
evoga, os os, ,ntficlos con e
agro-pecuária pelas estradas de' ferro

'

.'>'1
,RIO, 29 (VA) - Sob .a, Co��ltor�a JUrldi,a sÔbre, �inar a lei que descentra· que a lei "r�'o%ou I�dos os pela modificação da lei, '10-

•

dades e do regime adrninís- rari sôbre o salário fa-níllapre�dência d� sr. .Irís a índicação de do", mem- lizou a a<lministraçiio <;las' beneficios a"'l então conce- tadamente na parle q,ue diz trativo da Rêde Ferroviá-' para o trabalhador rural,Meimberg reumu-se"a dire- bras da cla",e para mteva, estrades de ferro da União' dídos à ativid;ode agro-pe- respeito às facilidades pa- ri. Federal. O trabalho foi ao final entaria da Conf,eder,aç�o Ru- rem? Conselho,��nl'iultIvo e analisar a constituição do cuária pelas e�tradas de fer- .ra o transporte de produ- Também foi debatido na caminhado à 'comissão es-ral Bmileira, Foi lido, na da Hede Ferrovia"a Fede- Conselho Consultivo da re-' to da União"! ' rtos agro-pecuários para os mesma reunião o parece, pecial encarregada de estu-ocasiao, um parecer da, ral. Esse parecer, após exa-, ferida autarquia, conclui, /' f centros de consumo. Amplo do professor Diacír Me;e, dar o assunto e firmar o,'--;'0'-- MAIS ANTIGO DlARIO DE SANTA CATARiNA '- ir 1325'"'8 Foi, sugerídé então que a de�ate foi a seguir esta_b�- I
zes ao, Projéto. de au!oria pontos de vista da Confe-

COrífederaçao'�, propugnasse' iecldo em torno das atlvl-, do deputado Fernando:Fer-, 'deração Rural.......__-----��,,---
-.- --_'_ '----�---

l�����r!�-��la�����!�d�eS_�!!!����jeP'�I�a�M�����/lncendio da rénnaría "Esso", ruma química a fim de lu- o íncendío fôra domínado, chamas, Fottes informo lisituada no oütro lado da t ar contra as chamas. Um embora ainda haja ruma- de Havana que a r.efinafia'baía de Havana; estava con-
.

porta-voz da "Riddle" disse ça. Acrescentou que a orí- tem capacidade para 9.200
DIRETO", RUBENS DE ARRO DA RAMOS - GERENTE, DOMINGOS' F. DE 'QUINe> trolado num ;6 tanque, se- que "estamos tratando de gem do íncendío não pode- barris e é considerada como

� _.

!fundo informaram os re,.. c.onseguir tôda .a espuma rã ser, detefminada até que de 'operação reduzida, Re-
EDIÇÃO DE HOJE: 12 Páginas - Cr$ 2,00 - FLORIANóPOLIS 30 DE JANEIRO DE 1958 ,

exísf t' I ta t t. .

��Tl J'�I'lM'"NTII NI'I TI'I"NI B�NfI'
'-

· - r;'?S�����i�s d�ate�r;�r!��� l��:����to:qU�uee�� e�vr�� ! ,����� c�l�h: Â�:� e,�r�dJ�� �1��a�oP�%ÓleOpet��t�i:�:.n�rI :i.
.

jlfl nas para que ';0 combustível de carga C-46, com capaci-I de,_ Miami despa�hou um refinaria se acha no bairoI'. .

se consuma e' se .extínga o dade de umas 13 mil Iíbras, . aVIa0 'Com 800 galões de es- de Beloít, na zona industrial'
U

incêndio" .:_' ácrescenta-' parttrá com' a substencia ! puma química - "Foaniite" da capital cubana, o fogo
.

APESTE 29 (UP)' nistro de Esfado, e Valerie 'A,

f' ramo O incêndio começou,' :espumosa mais ou menos às - para ,Havana a fim, de ,i começou, ontem, às 4 da
J3jjD , '

,

I a cerlmoma 01 �ntregue a ontem'de tar�,' ao, que pa-' !1 oras, Disse tambem que combater o fogo, As reser- tarde,- Ferenc Muennib pres-j Benks, novo ministro ds K�dar uma �eda1h,a....., "pela I rece, d,evido'. 'ao escape de o fogo na refinaria ainda vas da refinaria foram ex-tou juramento, hoje, corno Agricultura, O juramento atItu?e assumida durante e( uma valvula "çie _um. tanque, não foi dominado e já usa-primeiro ministro, em subs- �?i prestado per�te o pre- depois da contra-revolução �ontendo 400 galoes â� gaso- ram lá de toda a espumatítuíção a Janos Kadar, que SIdente do Consêlhn Presi- em �;nefício do poder do ; �\��d;��f�oO:mb���e��a� ���ra�� �:Cil ,:�!���;, r�::;�
IN�NlJjDj� B�'I� �'BIBE� MINEI"j�

de qualquer forma conti- denc1al, Ivtv,", DobL Apó, povo:'.
,
"" 'espuma q�iml.a para o declarou que o Incendío co-

'

,

, '_.' o

.núa à frente do Partido, A
'extinguir, Calcula-se que meçou às 16 horas de on-:;im:��::'�::':ed�� ::::fi: Q U f,r QUE H Ar (OM EJ SE S :;;�' f���en���:'::'::; :��hec'i:n":n.:'�'!:: c:!:'.;e�

. "J''',J''''I''cio do ParÍamento, A trans- H U N,,6 A R OS.,'.
de envenenalllento, Nas úl- refinaria está situada no RIO,' 29 (V, A.) _ Dois desabam na regíão desde o

"., tímas horas de ontem à noí-. bairro de Beloít, em Havana, municípios mineiros _ Itul- (lia' oito do corrente,
'

missão do cargo verificou-
te, se lnfo",,;'ra que o ln" TERIA SIDO EXTINTO' taba e Prata _ foram com" Os rios Tijuco, Prata e

se após quase cinco horas Na-o' querem ,.. 'BRASil
�

I' cendio fôra· extinto, mas MIAMI, 28 (U, P,) pletamente arrasados por Paranaiba transbordaram,
de discursos de louvor a

, ,car no
"

e pe a que recome",., hojs de Wllllam Potts gerente da enchentes em consequêncía levando de roldão numero-Kadar, que ocupou a che- manhã, ' por ·�/'FeaqUeCimen-. refinaria da ':Esso" em Ha, de chuvas "tórreneíaía que sas pontes e cortando as!\�o��d"::::�u�:: di�; �!: lerceira vêz lenlam fugir como "'����:"�CA DE ,ORACÃO DOS PARLAMENTARES E ,PO.- �:t:�!;s:=:��rubro de 1956, O local da CLANDESTINOS MIAMI, Fló<lda, >li (U. P.l I,'
, , ,"

I
faz ago'a a....vés do rádió�:,':.���:�oi:o :�:r:� RIO,29 (VA) � Verifi" va pmtes a zarp... para a a�u�CI��Oje,A���fnf�!�: LlTlCOHATOUCOS"":.O próprio PIO X I ir��;:'� "mçO de

ministro, sob um enorme cou-se, ontem, nova tenta- Inglaterra, )éndo, sidó mais �oes �e que a refmarl,a ,da I
- Ao

f
.

I O abastecimento de ener-to' d f d'" A

b d , Esso, em Havana, fOI m-l compor O ex o gía foi seriamente udi-
retrato do rei ,Ar,pad, fun- I;ra e uga e ImIgrantes. �ma ,vez arra os pelas cendiada e. que está prepa- _

�.
d'

dado, da nação hunga'J' ��n:fuaros que se e�.ontram I �"dades competen�s" 1 rando ,"";, ':,"::_ d� eme'g'" _ I CIDp'-DE DO yA;:rc,; ,�,;;��va'" à ans rin�, .a. o,
pois fi! Usinas .hidq>_,,, Ao lodo <"de ,Mueunicl>,.LT�'" ""f-f"-':fÕr'7�r."'f '"A\cSI� :J:1,t",.�., �,!!ç�;� ,:ra-t;:'� "êWÚ'ito. ", q nos"m.�I�, ��:=,o ':t!.�,:;�viam-'e Kada" Antal Ap��, �mt g,upo "etrar .�,:: u'::: i "rutí '�9 (V,' A.i '. T'le"' O."os .ele..,.mas,'!iual-' lamentares e políticos .".., nhrunos a..ma de toda co,-

que 08 desab_ntos, puse-
nOVO vice-primeIrO InlnIS- en aram pen_ \ �

". ma's cheg'ados de Ma- mente vindos de Maceió, 001'
' " � -, r,u"'.ção possí,vel e de todo ram ao desab,r,ig'o pelo me-

K 11
' ,

'b ';tA' q. e se acIia f,ra,
ICOS y

tro<,Guyla a a" novo m,- navw "amco u "

éeió'narraln que 22 depu" contam que, com ",ande a"
'

'Ó óSSERV.ATORE RO- 4>terllsse 'l'.i<qui')�o. ,
' ,nes cem famlllas.

'
-
-

--- ,tadQ6. da oposição. estive- companhamento, foi 'sepul-" " " '. .' d·: h'
.

,

"

A�âStai de nós - Senh'Or
.1

l'!.'.m reunidos hoje, em ses- tado o jovem Alvacir Timo- MANO repro Uz" oJ.e· o
A uh'

_ .,'h'
'

to� O prefeito de-lÍiutaba di--ABERIA A 6iRANDE FRENI'E DE BATA.. � ,ão s'"eta. na ,·..id'ncla teo. Irmão do p'efeito de fexto autógrafo dessa ora" toda a! . ,ç'd Iuman�'1 'i,iu dramatico 'ap'lo àsI do deputado La�enh!jl. Fi- I Muric�, sr, Pedro Tir:t0teo, ção, cuja parte principal é do eS�l'rl�O e ucr'O ,I ICI O,
I Jl.utoridades féderais e es

.

ONTRA A MACONHA ;0 VI'CIO i lho, presidente da Assem- assassmado na manha de,
a seguinte:

_

I ,IpSPlrru-n'Os o sentll�ent� taduais" atr,avés, da;_rádioA C ' r I bléla I.eglslatlva de Ala-, ,nteontem, com 2 toros de
"Senho, fazei que nao v..o, p,ofundo do que e, '.l","'a ohcial e ,a co'goas, Embora o encontro revolver,
f t' da sã impar- uma orfem social sã e res- meçaram a ser enviados deNU'MOERO· U·M DO BRASIL VAI SER, tivesse grande _importancia 0- sr, Paulo 'Cardoso, era n,os 'da ads emos 'tud da' peitosa do direito e da equi Belo Horizonte alim�ntos epaTa a política local e f?S- baleádo 20 minutos depois, clalr a e, em VIr e ,

F. 'd' "emedios Um con�ngentese levado a efe�to, sob lll-
por Valdol1).ár Rocha, yri- "qual devemos ter em vista dade, e 'azel que '!Im la do Batalhão de Guardas eCOM'BATIDO---SISTEMA'I1CAMENTE tensa expecta"va, _nada mo do prefeito Pedro "mo- n bem comum, sem p...fe- possamos gozar de Vossa

numeroros pollelals segui-' transpirou com relaçao aos
I.eo, que o julgara aut'or dl) rências injustas.' ! presença com os que fo�am ram para aquela cidade, pa-RlO 29 (VA) - A Co- um do Brasi�, justamente seus· debates, sabendo-:�e, crime, e cont_il1ua interna-

F' não faltemos c'Onfiados aos nossos cUIda- la .colaborar nas tarefas de
'

d F' I' barato' sem apenas, que, nova, reum9._o do no Pronto Socorro, enl:, a�el, queld d dos".
.

I socorro, '

missão Nacional e Isca 1-, por ser o mais ,
foi convocada �ara amanha. I'stado desesperador,

.

JamaIS a lea a.e para com
,

__..:... �_zacão
-

de Entorpecentes, exterminar �uas planta- F I ndo à Imprensa !' -�--.--�-

I�:::��it�c�;�:�r��l� ���="\�::�n�:i�o:,d�:;���rei�:; �sr��l!d;��,a d�F/.�,�,s:� J-á ut' -1'1-1zada" no Bras-II a novamoverá dentro dum mês, prOVIdencIa polICIal, sera
f-r os 22 deputad'os °POSlClO-

'I
'

,

'uma reuniao doS ministros ine icaz, senao or �:.ompa- nistas continuam mais uni.

��err�e���:�tin���:���d� �����ç:e� d�e!!���çao das

���od�lai�:n�un��áe p���a�

<d·
,

,

� .

t esqU-Istossomose��:�:�:Ç:;f�����i�e���:-. m!t��: .�:�O:;��1:� �í���.� r �:���, ��r:mo� ���a,,,!i!��;, roga '(On ra ,1 d morfina. e he- a desencadear-se no Esta:donha em território nacio�a ,
.
antigos

h
e

d' 't uma nova onda de crime,.
.,

't' o irulns'mos empregando o produlojá que as aut'Oridades che- : rlqina, o!e em la mUI o
Com a volta "do, sr, Muníz

RIO, 29 (VA) _ O Dr,. sêz de' forneciment'Os, tod�- ves, mUI as ve�es ass c
,I f 'd n notíci ue no

ga'am à conclusão de que ca,as, eslao em f,anco de"
Falcão ao governo, temos

v'a _ segundo a nolic.. a out,o pesqmsadn" Bl".'", re e,� o a a, q
d

é inútil d�viOO às Jnjunçãe, ,clinio, ao contrá,io do que
'

que ,ea�", qV" lut., e 'ta- Alves, direto, do Labom-
p�oc�ente da Rodésia' do refere-se, em�ral à esqms-I' �rfr� :c;!e� o ::n::sta:oliticas e locais, enl,egar aconleee ",m a maconha ze, sac"f,�,?,.. tórk, de Pesq,,!s�s de Sa}'y S I _ impede que se pos- 'tosaomo," v...cal,. causada u a I q

, J
,P

f"
,

• sOu' que pode",,' adquirida a No mum..p," de Mu'icl bucy, na Rodes.. do �u, u

f I t to, ein pelo schistosoma hema- mente nos tem da o os
o

a t��e a aos �overno I re a vil" 1'O'i morto, num� eIl!-bosc�' informou que conseguiu-sam azer ra amen •

tobium e diferente, partan- mais altos percentuais depohc..s e,tadua". p ç. da, o ", Alv=, "mot"",
100% de �xito nos?,esulta- 'massa. '_ .

t ' exis- cura atingindo c�'ca deRessaltando,que o resul...,

I . irmão do �prefelto daq�el�;t o

JA' EMPREGADO NO t'O, ua esqUIS �somose 0%'.' 'd _ �tado da conferência dos 4 Concluiu dIzendo q�e iocalidade, sr, Pedro Tlmo- dos de uma n'Ova,droga �a- . BRASIL ten�e �o aras,ij-, causada,pe- 8 .?, contn:u� 'O se as, ex' ,

t constituirá seu exterminada a erva do paIS teo, 'qu.� pertence ao PTB,
ra o tratamento da esquls- :fi

-

ado pela reporta.. 10 schistosoma Mansom. O perrmentaçoes.
VADO

mmls ro� de' trabalho fri- I inteiro as autoridades de- Por outro lado, coMrre i�- tossomose. Essa droga, c:b
..

