
.

..... �, ,. '.

INDICAD,�;P9�IS,SfONAL.> ttO\Vfis '1M' '�E:RU
.

NARIZ E 6jRG�NlA", ,DR. ANT�;i(Ú:)UNI. • J "

(LlNICA DE OLHO,S _." OUVIDOS . 6I�URGIA _ TREtJMATOL�GIA I' I'
.

.

.:

-,Dr. G U"E R R E I R"dOO D'A. F O N' S' ,E"C A g��:��i��iO:::::;:i�isnt�7' ��ras . O S S·' ,m '8· rdiàrjamente. Menos' aos, sába'!?>s.
•

'Residência, Bocaiuva, 135.·
./

Chefe do Serviço de Otorino do Hospital Fone: - 2.714.

de Florianópolis - Modernà Aparelha-.
gem Suiça e Norte-Americana para Exa
me dos O'lhos. Receita de Oculos P01?
Refratar Bausch Lomb. Operação . de

'

. Amigdalas por processo
Imoderno

CONSULTORIO RESfDENClA .

Rua dos Ilheus 1.a' casa Felipe Schmidt 99

FOijE 2366 FONE 3560
.

'
'

,I)t. OTTO, FREUSBERG

1>R .. WALMOR ZOMElt

GA�CIA

DR. EWALDO S�HAEFER;
Clinica Médica de Adultos

e Crianças
Consultório - Rua I Victor
Meírelles n. 26.

'

,

'

Horário das Cons.últas - das
15 às 18 hs. (exceto aos 'sábados)
Residênci'a: Rua Mello e Alvim,
n, 20 - Telefone 3865 •

"

,

VISITE A NOSSA LOJA
.na, t':LARNO G.

GALLEl'TI

, "Rua, Conselheiro Mafrl\ 160
"

.

� .. 'li'e1efone 302'2 _ Cax. Postal 139
"

'i ÉnllereçQ Telegráfico ESTADO
'D J R E T O R

.

Rubens de Arruda Ramos
.

\"'''' G' E R E N T E
•

/' c' fnomingós, Fernandes de Aquino
,

� REDATORES
<.. O�valdo: Melo _ Flavio Àmorim _. Braz Silva - Diplomado pela Faculdade Na

André "Ni'� 'Tadasco' - Pedro Paulo Machado - Zuri cional de Medicina da Ilníver-.

r S t sidade do Brasil
: Machado _. ,Co.rl'tspondente no Rio: Pompi 10 an os

Ex-Interno por concurso da
, C-O L A B O R �) D O R, E S Maternidade - Escola

Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo .Rodrígues Cabral (Serviço do Prof. Octávio

...,:;l;..Dr. Álcides Abreu - Prof. Carlos da emita Pereira Rodrigues Lima)
. , " . 'Ex-Interno do Serviço de Urur-

_:_ 'Prof. Othon d'Eça _ Major 'fldefonso Juvenalo-- gia do Hospital I.A.I:'.E.T,C.'
Prof. Manoelite de Ornélas - Dr. Milton Leite da Costa * Rio de Janeiro

_ Dr. Ruben Costa _ Prof. A. Seixas Neto - Walter Médico.. do Hospital de Caridade

C· I T
. e da M.aternidade Dr. Carlos

Lange - Dr. Acyr Pinto da Luz - Ad abra ,elVe.....,- Corrêa

Naldy Silveira - Doralécio Soares - Dr, Fonteura 'DOENÇAS DE SENHORAS -

Rey _ Nicolau Apostolo - Paschoai Apostoln PAR'rOS - OPERAÇõE8 .

P U B L I C I D A D E
PARTO SEM DOR pelo método

psico-profilático.
.

Mada Celina silvá - Aldo Fe�;nandes r: Virgilio Cons.: Rua João Pinto 'n, 10,

Dias _ Walter Línhares das 16,00, às 18,00 horas

P A G I N A ç Ã O Atende' com horas marcadas -

,

' Telefone 3035 - Residência:
Olegaric. Ortiga, Amiiton Schmidt e Algemiro Silvt;ira Rua General Bittencourt n. 101.

'� nE�RE�ENTANTE ,

'.

R�presentações A. S. Lara Ltda.

RIO:-' Rua Senador Dantas 40 - 5.0 Andar

T,el. 225924-
S. Paulo Rua Vitória 657 - cun]. 32 -

.

.

Tel. 34-8949

Serviço Telegráfico da UNITED PRESS (V-P).
Historietas e Curiosidades da AGENCIA PERIO

'DISTICA LATINO AMERICANA (APLA) -

AGENTES E CORRESPONDENTEe
Em Todos os munícípíõa.de SA1'IjT� CATARINA'

ASSINA'DURA
ANUAL '. ',' ..

'

.

ADVOGADO
Rua Vit()r Meireles, 60.
FONE: 2.468 Rua Deodoro, n.o j5 - Tel. 3810

, r
'_- \Florianópolis

VK 1. LUHATO
"-- .' .

FILHO

DR LAURO DAURA
CÚNICA GERAL

( �

, f

, é

Motor ideal para barcos de recreio e para outros barcos simila
res, além de esplêndido- para motor auxiliar de barcos á vela.

Completamenteequipado, irichisive painel-de-instrumentós.
Dispômos para entrega imediata, nas seguintes" capacidades:'

5,5 BP gasolina', 3D HP Diesel
11 ,HP

" 8'0 HP
35 HP -' " -

, 103 HP
132 HP

'"
ASSINE-

(direita e esquerda)
" " "

DIVULGUE-·

50 HP-
84 HP-
./' "

'

GRUPOS GERADORES - "p E N'T'A"
Quaisquer tipos para entrega imediata - Completos - Com

motores, DiESEL. '';PENTA'', partida elétrica -"' radiador-·
filtros :.:..:...:_ tanque ':d� oleo _e demais

- pertences; acoplados dire
tamente com:' flange elastica- a Alternador de" voltagem -'

.

f
. DR. HEN),tIQUE PRISCO

tri ásicos 220, Volts - com excitador -, . 4 ' cabos' para. PARAISO

U; "ligação e quadro completo de contrêle; todos conjuntos estão lU operaçõe�! �oe�ç�Ii'�e Senho-

lU .assentados sôbre .lonJ.arinas prontos
.

para entrar-em funciona- m, ras - Clinica de Adultua
1')

�
Curso de: E�pecialização no

.
mento. Hospital dos »Servidores do Es-

··":REVEND-EDOR�,S ·AUTORIZÂÍJOS PARA O ESTADO

DE'�'
ta���'rviço do Prof. Mariano de

S
Andrade).

. ,

.',. ANTA -CAl'ARINA Consultas' '- Pela manhã no

IMACH.ADO' & Cia SIA Comércio e Agencias ,

Hospital de 'Caridáde.
Á tarde daS: 15,30 .horas em

, Rua Saldanha Marinho, 2.-, Enderêço teleg: "P R I M U S" mI
diante no consultóri.o à RUd.Nu
nes Machado 17 Esquina de r: rà-

ex. POS�Çll, 37 =: ,Fone '336'2. -, FLOR�AN<?POLIS :

_.
dentes - Telef. 2766.

-;;r;r:::::=-t:-....-r.;:..........=:-I;.....,- 2:l
., Residência - Rua Presidente

c:.a.= :;:.Il-::!E?r:=Jr=lEJr==.:!E !313!=r'!3'ª��êêª� .Ccutinho 44,- Te!.: 3)20.
--------------�-------------�------------�---------
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,

J'

.'
....

}f'ilial "A Soberana" Distrftlll (lu Estreit{l - .. rIUlt�'

COlOCAI;:'OS Eii Qu�i.
�UER CIDADE: co alASll

._',

"A Soberana" Praça 15 de novembro

rua Felipe Chmidt

REP. A.S.LARA.
lUA SENADOR DANTAS 40· 5.· AND.

RIO DE JANEIRO - O, f."
esquina

( O M ' S 4 B- Ã ,O

Virge·m�·Es1pecialidaçle
da ' ,ia. W�TZE�, I.NP.uSTRIAL -+- Joinville' - '(Marca Registrada)

,

, �

econoíDiz,s-'se lempo e dinheiro'

-. -----......--

I
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"0 Estado" o mal8 anUlo mArio d�/Santa Catarina Florianépolis, Domingo, 26 de Janeiro de 1958
-'�----------'----------------------------------------------------------� v------------�------------------------------------�

_' •••..-.-.........--.---_. - ..... - ...._
.•• , - _._

-;.:;>' ... ,- �-'

\ '

TrabalhD e Comunis

HABEAs-CORPUS N. 2.734
DA COMARCA DE FLORIA

- OS ADORES DO CORPO, Metalurg icos declarou re

,OS SIN-DICATOS SO, centemente em Lugano,
'VIÉTIC�OS 'N;ÃO P.ROTE- Suíça, que qualquer eoope-
GEM OS OPERARIOS ração entre os sindicatos

melhoria da

de trabalho

livres é os comunistas é

"imposaível". A autoridade.

Adolphe G?adel, disse du-

E a família inteira
•. 3dora esse eeDSaÇlo

de frescor e liplpeza
qU!l Kolyncs deixa

. Da bõca!

,Gal-,

. ,(RUA 24 DE MAIO, :74tÇ'ESTREITO)
.

, 90mu�ica à sua distinta freguesi� que ,reab:irá nç
'

';:J1'OX!�110 dl-a 10 esperando merecer a .preferencia cod! l.que sempre foi disí.inguido, e deseja-lhe bôas festas � _

um próspero 1-958: '

impressionou o dr. Juiz a

quo foi o fato de atúalmen-
Segundo assim, o habeas-

corpus era de ser concedido,
,1 fim de que, cassado o des

pacho de prisão preventiva,

EM 1 OU 2 ANOS
CURSO 'DE MADUREZA "JOSE'

Agente
Precisa-se .

, Precisa-se de .um elemento 'acima, que tenha
curso ginasial ou equivalente completo, mais de 18
anos e seja reservista. Apresentar-se no Largo Fa
gundes, 4'- Terréo.

'

lvo Gui:lhon

.

Ginasio e· ':Uo,legio Em todas as cidades do

.

Belísárío Costa
José do Patrocínio

lottí '"

inter-ior. Otima ' comissão.

110' -a'to -do pedido.:mostruá
rio ,gratis. Casemiras; Li
r hos Capas, Blusões, Cami-

Adão Bernardes
Vitor Lima

Paulo.

•

Agem àireclc>meDle sobre o 'up
parelho.digestlvO, evitando o pri

são � �enlie, ProporclOilom bem

" esrcr geéc>l, facIlitam .c dlgesta�
d&Scongeslicnam o FlGADO, te·

guinnzom as íunccões digeStiva" '

e Iozem desapparecer aJ enier

midades do [,S TOM A GO,

nCAD-O e fNTf.STlNOS,�

�'CÃ�!�íttiOOt * *. /�� s�bejame�teAmericana de Remessas' O NORTE-AMERICANO' eonhecído, a Gra - Breta
para Q Exterior}, organiza- Dave Geer, campeão mun- nha-é. a n�ão, em �ue se

,.�....",.�'�'
ção particular subvenciona-

'

dia! da rderrubada de 'tóros; encontra o jnaror- numero
Grande organização Nacional tem vaga para uru- -da, por .contribuições de ci-

.

de .m.�de�as,. pôde aba�er de fumantes do m��o. D,

. _

t dl iaja 'te conhecedor do Est"do. Otímas cadãos norte - americanos" um pínheíro de vmte e cm- seus cinquenta milhões deespenmen a o VIa n· .

"'. W
.

• '
, , .,... ,. _,

.

'_di
_

de Trabalho Exige-se carta de fiança e refe- está atualmente fornecendo co centrmetros de diâme- habitantes, vmte e um �l
e on lçoes e • ,..

d ' .

diá t
.

t t
,.

Ih-e' são fumantes O m-rências E' favor não se apresentar não preenchen o as alimentos essenciais taría- ro em vm e e res segun-, ? S """,. '�.
,

di
_. .

mente, a quase oito milhões dos. ',," : .glês memo fuma 7" 500COl1 lcoes aCIma. .

,

'

'1 * * * i nualmenteT;'at.àr, diretamente, com o senhor, A��ved'o; Rua e duzentas e cmquenta rru
. ._ ! garros .a .'

Felipe Schmidt, numero, 45, Terreo, das 14 as 15, horas. pessoas em todo o mundo. l
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�'

bates, prosseguirá, hoje, á

'tarde, o Campeonato de Pro

fissionais da 2,a Zona. A

RIO 24 (V. A.) - Eram Foi um belo espetáculo o

_
'

..._.. .
_ E:xata�ente 15 horas Ú mi,-, 'final da regata pois, além

"

'

A'_(6�,i'cc'a"i,
,',

X' #'li)' '8.ft"UX', ,:�1�::uea5�i��!u.�:oc���:�: �;a:e;·pi:�iC:��:d�o�:�u�d
� ( V........ I o iate "Guaiamu" de F�blO Arpoador, as condições lL)

,

"

,

" 1(11'
,
_' '?'"

'

.

. 'j,Fa:ria ,Sou1l.0" 'tendo, como tempo permitiram também

O' princ i J?a I jogo da: �odad� I ;���:��i::�:i9.�� ��:X;�:�����;���li:�
.

PROSSEGUE O CERTAME DA 2. lONA, ESTREANDO NO RETURNO OS RUBROS JOIN,VILENSES - Sao 'tentor d�o���'tas:::l"od�e� �::s:ã::�:::�::u ��e:::
LUIZ X PAYSAND'Ú, EM' BRUSQUE, E MARCíLlO DIAS X (AXIA S, EM ITAJAí :ee�:�eiro�l�ria��polis-R;O �=';l���:n�;:�i: :��a as:!!a

Decorridos' 31 minutos gada à Capital da Repúbli ..

zruzava 'a Jinha de chegada ta, JORNAL ,DOS ESr,OR.,
o iate "Ondina" de Joaquim 'rES ;fêz' ampla epbertura

,

-.
.

�

Belém e logo a seguir o .ría chegada',' das embarca ..

"Procelárta" de Fernando ções da regata a bordo da

'pi�entel Duarte, sagrando - lancha "Toni"', rle propr ie

=e vencedor na classifica-. 'dade do iatista Antônio Vi

ção geral depois de descon eira Zenha, trabalhando em

"ados os "handícape".
�.

colaboração eom ,a· direção

O iate "Analee", -de Fer-' -do Iate Club� do Rio de

nandes Fer.,reira, em u� fi, Janeiro e espec,ialmente CO!"!
,•• '

-
,

, "�' J.,'

nal emocionante' cruzou a (I'" comandante Paiva,_ ..Q.�� ,-I

linha formada �elas bóias, j-Eanair
e o ,sr. J, R. Nonato,

;>

'cinco minutos depois do tripulante do "Ondina" po�

"Procelária" elassíficando- dendo, aSSIm, realizar um

se em segu�do, Iugar no .rubalho- eficiente" com o

cômputo geral. objetivó de informar da ma-

Uma notícia deveras.. ia: n eira mais precisa o que toi

mentavel foi, '() abandono da ;,competição, que 'alcançou,
como era esperado, grande

.

IASOüET�.aL .VILA

-

Com três magnificos em·, .F,;� Itajaí jogará o Ca-' cer a batalha será isolado

xias que "enfrentarâ 1) Mar't' no último pôsto que divide

cílio Dias que se não ven-' com o Bocaiuva.
.

iodada, que é a terceira do

joinvilenses que, em peso o conjunto joinvilensejdo
presenciarão a, emocionan-, I,ningo passado. conseguiu
�e refrega. I arrancar um pontinho' "d'l

, iA ;BI'us!l,ue irá o São
I
Carlos Renaux e o Paisan:_

Luiz que dará combate ao . dú nesta Capital levou, de

Paisaridú, devendo o encon-
I
vencido o. Bocaiuva por 2

I _ (

,1'0 ser dos mais sensacio -.
;
x 1.

.

hid d
' I

mais, ren lOS, e vez que i

febllndo turno terá "eomo
-atração

'

o match América.