"

ro;u�'Diá�io de Notí- tratamento da esquistQss'O- CUS�O ELE
f .

M'

program ., I _!
f 'g'lantes ,sistente boato em acelO,

"Anf D'mer gem o.
h t b' m é m.ais Conclw.u o pr'O essor a-

sou hoje em entrevista o' ve:ao conmu", v..

'que o vereado, """,el Flde- mada
. "')�ne , "

'eias", a respaito �essa no- �o�e am.,o �n 'io Pinotti com a s�"professor Decio Parreira: I pOIS os VICIados, e.mbora em
lis primo' do .deputado captosuccmate, curou oSj'tícia vinda de Sahsbury, o facIl e 'Os mdIC�s de cura

I
�
f _,

'"Entende a Comissão que escala iiúinitam.,ente menor, Ab'aão Fidelis Mou,", te- 25. casos existentes nU!"'1 itatista Mário PJnotti, são, de fato, �a" elevados. m o�ça�. B '1não se ode pensar em aca-' pode,ão importo,la -do Eg�- ria cometido,
.

na tarde de esenla africana dns subur", :r':eto, do Departamento Em 'nossa rotina de traba-
,

_

d
qm no r... , o quOb

,p
•

io da maco-' to e Sul dos Estados Um- "o;e, d�p!o. crune de morte
bios de Sali,bucy. A escas- 'd. 1 de Endemias Ru- lho as "",centagens de cu-, unpa e � �a\amen� ";

ar com o VIC .

'd
'

no mumclplo de VICoca. �clOna, .'
guin- ras parasitológicas têm-se' ,massa nao ,e a escassez a.

nha, atua!.pente o nume,., os.
"

'T. ," _. "rrus, presto,:,-nos o� se
,

situado entre 70 e 80% em droga e si"",:. seu elevado

.Conlinua ,apaixonando a" opl�lao p�.
tes

��:e:;:b�i::; de Al� u:
s6

;,atamento.
Já ;sta"�custo"; ".

'

blica" O revo lanlelassaSSlnlO prall: Egito � p)II�!'�:ASS�Y�ve��I�� p,!��!�acado por umlparlamentar pernambu 'BEIRUTE, d�9�,�r da b'm presente à conferência, Oam'" Abdel N.us�er, Jovem
. "/.L

I �M'I��'Mrl�D"11 IIVI'IJI1A�"1JVIJETL'Q" �irra�m���h Bi�a�a d:é���� :i:i���::a��g�!� ���n��� .��s��:�fr :�_::��s��:e��
cano ' .1. ,n PDIMINnQnHVllJAJ "�. .' B' IJ i UH . 111

I DO ��� ge�f��o, �oD�:�t��a� '�� :a�:e�e ��::ut�:t� �f�: m��it��nà� IS;'����d;a��ip�-I \U bll UOU I j H a i, ,f)m de manter sua
'dente no de unificação com o Egl- cio, Abdel Monelm el Kau-� ; �I :

"

f tas Ar.ilza do que condUZIra em seu consultas com Oi pres}bre o to so�ni disse que as duas na-RIO 29 (VÀ) - Quando' parlamentar, que do a�to • Javan;t as, a�Is duac;"ve- I ca;r'O, na calçada em fren- SllUkri el K�!,at '�a �ria� e
.

Segundo a imprensa 51- ç,ões iniciarão 'Isem, demora"tentav� ult,"passar um,ca- móvel :;ontinuou a
, a;".... , �:,:: e::,�to a'�"'ihe�idas I te o hospital. Fi,,?u ",,,,,aOO ��"%�:maoestado áraD�. ria, 'KuwatJy disse 'quen,,::a� �ab�.'!e ����=mrnhão d. transporte, o de- ago," Ja ..sando o p,"p,�o

esta ca ital onde .tu",am que Fr.n",�co fm.morto por Acredita-,e que ,a comum- na ��to �,:b'::.�r de suas normM "'fandegárIasputado federal Nei Ma.ra- mot9rista, Pr�tIc�d� ,�cn- �m revi�as Fbi'am interro- dois tiros a quelma-roup�, ração f-inal !lera dad�i:; �:s��ren�:Sim parece ter e outros requisitos econô-nhão do 'Partido Liberta- me, o deputa o - eI ara-

d la' oHcia e decla- disparados com
,

arma �rl- ,dia dest�, semana'iro co� icado 'desimp�dido o cami- micos.do, 'não conseguindo Seu nhão foi socorrer, n m?to' ga as pa
,
p

à Proja da vativa do Exé....to. ,Ate , confe,��,,'(u :;z i�to 0.- �hO para. pronta aproya- "A urudade .do Egito e ::a'

'

d'O revólver rista de nome F!'�ncls�o Il'am q�e ,am
"

'

.. om, o 'manh.ã de hOJe o deputado o preSI :en e
r ue' ro- ..ão da fusão dos dois palses Síria ampl�ara o mterclmttentdo, sac?�o disparo� Nunes Silva, mais conheCI- Boa VlagemAf,Janta� c

tam-I Nei Maranhão encontrava- �allA.b��� N����, � p�esi- �elo gabinete sírio, bio comerCIal d� ambos Os
azen o vans,

lIde "'Chico deputado, Irmaram
'd' erando-se vave me

t d E O' nal de Damasco "AI. países, reforçara suas con-mcoonttorraI'S'ataq��eca������: v� ��i��e�',:uq�Oe, mortahne�-I bérn que chegaram a gritar: �:ef�r:g�p��se;! à polí<:ia, ����r;�6, n��ar ESc�nK��re:- Faih�Ot,.r1 afdiermClaarO\�ojqeue q�� diÇ��� ci��f�:�d:",e���;
,

'

•

f' 'd' h J':' cada- I 'd d '�o peno- , duas horas com uwa- Kuwa y'
. ""J', '

Irificandlo que sua VIatura te

erI.
o C ego�, «

No "O criminoso atirou 'O' cor- depOIS e ecorrl o

�:ou O primiero rrÚ,nistro, 'sentiria "feliz em entregar � mmstro,havia sido atingida, ,parou_! ver, a� Pront'O ocor:'O., _Iodo motorista assassina..., do do flagrante. y,
(e desceu para inté:pe]ar oautomovel do deputad'O VIa p .

,

IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-

<

,I
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Flaurllotes da -Cidade
Crônica esertta pelo jor- (J de dizer o mesmo, tendo·.) ,cada! frase, !ca,da palavra. I
nalísta Gustavo Neves, da dr. Oton d'E'ça, com extra- S'empre me bati por que o

Academia Catarínense de ordinário brilhantismo, dis- I ádio, ao invés de ater-se

Letras). r orr.ido sôbre algumas, das ,ao aspecto recreativo, dila,:
mais representativas figu- tasse suas atividades e SUf.\

Não conheço, no rádio '.

tid daras' literárias d'e nosso pas .lnfluência no sen i, o '

sul-braaileíro, um progra-
f educação popular, pondo-sesado. De sorte que, e�. un-

ma de 'tamanha elevação . d' di
.

'a ãocão cultural, a Rádio GU!i. ,8 'serviço a issemm ç ,

da cultura para o pôvo, ou

-seia popularizando certos

conhecinrentos infelizmente
ínacessíveis ainda, à gene

ralídade do público. Vejo,
pois, "com símpatia j(lssa.
iniciat.iva da Rádio .Guaru-

esse ·empreendimento, ao

encontro de cujo êxito não

*

--I

2

c ultural, como êsses que a

I�ádió Guarajá, em hora fIe

feliz inspiração, .resolveu

lançar aos ares [de Santa

Catarina, um dos quais
reune, em ambiente de cor

dial .palestra, ilustreg p1'O·,

f'essôres da nossa Faculda-
ínterêsse pará todos.

.

POi'
de de Direito e outro o qU<3,

.

l utro lado, cumpre louvar
a cargo da Acâdemia Cata-

'b'

os nossos 'homens de sa er
rinense de Letras, focaliza

..

I I mas das fi'guras' exponen .."

_ por essa inapreciáve co a-
aspectos da nossa evoluçaú'

rue of'

. boração que o erecem a um
literária. No' primeiro, "sa-

I
'

h
.

'f",

objetivo de taman a srgrn 1"
Ia de visitas" já se fizeram .

I. cação cultural. 'I'emo- os ou
ouvir a respeito da Univer-

.

vida acêrca d'e curiosas te
sida de de Santa Catarina e

ses de Direito, desde as quea liberdade de Cátedra, fi-
dizem respeito aos prínct-.
rios gerais, até algumas
sutilezas, tratadas com 'a +ura, possa conquistar, não

prudência que fôre de reco- só s.s .atenções dos ouvintes,
, , . Imendar em paiestra impro- mas também o seu estimu o.

vi�ada em que o microfone
I
que ficará muito bem como

,

I . I dc olh e transmite em' prí- '_prova do excelente nive tl
e I

-" 1meira feitura cada conceito, � errucação íntelectual.,

rujá presta inestimáveis ser

Yiç�s aos nossos círculos

intelectuais, ao mesmo tem

po que, através das várias

questões trazidas a debate.

promove a vulgarização de

eonhecimentos de inegável

*

A cidade' está decididamente carnavales(J�!
E' o governo que se festeja" que se louva, qu

se elogia.
'

.

O põvo, ausente, distante, passa, olha, sorri e

repete, e;n gíria corrente, a sentença inapelável:
Pó DE' GIZ!

. TAILLEURS A ME"OS" DE' CIM
CRUZEIROS MENSAIS

A primeira, quinzena do mês de' Fevereiro próximo,

foi destinada, pela A Modelar "

para uma 'sensa�lOt;al
venda de taílleurs. :íl:stes artigos serão'vendidos, a V1S-.
ta, com grandes descontos ou pelo crediário, em 20 pres
tações mensais sem entrada e sem

, qualquer aumento

de pr,eços.·
,

.. _

dê
.Ó»

Assim estará 'ao- alcance de todos a aquisiçao estes
guras eruditas 'como () pro-artigos indispensáveis à elegância feminina, poi�. com dei

.

d C $ 75 00 s fess'-1r .Joaquim Ma elr:1quantias insignificantes, des e r ,_menSàls, e

poderá adquirir fino tailleur.
. •. Neves, o professor Osni, Re-

Verifiquem, nas vitrine� de A �odelar, alguns g is, o professor Henrique.
exemplares dos finíssimos tailleurs of7rec�dos a sua dis-

Stodíck e o professor Geortinta' freguezia em condições excepCIonalS,. durante a

se Agostinho .da Silva, res-Pnmeil'a quinzena de fev.ereiro ,.'_ ",' '.'._'..

.

-
_.. " pectivamente catedráticos

IPdrõõpTVidal :�t�;:�;;a:�E�:<::T�::
: ' 'I L M A!.R . C A R V A L H O • tima - Diretor de Cultu-
............................................ 'ra da Secretaria ,de Edu .Inarid Bergman- será a Hictchcoc�. .', _.S E 6 U N D A F E I R A cacão e.Cultura do E�a.ao e estrêla do filme da 20th I

.

"M�' h" th'" Ninth"
•

.

I fi': C t Fox, "The Inn of are e
Não há quem rÍão se queixe da segunda-feira. Desde professor da Fa�ulda�e Cu-

'I theen��,eth Happiness" ba- (Nov� de Março!, ·um livr�O op'era'rl'o ate' o ind_ástrial, o comerciário ao comercian- larinense de FIlosoÍla. Os d' I'
.

.

"The Small de R. C. Hutchinson sera-

"" d
.

�

-

. I sea o no lvrO .

1 . d .' telate, todos vêm a sentir hoje os efeitos do descanço e debates, situados em t.ermos i 'Woman" de Alan Burgess. transp anta o pala a
.ingo. i

de respeitosa 'objetividad�, I O filme será f�tografado em pela 20th .Century F�x. Nl-, ---... A conclusão é que o dia que sucede o sá_?ado :ho�� têm ,sido interessantíssi-! Taiwan e produzido por. gel Balchm :scre��r� �/,r-�rH<;.n...'\
�ern fi" nª�a, pI'eeei-to, bíblieo. o Y�r.aQi .!?rmCl- '. .'

.

,

" I Bud AdIer chefe de gu ento cmemi:l ogra �co,

já, que traz a_contacto com

o grande, público �uvinte
das nossas emissoras algu ..

*

*

O sarcasmo e a ironia'do ilhéu explnem aq

cia is do Direito, das, l'etras

e (la erudição catarinensc,
enfim. Faço votos por que

e ali:
- Praça embandeirada,' praça tomada! Mas'

Trói� foi mais<fellz!'
*

*

Quantas 'pontes, De1À; santo!
govêrno assim tão protético não
das estradas!

faltou a adesão dos. nossos
mais altos orgãos de cul-

__: Desesperado com' as maravilhas e os IT),Ha:
gres do atual govêrno, o sr. Irine�rI3�r�,au�en
propôs aos partidos. um programa, administrativo
de salvação pública' l!
Esse comentário é palaciano..

* *

*

lótitims de Cinema
A U D N to dever de diminuir... �m

, consequências do seu e1';!0'
Esse comentário é udenísta:

*
'

*.\..

* ,\
..

, ""..._"
- "Quem comeu a carne que-roa os ossos

Comentário bíblico da oposição.": '- - ". __
,_

* *.

- O governador vai falaI:?
- Não! Vai "ponteficar"!

* *

*

, e q em po' e',e tem sua casa, a rmanece
_

es e p110Je a1"10ra '. �s_ ron. eJ:rai; '", < '

x-x rókance envolv:endo umsábado, tomando ba.nho de sol, de mJlr, andando pela t�e Santa Catarina, honrm:'fI Jàmes Ste�art, Barbara grupO médico d<ls Naçõespraia descalço,.
<lem�nstração de .. saber ju- Bel Geddes' e' Kim Novak. Unidas que está eminandoE quem· tem só vontade" prepara o falZnel, toma o

�era-o os ast.ros do filme de médicos de Triest.� a usarb
.

1 1 d b "te rídico, que encontra reper- -ôni US, procura um oca· 'e som ra e se m0ve, o mpo
filme de suspense i;ntitulado um'novo sôro para criall(:as.todo, naquela ânsia qu� o mar e a praia: alimen_tf'lIíl/ que' russão em 110SS0 meio. Do
"Dentre. os Mortos" a ser

* * * '

se tradu� ·no sentimento de liberdade plena...
.

rrograma:a cargo da Aca..
produzido pela Paramopt e

'

"Xhe Sun Also Hises",Ora, J'á ao retôrno, domingo pela tardinha, os ef,eitos , .

C t' d L t dl'rl'g'l'do por' Alfred filme da 20th Century Fox,
- ('emla a ar.lense e e ras a serdos exercícios vão aparecendo, As 'criapças-'mortas de

baseado no famoso livro decansaço procuram o re-gaço das' mães, os marmanjõ:s' M I.N'I SL '-. E'; .R... I O,,
,
DA ..

' ,M.A' R I N H A Ernest ,Hemingway, tevemeio abatidos, volt�m qu1etos. O sono reparado'!: 11"
, _ • sua _primeira exibição em

-

tira completamente a sensação de exgotamento, que dei-

(O'M,A'lIDO DO "5.,0 . D·IS··TR'ITO. N�AV'AL Nova York, Wa:shington exa marcas de ressaca na segUnda fei.ra, que se arrasta
,11 . HollywOQd e foi muito e10-

.

comprida, soncVenta, chata e improdutiva... .

giaao pelos críticos. Are"E é justamente nesse· dia que aparecem os casos CAt\IDIDATOS A' MATRICULA vista" Time" escreveu: Osv�ldo MeLocomplicados nos escritórios ,e nas repartições. As donas
- 1'4 . . '. " 'The Sun Also Rises' é o GRUPO DE ARTISTAS PLASTICOS:' EXPOSI-de casa reclam9JU mais porquê .além de tU(Jo eSíafr pela " A'O' 'C,'OtE'G''10' ,.·H,A'VAl-'_ verâadei.ro Hemirigway em çÃO _ Já, agora, não são somente dois os teriie�á-hora da morte, nãó há ,nada, no ,Mercado para azer O·

Slla totalidade. Seus perso- rios, que derrubaram o muro por detrá� do qual se es-almoço... . '. Acham-se abertas no,comahdo do 5.° Distrito Naval, nagens re.vivem nêsse fil-o condiam, com temores e receios, os moços que nos de-E nós, que vivemos dê rabiscar idéias, o �J.lianto pas- :novas inscricões para candidatos'à mfltícula ao ,Colégio me ... Em suas melhores ram, fâz pouco tempo, uma excelent,e mostra de seusamos mal na segunda-feira! ... O pensamento r;nais co- Naval, até �Õ hoje do, corrente ano, pãra preen{!himento sequências o filme cintila talento. r-'mum foge bem pra longe, as frases desaparecem/o cé- das vagas ,ainda existentes.
- f -. com �aior brilho que qual- , A idéia da formação de um gnlpo eapaz dé mostrarrebro faz'um esfôrço bárbaro para produzir três linhas ·Para os candidatos que já,�pr��ara� os docu- quer outra história dt! He- a FlorianÓpolis o Que se possue vingou.chôchas raquíticas e bôbas.

mentos ,�jgidos na' primeira mscljlçao, e necessano ming:way jamais filmada". Mey,e,r e Assis, que nos encantáram, levantaram o,Por tudo isso, sou francamente favorável ao des-;
apenas ó pagàmeRto-de nova- taxa de fr$ 200,00 (duzen- O.crítico do "New York Ti- ,ânimo de outros talentosos jovens, que necessitavam dê)

_
. canco da segunda-feira. Seria o tipo da coisa ideal, por- tos Cruzeiros) '. "j •

/'

I mes" disse: "Seguindo urna estímulo e coragem. ,quê' terç'h-feira, bem descançados, a gente seria outro e
, Os exames ,de conheçime'Qtos,_ seirão': reàlizados nos das mais brilhantes de tôo' Armados de fé se agruparam e nos dão em contrabalharia' o dôbro, para cOrQpensar: a indefectível gre- dias 6; 7, 8 -e 10- de-'Fevereiro pr6ximp yi!l_douro. - -

, 'das as novelas america�as, I junto, 'éxuberantes' prova� e' testemunhos il:recusaveisve braflca do dia. anterior, pois é a única maneira de se

I
coIl)o seu segundo proJeto. de seu va.lor nos maravilhosos cenários da arte plástica.passar �entado à carteira, com .:-aquele modorren!o, com
independente para a 201h � Aí estão, o professor Ald0 Nunes, Dimas Rosa, Ernestoum eterno tédio e bocejo. �a fisionomi�.. .

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

� �; 'J., ,'../, Century F�", Darry�. F. : Meyer Filho, Hiedy de Assis Co-rrêa, Hugo Mund Ju-Não pretendo ser 'oí'lgmal, mas. nao tenho n�lcla� ORQIIIIDEAS DE FLORI NOPOLIS Zanuck reUlllU um cenana
.

nior, Pedro, Paulo Vicchietti, Rodrigo de Haro, 'l'érciode alguem .que tivesse essa idéia, Os deputados, princi-
.' :U

,
" ,_ fl!lgurantemente espa�()so ( da Gama e Thales Brognoli. 'palmente, que falarri._ tanto ,e de prátic� <;1eixam mesmo � . Em reunião 'realizada !em }7 do �rrente, os antigos lindo, rodado na França,' Lá figuram núma prova animadora, dign� de todosum calhamaço de página nos nu�ca lidos a�ai;�.deveriam ,I e novos componente� do Cír-culo de Ajuaderes de Orquí- Espanha e México. Esta

os aplausos.reun�r-se ho�e mesmo, em sestsa� e,xtraordi�a:la, e pro- \ deas-de Florianópolis reiniciaran: 'nova fáse -de traba�o magnificência visual, em ci-, Desenhos, retra.tos a óleo,' paisagens, folclóre, pin-.",
nunela�se sobre �ssa .gr��e l�eia, que aqm e explana- {do r.eferido. Círcul� que se .pro.poe"p�.�ar pelo cole��o-, nemascope e .colorida, en-, turas di�ersas, x110gravul;"as, :ilustraçõe.s,' estudios', (jádaJ com a r,espectrv-a JustlÍloaçao .. "

,
. "namento drvulgaçao e defesa da L�eha Purpurata e filua�ra' um elenco pitores-, avanÇando para meandros '-dificeis), bico-de-pena, moti, Bás�a s0'íllente que ��sse ,p,roj.eto d'� desc��o na i ouf;as plant�sornament-ais: � :'. j :: , ..

':
.

� co,_ hderado por Tyronne
I vos pdüeiros, tudo enfim, que ,encanta, qu� enleva,. 9ueterça-f,elra, que. o

res�e.ltav"el p�bhco seJa çbr:lgado � ,I Foi .aclamada um1l Dlretorl� p,ro.;vls?fna que flCou, POJwer, .Ava Gardner e Mel
se constitue numa festa par,a os olhos e para o esplrIto,voltar do passeiO dommgo a nOlte, para descaaçar' se-I �ssim constituída: . '-i " Ferrer, que parece escolhi-
numa- contribuição artistica de tal natureza., que por sigunda-feira em casa. E como o brasileiro, teima em fazer I Presidente de honra: _- Dr. João Bayer Filho do a dedo até no que �e re- só atesta o qU:a�to póde, r,ealizar e o quanto mais aindasemp�e O' contrário, vamos deixar as coisas .assim mes-,l .: Presidente: - Christovão'Nun�s Pites fere aos .ex�ras. O d'lr-etor
promete, todos esses artistas nascentes em nossa terra.mo, com ressacá e tudo...

, 1.0 Secretário: -�Inelino. da �i��a Santo�. ,_ !,IenrY"Km:g .encenou u� , E, já cogita o grupo ir adi�te em rom.age� semPois com essa conversa moJe estou no fim desta
2.0 Secr.etário: - AntoIuo Vle1lla_ de,Dhvelra .

show .grar,tdlOso e che,o paradas, transformando-se num programa malS dll�-tadocrônica, que francamente nãn havia meio de fic?r pron- 1.0 Tesoureiro: - Manoel Rodt1gues'de AraUJO de personahdade do argu- é mais audaz mais forte e punj,ante e menos reglOnal,ta, pois tárnbém sôpro horrivelmen�e do incuravel mal' 2.° Tesoureiro-:-- Alfredo RichteJ;" mento �iriematogr�fico .de abrindq espa.ç� livre para os artistas de todo' o EStado.da segunda-feira...
, Enc. Relações: - Aquirur-Silva..l·" '

, .

Peter Vlertel''. -C! filme �ll'a E' que pensam realizar depOis, uma exposição qm

Ac'uo' tece"u' �.'
no

.

O"8SI"1 1- NC1·cOanmioS.rsãCooOnrtgl·�e iAzardmoarnaddoosJaEqSut:,j'u,.tos: '-,'. AbIb Rlba em torn� de" dOls am:rJca- abranja os artistas catarinenses de tó<;los os rincões, num,-

.. ::o. n?s, um mgles e uma )ove� próximo e rico salão, qÜeI será sem dúvida, uma exibjgãcI " .
. . Â séde provisqria slt';la-�: à R.u� Felipe Schmidt',. 34 VlUV� d� guerra, que a�os de talentos, de promessas e de reuniões de fina arte,• .

.

- Sala 1 - sendo o endereçe;) para fltn de corresponden- a, PnmeIra Guerra Mun_dwl pondo em tela a nossa cultura.
<

•

Uma rêde de e'stabeleci- nário do Ministério ,d::t ela: CAIXA POSTAL.TIJ. 7 -::- Flortanõpo!is. flCpm na Europa procuran- Nascido o movimento em ,Florianópolis e alcançan-:mentos de ensino de eC0- Agricult�ra. Os resultad.oa\ -

'

"r � _ 1\
do um meio de encontrar a

do definitl�o sucesso, é justo, louvável, rdigno de aplau-nomia dO,méstica, integrad��' obtidos podem ser conside- A T 'E N � íA,r � ,u· ..' ,sei@POça]quexperôopi 1 ��:�l�:�;o;��:aj��:��ea ::o�:�:��� ��.:.�::p:Z��:°;6":::::"'d:'a;::'�i::��
r

:::';;;0:" p::�:�:'�O:aS::. . .Màtrícula Para o (u!'$':P.rí�iÍrio AOb_, 1JUt.p.. �em;::�:"d:�: ,:��':'=g: �::'�:o:re,::g:'F1o'ianÕ"menta, localizado� em di- fatórios, p01S, de um. total I As Revdas. Irmãs Franclsc$aS �esldentes a v�sco e Boca Juniors, I!IÍ\_ polis e de nosso Estado,. �eus apl��sos, todo ,� meu ,es-:d' b '1' de 1.407 alunas matY'lCuh .
. .. -

b
.

.' tímulo e votos para crescentes trlUnfos do, Grupo de
"ersos Esta os raSl el.l;"V-J, -. <

..

ua Vitor Konder 4 avisam; que"está a erta a !:'ovo confronto," t,ornaram a
.Artistas Plásticos de Floríanópólis".

.....foi mantida no último ano,

!
da'8, 1.260 termmaram

().
r

.

.

. 'e' p..... ,1 .. : '�'h. l' , 12' de t d t
.

I 'f' 'I

-,

'. t' 1 \

a o urso· rlm�nO:'(:'b;; a erppa �r; I es a vez pe o es,- '

. Vencida galhardamente, a .primeira ,etapa, aCl� sepela Superintenjlên�ia (.�o n�r'. com pom aprovelta- ma rIC.U a p�r .

At6íREÇ-ÃO '"

'Í'ore de 1 .x 1.. "-torna o caminho para a vitória. .Ensino A,grícola e Ve�_r.I" ln-entoo; ':-,' '.' �! fevereIro. \

1:._.-,-, 'c_' ,_---'-'c.
•

.........:. "'-- _:_�_��_..:._ ---:__...:;__..:._ _=-----""'::;:_:_-:-

Vol�tou! --I�ile ·I�iosa-
-

Kbta �.Martí' -,' referida

ti���fot:
[/

,

'-Ã"

�'---.---,----"_,-'...;..'------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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i I i f e seu 'l�que se transforma

I ,. o''· ... --.,., ta � O í�ll:n�:l;�:: ����:o: f�Ô::;• • . ...,.. - •• I tive a impressao de que to-
mprimíu num sêlo o teore- sôbra a hipotenusa está ui- uo corpo de um animal. ! dável. Para ati�gir a perrel- I E se, para expressar-ma das as almas dos ��vegan-;ma de Pitágoras e uma de, vídído em certo

númerojd. "Os sistemas 'corpóreos ção é necessario que os 6$' como a Sagrada' Escritura, tes e dos conquistadoresrnonstração .acéssível aos Iluadràdinhos como um ta- sucesaívos são sempre pro- pírftos se, submetam a tô-
'

"me é lícito falar do hísso- portuguêses, que todo o fel',
calculado. buleiro de xadrez e e' . g ressivos, .e jamais retro- (las as-vicissitudes da sxis- po depois de ter falado do vor audaz dos bandeirantes' I

'IA d '

h' a i r a m súbitamente. do
o quadrado construído igual número de quadradt, . grados, porquea rapu ez e iência corpórea. Os ensma _ cedro", por, min as expe- IS. I· .

d 'lém com suas energias
",hos das mesmas dimensões: nosso progresso depen e dos mentos das expiações os irão riêncías meditínicas sei que il. ,estãn divididos os quadra- � esforços que fazemos atra depu ran do. Mas a ertcar- os humoristas estão com os centuplicadas, para fazer(;OS construídos sôbre os

I
vês de nossas várias, vidas .

nação tem outro fim: �olo- humoristas, que os 'áteus <lo Brasil a maravilha da'!dois catetos. Contém os
I
para ati�gir a perfeição. lar os espíritos em condi- lil'ocuram ateus, que os ale_� maravilhas, num milagreI ,quadradinhos e sem que "As qualidarles da alma cões de ocupar .�m lugar

I ETes pr.ocuraram os alegres. pagão, santificado e bendi-lhes estale as meninges em correspondem às 40 espírito adequado' no Ulllverso, e

J' "Ao,
remtegrar-se no mun- to pelos braços imensos doabstrusos raciocínios ma .. -tom, e um homem mau, é::t com êste fim entram e pro- (lO dos espíritos _ repito as, Cristo Redentor, que acotemáticos, verificlftão que encarnação de um espír-ito gl'idem no aparêlho corpõ- j-alavras de Allan Kardec -

ihem, num gesto de amôr,
O

Pitágoras não lhes mentiu.
-

mau ou impuro. reo que se encontra mais a alma torna a encontrar no
btl!,d� o que de mais no re,Desde que aparec,eu êste "A alma possui indív i- ern harrnon ià com o estado dem as almas que conheceu

STRUTURADO COM GRANDE ANIMAÇÃO
DIRETóRIO MUNICIPAL DO P.T.B.

Conforme deliberação da Comissão �xe��tiva R:-
1 foi finalmente restruturado, o Diretórh» Muni- inteHgentíssimo sêlo grêgo, dualments própria, anterior matei-Ia! do mundo, a que na Terra".

ona ,

"b B '1' d ' . .

d .