L E M ,B R A N D' O •••

Pogomar Martinez, quando
(-- ......_

,

. êste. colocará em jOgo seu

título de �apeão Sul-ameri

cano de peso-pesado. A luta

será efetuada em Montevi-

o primeiro. Campeonato : campeão. paulista. Fenome
Brasileiro. de Remo. foi efe- no. físico, Friedenreich jo.
tuado no. ano. de 1911, com 'go.U 2& anos consecutivos e

vitória dos cariocas que 0.,. detem um recorde difícil

bros ne- returno. O prelio
.

esg"rimad.'odos orlempos htiverarn.,até q,o.je 23 títulos, de ser igualado. Em 1935

terá por local o campo -do coritrá 6'tlos gaúchos e 2 dos' com 43 anos de idade ainda

por: D'Artagn;m do 'Século Estevs presente também paulistas, ,;,:" defendeu o. S. Paulo F. c.,
América e vem despertando X X X li do f b 1 'h'XX ;,0 "Banho da Jaqueta" 01.0

'

rea izan a u osa eXI l-

o .maior interêsse .entre ('� A F d
- C' t . -

t R' PI t
.

1
'

'

't I'esou reiro da Sociedade dos e eraçao a armense cao con ra o. iver a e.

Caros
' eitores, aqui es ou ! �

•

bde Caça e' Tiro foi fundada Disputou o. campeonato ra

,

Ultimas' Esp',ortivas de volta na minha ronda pe- 'Atiradores, sr, Carls Wer�
no. dia 20 de janeiro de 1944 sileíro, fez parte .do combi

las pranchas de esgrima .ier Krueger. e a Federação. Atlética Ca- nado Rio-SiPaulo que eri
Acaba de ser marcada il

para poder info(mar, vos Aproveitando xesta 'nota,' tarinense no dia 7 de dezem írentou o. River e, para fi-

.data de 14 de janeiro para sôbre o movimento esgrimis.' quero transmitil: o psdírto bro de 1937. nalizar, disputou varias
.

, D' ,. X X X partidas do. campeonato ca-
a luta entre LUlZ recio e CI"C'O nesta eidade. Sábado,

' lese lpas do diretor do
- .ce oe ,u ',....

._.'

O' Fluminense, do. Rio.'dis" rioca pelo. Flamengo., parti-
dia 18 do corrente, realizou" quele departamento de Es, putou seu primeiro jogo cipando, inclusive, de um

se o já tão famoso "BANHO grima, sr, Fernando Lothá-' internacionaJ no dia 15 de "Fla-Flu"! Isso. co.m 43' ano.s prova do iate "'Angica III"
. t" g to. de '1902 co.ntra um de idade e com, 26 de cra- .

d 40 h devi .e'u',ces,SO.' H.áque se"l'esai-
DA JAQUETA" ,em que to- rio Koemg, que pO;l' mo lV0 aos' que, paran o Oi'as, ,- �

,

, 'd time de ingleses no. campo. que! .

h t fl'nalmente o trabalho
maram parte os alunos do de doença deIXOU ,e -compa·

d SR' R' U
do à calmal'la, ac ou ql!e es.. ar, ,

_

.,
' '" e anta o.sa, no. 10., m Ma�, a maio.r façanha de do rádio-amador prefixo P.

,De,partam�nto de Esgrlma r'ecer aquele 'recmto. empate fo.i 0., resulta,do. da "El Tl:g�e" que' constl'tue o
taria, fora de-, chance pari:,

I �. - I y, E. F, W., do sr. Fernan'"
da Sóciedade dos Atirado- Ter�inado o "Banho d:1

I peleja,
Ü'ito. ano.s depois maio.r feito individual de II obter boa colocaçao, reso'�

x x X
' I d' "h R' t

'

d d t t do 'Wolman, que' contribuiu
res' de Florianópolis; são Jaqueta", hO,uve . l'scursos c egava ao lO. o eam m- 'um cràque na 'histgria do. ven o seu coman an e e1"

derroto'u o Curação por 4 x
éles: Nelson Cavalheirli '1,01' pal·te dos "BICHOS": glês do Co.rinthians, de fu,iebol, mu�dia�; feito., por: I min�r o trajeto com vela e valiosamente para o êxito

derrotou o Coração' por'4 x 1'" 't
I
(

. - h does Lo.ngres, que enfrento.u o

tant,o, JamaIS IgUalado.,
ate

I
motOl'. da nossa missão.,

Mend88 (qpe a las mUI o aSSIm sao. c ama os s, 'Fluminense fderrotando.-o.
'

ho.J'e, foi o.S seus gols mar- ,_. '_'

1, concedeu revanche 4,a- .

t d'" t b d d-tjudou aos mstru ores a .. grlmls as que a,ca am e pela elásticq co.ntagem e cado.s no. camp'eonato pau-' ,FAUSTO (ORRE"'A VAI RADI'(A'R..SE( feira, colhendo nova vitó,
quela sociedade), Cesar Ed,· 'formar,se,), e de "vetera·, 10 x L Tão. Pela fo.i a tem- lista (de 14 clubes) em 1�30

,

ria, pelo escore de <4 x O.
múndo Mo�eira" N�rberto II os", acompanhado� de uma porada do

_

'Co.ririthians no.
e 1931 num to.tal de 58 (cin-! EM1

'

JOINV'ILLEX X x,
,

" .'
,

"
..

'd Rio e em SJ.o Paulo., que um t 't ) 'd '26
'

3erraline, Carlos Rodngues boa cerveJa a. 'd d � f t s resol
quen a e OI o. , sen o. em

Comentá-se em Porto Al�- , '

.

I grupo. e ,epo.rls a, ,,- 1930 e 32 em 1931., Contava f'
,� .

e' h()nesti-Hipólito Pei'eira FIlho e EI- Quero em parbcu ar, CO,!
veu 'fundarbm clube co.m o então. "El Tigre" 38 e 3 ,SegundO' a nossa reporta-I á sua e lc:lencla -

. �que o Floriano/de No.. z'� Maria Krueger, todos jo- 'gratular, ao Sgto. Walmir mesmo nOIlÍe e que hoje é
ano.s de idade! Sim, 58 ten:- gem apurou, dentro em'bre- ; dad'e. Ao Fausto osnossos

vo Hamburgo engajará em
,\ el1.S de gra�de força inte· por ter rormado a primeira u_:na

..

das -legítimas e��re� tos, so.mente em jo.go.S de bre devqrá seguir para .a mais ardentes votos de

suas fileiras um 'meia e um
:ectual, moral e fís, ica, tan- turma de .es,grimistas da soes do. futebo.l !){lUll� e campeo.nato, marco.u Fried cidade de Joinvile, onde fi., rrosperidade na "Manches"

'd' b' ,

s brà,sileiro, com 38 e 39 ano.S de' idade! dme 10 qUe uscara em no. -

to é verdade qUe chegaram Sociedade dos Atiradores de
:X, X X xará residência, o árbitro ter'" barrLga-ver .e.

so Estado. Quem serão? ' Façanha esta jamais atingi�
à formarem-se esgrimistas, Florianópolis, embora o te- Uma, colabo.ração precio- da em qualquer ;parte ,do. Fausto' Corrêa, indiscuti"

ai N'
·

x x 'x
Partjciparam tam b é m nha feito com ,grande sacri .. sa para ,�sta co.luna tro.uxe- mundo., Po.r'um o.utro joga- velmen'te a maior' revela- W demar 'azarlo

Confirma-se a realização' cesta festa de' batismo os 'fício, já que encontrou tão nos o. sr, Osni Mello, presi- do.r de 1.a divisão. <:ão do apito' em 1957 r em

da luta entre norterameri· seguintes' veteranos: Cei. má vontade de parte de al- dente da Federação. Catan-
Santa Catarina, tanto que

can� Archie Moore, e' o por-
nense ,de Futebot ° .dr.

RuY tStoclder de Souza, o guns jovens, que para lá Aderbal Ramo.s da Silva; vem sendo o preferido dos úedicado zelador do ,estádi0
tuguês Júlio Neves, no dia

veieI'aníss,imo Pa.j da Esgri- &fluiam imicameUte com ,o que já gov.ernou o Estado, clubes para os 'jOgos de da rua Bocaiuva e funcio-
1.0 de f,evereiro, no Rio. A t 't

'

't d
'

, 1 eu remar uma v,''''' e o.
,-

�. d' O
ma Catarinens,e; sr. s rG" III UI o e provocar arrua,·' reso v " '-'Lo ' maior /importancla o ,am·

n ário aposentado do Tribu-
," x x x

b P' L mas' fe'll'zm,ente' esteQ resultado. I fo.i ausplClOSO, d 2 Z darl,'"
" gild'(); ,Ro erto am, u?; <;a8, u" peonato e .a ona, '�., aI Regional Eleitoral fa z

Deverá reto.rnar ao Rio,' . 'f I' pois, disputando um 'pareo í'. ' , ' ,

8gto. Walmir de Sousa, Me� maus elementos .oram e 1-
de extreante� em 1932, le- L 'E I A,

:,�nos na efeméride de hoje,
'dentro em, breve, o b,ásket:- S 'd 'd

.

d 'd 1 1 1 tor' d
.

'

tre D'Armas da OCle a e mllla os aque e oca,' ,

-

Vo.U de vencida os emalS A S S I, N E devendo na opDrtunidade
haIler Osman 13oabaid, mi- l' Es'

,

dos Atiradores de Floria- nan,do àqúele sa ão um alU- concorrentes. tava aSSIm I E
ser alvo -de manifestações

litante d� equipe do Flamen "l:ente de, PAZ e H,ARMO, ",' co.nsh,'tuida .a guarnição.:: D I V Ü L G U E

nÓpolis' Mariná Taval'e::. lJ

1 k
' "O E' S T A D' "'" de simpatia � aprêço dos

f,'
'

,

'I'
-" ,

patrão.: Car o.S Bigo,c, i,' vO-1
IV

r

,1]:0 e que )g]Jr,ou ,na se eçao
Koenl'g e J,osé Urubatalc NIA d

.

d
d

• .

.' ga: Bernardo. CaldeIra; So.-
I

- -------,----- seus amigQ s e a ma'a ore�,
carioca, ten!,lo se. s�gra o

I Affonso, monitores da SÜ"
,

Bem. caros, a,mlgos, .

por
I ta voga: Osni Mello; So.ta-

I Newton Gareez Ao 'Wa'ldemar O:s nossoS si1i?l, .:..
viee,campeão braSIleIro, no, . f'd

' 't 1 M d
'

.

'

" c�edade aSClma re erl a.e hoje e so e aqUl es areI, em
i prôa:' Pau o. "e elros e

V E N DE., S 'E'
. ceros cumprimentos com và�

Campeonato Nacional levado .

Ed lt d
.

D t.. outra oportunidade:
-

'

,prôa' Aderbal R da Silva. Com prazer regIstramos

I
' ,

I
• '. • " a srta., e ru es u Ia. ---,' ,

, . tos de fellcldades.
a efeito na pl'lmeua qumze- X X X , I ,", a data natahcla do destaca· ,

'na de janeiro em Porto Ale-
_.

--.
-

D-E--UARCO- A-
.

R'EY'ANCHE R 'V" O' maio.r: ídolo. futebQlísti-: Diversas canárias Ambul"
do esportista sr. Newton ,J.

---- -

'''--V-' -

r �gre. Osman, aproveitando � I
DIA 25, I!I

1

'

",' ,. I co. de todps �s te�Po.s -I g'uezas, sendo brancas e de

l' Garcez, dedicado funcioná,· futebol arzeano
'volta da Delegação Cario.,. ,

'

ROBIHfON X (A'RM'EN BASíUO 'I �::�:e!tãe:t:r:{��o.S 181 côre,s.,., '

A. can.
rio da Secretaria da .Ag�j,.) H��e,. no ca�po de Pen:-

ca, ficou nesta Capital para ,

J,
" . _ " de J'ulho. de 1892.' Já em CanaqQs de COles de, lleul-tura e operoso prImeIro tenclana do Estado, batel. �

Ch' 24 (U P) - 1 nada a luta dos mllho.es I '

, 'ii 1 b
'"

h

1
to ,,' " - .

d B
pas'sar al,guns dias eom 'seus

, lcago", . , I
c

'
,

'

'á UHl1909, vmao. d� cu ezm os . 'mandatario do Clube Atle- se-ao as eqUlpes o Oll'SU"

familiares e �ever os ami- Ca.rmen BaslIlO e Sugar Ra,v ,era u,ma revanch� J, q
'I varzeano.s) Fned se to.rno.U

.,
I tico Guarani desta Capibl. '

cesso e Esperança, êst� 'Cons

Dobson assinaram contrato lTa anteljior., reallzada em

I
estreante no.s campo.s do. Certas gaIolas SImples e

A; 't /d dm:
I
't' l'do po' 'r I'eclusos daquele

_ gos', Porém" em breve, re- .' '"

d P
,

. s mUI as provas e SI ,:- T.l U

, 'hoJ'e para uma luta, v,alida :::etembro dó" ano passado" Velodrom,o e o. arque de criação em perfeIto esta-
-

I b l' t ' 1 E'-
tornará ao Rio'-e às ,fsu?s

, " '1 I Antartica Em 1914 fez pàr-
'

'

, raçao e apreço que por cer",' esta e eClmen o pena. "
,

't 1 d" 1 d me Baslllo arrebatou o htu o ao',' - ao ' ',. b d' t'
átividades ,basiketbolis.ticas pelo tI li o,mun la os ,"

,

,

' I te da 1.a partida, da seleçao. . to recebera, Juntamos Oíl, pera"se uma oa lSpU q,

na famosa equip� do Fla� dios, a travar, se no estadio c-ntão campeão Sugar R",Y
I do._Bras!�. Foi. 2 vez;es cam-: '"

Tratar à Rua Schutel p., 110SS0S ardentes v�tos de fe-·I cU,jO início está marcado pa ..

mengo dirigida pelo técni- c,e Chicago no proximo d�a j Robinso.
'

I peao sul�merI.c�o, 2 vezes
84 nésta. �jcidade.' I ra as 15',30 horas.

2n de março,_ Esta cognoml� :--, ! �ampeão JbrasilelrQ, 8 vezes

co Kanela. '

"versus" Carlos

deu.

O . nosso bom amigo sr, (it
W�ldemar Nazáris, velho e

,,.
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Mrs. Brown de Filadel·,
.fia, de 80 anos de idade, re
"qug,rell o seu. divórcio. Seu
/

marido tem 86 anos e êles
estão casados há apenas U
mêses.' Alega que o Mr.
Brown não cumpriu com a

sua palavra. A uma per
gunta do juiz ela respon ..

.deu: ,"Ele Prometeu não
fumar mais, evitar o alcool
e que· acompanharia passo
por passo. Agora negou-SE!
a ir à chapelaria comigo".

Aco�Q·a t ce O e·Q".�•• $ i .��I
Colecionado de revistas es- Ta eis ho�ens encontraram mandou procurar 'e interro- tante"tl.o povo, já não tinha".

'

_ -I
trangeiras por Waltêr Lan-

.

outro pr,etexto par� se es- \ gar a mãe de Pedre na es- mais razão de ser nos tem" Conforme recentes esta-
i

ge. quivarem do casamerito".: tação.iseguinte de Karjub pos\ atuais.
-

tísticas, dentro de 15 anos,
.

---, I Confirmadas, as declarações
.

\
_

_a França será o país mais
O que é flirtar? A tradu- de Pedre como verdadeiras, . LUiZ XI -da França era "moco" da Europa. Terá

ção não é muito fácil, pelo' foi a mesma mandada pros- um tirano cruel e cheio de
1 14,500.000 jovens com me

menos é o que se comp-re- : seguir viagem. Quanto á vontades. Quando o astró- •
nos de 19 anos dentro de

-ende por esta pequena mas êste, foi obrigadb a assinar- logo da côrte profeti�0U- a ,I 4€i milhões de habitantes, A
verdadeira história, que se: 'urna declaração de que=pa- br�ve morte da amante do Inglaterra' terá 14.300.00Õ
passou na estação de Kairo,'

J.

ta o futuro, "mesmo como rei, que. de fato dias depois entre 53 :milhões e a Ale
no Egito, on?e.é Dro�bido I estrangeiro, respeitaria as .mõrreu] Luiz, muito supers- TIlanha Ocidental 13.800.000
'flírtar em público, Diz-se. leis vigentes no, Egito. ticioso, acreditou .ter sido entre 51 milhões de habi-
que o govêrno daquele país i .morta pelo astrólogo. por.,« tantes.

proc�ra, com estas severa�'i .. Em q�t�rsloh. (Westfa- meio de feitiçarias. Jurou
medidas, restabelecer um

I lia) um Jurado negou-se, a vingar- �e. De acôrdo com

pouco o _valor, a boa apa- i tomar parte, nos trabalhos o seu brutal modo de agir, I -

rência do �or, que mui!o I �o juri, alegando não dese- não mandou abrir nenhum I

perdeu e baixou com a vi- jar causar dificuldades de- inquérito.snem interrogá-!
da desregada que levao rei

I
vida ao dom que possuia de lo. Ordenou aos seus guar-

;

poder ler os pensamentos das que o atlrassem pela
'

Farúk- Aconteceu
.

que na' dos outros. 'Janela, quando lhes fizesse .