-

d ti dpal do Partido T�aba� iista rasi �Iro, o mumcIp,lO e comecei a examinar com a sua encarnaçao, e consev- 'o:tarão es ma os por 01:'- No breve ternp» que pas ,lorianópolis, no dia 26 do corren,te, em sua sede, a rua maior interêsse êsses re- va esta individualidade Je- cem div-ina". -ei no Rio de' Janeiro, e São0,':ípe Schmidt, nO 42, " nesta Capital.
.' . tâng 'I sdI; .

d e a ada ,''o corpo ,. idad

"ti

1 mzu o "e pape engoma- pOIS e s p 1'.. �

'Estas conclusões a que- Paulo, estas .uuas cidar es
Presidiu os trabalhos o Vereador Paulino da SI va

f D T 1 V" Ríbeí do e picotado que, quando "A sua memória reter- .,:lle co li Alan Kardsc, 'o que estão progredindo <Co,m
cretariado pelo sr" Pro essar :. e

mto 'dl-elraCI 1. el:o
�r,esidente e secretario, respecbva�en e, a omissao não apresentam a obr'Igató , nam tôdas as existências

primetro teórico do esptrt-: .!' velocidade do caroço de ��ame)1to, dirá que tenho ra-�xecutiva .Municipal de restruturaçao." da rainha,ou o obrigatório anteriores, com a lembran-
tismo, coincidem, em certo manga, e sob.,o movimento são.0s _trabalhos além de cumprir deliberação do Orgão rei, dão uma idéia da psica, ça de t'odo o mal': � todo � ponto: com o/além descrito/fax'l'mo do'Partido, no Estado obed,eceram o que deter-

logl'a',do povo. bem 'qlle 'cnha fel'to '

'i

f ° l', •

: 01' I-Iomero: nos Camposina. os' Estatutos partidários (4r�os: 25, Paragrá os 1,
O caso mais 'significative:-o ArtOs: 26,28 seu!J § e ArtO 29, Itens: b e c). ','O espírito encarnado es- l:lísios 'cada um volta a en,'

Dent,. do maior .,pirito democráti•• e .,t.lutário, foi ofmcido pelo Br.,il tá 'oh o influxo 00 maté,.;. oont,.." a ocup""ão que lhe Dio'eto,.• , P,.f. MARIA MADAI,ENA DE MOURAoram procedidas as eleições pa�a membros 7 Comissãc que emite um sêlo com um O homem que se libera de:;. iQi cara na Terra: Aquíle� FERROxecutiva apuràdas, foram elelt'Üst

..

os segumtes com-
mapa-mundi um livro aber- .

fI 'n
'

,

"

.

't a art das a"

I
CUl'oSO corret>pondente aos Grupos Escolares,' e pl'e-

'
,

I'
. UI. lU ue cla graças a ele.. i.'e exercI a n e ,

..

,

.:.. . , .

anheiros: " '
,

to e um retrato de' Allan
'

- , '., - •
, _.. ::,[lra para Os exames de admlssao ao Gma'slO.COMlSSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL -'

_. I vaçao e � purlflcaçao da al-
I
11. as e na dombaçao de cu-

No ato da matrícula, os Srs. Pais pagarão a primeiraresid!?1'IJt.e, Dr., Telmo Vi�iraoRil:��ir�, 1° ':ice Presid�n- I ��.ardec, e estas p,a��vns: I ma,
se a�r�xima dt)s espíri-

, 'Va�_os; os ,po�tas declama:rl l1'ensalidade e jóia. _e Dr. R�nal�o FeldI?ann,? ,_vIce Pl'esIden�e, Heitor I 19�7:, 1.� Cente�a� 1.0 �� l,tos ,supenoi'es, entre 0.8 i
versos propnos, e os amall- MATRICULA: De 28 a 31 de janeiro, para os ánti-e11o, 3. VlC� presld�n.te Cl'ls�ald?, Catannense d: 1

Codlflcaçao do ESPIl'lt,lsmo . ' quais se classifa�cará � tes celebram 0, ,objeto de g08 alunos do Curso. De 1.0 de fevereiro a 12,' para osraújo e 4.° VICe-presHiente Dr. Jose Tavares Iracema, O reconhecimento oficial 1'- E _ I alunos 110VOS.S . etário .Geral Verea�or Júlio Paulino dá Silva
. ...

,

_(,Ia. m compensaçao, aque ... teu amôr. Virgílio põe jun., Abertura das�aula_s, a LO de 'março,

ecr ' ,
.

.

, , "
d I do EspIritismo da parte do 1 d' d

"

I
'1°; secretário Carmmo Morga, 2.° secretarIO, Jose a

A
".

• ,.e que se elxa omlllal pe, tos o poeta Orfeu e o poeü. ENDEREÇO: Rua Saldanha Marinho, 34.
.

'T 'G 1 R lf 'S 1 ° T - governo do Brasil cUJO pre.. 1 ' '- "'t ,', '.
O A'RIO '2 1.._,

Silva Pavan. es0,urelro ,er�, a!ll� o ouz�,. � I. ,', '. : _,

.. as' mas p:lxoes e;� em

PIa-l Museu. Anqulses mostra a II R : de 9 as 1 lJ.l:I'ras.sou�ei,ro Ver. Osm Raul Lisbo� e�. resoureIro, A�t�l� ';1l>dente,e medICO, IStO e, uma
,�;er em satisfazer$seus are- eombra, dos heróis que re-Odall Rodrigues. Conselho Fiscal. Adalberto SçhI�s inteligência de forma�l'í0 tites à categoria dos

eSPíri-,
L ',_ ,

t " 't-tng, Perry Raup de Sá e Tenente Orivalda Silva B�t1S- denLífica positiva, fornece
" LOrI).arao a erra para or

ta. tos" impur�s.. ,

"

nar ilu.stre Roma. �an-t(�a prova da ilimitada toie, O 't
I

MEM,BROS
.

s eSPI.rI os encarnac\')s
f aproxima as sombras entreA

.

G S Th' Alb t M 11 Alt' rância desta grau'de repÚ.. h b t d f �
Dr. caclO . . lago, 'er o u er; aIr

a.1 am !Versas es ,eras L,O

"
si segundo suás afinidades;Odail Rodrigues, Adalberto Schilisting Altino Dealti- blica, que no curso de pou- TJlllverso., " as grandes paixonais, ""comono Cahl'ál, Deputado Miranda Ramos, Amauri ,Cabral (OS anos tem assombrado ;)N'eves, Antonio Vitor de AraúJ'o, Carmino Morga, Cel- " "O objeto das 'encarna,; f�!eopah:a, Semiramis, Di.'

mundo com suas c-onquistas '.
, ' I

"
so Ciriaco da Luz, Cipriano Luiz Machado, Ciriaco, Sil-, cões suceSSIVas dos eSpIl:l�

I don; os herols que não Cl),va Cristald'o C. de Araújo, Daniel Bispo de Castro, Dário r.o cam�o. do pensame�:o e ',', .1l.A4���-.1.. -

:- �
..

-: -;;rtdesSal -

da Sil � <:l� l1<I.." ..DoQI"'.....�"'-ro -:-"L--:---" ", .:; eus'lll�s'-eom(j-,melO (p,�a: (ies4I., -Brnto, os g
_

anoei Carg,9§.Q�o _[ao....
,,,,., ","�

I" ,. ,

,;ka�p E<hUf C%mes Ferra, Ern�� da tJ�ta ,ra,' Creio ql,i'e "e necessai'10 "realizar a perfeição. Par.a niísticos, como' Santo Tornas
E ."J' quim Alves Firmi o FrancLSco Martms"Fra'l,l- ch.egar até o extremo ml:lÍs '

. _

e'e Aquino, São DomingM,r�!ll1
"

',-
Jeff

\

alguns é uma expl'tlçao, pa-
' Pinheiro, Heitor Mello; Capltao. ers�r-. orientaI da espiritualíssima . _

�õ,o FI'ancisco ...
.

N'l V· J 1'a outros uma palxao agl'a- • c,n iágo, João Arceno Al,:,es, J�ão I o IeJ"ra, o�o,' A'sia para en'contrar uma
___..L. _Se�bsJ�ã�il�:, �i�;:'da����I�a s�����o�lv��.Si��!,el�a� �rspirituali.dade-compar���l; s'-c"�'o'--I-h�-a' '�'pe'la'

,

etl·quetaDr. José Tavares Iracema, �Vereador JVlIO Pau IpC }\I do BraSil, onde o esp11 I '

;

e
"

Silva, Luiz Polli, Dr: Moacyr Perei�a, !enente,Ma- �sino, esta autêntica ciên, : '

_",
'

.

,

"

,

.

�óel Pedro, Ero,ndmo' Frede:ico Lel,te,. Newton ,da

á��.. tem na F'ederação Espí-
'

,

,

'1.. L' bA N b to Souza Orlando Slefert, Tenen- ,

, !' un�J,a
. 1S oa or er"

dO' R '1 ri Brasileira uma das t;�.Orivar Batista, Oscal Vasques, Verea 01' '_ sm au
\ \

. .
I

' b' A Ot
'

d Me'lo e Silva Pedro de Bem, P�drr- ted-tas ma!>; autol'lzadas doiS oa aVIo e '

'.

h d \� Lanulto Souza, Dr. Rinaldo Felama�m, Renato Mac a ? lflUll'ío. Iedeiros Dr. Percy João de Borba, Perry Rau:p de Sa, Qu!!m foi Allan Kardec?
,

o, Rom�u Josó Vieira, Dr, Telmo Vi,eira. Ri�;J.ro, Ne�
Um médico francês, que na

t
h L· bA VI' MoeI Nunes VitorIO Cechet-"

I
a Cun a IS oa, a eCI an

, 'M' 1 G
. - idade (1e cinquenta anos, is,to, Waldemar de Melo Dias, �lmor �n?e umlaraes,

, .... '

, IWilson da Costa Schiefler, e Geni �enssImo:, to e, vI�da a metade de 'JT�Diante aos resultados apontados, cumprIU po�n- sécuJo, c�mpreendeu que a", Ito, a Comissão E�ecutiva de Restr�turaçao, p1'eSI?lda manifest�ções _ registra�a,l,pelo Vereador Julio Pauli�� da �ll�a e secretarIada
(,m HYdestille,' nas .irmãs

pelo, Prof..essor Dr. Telmo _Vl:ma Rlbel�o, aRm�ssa� q�( Fox não el'ãm fantasias dI'e havia ortogado a Conussao ExecutIva egIOna,' €. "A" """ "

ão têr
�
reconhecido o Diretório Municipal que p,avla tres vlrgens\ hlstenca� 6:,1.0- Isido eleitó em Convenção anterior. ratisfeitas, mas autentlcaa

Está assim o Partido Trabalhista Brasileiro, secção
vozes de aleÍn túmu,lo. Se

de Florianópolis, de parabens em têr elei.to, o. seu Dge- hem sejam os \�olóquios corritório, composto de pessôas e v�lhos pparTtBIdarRlOst do e-
� mortos de tbdos os tem-túlismo na pessôa do seu PartIdo o· . es a agora c.. I

,

que o �spirito democrático e partidári'Ü seja bem com- fiOS e de todos os povos -

fI'e€lndido entre venceool'es e vencidos, _que as l�tas bastílriam as pro,ibiçõ,es dos
�;.ejam esquecidas e que um só obj-etivo séja-� alvo, este

'Evros sacros para demons
') engl'andecimento e a' unida família do PartIdo Traba-

traI' _ a ,ciência 9.ue Allanhista Brasile� Florianópolis..:..:__ Kardec datizou d� "espirj-
tiSJ110''*tem apena,s um· sécu'
lo de vida.

'IA que conclusõ&.s ç4egon
ê�te homem de ciência? Ei-s I
aquí um resumo rápid.o pa

ra aqueles qUe não,que:J;'cM
ler meia dúzia de livros:

"Como os espíritos de

vem passar por várias 1'e

l:ncarnações, deduz-se qúe
to::o,s tivemos existências '/.1-
teremos outras, mais 011

menos perfeitas, seja nesta

terra ou erll outros mund �,
"Esta encarnação dos es-

j',
,

,

l;íritos verifica-se sempl'l!

no corpo humano, e

131'1'0 supôé que a a.lma eu o \.
c�pírito pode enc,arnal',se· ,\

Deus D�br!�t�!
"-' C1e aS::tt e 'enfraquecem o

am lua sadoco domina ràplda
çlO. Me�es regularizandO a

te .. anttndo 'um .ono
lr.açAO e 'a:;e o primeiro d
Qull0 '::�o ainda hoje. Nqspre Men

lua mal('l' _t�
nUl � a

\ DES�ODOR
M O Q- E R N O

Ú T 'I L
A 6,R ! O Á V E L
Para; a Desinfecção

dos Sanitários
H I 6 I E.N II A'

, .

D'E S O,D O R I IA
A-R O MA'llj A

i

mais corajoso, e mais puro.

chega da Europa pelas vias'
do Oceano Atlântico.

EJ estou certo de que AI�
larr Kardec, que lê meu pen-

(URSO PARTICULAR '�SÃO JOSÉ"

Insf'ifuto Brasil •

AUlAS DE
Estados U.nidos
IN 641! S

As matriculas estarão abertas de 27 do co .. '"

até 8 d� fevereiro. Turmas para meninos (de 12 a a15

���ti$�2Uºit;,�s-O�>i':� ,

N, B. A primeirá mensá i ade será cobrada no ato
da matriícula

',Maiores informaçõds na Secretaria do Instituto,,-
à Rúa Felipe Schmidt, 2 s,obra�<_>.

_

/

Distribuidor Exclusivo par�
SANTA CATARINA

Brasiliàno "de, Souza
ua Vidal,Ram�s, 36 � !elefone: 38,.. i�1 r I a ,n o p o 1.1 S '

su� nova roupa anate••
para o �omem moderno!'

JmPfr�
• -é con(ecdonada em quatro talhes

e em 32 t.amanhos, Seus tecidos e aviamentol

de alta qua.lidad.t e pr6-encolhidos.
..

., voce se sentirá' bem, pois O' çorte IMPERIAl.
'EXTRA é 100% anatômico, muito mais coJÚord....
e muito mais de�jlnte.

'

• Sua .nova roupa -, IMPERIAL

prontinha para você vestir. Não
nem demoradall ,provas,

.EXTRA - CId-
há 10Dlal, esperai

Gorortida por

TECIDOS E ARTEFATOS- FrSCHER SIA
Rua Protes, 374 - São Paulo

35 anos e-specioli�odo no ramo do vesludrio_

Oisrr;buidor �xcfusivo.
MAGAZINE HOEPCKE

CARtOS H-OEPCKE 5/A
Santc. C�tQrIN

,

1 �

]
j'

---.).
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Florianópolis, Quinta Feira, 30 de Janeiro de 1958

ÂNUAL
'

. Cr$ 400,00
" 2,00

_-

r,-'
'

INDlo�Q9R;PRoF"sSloN;AL\'_;_':,'.11..-/,
�--.

NARIZ - E- G'ARGAN1A 'DR. ANTONIO' MUNI� ,

'E

'

AR.AGÃO
.

CIRURGIA .TREUMATOLOGlA

Dr.' G U E' R R E I RdOO DA F O 'N' S E (A
Consultório :or;:::di;into, 1'1 -

" o .

Consulta: das 15 às 17 �vras

diàriamente. Menos aos sába!'l�8.
Residência, Bocaiuva, 136.

Fone: - 2.714.
(

-

-, ;.
','

,� EDiTQRA "'0 ,ESTADO" 'LT�A�
.o . Sbrht (.

Rua Conselheiro Mafra 160

Telefone -3022' - Cax. Postal 139

Enrlereço Telegráfico ESTADO
DIRETOR

Rubens de Arruda Ramos

GERENTE
Domingos Fernandes de Aquino

REDATORES
Osvaldo Melo '-:- Flavio Amorim - Braz Silva -

André Nilo Tadasco � Pedro Paulo Machado - Zuri

Machado _ Correspondente no Rio: Pompil,o Santos

C O L A B O R)(, DO R.E S

Prof. Barreiros Filho _:_ Dr. Oswaldo Rodrigu('s Cab�al
_ Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira

._ Prof. Uthon4l'Eça - Major "ldefonso Juvenal

Prof. Mai'loelito de Ori,lelas - Dr. Milton Leite da Costa

_ Dr, Ruben Costa - Prof. A. Seixas Neto - 'Yalter
Lange s-« Dr. Acyr Pinto da Luz .:_ Ad Cabral Teive -

Naldy Silveira - Doralécio Soares - Dr. Fontoura

Rey _ Nicolau Apostolo - Paschoal Apostolo - limar
,

Carvalho
'PUBLICIDADE

,
.Maria Celina Silva - Aldo "Fe�:nandes ,- Virgili?

Dias - Walter Línhares
PAGINAÇÃO

Olegaric Ottiga, Amilton Schmidt e Algemlro Silveira

REPR'ESENTANTE
Representações A. S. LM'a Ltda.

RIO:- Rua Senador Dantas 40 - 5.0 Andar

Tel. 225924

S. Paulo Rua Vitória 657 conj. 32 ,-

, TeI. 34-8949 ,

Serviço Telegráfico daUN,ITED PRESS (U-P)

Historietas e Curiosidades da AGENCIA ,PERIO·
DISTICA LATINO AMERICANA (APeA)
AGENTES E CORRESPONDENTE�

Em Todos os municípios de-SANTA CATARINA
ASSINA'l'URA

Chefe do Serviço de Otorino do Hospital
de Florianópolis -= Moderna Aparelha
gem Suíça e Norte-Americana para Exa

me 'dos O'lhos. Receitá de 'Ocul,>s por

Refratar Bausch Lomb. Operação de

Amígdalas. por processo moderno
CONSULTOIUO RESI'DENCIA

Rua dos Ilhéus 1�>l casa Felipe S�hmidt 99

FONE 23Q6 FONE 3560

DR. CLARNO G.

c,TALbE'l'TI

'- ADVOGADO
Rua Vitor Meireles. 60.
'FONE: 2.468

VISITE- A 4

DR, WALMOR ZOMElt
GARCIA

Diplomado pela Faculdade Na

cional de Medicina da Univer

sidade do Brasil
Ex-interno por concurso da

Maternidad.e � Escola

(Serviço do Prof. Octávio
Rodrigues Lima)

Ex-interno do Serviço de Üi'ur.

gia do Hospital i,A
•
.I:'.E.'l'.L.

do Rio de Janeiro

Médico do Hospital de Caridade
e da I';f.ater.nidade Dr. Carlos

Corrêa
DOENÇAS DE SENHORAS -

PARTOS _ OPERAÇõEd
PARTO SEM DOR pelo método

,psico-profilático.
Cons.: Rua João Pinto n, lO,

das 16,00 às 18,00 horas

Atende com horas 'marcadas' -

,

Telefone 3035 - Residência:
Rua General Bittencourt n. 101.

DR.

DR LAURO DAUltA

CÜNICA GERAL

DR. EWALDO SCHAEFER
Clinica Médica de Adultos

e Crianças
Consultório - Rua Victor
Meirelles n. 26.
Horário das Consultas - das

15 às 18 hs. (exceto aos 'sábados)'
Residência: R''\8 Mello e Alvim,
n, 20 - Telefone 3865.

Florianópolis

_'__ \
�()��...�iiII,

()....-c).-.o ....().-.().-.()....
(�().-.<)....o.-.(.)__.()....

()_....:)

i' BAR ,'E RES'TAUR,ANTE \

i "MONTE� LIBANOU I

:, AMBIENTE EXCLUSIVAMENTE FAMILIAR I
'). LOBAT01 ._ CARDÁPio ESCRUPULOSAMENTE SELECIONADO

Doenças do a�����o respiratório t ESPECIALIZADO EM PRATOS A_BRASILEIRA E ���!L
Tt)'BERCULOSE �

- ,

ABE
'

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPiA I A BRASILEIRA A AR '

DOS PULMOES
. Cirurgia do ·Torax � Filé de peixe

Formado pela Faculdade Nacional,� Bife a diplomata Kibe crú
l'

,..

de Medicina, Tlsiólogista e 'fislo-
_ Bife� completo ,Grão de bico com gerge m

cirurgião do Hospital Nerên - , Esp€to'orrental
ltamos' ,Bife ao game

,

f 1 Kafeta ao, espeto
Curso de especialização pela, Bi e a cava o

S. N. T. Ex-interno e Ex-assis- ,�- Bife aceboulado Coalhada Sêca" ,-tente de Cirurgia do Prof. Ugo Bife milanesa com salada de batata Beringela recheada
Guimarães (Rio). Kibe Labanie ..

Cons.: "'ftlipe Schmidt, 3S;- I� Risõto de frango

"'"'"

d d P t Abobrinha recheada_
For. e 3801

_

Frit81 a 'e resun o c

Atende em hora mareada .- Homelete de presunto Homclete
'

Res.: - Rua Esteves Junior, 80 ,- P-eixe a j'ardineira Alép,l de outros pratos a serviço J...1.1

,- Fone: 2294
'� pei'xe com môlho de camarão Carte "

I Caffia;ão c;E;�;:� NACioNfÚ. e ESTRANGE!RÃS---OOFt@''; ,
I '

Serviço culinario apt, a qualquer exigência. , I
-,� EM FRENTE AO CINE R1TZ - BEM NO CENTRO DA,

�

, CIDADE
'

.

'i.�()'_',()'_'o",()",()",()'_'o.()'_'()�(,)'-'(>:---()"'()ofilIIII&()-:Jtt:[�·C)�
'�
.----'----:

'

E

E:specialista em moléstias de Se

nhoras e jvias urinárias.
Cura radical das' Infecções agu

das e cronicas, do aparelho ge

nll;o-urinário em ambos os sexos

Doenças do aparelho Digestivo
e do sistema nervoso.

Horário: 10 ih às 12 e 2 ih às 5

horas - Consultório: Rua Tira

demes, 12 - 1.0 Andar - Fone:

3246.
_ Residência: Rua Lacerda

Coutinho, 13 (ChlÍcal'a du Espa
"nha - Fone: 3248.

N.o avulso '

'·AN·Ú·N·CIó'S
, �(rdiantp contrato; de acordo com a tabela em vigor

.

. 'A direção não se responsabilizei pelos
conceitos emitidos nos artigos assinados ..

Dias (Ponta

na, NKWTON D'AVILA

CIRURGIA GERAL
Uoenças de Senhoras - Procto

logia - Eletricidade Médi('a

Consultório: Rua Victor'Mel

relles n. 28 ,- 'felefone 83ú7.

Consultaa: Das 15 ho�as em

diante.
Residência: Fone, 3.422

Rua: Blumenau .1. n.

F7rmácia Noturna

'Farmácia Noturna

. /
O serviço noturno ,lerá efetuado pelas, farmâciac 2;.nto An tônio, ,Notur

na e Vitôr!a, situadas às ruas Felipe Schmidt, . 43, 'I'rajáno e Praça 15 de

Novembro, 27.
.

I
,

O plantão diurno' compreendido entre 12 e 13,30 horas será efetuado

pela' farmácia Vitória,!. /

f
•

I

P. LI;! Trajano
Rua 'lrajano

ESTREITO

5 e19 (domingos)(f
(domingo:'!,)'

r

Fnrmácia Do Canto

Farmácia Indiana

'Rua Pedro Demoro, 1.627

Rua 24 de Mnio, 895
\,...

L,�V'4NDO (OM,-SABÃ'O
'�

, ::VJrgem' espe�ialidade
: da (i�. WETIEL INDUSTRI�L ...;_� JôinvillF -. ("_rea Registrada)

,

.

. economilá�se .Iempo e .�dinheiro .'

�L=��==�����

'__'_'-,-------
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D UliYerslf· é Muito laior do queHamburgo - A constru-

f, __
.. ..' nete· com um diâmetro de

ção�de foguetes gigantescos se ,'lO J,4 mm, O sol, cujo díârue.•

, o laríçamen to de sa � élites I
, • '

' no é maior do que tres ve.
deram origem a fantasias morar-ia 17 dias ou seja, l�!\ ze:s a distância que nos se-Dire�ão. de Milton Lei te da Costa e Rubens Costa. {:o .ominio da astronáuticr. ra a ida e volta mais de Y pana ria lua, seria reduzido

" J U' R 'I,S p' R U ,D E N C IA' teríor, através. de nova ane que será conveniente corrt- mes, Uma visita ao planeta; neste modelo a um grão' de ,_

-
, lação fundadá noutro mu - zír. '}".ala se .da visita a ou- Marte levaria 2 meses uma pó de 0,08/mm de d,jâmetr,),08- prova CQS autos. Prevalece em ambos Oi! tivo, pela mesma razão €: tros planetas como se não semana e uma visita, ao pla- Para nes'te modelo se ver aDaí o presente habeas- casos o pressuposto de ser com o mesmo objetivo da Lo �esse dificuldades a 8U- neta Pluto nada menos d,� terra ter-se-ia de correr ado 'orpus. Entende o imJ" . o veredito ma>tifes tarnent., primeira apelação, perar, ae� ,econ�ecer q'e 13 anos, Imitando os fanta _

um micro"ópio eletrônlcc]tranta que, em face do art. <ontdeio à, evidência do, Alguns juristas têm che- .a ís empmndimentoa só são s istas que com a maior ,,_ <[\ estrela mais próxima,593, § ao! do Cód. do p!'Q.. autos, pois a apelação há gado à mesma. conclusão, possíveis dentro ide um c.il idac e utilizam nos seus Proxima Centauri, ficaria a'""O Penal, em que se bu- de" fundar na letra ",-Ú"i- batendo rota dive"a .. Pro . ,Quadro extcemamente ",_ ,álculQs velocidáde, que 20á m da nossa cabeça deseou o recurso, não podia ca hipótese de que trata ú curam distinguir entre fuu . tl'ito, Para- se formar ideia provàvelmente nunca se 8:Ifinete, A uma velocidadeter o dr. Juiz de Direito 1'e· �30, A patte final dêsts pa-' damento e motivo. O fun .

nas lÍistâncias .simplesmen_ �tingirão, admitindo portan. de 100.000 km à hora, a via.cebido à. apelação, ou, pe·. rágrafo constituí "um plus camento seria a e ircun., te incdvei, que separam os to que 'e possam alcançar sem requereria 46.000 anos.lo meno,. nãO_devia ter da- .. letra d, uma exigência a' tância de ser a decisão ma- ,,:'os serâ convenlen" velOcidade na qual se leva-
Para' Incluírmoa no nosso

do à ,mesma efeito suspell·
.

Irais para O cabimento da nifestamente 'contrária t, �ongtrllil' alguns m,odeI,os' km por hora, ou sejam uma
d Imo e o as próximas cem es

s ivo, mantendo o paéiente :egunda apelação, fund'lda' l.'rova dos aU,t,o.s, enquanto' q ue as coloquem ao alcan . velocidade na qual se leva
trelas fixas, ·0 modelo teria

.

prêso,
.

nesta a linea, Não se cefere I
que o motivo estar-ia "na "da no"a imagina,ão. riam 2 minuto, e 24' segun-

ne ter 1,5 km de largura c
Não tem razão o írnpe- fig hipóteses previstas nos' causa que determinou a ab- Reduzindo o sistema so- 'os para dar a volta à ter .

.rants, O art. 593 do Cúr!, .etras a, b e c do n. III do
j

solvição, 'a condenação, ri. Ln- na proporção de 100 ra, a visita ao planeta Pln.do Processo Penal' espeeí- art. 593, expli�adas 'ou jno- ! diminuicão ou' não da ne milhões para 1, a terra apre to; ida e volta, sempre le-••

\-' , _
I t .a'

_

'
.,

•Jlflcac.as em paragrafos na imposta." , E COllCll1".m "rnta-se corno esfera com' varra um ano e 4 meses! Só''_

nete, o sistema da via Iâctsa.Ii,tinto, (§§ 10 é 2<». : /oue a lei prevê como ex- um diâmetro -de 12,8 cm. depois d.,eali,.<la e,la via-
tcria no nosso modelo umf,ribunal do Juri, dispondo, Por diversas causas ou cluden t., da se"'llnda apel,",_ Um grão de pó, que .não!!e !'."em é que poderia falar da

.

Õ

.amanho conslderàvelmentena letra d, ,er cabível di to motivoa podecá a dec isão' ,.ão o moamo motivo 'la I odeda vec' a olho nUi gin "0 tcada no, e'pa,o, ,ide·
maioc dó qUe o eORtine.t.-l.ecurso "quando", fôr :J. ios jurados, ser manifestH_ I

.lrimeira, e nãb, o meSl�O ,1 sua volta à distância d,t rais,
,

""

ilmerlcano. Multiplicando P.
fundou a primeL "eci,ão do, jU"ado, mani· mente cont,ácia à provo 'unda",ento. " mm e um ,egundo à dj,. Vamo, "'fitar imag'n" c '.,.locidade por 10 ou ,ej.f'atamen te con teácia à pro· nos auto" Negando a auto· A di, tjn,ão, data vênia, 'ânda de 17. mm. E"., <.ue se.ria uma viage""à vea pana 1 milhão de km "à. ho-3' I "a do, auto,." . "ia, realmente pcovRda; apesar do. bC"ilho com �u.· grãos de pó ·são os do.. láctea, CQn"ituid., ''"'''"' .... não atingirjam...0 fi""do a'" 593 do Cód, do P ,'0- O § 30 acrescenta; "s" à_ "conheceodo uma "usa de tem, ido exposta, 'e afigu· "'pu tn i,,". O diãmetcõ d. ,(o 'e calcula, POr cerca ,de 'a via lãot.. depolnte 70""O Penal con,titui u«' ,pela,ão ,e fundar no n. ,'xclu,ão do crime ou da ca ínaceitável, po, inútil, I" aeria de 13 mm e a ,ua 'bilião de sói,. E' provável milhõe, Ide ano,. Estam,,,plu. à letea d, do n. III ,lo ilr, letra d, dêste artigo.' "'"ução da pena, não ca- artifidal. Não s. confocma distânda . média da t'cra oue se encontrariam.no ca. convencido, de que. os no,.me'mo "-li.go; uma exi - o Teibuna! ad quem ,.e coa - ,.cteri,ada.