Num jornal de Duessel- referida estação um jovem � _

A

•

um sinal. .O astrólogo apa':"
dorf (Alemanha) encon- espanhol de nome Pedra De acordo com um pe- receu e o rei lh� perguntou:

•

tra-se o seguinte anúncio; ao despedir-se de uma se- � dido apresentado pela de- "O senhor sabe de tudo, PRAIA DE ,CABEÇUDAS raneío em -Cambortú, he- sr. e sra. dr. Gilberto Guer
mandado inserir por uma nhora, a abraçou e beijou, I

putada Marie Dumesnil da provaveJmente .me poderá E O "SOCI�.TY" . "
níssimamente acompanha- reiro da Fonseca, sr. e sra.

granja de galinhas: "Pro- I tendo sido prêso por dois câmara francêsa. de' Mont- dilzer agora .de que morte '" ,Na mara�,llhosa praia de co � E' morena e muito mandante Dario C. de Mu-
'

,

d Ih t 1
11

-

.:.c"." O'��' :;1·'''''' Cabeçudas, .onde passei �jmpática srta, Arlete Gon- rai C M G Alb rt Nocura-se um técnico em pos 'guar as que e pergun a-
'I pe .ier, foi retirada do tea- mon.elfu' � , astró ·�oo COü'l,-, oiro dias em companhia da, calves; ,,- IS,. . .

'

e O
- ,

-

bi d 1 1 1 dI' guêira .de Souza, Comandan ..

tura com prática de longos - ram se nao sa la que, es-. tro oca uma p aca que tra- preen U" ogo em -que P.2 - família· José Siqueira tiVe �: :� [e E. A. M. Anibal Barce-anos". de o dia 15 de Outubro, I zía 'os seguintes.' dizer-es: rigo se"'achava e respondeu na- confortável residéncià Maril'Y Deeck, uma, dasf ios, dr. Claudio V. Ferreira.havia sido proibido "flirtar : r prontanrente: "As estrêla, ,do' casar uma !Lc-?�hida 91'\ Dez Mais ElegaIltes do Es sr. e sra. :Wilson Paulo
Uma grande firma de No- em público". "Sim, respon-: "Mulheres -e moças, conhe- não me- revelaram de que verdadeiros anfitr iões. Nao tado, dona de um carro pa- Mendonça, srta Saí-a Doner,
Y k b d " ""d I t

' d" . só agradaram o pitoresco ra uso próprio dirige com estava muito bonita, \s"i:ta.va or a riu em seus eu o moço, mas P9r acaso (',) as corno e emen Os cuja mo o eu morrerei, mas
lugar e a aimpática r.e";.·t 1

'A .

-

id d 'd h
� mUI a graça e e eganCla. Lucita FreYlébe,m, Depu ..

magazins uma seção de cos- estiv·e flirtando? Eu sou es- Vl a UVl osa atehta con- anuncia!cP que a mm a 6ência, como a agradável Marily circulou nos' últi- tado Volney Colaçg Olivf;l-
tura gra-Us para solteiros e panhol e aquela senhora ,1=; tra á moral, devem sentar- morte se dará três dias an- companhia de Carlos José e [1'OS dias da sem:;trta, pelas ra, 'sr. e sra. dr Osvaldo K
viúvos, onde êles podem minha mãe. Na minha pá- se em camarotes separadas, I tes de sua, Magestade". I, Ana Maria ,a (ex) Mi�s praias_' Cabeçudas e Cam- Viana, si'. e sra. Desembar ..
mandár fazer pequenos con tria isto não é flirtar; lá ,é ,não p�dendo aparecer nOE resposta

.

aniquilou o su Santa Catarina, que não 'le r.,oriú. .

gado!'
. José' do Patrocinio

.

I b b
., _.J d t

'

r
. . -

d cansaram de proporcionlitl' -::- Gallotti, sr. e sra. dr. Nereusêrtos em suas roupas, cos- ,uso a raçar e ,elJar a sua corr·�ores, uran e os m- pers IC1OS0 r.eI que nao eu
>"'0 hospe' de os m'a'l's agr,"" "ARNAV'AL' F'lh'

-, . - -'

tI'" E t 1 d' t h
.

1"
" ,.

' Ramos I o, e sr. e sra .....turar m�ias, botar hotões, mae e quem assim nao pro- erva os, " s a p aca a:· nen ,um sma aos seus dáveis momentos destit Está marcado para di&. 10 dr. Renatg Costa., sr. e sra:�
etc. E' muitíssimo frequen- cede, é

.

considerado pouco do áno de· 1888 e, confOTme guardas'i,deixando sair em temporada. 3ábado grandiosa soirée Fernando Faria, sr. e sra.
tada. Entretanto as organi- afetuoso"'. O comissário parecer, da dita' represen- paz o, as,irólogo. '

i,À distinta família Si-. 'carnavalesca" nos salões :11'.. Walter Wanderley, se"

zações femininas yrotesta-
--

queira, mais uma vez, os
do Clube DOZe de Agôsto, �retario� S'aúde e sra. ir.

r_am enérgicamente contra

ID �� �'�- '!
/

!
'

'! l �
agradecirmentos do colu- Decididam��te não é chie l����çlo°�t��'á. tr����t:�'l��

:!�, i��;a:Jo f��: ��:��=I',,' _'_

: ni:�I:te Club�:Cabeçudas", ,::::: tãàs Pl����sb��, ��r.efri: �:;rr����o Nt���·, �I:t: �t
!Oerá inau,gurado 'em bL'e·< '.ardio que estão chegandO 'l e Faria, Deputado Sebas-

-�---"-:1 ves dias � Já se comenta o os "bem" de Florianópolis. tião Neves C. Corveta Rc·
.a, - ,sto, já não se vê em lugar nato Pinto, Antonio Apé;;-.'

- " acontecimento que, sem
I t I dE' dJ rlúvida, será um sucesso,

a gum. o o e sra, r., splros e

.� ,I DEPILATóRIOS QUtMI-' coceiras, eczemas e outras três a quatro dias de t�'a-' tendo à frente o nome do �::� Matos, sr. e sra. <1r. Niv-::--:'-
II'"

.

1 C') "Uma Noite na Bahia", vton d'Avila, sr. e sra. d:.

'. _

OI"., ,",' I, CUS manifestações desagra"da- tamento' se houvesse log.) Presidente sr. ,Car os �lf
f I'

_

I' -

Renaux � Comentou.. a ês. jérá a grande esta rea 1- Armando V. Assis, srta.
�- --i" ':"o.., Dr. Pires: veis. no .inicio -se submetido á

:c colunista o sr. Carlinhos, ;_ada no pitoresco restau.. Vania Ferrari, srta. Zelia
�

� I t
" r-ante "Rancho, da, Ilha", Meira Silva, srta. Heliz�-

,.,
.

Os preparados' quí�ico!óJ Mas o pior se refere aêl terapel,Itica adequada. :):ue a inauguração con ara
� uJ'a renda .. reverterá em

I beth G,allotti, sr. Sergio A'".

I �om uma atração nacional
\ ·.1 }ara a remoção dos cabe- renascimento. do' pelo com

,
Os moti_vo� aqui expos- (Maysa (ex) MataÍ'azzo) e '')enefício a construção "Ala berto Nobrega acompanh,an-\ t (L' F Jacinta Pereira Oliveira". do sua noiva srta. Terezi-

'. '_
'. J' �os superfluos são conhe, muito mais força. Muit:a" tos são mais do ,que sufi, :)ütra estadual LUZ er- 'I, N I

,'land.o Sabino).
' �::�

.

'una Pedrosa, srta. e za

I
..;------- <:idos como uns dós ma:s senhoras que' possuíam a.· �ientes para que O uso dGS RECEPÇÃO NO "GALERA Mafra, sr. e sra. dr. Fulvio

I SAL MINERAL ,'.

p :C'LUB'E"::;_ - . ,_,_" .. _ Duiz'-.- Vjp,r9, 'sr e om._.Jlr'

.

',' '..,'eÍhos cusme,'ticos. Em aI,
..lJ§!nas algljns , fios gross,o;s, �epihrtóri'óg seja condenMb;- '��r�,O-,fG'(hi'E!'t-ll"In'glêsr'pt1', .a;;; 'f"

�

�,.".,'.' "''',J" >ó ....unl·z de Araga-o, srta. M,�.--.
HERTAPE - -

.. " .. , _".. - .]'f. _.., '-- , ,.,.. i'ána .Jhiou·' na praia de' .-
. m

I ,�uÍnas cida(Íí!s' arientais a r.õ queix'o .vê� desgostQsas quer s�jail.1 elel;! nàciomi;s C'abeçullas o "Iate Clube", OÚo' li�ras d�"'noite de ria Cecilia �ragã�. � jove-:n I
• ��",.

. pratica da depilaç-ão ·com;':' 'que ele's reaparec'em com OÜ fabricados no ,estran· � disse: "notavel empreen, :ja feira: o -Galera Clube re- Artur Pereira OlIveira Fl- I
I ' diménto e com muito gôs, cepciona a sociedade -de lho, sr. e sra. Walter,Mayer, !
I "

. t;tuia um verdadeiro_ rito mais vigôr e que .t�mbém geiro. Além de -ineficazes
'.0". Mas tenho certeza q�w Florianópolis para prestar "r. e sra, dr. Wilson Abr�'\,._,I Contém, em doses clen·"·

'I
religioso e os' receituários l�ma leve penugem àté e:1

.

3ão prejudicT�is pois não "ó nuito mais será, tendo eu- homenagem ao Almirante han, sr. Gerson cherertr;{(l,/ tificas, todos 'os sall t R Aurélio Linhares e Exma. srta. Hielva Castm, s:. e

: minerais indispensáveis de beleza ainda citam a ti- tão imperce·ptivel e-que foi podem causar dano á pel8 tre ou ros o. nome enaux,
família. As senhoras' e se sra. Joel Moura. sra. Smo·

I ao de�nvolvlmento tulo de curiosidade a for- arrancada pelo depilatódo como, o que é ainda pio)', (APERITIVO) � ,horitas désfilando pelos \'a Moura Wild, fll'· e sr�.
I do gado. �

I 'Pelo sl'mpa'tico casal sr. amplns salões do simp.átrico dr.' JoTge Wild, dr. Bo.n.smula do "ihusma" nome volta'mai.s acentuada. É um Jumentam e forta ecem os f t h d sua nOlVl
s sra. Carlos 'Cid Renaux, Clube ...

'

era uma
.

es H <:eomp�n an o ,', :
pelo qual o preparado era verdàdeir� ciclo viciQSú pelos. este colunista, em compa- t,olorida para noss,.os olhos. frta. Cu'ce Ga�a DE ça, ,SI.

.
'-

; f" 'l.hl·a .da bonl'ta Anà Maria:,' Verdadeira parada de ele- Paulo Bauer F�-lho aeomp�"
c,onhed.do. A baSe pl'inci, Ha poucos meseS atI'as u: ,

t h -d va srta MI
fOI' 'I'ecep,cI'onado com ,ape Tância e bom gos o, naqüe .. , 11: an o sua nOI .-

"'''OTA:�.Osn.os'sosLei- -

Nb dl'paI desse dépilatório �ra o (:onsultado pOI' uma\.moça�' - ritivos X uisque: Uma' be la noite. riam o rega, sr. e SY!L'
•. lel'a-o SOII'CI't"I' !'I'.s'sl·ma I'esl'deAnc' I'a e quan,tr. ',-.' Osni Damiani � Term�na0

�ulful'eto de' a',rsenl'co, ccr- que em menos de dois ,anos Gores ro", ,

.. ". . "d"'''1�

d f't
.-

d' O C ntra Almirante e a recepção os ConVI a(�:
.. -,.

t ,l,_ualquer. ,conselho sobre o 1), elegâp.cia a an I rI�. �8- ,o ,

C b 'C t Almlpo corrosivo e venenO:1Ú.- de uso de dipilatorio eve
r.ença qilalque1r ,e,IOglO)" -;,ra. Alberto Jorge arva- D raçaram o on ra

REP. NO PARANA E STA •.CATARINA
t d f tratamento da pele e cabé'- \'I'StO se tratar de "Uma das lhal, .no seu ,gesto amáveL rante e sra. Ca�',:alhal dese-

Enio Ros�s ., C.I�". Lida. Com o decorrer dos temp03 JS ,pelos aumen a os e o'': .� d
.

d lhes feliCidades E("-'l'l
. III! .

' .

.Mulher'es Mal's E,legante'�.' ','ecebJam os conVlUa os. jan 0- .'
-

.

t los ao médico especialista "
J ,. •

d
. dece'1Praça BQ!ão de Gacallna,67 o rito de arrancar os pe- tabelecirl,os a tal pon o que lo Estado". possa, sacie' a�,e_ a�ra 'f'

.1.

,

P t 320
_

Dr.. Pires',i à rua Mexic.), Entre os. presentes nota·, I <ia mesmo pela. s bOnItas e'l:Fone 208 - C8. asta . ios deixou
.

de ser relígioso se tr,ansformaram num:-.
, P 1 dur-ant�-

J
.

b
.

O colunista. da cidade de mos: Secretario V. O. . e
1 tas aue rea IZOU' v

Ponte;! Grossa -: Paraná
'l',.ara,

. se tornar uma d'll'$' verdadeira barba. Foram til - Rio de anelro, a., ,

s'I'a. dr. Ar'ol.do Carvalho, Se seu {omando.ítajaí, sr. Sebastião Rei;;,
necessários doi:a meses de tn.ndo en,viar o present� parecetl-me _bastante o.c�" eretario S. P. e srl;t. dr. 'Pe - I . -:.:-:-

. ,

't' ai e o e-l lla,do, (pOI··S fOI, pouco VISt.O lagio Parigot de Souza, sr. Um fmo serviço
,

!l'aballi'o para ficar bôa, '.lLlgO lles e Jorn ' , ..

d b I R d
-

"

'rc lou durante a
-

em _Cabeçudas durante m:.. 0 sra, dr. A er a amos, a copa, CI u
_

.

'Cl

.3mbora se tratasse de um dereço.. compieto para are.,--
,ha estada.' Silva capitão dos Portos e ele.gante recepçao - Esc""

�ra.
'

Norton Boiteux, 'De- serviço e.d.ecoração t�ve a

caso qÍle precisasse apenas pósta. -: :-
,�embal'O"ad(.,'t. e sra. ,A.lves, !·espon.sabllIdade do SI. E�

Rud Bauer um dos me-, IS"

1ho1.'es 'partidos, pouco apa, Pedrosa, Desembargador 'e. dUal'do Rosa.

receu nas praias, o moço sra. Osmundo da Nobregl'" Ii....".�

- ���� ���p�:ribse�r����;�� ,TRIBUNAL' REGIONA-L-.E-LE-'-iT-O'RA,L
,

D
n'hado. I

Parabens S�':' Felix Fóes! SANTA CATARINA
Maria- Helena Zoéffer é
:lma srta. banHa e extre!lla'· ELEIÇÃO MUNICIPAL DE JOINVILLE
mente simpática. . Torno público para conhecimento dos interessado

que o Egrégio Tribunal �egional �leit?:r'al pela Resolu

ção nr. 5.239, de- 20 do corrent� me!, rf\lxou � �ata de 1

de ma.io de 1.958 para a reahzaçao da eleIçao'. ptaT�
preenehimentó do cargo de Prefeito Municipal _de JO{.
ville, vago em vi;rtude do,falecime�lto dP dr. J?ao ,Co �

Secretaria do TR� ..

, Florianópolis; 21 de Janeiro,
1958. .

�OÃO M�R9AL,.

Diretor da SecretaT,la, mtermo

A G R A D E ( I-MEM T 6->
. VirgulirlO Ricardo' Goulart,' fílhos, Geriros, n�ras

netos, agradecem o· confôrto qas pess?as que :0l11P::ãe
'ceram ao desenlasse da sUia- in�squeclvel, esposad, ,I
sogra e avó Cecília Othilia Goulart, ocorrIdo ,Ia ,�_, .