.

ou' vice-vma, com a .aeep,ão. comum d" de 3,84 m,. Para chegarem' m iuho mu ito, planeta.. Na .os modelo, e as .no..a••Ci.énoia a mai, para o ea' .·encec de que. a deci,ão d"s 'aas im, poe" diante. ,,,,, palavm, e, .sobcetudo, i"ua, os ,.tollite. teri;m de, .im""inação Co_imo, um .ira. bastarão para amefe-bimeoto da� aegunda apela ""cados ó manifeatamenre A apela,ão pelo mó,iLo. ,om aquela em qUe ó usa", I""'pô ,. uma di,tânda .. "OVO modelo. No primeiro a cer os .ânimo, mat, ..alt.-',ão, fundada ne,ta aline". contcária à pcova do, h u . ","d.da num dê"es moti· "O d"..!to pcocesaual. ! 226 vms maior do que a '<'na ficava a 1,5 km ,do '.0' dos fanta.i,taa qUe j.Viato,. relatado, edis, ,o,, dar-lhe-á· . pcovimen' o 'os q oe caraete,·iz.m·o O Cód. de Pcocesso Ch il. di,tância' máxima da tem coI. Na realidade o seu tra. ia Iam. de viagen, ao jl!:.,te"tido, êste, auto, de ,ara ,ujeitar o réu a novo ",e"upo,to de ,ec a deci·· ,Oe exemplo, no acto 280. que segundo' "'putnic" ,1- ,eto à volta do '01 é de 965 como ,e {ô'Se a coi,a mal,habeas-co."us n. 2.742. jeclgamento; não ,e admite. ,ão manife,tamente con"';- icdili en're o, elemento, 'an,a. Para easa trav.,.ia milhões de km.

R�pre,enta-I r.atural
desta vida.da comarca d. !tupo .. j<ocóm, pelo me,mo motivo da' prova dos autos, não. '·,..nci.is da ,enten,a "co "m foguetão tecia de atin- mo, ago,a e,te ,,,tema '0- Carl Mama'e<

,.

,egunda apelação."
.

')rclue o -cabimento de S·j· fundamentos de fato e de !dr uma velocidade de ... , :ar por uma cabeça de alfi- .

ranga, em qUe e nrJ.-
.

petrante o dr. Hél:o Estabelece o n, IH do �i- gunda apelação da mesm!l (lireito," O Cód, do Proce3·
.:11. 000 km à h01'a e mantê- __,._C"neJ'o' e paciente 'ado acto 593 pcesauposto, "tuma, fundada �m qual- 'o Penal, no acto 381, tea- la dm'ante 10 horas. Se e,- Ell) IAL D.E El.,[L[Á O

,..,'
Willibaldo Roa., ,u condi,ões para ó 'c�bi - quer outco dêces. E' o,sen· dHZ a meama idéia, ua.� "'-"�t�� "De<bcdém liÇ'"ir. ,CP,e,." comunu,o aos IIr.' qu. u?

I'>ell-tlnc'j"uin ,<l-(>t:l'IO� ;;.-.....�" _d., "I! 1 ,;;-_.
"

.. " - "" t-SSQ",
,

dO 3 d f 'e'ro E' V. ás 1930 horas sera

'
"

,

�� . '. , .

.,

li e de direito", -·nispõe . osto uma distâ'ncia dua5 e· proxnno Ia. e eveI I
.,

.. .."

.'h N 11 A
'm' oe homicídio 'e de lc- "t,õe, do Tcib:unaI do J""

I'
. '. '.. 'eali,.da na séde á ,ua SaldaRIm Marm o . _. a

'

'C b' I
-

d'· Éiste artigo, no n, III, inver- 'mEna vezes maior, pOIS a v�··
. Sess;. :-'e elel'çõ,o p"r'a GI'.', Mest,., e .Gr,: Mest:, Ad): .

.' �õe" corporais, foi o pa·o. n,
'

a era apa eçao, tl>-

_
" _e< <\

..... .

d) b) Deixando de lado a intet'· bis: "a sentença ... conte- locidade média com que a
,�,o Gr'" 01':. do Brasil.

-", i."te ,ohmetido a julg.·· i,õe,.. quan o, a '..
.".o'

'E "

' "

-

d pretação lógica, para inda- r:'l a indicação dos motivoS'.
t€l'va ,gira em torno do sol FloriuÍ1ópolis, 2$ de janeiro de 1958 :.':.

menta perante o Tribúf1al e)., '_ d) fôr a 'declsao o;;

I
N d OLIV _;,rar o ratio legis, o fim ou ��e fato e de direitó em que é de 107.000 km à hora., Se OS :. e :. �_

';0 JlIri, que o absolveu pc-' jurados manifestamente
, f d t d'

- ."

,. , ,I Sec:,razão. de ser c.a norma em ,se un lJm.en a,r a eClsao,
o .foguetão tIvesse saldo,

,

lO 1 �conhecimento da ex- contrária à prova dos au .. ,

I' , " "

a,i u e s tão, c,hegar··se-á a, 'A decisão se undamentrl
, .:'Letivamente do sistema �o .. II 'P"E'i O L A R E S J-A'U'RAN' E

elll 'nte da legitIma dete-, tos,
-

" , _ "

S-' " .
I .....,..

,

I i O o 3° 'I' d'f' wentIca ,conclusao, Real- em motIvos, ao estBs, po_ l'ar n.unca mais poderIa ,l'a-
r .

' ,

I 8' exp Ica e mo 1 1-
I I . " I

' ,
.

I ", STR-EITO)

,,:1 IHopna.

I t'a d do n III e não IY1ente, qual a razão de ser -HIanto, o apolO, o funda-men-, O'ressar, Enquanto o fogue� (RUA 24 DE MAIO, 748, E. ,_
.

b
' ,

Desta decisão apelou o ca a e I ", i'
", -

I' b'! '"
.

,

C
,.' , a distinta fregueSIa que ,rea rl1'a noI t, d' t d'" -

.

o escopo do § 3° do art, 593 I 1.0 da decIsao, sso. tam em· �ãt ficar no campo de grao. "
. ,0mUnIc.a a su

f ", ,

6rgão do Ministério Pu, as outras e I as es e I.., I

C' J I , "
"

dia: 10 esperando merecer a pr-e erenma .com-positivo pois àquela se l'e·· ·do Cód, do Processo Penal? ::-esul�a do art. 580 do 0(',
vitação 'do sistema, so,hr,' ')lO�,',!1,IO, f' d: "nguido e 'd�seja-lhe bôaS'festas,e;

blico, A Câmara Crimilul ,

P I' . I
.

I que, sempre OI 111"'1,
..

'

t \. E evidente que visa ê3se do Processo ena, que,,� "companhará o movimento .'
19�8

deu provimento à apelaçáo, fere, excluslvamen e. .c

" I
" _

.
. 'tlm V'r-osp.el'o ,

Ó) : ...

,\
•

' t dispo,sitivo dar à J'urispru- [('fere a recUl:so fundac<J '

,d·";. ter'I'a em torno-do _sol. .t.'. ' ,
"

"

,

I d IYlodifi.cação esta na par, e
_ , j" ,

_

para sujeitar _
o ape a ú a

,

. _

_novo julgamento, com os 'inal, "não se admite, P<>- :';;oci:e':o:��:�op:::uu:� �: :::.�:;:; �::lu:::a:�:� I
E�prondamo, �!1"ru t,:a 1

-

CU"R''Sift, ANTONIETA:, Df: BAltOS:cernais co-�é�s, Neste, foi _rém, pelo mesmo motivo,
I'/essta dos espaços sld�l'êuS I ,lU .

_

'

,

'

,.,", :
ó pad,nte condenado, co,,"o ,.g,m'a apela,ão." Em ,!U' decisão mai, juata do, jo- l1"oal"'.

". :magin""a p", engenhei,", r EXTERNATO FUm>AOO EM 1822
'. _ I

"

,'onsl'ste essa modificação? j ados,· advertindo-os do Quer as decisões, quer"
N' I Alfabetiza 'e prepara para os I exames' de adrtlissao

l'ncUI'SO no ar't 121 do Co' c]
A

' llemaslado audazes, o no,�" ,

. .,

:l o,:: recursos como 'se ve se
. G'"

" " erro do veredito, quanlú, ,
"

'

t .. ao. maSIO.·
. . ' " h

Penal, a ;1.3 anos de reclu- Em eXigIr mais uma,con-

Ilnda,m em motivos, de foto se modelo em que a ena
I MATRíCULA: de 25 a 31 'de Janelro�,das 8 as _!-2 ora�.

.

d' 'b"l'd flagrante·,' em face da prova '"

8 P
._

�ão, O segundo vered!to (�jção para a a mlssl I I a·

d
.

d' 't (§ 3'0 d ar� tinha um 'diâmetro de 12,!, No ato da matrícula, os Snrs, aLS pagarao a pq_.I
- 'os autos, Dá o· Ttibun:d f! e Irei o 'o"

.
.

d ."

:oi anulado,- pO,r defeito GO oe de segunda ape aça,),
r'93 d C d PP) M f {.

'

(111 o sol ficada -a 1,5 km
.
meira mensalida .e e JOIa.fundada na.letra d. ,Para ç ,ld quem, ao sujeitar o ré" '- o. o ,

_"
o IV

I
(le distânoia. O planeta ve-I ABE,Rl'URA DAS i\.ULAS: 1,0 de março.I di) novo jUlgam,ento, oport·.l- " fundamento, sao destar.,' ,', ,t ENDERll:ÇO: Fernando Machado, 32..cabimento Ce segun a ape,·

, A'

t }'1 us fICaria a 410 lU e Mal e
.

llidade
.

e motivos para que 'p palavras SInonimas an-

I'
.iação acêrcado mérito; não "',

780 d t r'ra Veilus te. ,
_. _

basta, como acontece com' �s;:l�c�';tf:;�a'OUn:ã�e:iss�: :'�m:: e 1!::�:t�led:, :oam��:� I :ia nia: 0:1 :�n�s o 9iâmo� ES'COIA INDUSTRIAL DE Floiallópo�sn primeira, seja a decisão
, -

, tro da terra e .Mart'e cereat- f esclare guagem jurídico-proce�

I
(los. jurados manifestame!:- �J;es ao, mas o" arjl .

.'_

I de metade. Para incluirmos
ANO LETIVO DE -1958

_

le contrária à prova do�

I �,'i.do, a,nte _a' mai,liféstaç,ão, �ua.

I t I t
AOS EXAMES VESTIBULARES: De- A q'uestão suscitada DO no· modelo· o pane a p u.o, INSCRIÇÃO

, ,

� utos, Exige a leVisso e ImparCial d.os Julgadole"
, I' meno do tamanho 10 a 15 de fevereiro, das 9 às 12.,h'oras.togados present,e habeas-corpu,:;, \

mais oU,� -

.

'LIZAÇ
_

O DOS EXAMES VESTiBULARES (MtS DE
Mais uma vez apelou (; mais; alguma coisa: é ne"

A .' , • _ de Marte ter.lamos de no�' (RE . A
,

1" 'd O disposto na 'parte fi- data vema das opInlOes em

I'
,

FEVEREIRO): I'

' -

d M" t'rio Púb'i cessano aln a que a ',e-
.'

'

, ' , I 'afll'sbar da minúscula terr!!,
'd- M t I

�rgao o 1I11S e 1 '0

ilal do § 30 dI) art.' 593 est:í. .

con ,rarlO, deve ser apreCl,'l- I .' : "Dia 20, às 9 horas, _ Apt� ao en a(O, sob o fundamento de gu·l1)da. apelação não l:'f:!
.

,

.

, ,. ';. I
'b ' " O r(.tduzlda ao tamanho de

P 't g êsP·erfeItamente . en'quadraJo da so outro pIlsma, n, �
Dia 21, às 9 horas 01' u ud't b I t'rio ap,oie no·mesmo.omotivo em

'.

, -

t 5:93 d l'ma bola de borracha, na.da
� M t 't'

que o vere I o a so u o

nesse objetiyó. "Não se tIl, letra d, do ar, _o' .' .

.

.----- Dia.22, às.!) hora's a ema lca('on-t:raria manifestamente a (!ue se fundou .a pr-imeirD.
, J '", d P' Penal "'1 menos de 57,5 km.

ES 'DA 2 E'POCA (M�S DE FEVEREIRO):------------ ,--------

.

a.dmite, peló mesmo motivo, (,OJ. o rocesso , �,
-

"
.,

•
EXAM .a .

.

..

-

I' b' t d' Para poder-mosolmagmal.
DI'a,2O, às 9 horas _ Matemática

.
,

'�egunda apeIaçao" porqu � b01'C ma o ca lmenO.i"
_

_
"

" '.
-

• ..1 os traJ'etos entre os plalle- .

l' 9 h" Desenho Técnico() Tribunãl ad quem já tal/';� :"pelaçao, pelo mérito, I!O

b
Dra 2 , as ora"

,

'

,
, J

' tas, temos de tomar por 2,- .

2-2 '

9 h aoportulllda·de de advertir ( veredito d,o un, ao pres-
I 'd d

_

d pro
Dia

_ , ali 01' s
,

d'
-

d í-1e�r �'e uma ve OCI a e o' D'I,'a 24, a's 9 horas
' '_:-uri. dó êrro ou ,injU,stiça :'(1'p'bStO ou COn Iça0 e,'

-,

'decI'sa-o manl'fest·amente �étil de. 100,000 km à hora,
DI'a 25" a's 9 horas Tecnologia

'" da decisã'O anterior, em fa- a ", ,

�
,"

- '.: ,

", do' an' se é que n�s seja possí�el . D'I'a .26, a's 9 horas Gtografia do Brasilte da prova d'os: !lutos" ,Se contraria a prova s. -

_

'

"
,

tal velocidade Se
D 20 28 de fevereiro, das 9 às 12o Tribunal Popuh\'r, asshll 'tos, Em' se tratando, poré�i, lmagIllar' . .' I M�TRICULA:. e a.

, .

<'" segunda apelação, ain.' tIa fosse atingida, o tra]e- , horas.a dvertido, reafirma o pri- �

na 8,a pág,) 'to até ao planeta Venus rle- � INICro DAS AULAS: 1.0 dé março:E'eiro veredito, fá .. lo in;),- ' _(Cont.
pelàvelmente, no uso dh

J

A S- ,

:lOberania que lhe atribui a

Constituição.

DE

.ica, no n. III, os casos de

apelação .das decisões do

,"'e comprimento. Apesar de
o sistema solar estar redu
,zido a uma cabeça de alfí-

d'l?