, e envla-'i'mn
dêste. Outr,ossim agradecem' as pessoas ql.\
flôres e' telegrama,s. __�__ . _ ,

,

'cURSO 'PARTICULAR "SÃO ,JOSf'
�_..

'

..

-Diretora: Prof. MARIA MADALENA DE MOURA
.

FERRO

N,o 45

, ..

CHEGADÁ AO ·AijOPORTO SAL6AIIO 'RUD
,

, 'Póiro 'Aile.. r,
- " . OA AIOIN1l't.U I.. __"

16Ao'''_ "_
! _�";'tIir

rAItTI.DA.'rOO'.�t.'ISAL6AIIO ,�
c PARA' A IUIlOPA. _ 'AItA A AltIHIIIAI--'

'

Sê".. 10;$5 DÕinIIIGOI -. 11,11

LUFTHAN�A�
LIHH"S A!RE"S "LEMAs

RIO DE JANEIRO

I
SÃO PAULO

I
PORTO ALEGRE

A'I. I:'ros:. ,«i1son. 123 . Pça. do �epúb,ico. JDO ...,� 80rSI. d. ",.íf"f1?s, 30� _ 1fel.:22·3480 e 42·6578 . T.I.:3�-���3�i·2�l. ":'13,*·,1133 '.!iL: 9-2955 1
Agenl. Gorol 1m 81.m•••• :Ru. IS d. rl•••mbr.,366 ,1." and.,· Tel,: 1+70-

------_ .._--

/ -,-'-'---_, .'.4 .. __
••

�

um n

/

LAS: Ha::K-rAt"I:. LTDA.
RUA CARDOSO, 41

Caixa Postal 692
" Belo Horizonte· Minas Gerais

quer que sejam os modos

pelos quais se apresente:1l 4

'APART'AM'ENIO
necessidades da vidp so-

I
ria!. �Com isso foram apa,

NO (ENTRO
- ! recendo formulas novas e

.

,

'
, I as primeiras delas cont'-

• Aluga,·se apartamentos, nham sulfuretos de bario,
r-e-cém construidos à Rua E'stroncio, calcio ou sodio,
Lacerda Coutinho, 18. Tra- ltodas bem fuceis de 1'eco

tal' na Casa Veneza. nhecimento por qualquer
leigo pelo cheiro desa:gra,

CN-o-ifs.TIflA L M A O, E I R! E I R A
". J

•
f

SOCIEDADE 'ANONIMA
AS8EMBL�IA GERAL ORDINARIA

CONVÓCA-ÇÃO
Pelo presente edital, fioam convidados ?S 8rs. aci,�

nistas desta soci'edade para', comparecerem a as�emble:<�ga,dos.
r

Com ' o evoluir . -do
Ctera! ordinária a realizar-se no dia 23 de feverelro prO'

progresso as formulàs- fo" �imo, às aito (8) horas, na séde social,:à Rua 1? de No-,
ram' se modificando e hoje vembro, s.n., ria cidade de Videira, a fim de delIberarem

já Se encontram á venda� sôbre a .seguinte:
" i

"

Q R D E M D O j D' I A
preparados sem odôr.· -

, d d' t
.

-

1 :._ Discussão e aprovação do relatorio a ue Orla,
Os depilatórios quimic6s 'baiançq geral. ,ébnta de luc];J)s e per��s e parecer

são fabl'icados em forma' ,do conselho fiscal, relativos ao exerCICW encerradc.

,de creme, pasta ou pó, sen:: em 31 de dezembro de 1957; ,

do que este ultimo deve ser 2 _:_ Eleição� dos ;membros da diretoria: ,prazo do s"u

:mllndato e fixação dos seus honor�lOs; .

..::_ Eleição _do�' membros do con�elh� flscal e supL
"c

para o exercício de 1958, e, flxaçao dos seus hono ..

rá:[.ias�
.'

.

Outros assuntos' de .interesse social.
V,ideira 14 de j.aneiro de 1958.

.

' ,

Arnaldo Anghinoni - Diretor

Antonio Abílio L'Uvisa - Dirktor.
AVI.SO

Acham-se à disposição dos 8rs. acionistas!,. na s�e
desta sociedade, os documentos a que se refere o artlgo

99, do decret()-le� nr. 2.627, de 26 .de �etembro de)940.
Videira, 14 de Janeiro de 1958. -

,

ARNALDO ANGHINONI
Diretor.

.

ANTONIO ABILIO LUVISA
I.

j Diretor.
,

.. NOTA: - Com.a publicação deste, conslder,�n:os
nulo e de nenhum, efeito o Edital publicado nos Dranos

Oficiais do Estado, por três vezes, nos dias' 23, e 26 de

dezelI1bro de 1957.
' :

,Diretor.. ' ARNALDO ANG�INONI
ANTONIO, ABILIO L'UVISA DIretor.

Temos Excelentes, rela·· molhad·o com. agua no, m?,' 3
. mento de ser usado. Quais-

ções 'com inldustriais de

primeira ordem na Alema·,

nha e .outros países euro-

P· al's aI só podem destruir o cabe�
peus. OS'SUlmos a m ,-

,

ta e�periência em assuntos'l!
lo

,na parte que se e�con.
" _.-/ . . tra fora da pele. Ate os
técnicos e comerCIaiS.

'

.

S d 'tado'ra dias d,e hoje não eXiste um
e,n o casa expor '

l'nico que destrúa a raiz do
altamente organizada �ese ..

'd d pelo. Por esse motive,é'que
jamos levar nossa ativI a e,
ao Brasil e desejamos rela- após algum tempo os cabf.\

com I'mportadores e los rê�asceI?", Mas o pro-
ções •

Lojas de primeira classe.
-

"blema principal nã� � pro-

':fI a'ç';; ,,- priamente o da recIdlva. A
Fornecemos m orm ve�

_', '.
I
questão tem d ser exaroi-

detalhadas aos que as dese·
, e, .

,

.

I nada
sob outros aspectos.

Jar�m. "us.o con-
Ar�ncer Intl)Olrt.,.Exporfl Um deles e que. o "

A. C. ZeH 127 _ Franlkfurt ,tinuado do depIlatÓriO fa.z
.

G I com que surjam na pe.e
, Main 'Wesltern ermany.

O casal Dr. Murilo Ra-:
mos, está tomando parte no

"sóciety" Cabeç,u�as. Dou.a
Ligia é, sem. dUVida, uma

'itnhora bomta..

Aiga Dee�k :Barreto mui
lo simpática. inteli�ente. e
também muito bOnIta. Al

g'a exibi u belíssimos short3

pelas praias Cabeçudas

i e Camboriú.
::_

.

Um dia de sol, verdade]·,
1'0 desfile de modas ,; na

praia· de Cabeçudas. Jur.a
l:Y Fóes em maiô cor areJa,

contrastando com su� p�.
1e morena.

'

Ana MarIa,
.

a

elegante n. 1 daquela praia.
Sônía Pereira, tipo Fran'-:,
'cezinha usando shorts co·

. !óridos.' Doris Nunês. dir�
-ginl:o 'seu bonito carro, del;_
xa todo mundo com agua h.a
boca. Dores ,K9n,raçl.t, !fiais
éonhec-ida por "Miss Ale.,
manha", Suely· Mirand�"
t a m b é m cOl1heci.da "porI �'Miss Estados UnIdos e

Karin von Derheryde, "Miss
Franca" ora qUe dúvida!
O'arotas 'bonitas cem pol"
�ento com seu' variano
guard'a.::l'Qu_pa- praiano em

última moda.

II 1·' O Dl". Milt��-Olin,ger, es-I_tá numa temporada de ve ..

LE,YANTADAS
TURN'AS

dável que apresentam' e se ..

melhante ao de ovos estra-

, Para combater ràpidamente dores
,Ias costas, dores reumáticas, levan-'

,

'tadas' noturnas, nervosismo, pés in
chados, tonteiras, dores de cabeça,
resiriados e perda de energia causa

dos por disturblos dos rins e da be

xiga, adquira CYSTEX na sua faro
mácla, ainda hoile. CYSJ'EX tem au·

xiliado milhões de pessoas. hã mais
oe 30 anos. Nossa garantia é .. sua
lIIa10r protegio.

'
' .

� "._� ....c�. .._�

j CU\"so correspondente aos Grupos, ,E�c?lare�, _

e pu,-

(la ra para-os exames de- admissão a? GI!:a-SI�. -

. .

,

No ato da matrícula, os Srs. Pais pagarao a pnmelr.

mensali,dade é jóia. '., . .

MATRICULA: De 28 a 31 de Janeiro, para os ant

gos aluno'� do Clírso; De 1.0 t;l-e feve�'eiro a

alunos novos.
.

Abertura das· au,las, a 1.0 d!t ma�ço.
ENDEREÇO: Rua Salrl�nha Marmb.o, 34.

HORA'RIo.� de 9 às 1� h_oras. .'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I'Jotlcíais
Depois de "UM ROSTO man, "BaTI!, ENDS OF

NA MULTIDÃO", Andjy' 'lHE CANDLE", volta' a te c
tempos atrás uma campa- Griffith foi para a cabeça 0 tí.ulo primitivo, "THEJl.ha publicitaria com 8.3 d I d

/'

"NO """M;rno e enco e .L.l !c. HELEN MORGAN 'STO-letras "C. C." visando cha- FOR SERGE
/

,

,ANTS" e, já é .RY"� "
mar a atenção do publico esperada para estrelar "ONI � .

.

d d 4-'
'

ONHEAD".
_ x _

para as proprre � es an,.l- A sensualidade de Carrol!
, séticas de determinado pro· - x _

Baker, a simpatia ,de Patri-
duto. Estão sendo, finalmente,

-real izadas as últimas fima
Tanto' a mensagem de

gens de "O VELHO E O
vendas dos americanos co- J MAR" S T, 'com pencer racv
mo a dos brasileiros repre- d H

.

•

1)0 personagem e ammg-
senta as iniciais das pala- '

way, cujas 'cenas finais es-

'tão sendo fotografadas na

praia de Kona, Boca de Ja
ruca e Sta, Maria. Por todos
os primeiros dias' de satem
bro o filme será montado

sofredor que Warner.'

'constrange
nos laboratórios da War..

_ x _ Q Serviço de Expansão do Trigo, objetivando pró-a todos e que
tit m d

' '.
d

ner.
Falando' de personalída- porcionar a pronta colocação. da presente safra de tri-

• cons 1 ue u os maIs ' e,
•
_ x _ go nacional, solicita dos srs. produtores-vendedores,

Ili.cados problém�s de bele- óe lembramos aos fãs, ou- comunicar à Inspetoria Regional do S. E, • 'T. emJohn Le Mahin está es-
! za e de, higiene. '

.

tro norne : Lee Remick. E' al Florianópolis, Santa Catarina, sita ã rua Tenente Sil..
crevendo o roteiro de "LET-

Como ninguém' ignorei go tão bom quanto um Mo. veira n. 57, até o dia 31 do corrente mês:
TER FROM PEKING" no- 1.0 -,. O total disponível na s,afra 1957_:5�, paratrata-se de umll: perturba «]. vela de Pearl Buck, cUJO

range e com o "sex-papel"
venda aos moinhos; ,

, ção das glandulaj, que se-, Elenco ainda não foi estu-
em superlativos. 2.0 As parcelas já vendidas, declarando os compna-

I creram 0 suor. � sobretu�o 'dado. - x - do!:,e!S;,

I �s �u: se localizam nas a�I .

� x _ ,r A U'LTLMA DE MAR!- 3.0 - As quantidades já entregues, dependendo
ias irao merecer a nossa a- Rosalínd Russell depois I LYN; indiscrição brítânica : de liquidação, mencicnando os moinhos recebedores;

,

,
.

./' 4.0 ......:. Saldo disponíveis, por colocar, e os locais emten-ção na cronica de noje, d I'" d Bd' Quando filmava "O PRIN-
- . e ser ac �ma, Q na roa -,

'

que se encontram armazenados;Devemos copsidef1l;'r' os wa'Y em "Aúmm M�IE", CIPE ENCANTADO", fo,l Outrossitn" fica a indústria moageira local bem co-

preparados "antipers,piran- está em Hollywood, em indagada por uma jornalis- II?-0 os:represeritantes das emprêsas do Centro e Norte,
tes" ou "anti ,sUdoriparos" c-ompanhfa de seu' esposo, ta inglêsa, tipo de puritana, conyidadas a pre�tarem até aquela data 'e na Inspeto

,'ç os simpÍesmente "desodo- 'Frederick Brisson, estudan- pois qUe era de um jorna- ria menciOnada, os esdarecimentos seguintes:
"O .J.. •

'

',.?l·nho d\1ma socI'edade' pI'O-
1.0 =- quais as quantidades de trigo nacional,'l'antes. s primeIros a- do a possibilidade de uma

.
r,ecebidas por éonta de sua quota desta s'afra rélacio-

tuam pela ,contração das versão cinematográfica dê's tetora .de alguma COlsa sobre nando os produtores-vendedores'
c motivo "real" que a I va

'
,

, ..p:landulas no ponto em que te seu SUCesSO teatral.
"

e -

2.0 _ quais Ias quantidades já embarcadas, pon

JAD'O',"-M �n=E-,Aif}l'FC'rlr�í'A PAIADIN' A fão ,aplicados de modo que i ..- x -
rá a posar p�ra um célebre

I conta desses recebimentos;

811
,:

':, ," I1rBl�' "' 8 O� 8. bR 'BII
,
8 /:" ��creção se des�ie para.; c .<'JAMBÇREE", um musi- �alendário. M. �. comp�e, �.o - quais os saldos dispon�veis, indicando os ar-

outra qualquer parte do cal esLrelado por vinte atra ..

endeu que era sobre aque'u
I'
maZens �:mde se encontram deposItados. '

./
"', : :EDIT,,'A'"L DE MA'T'R-1CULA' .

, I sua foto em nu' artístico .� O' S.E.T., desobriga-se de promover Ia coloca-
, corpo., Os outros, não evi· <:ões 'iI)ternacic:mais, traz os

�

Cómunico; que s�· 'RIcha' aberta a matrícula para I l'espond�u'- Oh I I
.' i ção de trigo nacional, _cujo disponível, em obediência a

, ,_ ,
' ' taIl?- o fluxo do suor porem', nomes de Cout ;8,'asie e Sua

.

'., .' ma�lUe esta.s recomendações, não tenha tido a sUla eX,istênciaerianças d� am,:,h�os' 9s:sex:O§, d.e '3a 7 anos incoiitp:retos:
'

S f I" visam neut,ralizar ou· mo- Orquestra, �.;t's Dom,I'ne,
a ra., que 01 sImp esmen-' acusada.

'

O' jardim '(le- Infância, funcronará em dois turno,. r

pela nlanhã' e ,� fal�c:ie.· 'difiéú qualquer cheiro que �'Rock;y and His Saints" e' o te pra exibir meus cabelos!
• Florianópolis, 22 de Janeiro de 1958.

O
.'

I . 'I'
.' ,

, . '

- x - Wilson Augusto da Costa Schiefler, s Iut-eressauJs 11a matncu a de crrança.s; poderá,o sE: à.pres,ente. _

' nosso popular astro, CaubY f ddiri!ri,r-se à rua Bb,caiU\,la. 164 Oú n:.lo telefon:e 3A,09 na 'f' . : :--
Che e a IR. do S.E.T. em S. C.

- ,,' p� Ha au�pres
.

que diver- ,Peixoto, lançan'do seus su-
séde do Jarârm. .' <,� .

"

-

"

.

O fníti.o-;aas.a.ltlás:�� d�rá'Í1o dia 15 c;lo cÕl'ren�e mê:::. gem ,da divisão desses eOil- cessos sob o J1+ome de Ron

lMPOkT,iNTE(}"Jál'dim ô� In.fânCia, possue CR- ineticos nas duas classes, Col;ly.

,� ':;.m�nhonete p�ópria, pã-ra, iranspqr. acima citadas pois julgam
. �l;e das" Crianças a dO.mi-c,Hio.

_'
'

-, . '.