:MIte, pelo mérito, se"

nda apelação da decisão

,dos jurados, ApliC'ação do

't 593 § 3°,' do cea, ,doar , ,

-Processo Pena l..
,

- Para 'o cabimento de

segunda apelação de decí
são do Juri, acêrca d-o niê-

rito, não basta, como acou

tece com a primeira,- seja a

decisão dos jurados maui-

questiónário.
Submetido a teréeiro julo

game,nto, foi o paciente
absolvido, por ter reconh,�,

cido o J llri,' por maioria de

votos, militar a seu favor a

excludente da legítima de,

fesa de outrelI).

Se o Juri, porém, aceiLl
a advertência do Tribunal

ad quem, de que o veredit·)

� injusto, por contrair a

evidência dos autos, e no

cutro' jl.bsolve óu cond1ena o

::éu por motivo diverso· Ou

que serviu de ba�e ao jl.d··

ramento anulado, podl�.r:i
; epetir-se o pro l: '''us an. 1

./

V,OCE SABIAs Q,UE
o Ó5MIO,
O MErA! MAIS
PêSADO,PêSA
<2.5 VeZe$MAIS"
00 Q(JE II A'(;lIA;
O �lTVO.' O MAIS �::���
Leve, pe5A lX/AS

Portuguê's
Ciências Físicas e Natural'&.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I" ,E S T A � N' O I T E O-'�. E N S A ( I �O ,Nr.A L E N C - O ,H T R O
'. .', J A

IA .Seleção da (apitai n� noite· de hoje, com' 'nício ,às 20�30 hor�s,' :no C��P,o da, rua Boc�iuva, dará co�mbate �o pelotão do 'Aval, inten
sific,ndo, a.ssim, os- seus .preparativos para'os jogos .co-rt o Vasco doRio, Corititia e Guaran" este dJ Ponta Gro�s'sa. Preço ún,ico: Cr$ 1 S�OO ..
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' "ATACA0 . TOR'" c: : ,As novas regras oficiais de Basket Ball
-==. -'-A IJ" ,[]

,

� ,
\ II �:-5ift..,-r;f1fAi..R]JE'·�S�rDfE'rJ��pJE·�N�AI_> verticalmente. A borda Sl1-

� • �.:IIi''i. redor da linha da base de-

LIDADES verá 'estar no nível do ARO .

i

-

,

Art] .5.0 - As áreas de As. bordas- da .tabela 'serão

'.;)

•

.'
ci:a �

....
•

-
G:Ii

---<--------' .. _,. ,._--- _. -

I

'\

.

IASOUET'IDL . VI LA

vre, A Area de Penalidade
deve ser ainda marcada por
arcos de circulo 'com um

raio de 1,80 m e centros no

ponto central da Linha de

Lance Livre. Na Area de

penalfdades são os espaços
marcados na quadra por li

nhas partindo das Linhas-

marcadas com uma linha de

5 cm. de largura. Estas li ..

nhas deverão ser' de -eor que
Finais, a uma distancia de

I
contraste com o fundo da

3' metros de cada lado do Quadrá. Normalmente, se a

centro das Linhas finais, tabela fôr transparente, de

Estas linhas deverão termi vem ser brancas. Nós outros

i.ar na Ünha' de Lance Li- casos serão pretas. As bor

vre a uma distancia de 1,80 das da tabela e os retangu
metros de cada lado do.cen - 10';\ nelas marcados'; dsve-n
[1'0 da Linha de Lance Li-: ser da mesma cor.

._-----_. _.� .._--�-- ._--

Rebatidas', lá mesmo em ·Joinville
'.

.
�

,

l; as inverdades' de Ocionel Costa
UROLANDO WERNER MOSTROU O CULPADO: LANC - LOUVADA A FACPELA FORMAÇAO DA SELEÇAO.

título espetacularmente lá própria Liga contra si e, culo são marcadog com li- finais, e com a sua borda
.mesrno' em Joiaville, título além do mais, ficou na "moi- 'nhas pontilhada k Area inferior a 2,75 m a,cima. cio� � ,

,êste ,re-ferente a 1956, pai" la'; como se diz na g írra, Restrita é.o espaço limita, chão. Os seus centros .de-
·e do ano passado está por dando ampa-ro com o. seu do pela .Línha Final, a Li- Vem 'cóincidlr com' as per
ser efetuado, Demonstràmos silêncio às. inverdades e?ls r ha de Lance Livre e as pendiculares traçadas a 1,20
Que tais títulos nada sign í- c�nsiderações, csmpletamen ! duas linhas d� Conexão. De· m. dos centros' -das Linhas

.f:car��Ila fUI:,Ililação pa, se,' tle 'iWtituidas de rase dn :'yerão 'sel1.m�rc"ad9s espaço}.
Finais, .os

...

post
.'

es qu� sus-"
.cçtL<1 ,,-t�"j3UC o .....:t'e1" ,'li: G 'l'aZdUV� 'Oo;:n� .ffú,4j't�'f:"�i'le'" ,_�;, eDttirí:-a�tab�evêm es-
se trabal��u pa�a. contai" Só ternos a, a,gradecer,e l�u- Imo indicado no diagrama da "t�r fora d�s llmites"da ,qua.com a força maxima da var o espírito de justiça (quadra. Para, USo desses cas.. dra a uma distancia, pelos ,

"M h t "
1

-
I ,

.

., .....
anc ·�s e:r ,na. se eçaJ com que agiu o nosso cole. "paç-ús 'vide art. 72. '.

menos de 40 cm.. da face
vatarfnenso, tenda-se envia- �a� Rolando Werner, o C�· f: .

6. LINHAS 'DE LANCE externa das Linh�s Finais e
do Rubens Lange à Joínvil .. r hec ido "Mariolo" nos

-

es ,} t -. LIVRE ri •

t d d'<, '. ,

"

"eVem s·eI' 'pm a os, e �orle para sohcItar que}. ,larecime tos ' . t, 1 A t 6 U··
-

,
L n que pIes 0,1 r..o - ma 1111ha de vIva que contrast com o

LANC iniciasse as provi- no seu artigo onde diz, tex- ) lance livre será traçada/fundo da quadra �e modo
dências necessárias. [1 t h t' dua men e, ,que, nen uma l:,. rav�s e, cada um du::; a serém per�eitamente vi-
Rolando W,eruer .aponta o (ulpa cab a FAC 1 f I I 1 d

.
. e pe a a·· orcu os 'escritos no Al t. riveis aos jogadores.

culpado ta de valores da sua cidade' r. o'
.

Deverá' ser paralela à'
,

presidente do alvi-negr.o, Agora,:. cOl�roboranldo' as na seleção catarinense, de! ,Linha 'Final, tendo 'Slk, 9. CESTAS'

vindo, assim, atestar o gran nóssas afirmações, cOIÍfb· ba'Sktlb�ll. . I margem externa ã 5,80 m

'{e \pr�stiglio que desfru�a mando de forma a não dei.. R. L. I da margem interna da mes-

entre os siinpatizantes d" xar ,dúvidas, a palav,ra mais _.. redes de malha ·de ·corda
v

'I
ma. -

.

"Furacão". I' nltorizada na crônica eg- L E M B R A N DO ••• , NOTA:- Todas as linhas
branca, suspensas a aros de

't'
'

.

l' d F' I ferro com o dfametro inter··
x x x '1 por

lva espeCla lza a de oram estas as classifiea- me,ncionadas nos artigos 2
C J. 'I 1 R f' d C no de 45 .cm. pintados deontinu� a F. C. F. à es- omVl e, o nosso co ega 1).. ções mais 'Os ampeonatl)� a 6 desta Regra deverão se�'

, ,

W r�reto. As redes devem sal'
�el'a da resposta do Botafo· "anno erner, o conhecido Mundiais de Futebol desde marcadas de maneira per..

"M 1" t·· t'
. eonstruidas de forma a re-

go ao convite para uma tem ano o , em ar IgO 111 l',U"
I
H Instituição do mesmo em feitamente visivel, e ter 5

na negra contra. o Amél'i� l a de 58, Jogou em São João
parada do campeão carioca lado "JoinvHe e a Seleç;;'J 1930:

\
cm de largurá.

� -ca. . Batis, ta, conseguindo empa·
\ I r t' d B k t" '1930 NU'Ge 1957 em canchas catari- ",a a.rmense . e as e , r,a -

.

o rugual 7. - TABELAS _

, Sexta-feira, na Rádio Jú·, tal' com o esquadrão do d'ç- d d' 21 'lt'
I

C
-

U .

nenses. e. I ao o' la u lmo il0 ampeao�, rugual , -DIMENSõES
rerê Usati, local, 2 x 2, o escore,

x. x x jornaí "A Notícia de J�in- I
Vice-Campeão - Argen- E MATERIAL

FUNDACA-O NESTA CAPITAL -D-E-U-M-'A-- Já faz algum tempo que j yille", 'colocou um ponto fi- ; tina· Art. 7.S) ..., Cada uma das qu��T�a:lha, l�:�::e:sd::�
f

. ".
_

. :�)irceu Gomes dirigiu UUI

I
ral na quest�ulpando os 3;° lugar - Estados Uni- tabelas deverá ser fel'ta rle, tas tenham'no minimo 130 e

A6REMIACA-O DE VETER'ANOS I telegrama' ao Bangú para
I
dirigentes da LANC ,peh' cios e Iugoslavia madeÍl;a dura de 3 cm. deI no l'l\laximo 60 fios, e quê (\

•
'.

f
uma nova temporada eu ('escaso que tiveram na exe· 1934 Na Itália espessura ou' de material

I
' - metal' dos arcos seja de 20

Solicitamos o compareC'i· do ao clube. 1l0SSO Estado e até agora (ução das providências .50- Campeã - ltalia transparente, apropriado e com o'1 mm de diametros,J11ento dos Atletas Vetera- Ante.cipadamente agrad'l' nerrhuma resposta chegoll' licitadas em tempo. Disse Vice-··campeã - Tcheco:;
I �.uas dimenso-es s"ra-o de,

'

.. rnssivel 1\.éresc.imq de pe·
1'0� da Capital, para' uma CErnas o comparecimento

I
(/s mãos do conhecido "em- de ainda' que a LANC mar losváquia 1,80 m horizontalmente ej , . quenos ganchos ou dispositi1''21�úião, a rea'lizar"se §ia 5 l'OS seguintes Atletas

vete-I' j)resário".. . 'I' eara uma l:eunião dos atle·· 3.° lugar Alemanha 1,20. m verticalmente.·. A Sll- I vo semelhante para segurarne fevereiro, às 20 hora:::, ranos:
.

x x X
! tas e que a mesma, POUCI)S 1938 - Na França 'perfici:e frontal deverá ser' a rede.

n:,,- &éde do Avaí F. C., gen·· Adolfo - Vilaim - Luiz i. Fala-se na possibilidarle' t eomp'areceram e a coisa �ãJ Campeã - Itália lisa, e a menos que seja.
t;mente cedida pelo seu' - Sebastião - Mihela -: tia seleção flo�ianopolitana: foi para adiante. Ora, "",:fi Vice-campeã - Hungria transparente, deverá sei'

I
Quando a tabela fQr tral<S

y.r_esidente, sr. dr. Loureiro !air - Beck - 'Chocolate jogar uma partida em Lor.-
'

da inteira responsabilidad'J 3:° lugar� Brasil -- branca. Esta superficie s�-
,

parente, o aro deve ser pin.
da Luz, 'com o objetivo dü:.- Procópio - Vico -,Ver-

I

\Irina, após sua excursão a
I
da Liga agir com fôrça A, 1950 - No Brasil 1'i marcada da seguinte for- tado de laranja.

f';Yldação de um clube com-
.

zola - Felipe - Secura --

I
Curitiba e Ponta Grossa �a I r a pior da hipótese dar vez Campeão - Uruguai n:a: um retangulo será een .. ) (Continúa)

l/osto de atletas veteranos. li Nizeta - �ião - Forner'l- � l,rimeira quinzena do I pró- a êsses poucos que atende o Vice-campeão - Brasil
I tralizado atrás do ARO e

Será escolhida na reia· :i - Arí - Braulio .-! ximo mês de fevt;lre.iro. ram a sua primeira convoca. 3,0 lugar - Suéc.ia' d l' h I
rida reunião os nomes q�le Mandicó - Bqos - Laert I

x x x

.

'ção. O seu descaso impos:;; , 1954 -,.. Na Shiça
I ;1::�; �::n::;o ::ráa d\�

eomporão a sua d'iretoria.! - Moacir e Sau!. I' Teixeirinha, o notável de· Ulitou qU€ a seleção cat�- Campeã - i\lemanha
I men�ões ext,ernas de 59 cm.

'

bem como o nome a ser da- ,. .

.. A Comissão (Cont, na 7.a pág.), l'inense conta.sse com valv- (Cont. ,na 7.a pág.) ':borizontalmente e 45 cm.

L 2. ItII!i.��"���l.......���..��������������"��_mP'''' 7l!(#ot.�����...."'\!iI!IIII!I_����...����*'.;:,���,,'\.,
pOMINGO, À TARDE: . ,.... ", ,',

(LOCAL) (BLUMENAU)
,. �.�m!meB_m_MERm�P�E�L�0!B81�:Z�:z_�,:__�M__!mm A_m·'.'a�

Nós há dias, nos vimos ta 'e dif'amatôr io, pois o i A nóssa preocupação e .)

mesmo dizia que a politica n'osso cuidaldo de agirmos

interferil'� e, propositada- II Com bas., na verdade, nos

mente deixàmos de lado os :!!z buscar os números para

valo�'es J ;;-inviienses, . Diz ia I l:eba,te: as acusações �al$as
le ainda que tal forma d", de Ocionel Costa. Dal -ter .

ag.ir :�:a inadimissivel, po� I :l� informado que. a .C.. a,�i',
maxlma do tltfs'KtDa"u feã;fg - ,mR.Jt�sJs.tb�:lL.J,�,�?��Le
rinense. Provàmos tambem ' los ohtídos em 1955 pelo
çue êle nem sabe a quantas i Doze e em '1956 e1957, pelo

/
anela o baskt, 'de· Joinville. i Lira. Tambem, no basket .

I. Uma explicação necessária' t.all adulto, é a atual ca)11-

obrigados a registrar a nós

sa repulsa às inverdades

lontra a formação da sere-

ção catarinense d-e basket

que participou do Brasilei

ro de Porto Alegre, escritas
- o ÍCla" de JOlllv!ile',' Pro'··
vá�os' que o seu a-rÚgo tô-
ra tendencioso, regionalis-

"

,

'Ateneão l

.

, .

FlàmeguistãS! ÚLTIMAS ESP.ORTIVAS
SexEa,.feira,' as 18.,45, IH'.

'

Vem r;espertando intenso , x'){ ..