�

Á' J)it:êt�r:Ía-"--

Jardim ·�'''Rila��.·'Hel'eIfá,
. .,.:;; ." ' Max Stein!'lr escreverá a

LOTElS A LONGO' PRAZO çã6 nas prapi:reda ui- RY", que deverá ter início,;
- �

Vl'llde-�e lotes a Tahgo prazo sem jU10S sito à rua, mtcàs 'd.Qs 'C��P1ê,', pp_ (1e filmag-em em novembro. partitura musical de "DAR-

i...auro Linho.res proximida..de Pimitenciária, Jocal ótimo ,nentes das fo;m��s�;; do� I próximo; no Congo Belga.
BY'S EANGERS'" com Ja-

�ara c,o�st�'uÇãO; Vendas � in�ormáçõcs Ed'. .Montepio anti, sudoriparQs e do;'- d�i " __� _ I
mes Garner, Etchika Cho-

�o anual, Sala 305. com o SI: Adao N. Fel:'l::;;s Dlely.' .,. '" reau e Jack Warden, sob a
........e .- sodoran!es" qualIdades es,:" ,A ultIma peh,cula de Ann,. _ ..

re� 1" e'n"o'
'

o'� V',;''n',d 1- i . sa_s qlle se C,}i.m:P1etam par:� I BtytlÍ ao lado de Paul New-J GlreçaO de WII�Iam W.el-
- � Ij'

,

,

' ,,,.., \",.I,
, -'7,,,--ç� " Ilman. '

Ali n:Praia 'd� 'Saudade, defr�nt.:.ao Gl'UI>Q R�o�e'- ,TADMISSiO: AO GINÁSIO - � -

-::-

�:!.�n:���de�se.. uJri magnífico lote próprio pata casa ,de

PROFESSORA' PART1CULAR o �':���::' ::i��;!�;el��
Aproveite. esta oportunidade p<'l'que não existe mais - 1

terr,�nos á venda ,ali .naque-las imediações. PREI!ARA-SE ALUNOS PARA O 'EXiAMEl'- DE CROOKED SHADOW",' e8-

Tratar I) 'r·ua CeI. Melo e Alvim 1.7 a qua,lq'uer ho- ,ADMISSÃ,O AO GINASIQ. _ :TRAT�R PELO trelado por Richard Todd,
i'ã'liü dia..' TEL:E:FONE 2 4 2 ':l, :.._ Período c1a Tarde. Ann Baxter é lIerbert Lom,

./ { ,

-_._
,�--------:.._._-----

(URSO � PARTICULAR S101. JOSÉ ::j;r�:,a�::a:::' ::n�:;�
,DIRETORA: PROF. 7 t me a novela original de Da-
MARIA MADALENA DE MOURA ,:rj.ERRO , vid Osborn e Charles, Sin·,

Precisa-se de pr9fe,ssoras normalistás hom prática dair, sob a direção de Mi-
de éRsino em 1.0 ai 2.°,anos.' ,� ,

Paga-s� 'bem. Tratar à' rua Saldanha 'ÍVlarinho, 34 chael Anderson. Completam
de 9 às 12 horas.'

.

o elenco, os atôres, Alexan-

CLUBE

6 �EJE',
REGRE A TI VO

JA.NEI RO
: E·S T' R E I T O

�PROGR4MA DO MES DE JANEIRO

dia 25 - GriÍo de, Carnaval,

/'
'

Todas as quintas feiras, Reuniões Dan
çantes das 20 às 23 horas.

Para os dÚ1S 11 e 25, as mesas estarão
à venda na Secretaria do Clube, e no

Empório Lidio Silva

AVISO _'A Secretaria avisa, aos fre
quentaQores das' Reuniões
Dançantes que ainda não
pertencem ao Quadro Social,
que estará ao seu dispô" 1

fim dê regularizar sua situa
ção perante à Sociedade.

.r

•

"

uma' melhor ação higíeni- através' de 'liquidos, pós, minio, vinte gramas; agua gramas; talco "de veneza,
ca. bastões, cremes, unguentos destilada, cem gramas. eíncsenta ,gramas.

NOs Estados Unidos, 'po-r c: atê mesmo sabões. As três

"
Pó desodorante: - aci- NOTA: - Os nossos lei-

exemplo, os preparados. an- primeiras apresentações do borico, trinta gramas; tores poderão solicitar

��.��:�il::t:;a:::amd:l'::;� �ãa:.e:osm:::ant:�P:;::::: I ���:1:� .�:...:I::�. z��::� �r::�::�t:O::'���. :O�::.:
dHtOS de beleza para a de .formulas de modo a con- dez gramas, talco de vene los ao médico especialista .

tentar todos nossos leito-' za, sessenta gramas. Dr. Pires, à rua Mexíeo, 31

res. i Pó anti-sudoral e deso ..
,

- Rio de Janeiro, bastan-
A apresentàção comer·

,

I tlora�te: - carbonato de; do enviar o presentés-ar'ti ..

cial do� pr�parados contra I _ Li�uido -oontra a perspi- I
magnesio, trin�a gra�as; I

go deste jornal e o endereço
os odores eorporalis é ,feita ração: _ elo reto de alu- alumen pulverizado trinta completo para a resposta.

. I...
________ _ �._' '* ,... • ..... _ ..... ..... _ ._ L- -'- � _

PREPARADOS CONTRA
OS ODORES DO CORPO

Dr. PU
Os que estão habituados

;.1, ler revistas norte amerí-.

leitores que ficaram intrí-

canas já não, se admiram
da frequência com que vêm

anuncies de preparados
d

\
.

contra os o ores corporais
f; que com as simples letras

drogas.

"E. O'." sintetisam tudo que

desejam dizer. Estamos fa ..

zendo essas 'considerações
para responder a alguns

gados e sem saber o que ..,is
so significava. Aquí no

Brasil também, fizeram ha

eia Neal o exotismo de H'e-,
, -

....

ày Lamar, a serenidade d�
Deborah Kerr e um �ãr' de.
pernas que revalizam com

2.S de La Dretl'ich,'; tudo
isso e mais outros detalhes;
(e que 'detalhes .. ,) �'Ja-
zem a personalídad., de Su
san 'Olívíer, . lançada em.

"TENDER FURY" para

I'
-X,-

--: :--

Ann Barton estará no'

elenco de' "THE LEI<'T

HANDED GUN", estrelado

AlldreY está por Paul Newmann e Lita

Milan, sob a direção d� Ar,'

·thur Penn.

que são_ poucas as prepa-
7

' I
r�ções que ,pertencem a es- aPI�e�dendo..la montar 'em

t� a,quela ,)�'� ·elefante para algumas ce

a,' na's de "THE NUN'S STO-

Hepburn

at!trinà

E

de Cinema
, ' "

\

der Knox e F'aith Brook. I seus filmes _ (Juventude
'I'ransviada" "Vidas Amar-

,
'

. Jack L. Warner apresen- gas" e "A_:;sim" Caminha a

tará "THE, JAMES' DEAN I Hum anidade"), incluindo

ST0RY",' cuja renda rever- } urna f'ilmagemde sua casa,
terá -em benefício da "Fun- I ,;eus parentes, ,e amigos, to
"I a ç,ão J�mes Dean", onde', dos: c{)nt.a�do_ u� fato sô

está surgindo uma nova ge':-o ,

bre o trágico ator. Suavisa-

� -
.

ração de .atôres. Este filme _e�ta obra, a canção "Let
"1;da'�ajs é �'u� a u'Íti'ão d� Me Be Leved", de autoria

t!rechos 'n'ão 1e�bid0s doe de Tommy Sands.

: :--

------�'�- _. "'---' ..... -

MINrS�ÉRI.o' DA GRICUiLTURA
SERV)ÇO PE Ex,pANSÃO DO TRIGO

INSPETORIA REGIONAL DE SANTA CATARINA

AVISO,···· /

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

·ASPI'RANTE 'AVIAIDO,R
José: Ed.ison. da S'ilva Faria

.

MISSA EM AÇAO" DE GRAÇAS
Alberto Veiga, de Faria e Famí-lia convidam aos seus

parentes e pessôa;s de sua amizade para assistirem a

Missa que em Ação de' Graças mffi\darão rezar na Ca

pela do Colégio Catarinense, dia 26, domingo, às 8,30
horas, por.motivo d� formatura de seu filho, irmão e

cUl).hado JOSÉ EDISON que ac�ba de cursar a Escola
de Aeronáutica, on-d:e recebeu o "brevet" de Asgirante.
Aviador.'

'FESTA NOSSA, SENHORA DO PARTO'
A mesa administrativa da Irmandade de nossa Se ..

nhora do Parto avisa que as festi")idades este ano cons·

t.axá, do seguinte programa.. I
, ,

'Do dia 17 ao dia 25 novenas as 19,30 horas corÍl Bf' 1'
;�Iquinlias. Dia 26 domingo as 6horas da manhã missa

.tom comunhão geral, às 9 horas mis,sa solene cantada,
i noite às 19 horas encerramento com a coroação de
Nossa Senhora.

Para estes áátos estão con'vid@Íos todos

Zeladoras e fiéis em geral.
Consistório em Florianópolis, 16-1-958

João C. Paiva - Provedor

os Irmãós,

---�-----� _.--._-

LEIA
ASSINE

E
DIVULGUE

"O E S T A i> O"
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EDUCANAÁlIO SANTA CATARINA

•
9

·Vtà[éd�:tn.� '1ih,r,11 -.�
FlOlÍIANÓPOL1S, '- RI1J' ,�s-- :;FfOl:IS.;'_s. PAUlO-"RIO �',' 4.,<.
IIPOUS.!.; CURITIBf\-RIO AOS SABS.

SE,RY1ÇOS AÉRE_OS '

CRUZEIRO co SUL

��'C O tÉ�G LO CA TAR.IN� UI COUGlO "CORAÇAO DE fSUS"
EXAMES DE ADMISSÃO: Documentaçao: çertl-' --,

dão de idade (11 'anos, até 31 de julho .de 1958); Ates-',' Edital para o ano letivo de 1958 '

tado recentemente de vacina; Atestado de saúde; Ates- Entrega dos documentos para os exames de admís-
tado de curso primário completo ou de curso equiva- são ao Ginásio de 21) a 24 de Janeiro - das 9 às 12 horas.
lente. Inscrição aos - exames de admissão ao Ginásio e à

Todos os documentos isentos de sêlo, mas .com fír- Escola Normal dia 29-1, das 9 horas às 12 p Iiaa 14 _à,s
ma reconhecida. ] 6 horas.

! Inscrição: Cr$ 100,00.

I II EPOCA:
EXAMES DE ADMISSÃO: 'Realização: 10,11 e 12

de fevereiro', Inscrição: 16 a 31 de janeiro, das 8, às 11 PJdmissão ao Ginásio (para vinte vagas) dias 1, 4,fi e 6:'2-58.

Precisa-se de funcionárias para os seguintes, cargos:
Diretora, Econôma,e Enfermeira.

Pede-se referências e paga-se bem.
Tratar à rua Saldanha Marinho, 34, de 9 às 12
horas da manhã.

A' U L A S
Sra. Inglêsa, com longa prática, prepara

ás provas de 2.a época e vestibulares.
Aulas práticas e teóricas. 1

Rua Felipe' Schmidt N. 111,

Plorlanópolls

candidatos LEIA

ASSINE
E

D I V U.L G U E

"O E S TA D,O"

DATlLOGRAFI
. CORRESPONDiNCl A

Dil'eçdo: Afvt'Él./A MeAN COMERCIAL
,
_

EZ1:S PIGOZZ/

RUA
.

GENERAL

DATAS

FEVEREIRO
26 4.a-feira
27 õ.a-feíra

MARÇO
1 sábado

o

2 domingo
5 4.a-feira

6 5.a-feira
8 sábado
9 domingo

12 4.a-feira
13 5.a-feira
15 sábado

16 domingo
19 4.a-feira
20 5.a-feira
22 sábado
23 domingo
26.. 4.a-feira

27 õ.a-feira
29 sabado
30 domingo

ABRIL
2 -4.a-feira
5 sábado '

6 domingo

. ?�.\

RIO

America x Santos,
Botaf'ogo- x Corintians

- �merica-. x YO'rtuguesa
Fluminens.e x S. Paulo

Flamengo x Portuguesa
- Vasco x S. Paulo
-

•

Flamengo x America
- Fluminense x Corintians
- -Botaf'ogc x America

Fluminense x Vasco

F'lornengo x America

Botaf'ogo x Pluminense
Vasco x America

Botafogo x Flamengo
Vasco x Santos

Flamengo x Palmeiras

Botafogo x Vasco

Fluminense x Flamengo

Botafogo x Palmeiras

Flamengo x Vasco

Amarica x Palmeiras

Fluminense x Santos

Botafogo x S. Paulo

BITTENCOURT,· 48

Resultados: dia 10, às 9 horas.
,EXAMES- . DE 2.a EIPOCA

Inscrição: 30-1-58, às 9 horas
Realização: 3 ..2-58, às 8 horas

Renovação da Matrícula
Mediante pagamento da I prestação.

CURSO PRIM�'RIO
Matrícula nas salas do Jardim da Infância - __ R

Sald. Marinho, 136
'

Dia 7-2 - das 7,30 às 17 hs. - 1 e 2'.0 Primário
Dia 8-2 - das 7,30 às 17 hs. - 3. e 4.0 Prhnârio
Dia 12-2 - das 7,30 às 17 hs. __:_ Jardim ida Infância

CUR-SO SE€UN�A'RIO-
No Colégio -� R. Slld. Marinho, í20
Trazer, sem falta, 2 fotografias 3x4, de uniforme.

As aulas da 1. série Ginasia-l e as novatas internas das
I'emais séries queiram trazer 4.
Dia 12-2 - das 9 às 11,30' hs. --,- 4. séries do Gillásir;

,

Dia 12-2 - das 14 às 17,00 hs. - 3. séries do Ginásio
Dia 13-2 � das 9 hs. 11,30 hs..- 2. séries do Ginásio
Dia 13-2 - das 14 às 17,00 hs. _:_ 1. séries do Gínáslo
Dia 14-2 - das 9 às 11,30 rs, Curso Normal, Ci-e::ltifico

e Clássico
Dia 14-2 - das 14 às 17,00 hs. - Pré Ginasial

REABERTURA DAS AULAS
/

Dia 1.0 de Março
Turno (ltt manhã: . às 7,45 horas
Turno da tarde: 'às 10,00 horas
No dia 1.0 de Março, as alunas apresentem-se ue

uniforme de gala completo : blusa de manga comprida,
boina, . luvas, sapato preto, .iechrudo..

'Curso de preparação'. para o' Lar -
anéxo ao Cçlégio I semestre de 1958 ..
Màrço e Abril

-

Curso para Senhoritas, das 14,30 às 17,30 hs.•
Maio

-
,

\'
Curso para Cozinheiras, das 14,300 às 17.�10 hs

( (Gratis)
Junho
Curso para Senhoras, das 14,30 às 17,30 hs.
,Iulho
Curso para .Professôras, das 14,30 às ti, llO �';
Matrícula para o: Curso nas 3.as e 6ãs. feiras, (Ias

16 às 17 hs.' •

; horas; ,

I Doéumentos, -etc., como acima.

I' GINASIO E COL�GIO
• EXAMES ESCRITOS: 16 a 30 de novembro;
1 EXAMES ORAIS: 1 a 1� de dezembro.

_I ',NOT:A: - QU,em tiv;r faltado a exames por doen-
.

ça, fará "os exames de 2. CHAMADA logo que esteja
restabelecido. Quem faltar por engano, atraso, etc., per
derá a ':g_lí'0Va e terá grau zero. (Port. 501, art. 61, § 2,°,
letra c) . "

I NOTA 2 - Para efeito .de prestação de exames, Q'S
!'alunos devem ESTAR QUITES COM-A TESOURARIA
,

� 'ter frequênciq_ de 75% (Port. 501, art. 57).
EXAMES DE SE�NDA ÉPOCA, 'GINASIAIS

,

.

E COLEGIAIS
-

'

Inscrição: Até 31 de. Janeiro, - Por exame, Cr$ ..
50,00.

.

, Datas dos exames: dias 12, 13" e 14 de fevereiro.
J Transferências: Janeiro e fevereiró.

NOTA: .- As transferências sejam pedidas antes
do dia 15 de fevereiro. Documentos pedidos entre 15 c

28 de fevereiro, pagarão uma sobre-taxa de Cr$ 50,00.
MATRICULA 1958

-

1. - Datas: Curso Colegial - dia 17-2-58.
QuaJ/tos e terceiros anos - 18-2:'58.
Segundos anbs - 19-2-58. '

'

Primeiros anos e C. Médio - 20.:.2-58.
Matrículas atrasadas - 21 a 26-2-58.

2. - Para efeito de matrícula, se exigirá:
a) Documentação completa, inclusive duas fotogra-

fias 3 x4;' ,

-b) Quitação Militar, para os alunos de 17 anos Ol

mais;'
.

c) Pagamento da primeira prestação. ,

INíCIO DO ANO LETIVO de 1958: 1.0 dê março, às
8 horas. - EXPEDIENTE DA SECRETARIA
Tempo de provas: Das 10 às 11 horas.
Janeiro e fevereiro: Das 10 às 11 .horas.

"

,,:_�f Na época das matrículas: .. Inscrições, das 8 às 11 t:

das 14 às 17 horas. (Aos sábados, das 8 às 11 horas) ..
Férias da Secretaria: 23 de dezembro a 7 de janeiro,

MATRíCULAS PARA 'O CU�.sO MÉDIO EM 1958
1) Os alunos que desejarem frequentar o Cursei

Médio em 1958, deverão prestar um Exame no dia 5 de'
fevereiro, de Português às 8 horas e de Matemática às
14 h�]jas.

� "2� 9' ibrani� 'versârá 'sÔbie a matéria do 4.0 ano

elementar,
.

.

3) Inscrição para êste Exame de 16 a 31-de [aneiro;
das 8 às 11 horas.

4) A Matrícula para o, Curso Médio depende da
aprovação neste Exame.

5) Os alunos' que forem reprovados no Exame de
, Admissão ao L° .ano ginasial, só poderão frequentar o

Curso Médio se .êste Exame apresentar base suficiente.

-Óc-:

SÃO
- S. Paulo x Flamengo

PAULO

-�--�.------ .

I v'

� Santos" x Botafógu
- Palmeiras x Vasco
- Coríntians x Vasco
- Santos x Palmeiras

.'- Palmeiras x Fluminense

:-- Santos x Flamengo
-- S. Paulo x Palmeiras
- Santos x Portuguesa

. C.-.,-A,NtOJflfft--Df��BAIROS-,

EXTERNA,-TO FUNDADO EM 1922
Alfabetiza e, prepara para os exames de admissão

30 Ginásio. '.
c

MATRíCULA: de,25 a 31 Se janeiro, das 8, àS.12 heras,
No ato dá,matrícula, os -Snrs. Pais, pagarão, a pri

meira mensalidade e j�ia.
ABERTURA DAS AULAS: 1.° ,de março..
EN:PEREÇQ: Fémalido Machado, 32.

_ Portuguesa x Botafogo

EXAME:S

• .� • � __.- o
-, ---'-----.,._---------��-..,.....------���-�=��.�.

- Corintians x Palmeiras
- S. Palíl0 x Santos'

.

- Portuguesa x Palmeiras
- S. Paulo x Corintians
- Portuguesa x Fluminense'
- Corintians X' Ameríca
- S. Paulo x Portuguesa
- Santos x Coritlans
� S. Paulo x America
- Coriritians x Portuguesa ..

- -- .

- Flamengo x Coríntians
- Portuguesa x Vasco

'�,,,.,-,, /lo

PROGRAMA DO MES

Grilo de (arnaval
Apesar da impossibilidade da vinda do conjunto
"Os Copacabana", será realizado a! 1.0 de Feverei-
1'0 - sábado i-e- O GRITO DE CARNAVAL de
1958. ___, Reserva de mesa na secretaria a

c-s 100,00.

R O G R A M A D E F E V E R E I R O - 58 .

Dia 1 - Sábado - ':;1'1[0 de Carnaval - 'Com a po
pular orquestra "Os Copacaba
na", do Rio. Reserva de mesas

na' secretaria.

I via 15 - Sábado - Carnavãl
� I Dia 16 - Domingo _- Carnaval �

i

\
Dia 17 .; Segunda - Carnaval - Baile Infantil'--:-l e ,

I Inicio 15 horas.

'I I Dia 1� - Terça feira -- Carnaval.

f I

J 1

!
!
._'

,_ ,

APROVA,DA EM DEfIN�nVO " TA-BEL� DO RIO,,- SÃQ PAUlp,

Até uue enfim. paulistas e cariocas chegaram a um

acõrdo,
_

aprovando oficialmente a tabela do Torneio,
Rio-São P-�\\�lo, que, é a seguinte:

. ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



O ESTADO - O mais antigo
-

-,.._. �.-

Florianópolis, Domingo, 26 de Janeíro de 1958

,DelegaCia FiS�ldo'Tesouro�ac�On�II(lC;'-:�;'tt,�....� 6;,i ,,'.- � .,"'6' �*�
. TABELA DE PAGAMENTO DO MES . \" "w+, -. !W .. ....�.�.IW .... '\IP'

.

DE JANEIRO DE f958',
'

..

"

ta ;iii 0:·/�-': " II!!! 'O'"
"

-Ó, '

.... '_

.- '.
' .•

,nisté�.��:��,2�oOOr�=.it..,�Ja.�:��:ticosMJ�.loa._ W�': iii �-opa�a ,aFaculdade de DIreito, Tribunal de Contas. j
- ,g.,.

�::Da:I:A�222:53in..,i'�c���;.��;q'���::���:'r�(04".··.''íft._.(o de'I'o_...as _"J •
" .' "

..
' T ""'. ''')II om

nos dias aéima.··" -

. '

.' .

A" 1'· -
. - d'

. �..

,
.

o Departamento de Agn- car e xarope. co OnIzaçaü
.

<rIoes grandes altitudes tore - .
,..

,
.

._.,.DIA 27 � Aposentados Definitivos. '..,. '.

.

'

,

. .

." e. � 'l. S sao unarumes em de, 8Ul:!- grande resisjência a03
28

-

A t do . ". .Salárío FamI'II'a cultura dos Estados Uni- dos extensos prados semi- e de temperaturas muito clarâr
.

'. ,- .
.

�

J .po.sen a os. prOVlsorIOS, '. aI.., .
.

'
'. .,' . .

" c • que ,o sorgo permite insetos, e um fator que mI-29 � Pensionistas Militares e Provisórias. -dos prevêm para êste ano áridos do Oeste � Sudoeste fI:iaS é que
-

o seu cultivo produzir quantidade muit., lita em favor da preferên-DIA 30 ..:.... 'Pensionistas Civis. umaprodução récorde de criando a necessidade de não fgi. ainda recomendado maior de ,forra,gem do que o cia que lhe dispensam 03DIA 31' - Procuradores é os que. não receberam
.sorgo pa.ra fqrra.ge,m, isto uma for'fjtgem resis-tente a pelos técnicos, Os agricul�nus dias acima. _, milho. Por outro lado, D agricultores norte-ameri ..

FEREVEIRO � 4 ,a 15',� Pagamento de !odoS! ÓJ3 é. :4-18 milhões de "bushe!s" longos 'pe.rií�.d6g._��:�êcl\, f�z
canos.

que nao receberam nos dias tabelados,
-,

, (147.303;200 hectolitros). do .sorgo e pr.odut� ideal

Florianópolis, 21 de, Janeiro de 1958. Êste total excederá o dôbro [.ara a alill}entaçio' dos ré-
Má1':i� Salemo. Teixeim Coelho.

'da c�lheita -do-ano anterior, ball!Po�.'
.

c

, Delegado .Fiseal,
-

.'

.

ilhõ d 0,_ sorgo é de. g�
..
ande utí-NOTA ""':',T-endó em vista-arecomendação do Trí- .que foi de 205 munoes

:

a

bunal Eleitoral de Santa C.'atarrina, solicitá-se as pess.oas "bushels" (72.242.000 hec - Iidade como
.

forntgem de
"The T.�ow.er" '0'pera em'

'. , ", . �.'. ' .

". ,

d d T � qu.. e executou �9 concêrtos... g'em, rodeando. uma coleçãoque rê0ebem vencímentos, salários 'e" .p�.óventos por está tolitrosj.r- Contudo, .'esta lllVern? nos esta Os
.

o, e-
um ato de Marvín David �

. .

_ _,._ de prédios ,com estudios in-D.F: que provídencíem.no menor-prazo, asubstituição «uantídade representa ape- xas, 'Oklahoma; :Kansas, Levy, Íibretto.de Townsend ,Walter Toscanini, filho dividuais e uma bibliotecade seus 'TíTULOS ELEITORAIS, considerando-se o
•

'd'
.

"'-f'
J

t'
'.

Colorado, Net, :·aska,·· 'South Brewstsr, teve sua premié-' d Art T doou Fé d
'.

, . .

)'las j,lma parte .
a sa ra 0- ti JJji euro oscaníní, oou e manti a por um

.

fundoprazo, estabelecido em Lei, findo o qual serão suspenso.
tal de sorgo _ que contínua Dakoja. e N�vo México,: is:

.

re no fe�tivar-de m�si�a .de sua coleção' de materiais dotal e recebe contribuios-pagamentos dos que liiâo se nabilHarem com os novos
,. ._ i,

.

h 'd' .Santa Fe, Novo México, e sôbre dansa à Biblioteca ções, presentesjs legados.TíTULOS.
.

.

crescendo à medida que os. to e- a - re.glao ... c ama a
f' it b

..

bíd .; '
_ ,.

------,----.----.. '-

r=. .'

'd tro
01 mUI o' em receai a pe- Pública de Nova York 9n- Os artistas vão para a co-

..: "'E 's· e O' L. A' D E B A L L E 1
agricultorea norte'�1l1_eri- "Great Plains", ou e ou ro� los críticos. Howard Taub-' de foi exibida recentemen- lonia com bolsas de estudo,-

.

' I
':,

' .

canos se 'éonvt::I.lce� ,do. seu' cereais nao se adaptam man, crítico de música 'do te, A coleção compreende Alguns pagam '20 dólares
d b lV,r: t

'

d ·p·lall "New Yor,k Times" chamou g t'tALBERTINÁ SAIKOWSKA DE GANZO, AVISA valor para a produção.!3 em, .J.a's es a sen o -

a nova' op'era "a obra' de
ravuras raras, par I uras por' semana por casa e co-

AS. CANDIDATAS.· ÀS ·AULA,".S' DE BALLET QUE ,forra!!"em. tado ,ta�bém nos estados de musicais, libreHos, cartas' mida; Deizoito vencedores"
> • '

- um homem que tem talen-' autografadas, programas,' do prêmio Pulitzer e '29,ABRIRÁ AS MATRICULAS NOS DIAS: 12-13-14 O milho ainda é a mais Iowa,- Minnesota e Massou� to e fé em si mesmo". �le fotografias, manusú1tos e .GuggeflheÍm· Fe1i.ows tra-DE FEVEREIRO DAS 15 ÀS 18 HORAS, E AS AU''':'
..importante colhéitã 'dos E;:;- ri, famosos como produto- relatou de ,Santa Fé: "O sr. recortes e será conh.ecida balhanim na c'olonfa, EntreLÃS éOMEÇARAO-DIA 13 DE-MARÇO p, V:
tados Unidos; mas' ultima" res de milho.

.
.

" Levy tem o dom �í:i�o. Ele como a "Coleção de Dansa '�os
.

artista� famosos queFlorianópoHs, ,22 de Janeiro de �958 .

,

. O
. rn10s 'particula.r.I,�onserva o prevIleglO de Cia. FOl'naroli" ew criaram/ algumas de suas---'-.-.-' -.--.

-'�'---·DA
-.

CÓNVENÇ";"O
'mente está çedendo lugar, s m:� d t modernismo de um jovem' moraç'ão à morte de Cia, 'melho'res obras 'na Colonia .(OJtVOCA(AO

"

. A, ;�a��:::: :'yi::a.:��; ;:,nt:n':::;::::�dO' ·'n:'r:: ;:'J.':,':!.:.;,:a!1�:':: d�: i:���:li, ;:�P;i:�;=l�! ����;,w;Jlll�:· �eor���
_

' E DO DIRETÓRIO -"as zonas' semi:-ái"idás, da: gião acima, citada, ceifav:am s?�âncias e passagen,s �om Opera Ball�t� ,

espôsa' de nét, Padraic Colum, Romer
"

.

,- _,',
d

-

Ad' " fie o milho tem -sido casti- Ú1ilhares de' cabéças de ga- rI.mos qu� .mudam IapIda- Walter Toscamlll. (Goctden, Aec Waugh"AaronDe ornem: do. Sr, Presldente e' e acor o com ar re,'-'
- � d' f e de mente, Mas no fundo êle é' Copland, Paul NOl'doff' esolução "da Comissão de Reestruturação do Dire,tório 'gado nQS úl�imos anos peh do, vitima� e orne. • um lírico". Ele respeita a

> ' ou.\ros. O' falecido. SergeMuni'cipal.do Partido Trabalhista Brasileiro; de,'F1ori��;>esca�sez de humigade;'é um frio. O üso de .cresce�te no
voz e para ela çompile não Uma conferência sôbre'ós Koussevitzky, regente danópolis, ficam convocados os E?rs, Deleg<;ldos e rae.spect�í- "f"tór que explica o aumen- ,:orgo reduziu os, prej,uizcs somente com perícia mas problema:s de �tistas éria:- Orquestra Sinfônica de Bos

vos SÚplentes dos Diretórios Distritais e� ParoquiaI'S ....,' d
.

CUI.t'I'VO esp··ecinl porque".os agricultore.s re, também com simpatia". A tivus marcou 0·50.0 aniver- ton; disse ceita vêz sôbre-,

10 d Es.t� ''JO e seu ,

'd" b" d' ". ,para, nadorma- do. art.:_ 25, § ., OiS tatuuus, ,s� reu�� .

ente no sudoeste dos Es-
.

�olveram fazer estocagenl·1 eI� aSlCa a ?pe�a ICO�l- sário. da Colonia.. MacDo- a colonia:
r�mí ell_l CONVENÇAO �UNICIPAL, no I?roxlmo Ia ,m

. '. ,
-I:., -

, d "tes�' 'ue', ode,n c;a.e que o ReI _.a orna0, well em Petel'boro, Ne,< "A musica éomposto�em26 dQ éorr,ente; domingo,/cls 8,00 horas, na s��e do Par�, .::Lados Umdo,s e mef!'m�'cI_}J�3. �os.}!x��,c�n : .,;�."��,,,Jl-.,,;,. ·s�b}o""c01no era, 1).ao. poude Hampshir�: -A colonia, fun- Macbowell está alimeritantidó à.'�u.a Felipe Schmidt n.o �2,a fim q.é deliberar estados çlo' CeBt;'Q'::��';�o :�<er�ico_nsel'v.adô� �}I)l��se'.ln'� évitái,a prÇ}fécia�o vidente "'dada'ém\I:907 pela ratécida do nossàs orquestras". En-�

sôb;�-â� seguinte<oroem dq dia:
'-': ';. ,"'"" .....-:.:, '. ,-�'.�

� .�en{ro�Noir-te,:�� �f4i:�c,.A �é�f.i1li���in ,·'�'ra.•_�
.

_,�� ,d,e" q��, su� filha s.e casa�ia 'l\i.[ar,lfl1, �lY!açpó_}Vel!, ,e;l?ô�a. tre qs partic!pa���<dâ re-.,�:<,
.

;
.,,-' �.""""l"��';�.�"\' ,

'.

" '

ti
1.:. .

d' ."
. .rl �

t
-

.

.

""'mentl:l com o horqem -lll"éUS pobre do :fa:rrl'o� �posltor -J:d- cente cpnferencla: sobre os
'

�:->'<:EijJç�o :De,;DI�E�ÚRIO MUNI<;:IPAL.,,· ! ;�a�,oso,,' CI� ��a\::,< D,

mI�l<-1��.�, '. i',islad�;�W;t!.i",� :4�� sua. t�rb:i,. '��; Towe.(, ward 1\1:e*ad�r'MacD�e1" pr(}})feIl�à�'a-cis artistàs áia-:�_ �,
-�, -::;':;�:: '"

.

.._.
� �',. f, �iho. ",' -:---' >''''><'' �'\" ,)("'X1S �..• n:osf:' t;<'. "'� ú2- f?I.regr��por RoBert Buas- 1 1��1"-190'8, i:�cel}.tivo� á caro, ,�ores" reãlizadq;r).a colonia� :(Ficá"oütrt)iSsim, c6nvocado o novo DI_retono Mu-. O sor·g.o e ,0l'lund9 da.. dos. O. s�r�o{ga.:n�?t\ .!. _�.: ,tlan. W:Ilham Mc_Grath can.- relra ,de maiS' de mII.com-. estavam:' 'Carl Carmer, :au--. \,

n1éipal'para' s�;.reunil:" no mesmo dia e local, às 10,09. :-Africa tropi'cal!,.mas:: o �etl, lariàade tanill>é�
_

�m VIt'· to_u o Rei: Salame' •

I positores, escritort:s,� músj· t'ÜI:, '�obert �enn Warr�D, , �,�
hQr{ls, a fim dê: deliberar - sôbre a seg�inte ordem dI;> cultivo em grande. esçala

'

iade, pe se aQaptar bem.2, Br,der f?l Joash' e . Carol, cos, ,pintor�s. e escultol'e�� novelr�ta,. Ben Shahn, pm-
dia' ,

.

,

.

.". '.

d
.

-

I .

I . : sol@ e por sel·. Bergey cantou Prmcesa. conVIdando-os para traba- tor, VlrgIl Thomson, com'\. c' a) ELEIÇÃODA COMISSÃiO EXECUTI-VAj '. começo_u c:o}ll a, lntrp .uçl\O �qua qu-er
:. .." 'ue ode

A ó!?era foi interpretada �o: lhar e estuda�, na colonra positor e crítico de música.
b) ASSUNTOS GE�AIS DE INTER1!:SSE PAR- na �ranç,a.�e, uma :�a'rIe�a ·_f.uma --g��m�,e_a. ,q :P ,.

amÍlteatro nas ,Mont!nhas li:rres. d� q.�alsquer pre,s- �e �tlssell !:,ynes, ,autor.-TIDARIO.
.

de chinesa, por volta de ser semeada em qualque. R?chosas perto de �anta I
s?es :fmancel:.as, 1>; colon.la, e?It?,r de Harper s, lVIaga-

Não ,havendo<:':número,. em primeira convqcação,,�. 18Q5. Mais tarde, surgi- época 'do ano: Fe, 600 acres
..
,de fl_oresta VIr- zme .

l'euÍlÍ�o se"reali�ará, em seg':_Ulda,üma ho.ra_depois, conl ram n�vds tipos na África" O plantio'do soigo é feio
O Teatro da Universida': .INSTITUTO.'-,,-'D-·-E-E-D-·U-C-.A-Ç-A--.O-··-,E

...

._:-.. -C-O-L-,.�E'
...

�-.-.I�J-O,qualquer ilÚl'ael!Q.; , , .

d Sul em outros países. I to hoje na maioria dos eg-
de Estaàual W,ayne de' De-. ,-

Ufi. .• Florianópolis; 22 'dé Janeiro de 1958 o: , , .

I· : d' to.,

, ';
,

. '

- TELMO VIEIRA RIBEIRO A prmClplO, a planta fOI
.

tados
.

do sul, o cen r. '. troit, Miehigan, fará uma 'E'S'TADUlAL �"DIAS VELHO",", , " Seci:etár,io'
,-,

cultivada nos 'Estados Uni- I
oeste e sudoes'te n6rle-ame� tourné pela India por u�

d ' fabric de açú- 'ricanos: Apenas nas re- período de.aproximadam,en- Édital para o' ano letivo de 1958os para o o
. ,_ .. '_

1 te 10 semanas começando ,Exames do Art. 91 e Complementação....,..- ..----- ---_._-- �.-_.. ,

em janeiro de 58. O grupo, Inscrição =- 20 a 30 de janeiro,

que inc'lue artistas de côr, Inicio das provas 3 ,de fevel'eiro
! viajou com sucesso pelos E�amés de 2.3 época e .. 2.a chamada (Ginásio, Colégio'

Estãdos Unidos o repertó- e Normal)
,I

rio consistirá' de uma peça Inscrição _ 20 a. 30 de janeiro
de Eugene O'Neill (pr'o- ,Início d,as 'provas S-de fevereiro
v,avelmente "Além do Hori- Exames de Admissão áo' Ginásio
zonte"), um grupo de três lnscricão _ 20 a 3e de janeiro
peças de um ato de ThortOr1 Início 'd�s provas 1.() de fevereiro_ .

Wilder, Tennessee Wil- I

Exames de Admissão ao Normal
liams e Eugene O'neill, e: Inscrição _ 20 a 30/ ;�e janeiro
ou "Edipo, Rei" de- Sófo:-l 1nício das provas - 13 de .fevereiro

"

cles ou 'A Megera Domada'
, tp-tp.iipiíe""�..r-'" ;

,. .'"

•
de Shakespeare.

.. I Dia 19 de fevereIro - 4.as e 3.as senes,gmaslll;IS
I, I Dia ,20

" " -_2.as e 1.a::; sé�ies ginasiais

M O T" O· R- S
. O Hospital para Tuber· I Dia 21 " "

- Norma.!
culosos Benjamin Franklin Dia 22 "

_ Cient. e Clássico'
em Columbus" O�io, ina�-:-; Horário; das 9h. às 12hs.

.

guro� sua proprla estaçao I das 14h às 17hsde televisão com o único Turno' da noit� às 18,15 hs.·
Propo.'sita de d.iver'tir os .pa- , Turno' da manhã às 7,45 hs.cientes. A 'estação funciona

Turno da tarde às 13,15 'hs.
num sistema de circuito

1

Inído das aulas _ 1.0 de março de 1958fechado para 100 aparêlhos '

Florianópolis, 10 de janeiro de 1958
ao lado -dos leitos. Artistas

i ,Nilson Paulo.da estação de televisão. de
I Matl"ÍculasColumbus ofer�cerain-se. ,

para atuar ante as câmeras:
- I

do hospital q.ue ,estarao no
j

FESTA NOSSA'SENHORA ,DO PARlO ri�=:�i:�����iC(inlecço-es ORUR ,Lida ft
.

A mesa administrativa '�a I-r�andad:e d·� nossa _Se·,

taioVsOsm�e'dsI,ecroás uesafudancPI.aOrnaa'·rdI.aOrS U " ,.nhor� do Parto avisa que as festividades' este ano con8-

t�rá do seguinte programa.
-

.

do hospital uma 'oportuni- ! Estabelecida nésta Capital,
.

á rua: Sal�anha Mar�-

Do dia 17 ao dia 25. novenas as 19,30 hO.ra-s com B�r- dade de dirigir-se a seus nho, 129, tem vagas para os �eg�mtes empregos:

(, I aquinhas. Dia ?6 doming'o as 6horas dp. m<anhã missa pacientes.
.

-

I a) ,Chefe, de. Bordados ama0;
,.

I h-', I
'

9 1:"
ras mI'ssa solene cantada,. --- b) CostuureIras com bastante pratica;com· comun ao gela, as no

,
.

. ,
"

.

't'", , ,

19 h
.

n 'amento com a coroação· fIe A 40 a temporad1a de con- . c) AUXIlIar para serVIços geraIS de Escrl OrlO, coma nOIte as oras e lcerr; .
.

I '. .

C'
.

I
'

'

. ceArtos de verão no.' Lewj- conheCImentos de Correspondencla omerCla;

!
Nossa. Senhorà. ' .

�.
. I·

d
.

r
,

. PaI'a efjtes áátos estão convidados t-odos os Irmãos,
'
sorn Stadium da cidade de; c1) Bordadeiras para serviços de taréfa á omlcí w .

... . . . .

'

, '. , . . . . . . . . .

I i N:ova Iorque teve mua au-I' As interessadas aos div.érsos serviços deverão apre-
'-

, '� . I Zeladoras.- e,��éis em ger.a "

ol1s Hi-1-958 diência de 234.000 pe�soas ! sentar-se tliàri��ente. dás 8 ás 11 horas, e dás 14 ás' 17
I 'Cargo do PaI lJ.\iae)-

,

, , . . ..

•

I
Conslsto� 10 e�, CFlon�nop p", d' durante as seis semanas em

.

' horas no endereço aCIma. '. "\<.=:J 3 :a.ar§T@@@@ê_@r=:'êíS"'� " J�ao . PaIva -..,- rove ,o�
_ _ �(:.;

�5<'oltOD!� t deliciosa KoJa Marte �sempre preferi.da

Notas Culturais

-,PA'R··I�t(·lPA ç,Ã'O
Alaide Figu�re�o Ravaehe ' -:L Lucíota Sobrei'l'a

E, E
.

'Ja' podem ser fornecidos
.

Molores �esfaéionarios
,

1

Grupos Diesel-elétricos
Motores Marítimos

da afamada marca

Alfredo Ravache Domingos Lopes SoBreira
Participam o contrato de casamento de' seus filh!>s

Marlene e Vivàldo Rio de Janeiro, 24-1"2-57 "

( .

-----------����

VIAGEM COM, -S�GURANÇA ,'_'

,E ,RAPID'EZ
,

" .
Só NOS CONFORTA'-:EIS MICRO-ONIBUS

DO

" Diretor

R ,Á PlD O
.

" SUL - ,B R A:S I t E I R O n '6 E N E R A L
Florianópolis _. Ita5aí - Joinville _; Curi!fbá
A· ". 'Rua DeOdoro esquine _',

gencla -: Rua Tenente SiJvêi�a� Concessionarios

H.O E PC KE , -

. FpoUs,' e Filiais

Pai. , ... ,.,: ..... ; ....
'

.. ,.,." ... • l ,-, •• ' a.,'"

MÃe . r l ••••••• � •• : ••••• , � ••• � � ••••••••• "_ ••

Data do nascimen.to..; ..... '.' ..... " .. , .•. -' .',' ..•

,,-

Estado �ivil � .. :-:.: , ,. ,; .

(

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Domingo, 26 de Janeiro de 1958
.

A ULTIMA CAÇADA
- Cinema.Scope -

, I

11-

,I

(INE
'PRóXIMA SEMANA:,

R I T Z (INE SÃO JOSÉ HOJE �. I (INE
I Viclor

LáRIA
M ture -

H O J ,E
Susan, Hayward

VICTOR MATURE
\

'f\:t{}:{·IICARRASCOS !,UM DGS MIIOllEI ESPEl1CIIGS IA

DO MAR i 4PRESENUOOS NO (MOSSO 8,0
SlUI.flttflCII"IIS'

em:�� ,

lâtetri s e os-

Gli8d8fBS-

:\

- I
I
I

�
AS 2 horas -. '

,

'Paul Christian - Maureen,>O'>Hal'a
B A G D A D - Technicolor

- Cens.: até IJ" anos -

* * '*

As 4 rr: 7- - 9 horas' ;':

Victor Matur-e - Joan Simmons

55.000,00
35.00U,lIU

30 OOO,OJ
__ J •

_
10 UOO,OO

100.OOU,nu
55.000,00
25.000,llJ

.:.�,'.

,

40.000,00
40;OUO,(j()
100.000,ÚO

150.000,00

7ã.�oo,00
20.0.0!>,00

10 000,00

20 090,O{l
30 000,00

.,
30.000,00

100.000,00

20.000,00
35.0(lO,OO
30.400,00
10:-000,00

65.00�,OO

55.000,90

- I Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o SINDICATO DÓS JORNALISTAS: SOLIDARIZANDO- SE COM O TELEGBAMA DO NOSSO DIRETOR AO .SR. GOVERNADOR, LAVRA SEU
PROTESTO E-PEDE O IMEDIATO ARQUIVAMENTO D.O ESTRAMBÓL!CO INQUÉRITO. PLANTÃO POLICIAL À PORTA DE "O ESTADO" .

. " Em re.sposta ao ofício que,
sua diretoria, deUbe'1"ou:

I ça
de, dois poUci:ais rondam-:

P,
ertxuuie a

cur,
'wsidade ,po- �o o n08SO fotóg1". t

dJestememso CeL. Comte. da
o Jiorm,. Jairo Collado, Pre- ,I - proestar junto ao, Co- do, o edifício onde estií pular, mormen.te da garo-

I
surpreendeu; como mos- Poücia: .

sideThte lia Sindictato·. ik>s mando GeT!aJ� de'sta, Polícia nossas oficinas. e redação, à buda, que passQu a rodear os I tram 08 clichés que estam-, I Ninguém fiéou querendo
Jornalistws �rof�?�is de lV!ilitar, e� q�:::e1" interf.e'r: rua. COnsf!lheiro Mafra, 160, �oi1 solda��, j� etuiio. bá- I pamos, êLe� deram � missão,' mal aJOO dois �ilicianos,SaThta Catarmo. dtrtgtu o rtr e!m atnbutçoes que, por Com o tempo, a pre'sençla tizddoe de, NEM. COSME por cumpnda, depOtS de se nem mal eles ftze�am a

nosso diretor, dando-lhe força da lei, não lhe com-' dos milicianos a�abou des- NEM DAMIA'O". ',E quan- entenderem com o Q, G. do J quem quer que fôs.se. Esta
ciência da abertura de um petem, como a abertura de
i'ltquMto poLicial mUitar, um inquérito 1?_olicial mf,U
'de!terminado peilo CeI. Com- tar da natu,reza do presen-
1le. Geral da. P6.Ucia' Milit/arl' te - atiribuição' que cabe,
dJo EstJa;do, para apurar a exclusiviamente, ao Pod;e�
autoria .de artigos publica- Judieiálrio.
dos por êste diário, regis- 2 - se solidarisar co;m os

iramos a seguinte corres- têrmos do teieçrama. dirigi
pondência _ do pelo diretor do jornal
"Sindicato dos Jornalistas "O ESTADO" ao Exmo. Sr.

Pl1ojiSsiO'Tl.(Qlis de \ Santa Ca- Governador do�,Estado,.
tarina � 3 - solic�tar de V. Excia.

.

F�orianóplois" 25 d'e i«: o arquivamento imediatJo'
neiro de 1958

.

do inquérit{> ,em ·referênc
Senho« JOIrnaLista., RtÍ- d§! »êz que o mesmo fere

beThs de Arru4a Ramos frontalmetnte os preceitos
Diretor' do jornâl

.

legaiS, que são a garaThtia
O E S T A D O dia Uberdadé de imprenslaJ.
NESTA - Cordiais S�udcfçõe8.
De ordem do Sir.' Presi- Jom; Jairo, CalUic!,o'

dente deste.. Sindicato, pas- PRESIDENTE')' /"

80 às mãos, de V. Si(L. a..có-
.

XxX -;.

pit do ofício que êste Sin- Como se vê da cópia al::i-
dicato aClCllba de dtrigir ,ao ma, o ofício dirigido ao

Sr. Comandante da. Polícia Comte. da Polícia tem a da
Militar' do Estado, atenden- ta de 24 do cOITlmte, que (

do a com�nicaçao feita por a mesm� em que o nosso

V. Sia; e tomando (l$ provi- dir.etOflr formulou o seu pe
àên�ias que o. CCfSO requer. dido de providências ao

Atenciosamente. j Si,,!-dicato. A prelS,teza e' o

Doralécio SO.f.l(es ,vigor com que o órgão d
Resp. ,pela Secretaria" classe agiu,\ evidenciados
O ofício de· referência ê por essa data, muito pel-

o seguinte - nhoraram a qU'lL'ntos traba-
"CóPIA

. lham neste jorna�; 00 q1icl.is,
FlorianópoLis, 24 de Ja.� unammes, expressam ele

Theiro ele 1958 público ia; sua. gratidão à di-
.

Se'lthor CO'm.andJá.nte retoria do Sindicato e, ii
Ten,4o este Sindicato re- modo eepecial, ao seu ilus

ce'bido do di'i"et;orr do jornal tr'e p'l1elSÍdente, o prezado
"O'ESTADO", que se edita confrade Jairo Callado.
nesta Capital, a cópia de
um ofício dei áutoria do Oa:-

.

pitão Edmundo 'José de
Bastos Jr., soJici;tantdo dia

quele dtretor o nome dol au
tIo-r. dos artigos sob (), pSE!U
donimo "COSME SEM1JA
MÍAO", por força dJe in
quérito policial miliatr que
preside, levamos ao conhe
emento de v.· Excla. que ês
te Sindicato em reunião de

I prOdução nãdvem acompanhandode maneira-
satisfatir. as necessidades do pais'

:

A conjuntura econômica do Brasil esta' sendo caracterizada pelo fenômeno do desequilíbrio -- Manifesta
ção flagrante desde o fim da última 'guerra ---Ausência 'de um Plano de Desenvolvimen to das areas onde estão
localizadas importantes indústrias, contribui ção ascendente para 0.,desequilíbrio -'- Perdas, desperdícios' e

instabilidade de preços � ,da procura nos mercados interno e externo, decorrências -da forma desorganizada como

as pessoas exercem as suas 'atividades na indústria -- Ausência de métodos reproduti,vos na exploração da
indústria extrativa vegetal -- A, "área extrativa vegetal" esta' compreendida nas zonas menos povoadas e

. menos desenvolvidas do país --,- Desestímulo ao investimento em potencial,
A conjuntura econômica Reportagem de FERNANDO SOUTO MAIORdo Brasil no presente está. .,. . •.

.

sendo caracterizada pelo desequilíbrto aludido, au-
I
do retardado, ,p.rovo�and(l aumentos salariais, não se

fenômeno do desequílibrfo, mentando p despovoamento, p�t:das, desperdícios, Inata- cria igualmente' condições
que vem se manifestando de com o consequente empro ..

, hilidade de preços e suprr- sociais e econômicas para
modo flagrante na evolu- brecimento das zon�s! de· mento dos mercados .com-, a fixação- das populações
cão havida desde o fim da crescendo a _produtIVld,ade pradores, A Instabilidade trabalhadoras, sempre em

&ltima guerra, de modo ge- com os seus graves ref}e-: �a procura nos :rpercados êxodo par:a centros mais
i'al. A produção "não vem xos na p.roduçao, ref!etm-

I mterno.e externo e em de- desenvolvJ..dos.
,

acompanhando de maneira do, por SUil, v�z, :po ....nossQ corrêncla, da forma desor .. ,
I Procurªudo .. se as r-a�es

satisfatória às llecessida� comércio interno, ,''ê exter·
'

r:anizada como as p�s�oa3 do deseguilIbri? aSGend�n ..

de áeseentes do pais -cp.. no.
. . ! exercem as . suas atIvlda.. te da maustna extratIva

m� por exemplo, a pr'odu- ..Relativa!llente . à indús· �Ie!l nessa ind�stria. su·· v�getal,en?ontraremos nas

ção de energia. A ausên-cia h'la ��tr�tlv,a vegetal, o de� Jelt!ls _

que est�o !l fort�!3 t'lrcunstanclas el!! que �Ia
de um Plano de "Desenvol- seqUlhbr!o e aeentuado e a' vãnaçoes estac.IOnalS. MUl- vem sendo condUZIda, prm�
vimento das áreas onde es- tendência é a\J.mé'ntar .cada to embora -haja sucessivos �ipal!llen!e quanto _à sua

tão localizadas importan· vez mais,. uma vez q,ue Q ---
• lO�ah.zaçao� _

sem' que
. �e

tes ind·ústrias está contr;,· desenvolvImento. das areas"

1�I�l.r�';1
cne condlçoes essencla�s

buindo grandemente para o onde está situada vem sen- I I
ao seu normal desenvolvl�
mento. No que se refere a

Un° I-a-o ,Dem'ocra'II·,a Nac"I"onal wa exploração. a indústria
PORTO ALEGRE, 25 (V que queiram ,nosos pro(Á A p�te mais frágil e àtrativa nacional deixa

A) _. Após seu de�embar- tos". " _-

S d
\

SI' ( 1
.

-
'

vulnerável do esquema muitq .a desejar,
.

notada·

que, que se deu .ontem, às tO presidente nacional do
. ecção e an a a arlna pacifista do s,r. Irineu ���tef��a se:�:agi�ne������

17,15 ih.s.rno.a,eropôrto Sal- I P. T. B. gaúcho, e por ou-

D I R E , 'O· R I O R E G I O N A L
Bornhausen está na p!l'es-

(·om a absoluta ausência dI'
d F'lh J

-

G I t '

t b lh' t ....
'

I sa com que tratou dos
ga.o 1 o, o sr. oao. ou-

I
ros proceres ra a ISas.'

-

" asp,ecto.s PQUtico-aldmi- n:étodos reprodutivos, p()is
lart, inquirido sôbre o rea-

I Representando? governa- ,

nisirativos referentes ao
a "área extrativa" está

justam.err.to das' re�açº�s co- I
dor Ildo Meneghetti� apre- Pelo presente convoco os Senho.r�s membros do

Estado. e' ao.s municipio!!!. compreendida. nas zonas

merClalS do BrasIl com'" sentou-lhe as boas-vmdas o Diretório Regional para u ni� 'reunião, �a realizar- p' t d' F�' t menos densamente povoa-._.

h d :r- d'
In acu a, anglo e ga ()

das e menos desenvolvidasRússia, d�clarou:, "Sempre
I
maj,or Mena Barreto Lam- se na séde do Partido, às 9 or�s a � '.' .a, .o ?�o- . por brasa são morosos

fui favorável ao reatamen- I pert, su-chefe da Casa Mi- ximo dia 1. de .Fevereiro, parq exa�m r .e dec�c!ir . perto da vefoeidade com do país.

to das relações comerciai� litar do Palácio Piratini. importantes questões par Hdârias. '. que o presidente da U. D. I· Uma das principais viga!?
,

U h' d B' Flor' l·.an·O'p"OII'S, 23 d'e J'an '::1ro de 1958. t
..

: ' N. PU80Ú pOr sôbre es- -

econo�mI'cas da Região Nor-do nosso país com. a Uniãu ' ma compan la a l'l- ��'" fm'aJ'lR1jNEU BQRNHAUSEN ges as�.;.,s, que a ..

te é a indústria extrativa·Soviética. De,vemos nego- 'gada Militar -prest�u aE
"Presídente

.. são. os mais impQrtantes, vegetal. Entretanto, o seu
ciar com tod�s os países honras regul,amentares. _

,; , Po.iS os t:ntendimento.s d 'l'b
.

iniciados não são ... na- eseqUl 1 rIO vem se pro·

nmen-'or �esanr.,.eceu de casa �a vários!•.
:

dias I: �dtg�� ���;,�f�������UI'. esPeIiosos, maldosos, dt- d,quado, à Zuna, c"and(.

lT� �NT�M Ni� Bnll N8TI�11S 1 flMIUl �NC�NTJ1·1� �M I ;5����� it�:�i:,:�f,!���!:�Êi
u�ii;:i.!f:;��d��i� I

. '".1JVD,·nAn.'VIDA.' AVII'.�A·n :::hmili�tjr:l�!�t,' :'0:,' ;�1��r.::� lpi�ª;;�:�ç����iUac!1�·'DilUHUD 118 RI' � U cualq'uer neJ.tícia. sôbre o Ih' t d dl"-AIOr'atas .,'
16 anos 'de idade, saiu ,de • IS' as, os �....... êxodó em busca de centros,. ..

d possível en.contro do me- •

t� d' s 1U>r"epl·staS·sua r,esida,ncia para o tra· trabalhava em um" ofici- 1 sé sido rapta o.
-

. CjrlS ao);v o .I"'�'_" •

de vida mais humana.
.

" ..

h nor seJ'a lev�o á su.a re's.l.- .

"H
' 'n",c·e"'l··d'-'.lcbaIho, às 14 horas e até o.n- na mecânica . ná -avenida Também, não ouve- cau- - avel'a SI .. iIIU

..

d t dência, á rua General Bit - . ?',.tem á noite não havia re- Mauro Ramos.' . sas conhecidas que e e�' tencourt
.. 132, fundos.

nISS'O.
• .

. gressado, à casa. Éra um .gllrôt.o.. d�. pom m.,.;;.i;;;;,n;;;,�s�s;;,;e;_..:e.:.s:.se,;__d_e_s_a�p_a_re_c_I_- �_____
No' terreno' POSltl:VO,

d· d .. essa sinceridade jã foiOs pais do menor Mauro, comportamento, de Ica o ao .

,

d d

e
'

.

aferida e o laud'o apare-Manoel Fernandes e d. Ira- trabalho nunca" an o mo- .

tÚil:' '�eu fulm.inantemen.te NE-
ci (Ceci) Fernandes, ,bem ti�os parà desgostos á fa-

,,�.' . .l�.i. �,,_.. ;'- GATIVO.
como pessoas da família, mília.

. �: Em Joinville - foi l�m-têm tomado todas as provi- Está assim, . envolto em
brado, para a Prefeitura,dências para localizar o seu mistério, o desaparecimen- l-

o nome do s,r. H. Fal1gàt-fI'lho tendo sl'do todas as to do menor "Decebemos '.
- te o de Ama� único ofi-

" ••• .J, •••.•
'
••• , • , ••. , . , . ,J.' '

•

MT . ter polftico de crençashuscas infrutiferas. I Nao ha motIvos para se Florianópolis, 25 de ja, cial da ,nos� PoI�C1a 11-
.decidida.mente udenistas,Mauro José Fernandes' supor houvesse Mauro Jo- neiro de 1958. .

,tal', assIm c amado, _". po-
m.a,s· que somente aceita-

'Sr. Diretor de "O ESTA,· .. (lerá haver! dúvidas entre
'DO" os leitores da "Resistência", ria a indicação do seu

. , ,
,

l' 'el'ros nome para g:ov�nador
. Cumprimento-o e SÕ!iCl' e JUl�OS menos IsonJ
to-lhe. a fineza de publicar � meu Tespeito. . .

acima dos. partidos e' por
A· ... 1 a�o todos ap-oiado. Dir-se-ia

!'l presente no seu jornal.' SSIm, uec aro que n

A "Resistência", periódi- sou nem fui delegado em que o sr. Fallgatter vinha
co que' se edita nesta C.a- Orleães, nãb tendo, lógiça- antJkipad:amente experi-

t t"
�

a mentar o 'espirit6" do eB-
pital, em data de 13 de �a- men e, pa:t: lClpaçao n B

neiro corrente, insel1e em violências qUé. porventu�� quema bornhauseaoo. To

�uas paginas uma corres·, Se ten.nam lp"ratic.a,do. no �a dos os partidos I
aceita-'

-

d· ram a sua decisão. de ad
pondência de- Orleães, sob menCIOn'a <t mumClplO e CI"

áS iniciais d.e M. B., e rela- dade. ministrar sem politicar.
Uva a ocorrências violen- Muito gr,ato ,ficarei, a V. Tcld'os ••. '. menos a: U. D.

..... S D' A't dê" N: - ó seu,
. partido, o

·tas que se teriam verifica- >:;Ia., ,r. �rÇ 01', se.' •

do na.quele município su- pu�cidade a êstes esc!<l.- ,pl',jt'tidC) do presidente pa-
. t' cificad�r, ., qUe lã este ..

lino, com a c,itaç.ão do nome- l'eClmen os,
elo "Tenente AmaurY, ·deL�- ve participan:d'o 4as de- ..

O r
� f nh d Reitero l meus cumpri- marches!!!gado �m r eaes, aça u o

mentos, a . V. Sia., muito
'.

.

xxx .

sem. entranhas ignorante, 'f' d Se- com'" diz o fadinho
malvado e desumano", au:- sinceramente me Irofian o, "v

C' b
'

toridade cabotina, etc. Amau� 'Norberto Si:lva, português, ".oilm ra. e

Como o nome do signatá- 10 Tenêrfte da Policia Mili- uma canção", Joinvil1e
rio desta carta é justamen- tal" do Estado. foi um teste ...

XxX
Nessas. horas de apreen

são' - que a violência. con
tra um é, ameaçá a todos J_
não faltam nunca espisódio8
que acabam em�ocosidade.
Ontem, desde as primeü,a.s
horas da manhã, quando o."

trabalhos se iniciav'am em

nossas oficinas, era notada,
pOrque' osternsi�a, a presen"

BÔLSA,'DE ESTUDO· NO, -COLÉGIO.
PIDRO ·11

. Pelo. Diretor do internato do Colégio Pedro II

Professor Londres da Nóbreg�' comunicou ao Gover;
nador do Estado que tem uma bôlsa de estudos de 2.

série dQ ;Curso Ginasial à diSpOsição de ,�anté;l qa�a
rina. O cãndiEla�o deve ter sido aprovada na l,a. série,
com �é4ia ig�al ou superior ai :se;te J7>: � tt;!"rI �menor"�
quinze (15) fanos de idade .até fins de julho do ano

corrente. "

A matrícula é inteiramente grat�íté;l e��, ;��� Ae
bôlsa inclue enxoval. ( '.

.o candidato deve fazer a sua inscrição na Direto-

ria de Cultura até 29' do CO!l'1'ente mês.
'

(Notída rustribuida' pela Diretoria de Cultura -

Secretaria de Educação e Cultura).

Anlonio Barbosa
O nosso prezado amigo e

distinto conterrâneo sr. An ..

tonio Fleuty Ba'rbosa, de
tradicional família catari ..

nense p tão popularmen�e
eonhecido ·em nossa CapI
tal foi; há dias vítima de
grave e l.amentavel aciden
te na Capital Federal, ten
do seu estado de saúde ins

.

pirado' sérios cuidados.
Agóra, segundo noticias

particulares, prazerosa-
mente nos chegam infor
mações alvfçareiras, com. o

seu resta-belecimento e bre
ve regressará ao seio de
seus familiares e amigos.
Folgamos imensamente

com o 'seu restabeleejment'o
nguardamos o seu regr'esso
dentro de JTlais alguns dias,.
auando manifestações r.:le
l=egosijo p apreço lhes se

rão testemunhadas pelo
gr,ange circ.ulo de amiza-

. (les que goza pelas suas

I Cluali�ades de carater e de
, cOl"açao.

vam cumprindo ordens "do
inv,e:ncível caoo-de-querm;
ora no comando da nossa
Polícia Militar - tão epu-

.

lenta de tmuliçõe« diferen
tes dessas

VISÃO DA INHúSTRIA
EXTRATIVA

A produção extrativa ve ..

getal do Brasil, isto em

1955, está calculada em

�OO,OO(j toneladas, no va·

101' de 2,6 biliões de cru

zeiros, de acôrdo com os
dados que nos fo.ram for
necidos pelo Serviço de Es·
tatística da Produção. 1l:s,
ses dados-referem'-se à ex-

-

tração de sementes 'e fru
tos oleaginosos, cascas t,c'

�

níferas, fibras têxteis, er�.

vamate, borracha, gomas
ilão elásticas e alguns ou

tros produtos vegetais, cu-

ja exploração, de modo ge,
ral, se faz ainda em cará
ter absolutamente rudi
mentar e sem. empI;êgo de
processos reprodutivos.
Dificilmente as estatís·

ticas poderiam re.gisÜ·ar o

número ,exato das pessoas
ocupadas em tais ativida ..

des que, por sua própria
J'atureza, 'nã'ô se exercem
de fOrma organizada, Sabe
se, porem, que a 1° de j.u
lho de 1950, por ocasião do
último Censo Demográfico,
pouco mais de 150 mil pes·
soas declararam d.edicar-se
principalmente à eXplOI?
ção extrativa, sendo 106.362
à e:lÇtração"' da borrachl'l,
24.204 à de- frutos e se

mentes oleaginosos 5.181 à
de fibras e 14.579 à extra.:.
ção de outros produtos ve·

getais: .

-

As s'eis Unidades que iu-
_

tegram a Região Norte éon
tribuem com 50% do va
lor total da prorlução e
três da Região Nordeste;
9,ue são Mar,anhão, Piauí e

\.,�_ará, ,;Com 28%. Da Re.,
glao Leste destaca-se a

Bahia, com 6% do valor da
produção. Mato Grosso e

Goiás, que formam a Re
gião Centro··Oeste, cont1'Í ..

buem com 4%. Rio de Ja
I'eiro, "Distrito Federal e
São Paulo estão por intei-
ro excluídos da área extra ..

Uva; quanto ao Paraná
�antã Catarina e Rio Gran:'
de do Sul, apenas nela fi.
guram com' um produto -

H erva-mate.
./

Mantendo a .ordem
CARACAS, 25 (UF)

Tropas armadas,
.

disponde
de tanques mantem hoj.e a

ordem em tôrno do palácio
de Mira Flôres, residência
do presidente da república.
Essas forças têm a missão
de impedir possíveis depre
dação ,do palácio pelas tur
bas exaltadas 'one transitam
pelas ruas de Caracas. Re
coroa-se que a residência
particular do ex-presidente
Perez Jimenz foi totalmen
te saqueada na-noite de 011-
tem.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