Radio Jurerê no Programa se nas rodas do-esporte al� Tomaz Chaves Cabral,:)
"A vôz Rubro·,Negra" 'da Lasquetebõl, a realizaçã(;, ;i1fatigável batalhador dJ
Associação dos Torcedo':c'3

lo o pr6ximo sábadQ." no es- Fig�leirense, foi r�ele: to
do C. E. Flameng� de FIo tádio "Santa Catarina", do
rianópolis, serão revivirlc s

em gravação todos os ,gois :rorneio-Juveníl .

cio Cam]J€o

natp da C�dade correspon�
i,as duas partidas decisivas .'I. t dI l'en e ao ano passa o.
/d'os tj!ois rrri-·Campeonatos /J . "

)
I

X x·x
.

('(.'llseguidos pelo Flamengo.
o celebre gol de Válido ena Também o Figueirense

r>artida contra. o Vasco e Ldciou, domingo passado. a

os quatros ,tentol'! de Di'J�" �'\la temporada ft{tebolis+:-

8.,- PÓSIÇÃ'O DAS

TABELAS

Art. 8.0 - As tabelas se .

rio colocadas em cada ex

tremidade da' quadra em
,

posição de angulo reto. com

(I ch'R� e paralelas às linhaspeã, tendo o' Lira· .obtiuo res de Joinvílle que teem a Penalidade os arcos de cir

Art. 9,0 As cestas serã,)

tardar mqmentaneamente,' a
pasagem da bola, e terem

�O cm de comprimento.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DA-

-JO"
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AMANHÃ - (lHE SÃO JOSÉ -.AM_NHI

que já defe�deu as co�es do

__ Jmbituba e que h,á pouco ol ica, defenden-do as cores

deixon as fileiras do .GrG·· do Clube de Regatas Fl.a·

mio Porto Alegrense, vem mengo.

F!LMADO NA�MESMA TRADiÇÃO DOS
ANTIGOS CLÁSSICOS DE MARK TWAIN:

TOM SAWYEK e HUCK FLYNN '
-

Todo. Fotografado na Aústrália Luxuosa e divertida tomédi ii musical, em cêres e .

, A G U A R D·EM.
- AS MAIS LINDAS ESTRELAS D4 mA, NO MELHOR DOS

Sophia LOreR FILMES DA METRO! ;
...

'

..

CliftoRWebb / < E Q1' � �

AI L dd J (II
.

� ÀS 3 e 8 Horas
.

an a
.

em: �. oan. o RS - Ann "iller - June. Allyson - Ann Sheridan 'Eleonor Parker �

rrA' LENDA DA ESTÁTUA NUA"
-

.em: ,.;'
- I

IRi�����o;neOCUL'DOS\
- Cens.: até 18 anos _

� (inemaScope - Technicolor - CINEM ASeOPE
'" * '"

_____ '_0'" _

"'
._ ••••

'11...._ r... ;...r: Mô., ... ,. ··R.I'TI
A P E L o .\ HOJE (INE SÃO' JOSÉ "OJE,

bENUNCIEM Á GERÊNCIA OU À PO..
;1 •

UCIA A'PESSÔA QUE FÔR OBSERVA
DA DESTRUINDO POLTRONAS OU
PRATICANDO, NO RECINTO 'DOS (I·
NEMAS OUTRO-S ATOS CRIMINOSOS
QUE ATENTEM (ONTRA.-A (OMOD!·

BADE DO,PRóPRIO PúBllE&. .,' ,,_nj)�·�'J�'�O.(\ll"O·

A G R A D E ( !,D OS, ( L i:z I i e)
A E m p r, e s a

�

E I e o' n o r P a r k e r

·�U�--It·�·���·��t�.,·=S·�p�fi\.·t-�t-·'�v·a·-.�.s'·��-�l!���!D����omtw�r � brça�ento� da -�n�o.

lIDaS L v
' ����;�:;O�B.rr;ga-Veid'---���E�RES e

.

Santa Catarina
o Campeão mundial Ar,· ����� : MONTANTE DAS VERBAS, INCLlJIDAS AS 'RESl:JLTANTES DE EMENDAs--

f�nsor do Carlos Renaux e chie Moore deixará hoje Adré I NA CÂMARA E NO SENADO '

da Seleção catarinense, cou São Paulo rum,o ao Rio, a
\

GRANADEIROS x DOZE - - - - - -RDoOsaZtEo M., I ttl S T É R I O� D A. S A U' D E
t inua sendo o mais famos.i

í

im de [n ic iar, no ginásio Il_,_

e querido c'i-oack catarlneu- do Flamengo,
_

seus ,treinos ün;;:;;� Subvencões Extraordinárias
r

s e de popularidade de todos J-iara enfrentar, sãbado pró, •

,

A Odinaldo Hospital São José -: Capinzal , .

os tempos. Ainda há pouco ximo, o campeão portügues
TERCETOS: Hospital São José _ Dionísio Cerqueira .

venceu esmaga-dorament;;) ( Júlio Neves. / ORES GRANA'DEIROS ATIRADORES H it I S- J' J guá d
-,

SI'ATIRAD x
- - - .

. OSpl a ao ose _ ara a ou .. ; , .

(.oncurso "Remington Rand' x x x Paulo Hospital São José _ J-oinville . ',' "'A

que o. nosso confrade Ha- 'Reg:l'ess.ou ao Rio, após Osmar I Hospital São José _ Tijiieas , : .

milton Alves levou' a -efeitcl vários' dias de permanência
Altamiro Hospital São Judas Tadeu _ Meleiro _ Turvo .

DOZE x BARRIGA-VERDE - - - - - '-DOZE ! Hospital SãO! Lucas de Guaraciaba _ S. Miguel D'Oeste,
-1. Giacomo I Hosp�tal S�o Marcos _ Nov� V:eneza _ Criciuma .

Umberto

I Hosp�tal S�o Pedro _ Con�ordla .,., .. .:
.Mario Hospital Sao Pedro _ Xaxun � , .

D U P L AS: Hospital São Roque _ Morro da Fumaça _ Urussanga.
GRANADEIROS x DOZE - - - - - - -DQ�� II I Hospital São Roque _ Seára ,

'

.

Camllll Hospital São Vicente de Paulo _ Campo Alegre .. , .

.

Bosato «, I, Hospital São Vicente de Paulo, da Assoe, de Carí

ATIRADORES x BARRIGA-VERDE - - ATIltADORES' I I dade São Vicente de Paulo _ Mafra .... " ... , I'"

,

_
Cardenuto Maternidade anexa ao Hospital Municipal Sta. Otí-

, Emidio I l' O 1
-

1 N D 1 V 1 D'U A L:. • \, M;�rnid�;e���ns�l' C�;l��' R������':":" B;����'�'::::::
ATIRADORES x DOZE - - - - ATIRAnORES Maternidade da Assoc. das Damas de,Caridade _

/

_'. ,CardenutQ'
. I Brusque _. ' .. :,.,., ..

,

.

GRANADEIROS x BARRIGA-VERDE - GRANADEI�OS .. Maternidade Elizabeth Koehler --Blumenau , .

An Maternidade Elizabeth Koehler _ Blumenau , ,

(5.a-feira) Maternidade N. Sr�. Aparecida _ Rio das Antas _

I Caçador , .

Maternidade N. Sa. de Angelina _ SãO' Josá . . .

Maternidade Ruth Hoepcke da Silva, anexa ao Hos

pital de Caridade da Ordem 3.a de São Francisco

da Penitência - São Francisco do Sul , .. , .... ", ..

Maternidade São Vicente de Paulo, dá Assoe, São

Vicente de Paulo _ Mafra : , i ••••••
'

Pavilhão de Isolamento do Hospital de Caridade, da
Venerável Ordem 3.a de São Francisco da Peni-

tência _ São Francisco do Sul : , .

(Cont, da 6.a pág.) sentação de um barco a re- Sociedade Benefieenté Hospitalar Beatriz Ramos
. - H n' mo cat.aI'l·nense fora. do Es-

_ lndaial ,
_

,

Vlce-campea -

.

u grla
.

.

Soe. Be.l_leficente Piratuba (HospÍtal) _ Piratuba , .. : ''C''

3,0 lugar _ Austria 't.�do. t::;ompetimos em San- S6c. fte Assitência a filhos de' lázaros, mantenedora-
O ,Tamandaré, da rua Bo- t'9s com a guarnição riachue do 'Educanàário Santa Catarina _ Flo-ríanópolis , ...

caiuva, foi fundad:o no dia Jfna constituida por Dedo.· Soc'- de Assistência' e Ampar� aos Tube_rculoso:;;':_ .

17 d"e dezembro de 1949. c.'ó': to timouªit'o os re,tna···I' Johwil1e ... I'· ••• ",:
, ••••••• , ; ••

'

•• .- • , ••••••

'

••• '.- •••
U, ., e .

S d P t
-

'M�+ 'd d 'I fA
"

T"
• .' ..•• _, '.

• ,'.
, .. '1 h J-

oe. e' ro eçao.a Q\{,erm a e e a fi ancui' _ lJucas.
('ontra o Comerciári!i, te- ções que :epresenta.rão S\l!l Pertence a dIvIsa0 de ama-, ,.l�ores Orla��o::.:Cun a, "'�- : Soe. Hospital ã:e Mondàí _ Mondáí .;,--0,'••

'

••••••• : ••

gressando a São Leopol,b ta Catarina no Campeoll!:l; 11�res da F. C. F. Seu ho - quimo Oliveira, Otá�io Am··1 Soco Hospitalar Beneficente Santíssima Trindade _

1:0 dia seguinte. Depois b ,_ to
Brasileiro de Re�_o-. Tais aiônino do Estreito f�i fun- ,ar e W�lter Schlengel, que

I I Campo �legre ;
'

'.

;
. ,

' .

Aimoré excmcionará aI), 'Fóvas eliminatórias terão dado em 26 -,9 - 1926. dentre seis competidores al- I
Soco fIosp:ltalar M_?ndaI -:- MondaI

�
" ..

',":'
,

.'
i . .. _ h . I " Soco HospItalar Oswaldo Cruz _ Arabuta - Concordla

Paraná e São Paulo lugar na bala Sul logo apus

t'
(m 1934 a PrimeIra. apre, cançou o 3.: onlOSO ugu.,

I S
-

H 't 1 St AntA' M t 'dad Z 'd•
. ,I •

oco OSpl a ar o� omo e a erm e enaI e
-

x x x_ os festejos Carnavalesco:;., \Parece"l\os q'IJe oc.prr(·l1 .(Cont. na H.a pag.) -
- Bertaso _ Ch'apecó , .

'ROBERT -TAYtOR
:Burl IVES · Charles �OBURN
.Sir Gedric 'HAROWICKE • Mary .ASTOR
est:é1a Je Elisabeth -MUELLER
'�__"-------"""-------. I ; i

'.

CARTAZES DO DIA

SÃO� JOSÉ � Cens.: até 18 anos _

JOGOS DA VIDA

I R �}h!as :
.: Tony Curtis _ Pat Cr.9wlew

I
BRUTOS EM FÚRIA

c,n,u:a aI' 14 ano,

'IG!.J)RIA�" ASa horas

I:
Audie-Murphy _

.

Marschall .Jhornp�ori
_ TERRIVEn GOMO O

INFERNO
"

_ Cinemaêcope _

'_ Cens.: até 14 anos _
.

í '

-

AS 5 e 8 horas
.

Ralph Richardson _
Chips Rafferty
e apresentando:
Colin Petersen como

"Smiley" _ em _

�������
Daniel Gelin _ Eleonora
'Rossi 'Drago - Charles Va
nel _ Madaleíne Robinson
O CASO MAURIZIUS

·��·a=u��,�X�ls�l�an�.�-=---
Maureen O'Hara

BAGDAD

_ CinemaScope _

_ Cens.: até 5 anos _

'"

IMP�RIÀl

_ 'I'echnicolor _
Censura até 14 anos

(Cont. da 6.a pág.)

cidade, contra o Ferroví-

RODADA -FINAL:- Dia 30 de Janeiro de 1958

QUARTETOS: Atiradores x Doze

TERCETOS: Atiradores x Doze

'DUPLAS: Atiradores x Doze

INDIVID.: Atiradores K Granadeiros.

�-

80,000,00
30,.000,00
40.000,00
300.000,00
20.000,1J0
50.00'0,00'
15.000,0
20. flOO.OO

.

30,000,00
100.000,00
90.000,00

,

30.000,00
25.000,00

, 50,000,00

50.000�O.30.000, °

20.000,00
40',000,00
50.000,00

10.000,�
50.000,00

70 . .000,00

110,000,00

.

30,000,00

20.000,00
90.000,00

...

40,000,00

. 150.QOO,00
..',

50.000,00..
100.000,0;

'-

na Rádio Anita Garjbalrli; em sua terra natal, o "ces-

xxx

Comenta ·se em Porto Ale-

x x x

Será nó próximo domingo

a realização da sensacional

prova de nafação :'Miramac
1:1 Coqueiros", num percur
so ele três mil metros, deven

x x x-

O 'dianteiro Professor,

tinha" e "rawer" 'Osmun

Boabaid', o qual se encontni:

desde o ano passado radi-

cado �a Capital da Repú-

desta Capital. Parabená.:

agradando nos ensaios le

vados a efeito na Portugue-,
sa de Desportos, de' São

__;

Paulo.

tre que o Aimoré, d'e São do concorrer :nadadores co

Leopoldo, realizará cinco Pocaiuva, Caravana do Ar

.iogos ,'Qm Santa lCatarit;a, Clube Doze de Agosto e ou

devên�lo est�'eàr a 28 de fe·- tros, A prova será preme

vere-iro em Tubarão frente vida pelo Clube DOZe de

ao Hercilio Luz. sã() os -,:l.e· Agôsto cOJU o apoio da Ff,�· lem�ran�o•••guinteg- -os demais' jogos: deração Aguática de Santa

dia 1.0 de março-era mesma Cátarina.
x x x

,

ário; dia 5 de- mar.ço, n�sta E'dson Westphal já se eü-

Capital, frente ao Figuei-. (ontra na ilha tl'éinand�
. C··

. - f nd' "" 't" a'
�'ense; dIa 8, em l'lClUma," no 'OIS com e 01 o p-

contra o Atlético e dia 9 lIa as lut�s eIiminatória'�
ainda na terra' do Carvão para a escolha das guaro i-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



orianópolls, Quillta Feirar, 30 de�o de 1958
�._-

r:�:��u,,��t:�1 mo dia Neste'E ta
e crianças'

rança da Juventude. I giosa, mundial, dentre. os' Araújo, Departamentais da res dos Departamentos de. pais ativid
Passaram por estlai capi-

I
quais se evidenciam os 'Pas- Obra Missionária e Educa-I 'Rádio e-Colégio Adventista '_cherão as hor

tal rumo a Bom Retiro, al-! tores T. L. Oswald, Secre- ção na Divisão Sul -Ame- Brasileiro com Sede em
I
centenas de de.

tos d'-tgnatários· da Igtreja
I
tário Departamental dá ricana da Igreja Adventísta: Montevidéu, Rio e São Idades essas que

Adventista do Sétimo Dia' Obra Missionária da Igreja M. Nigrí, N.Klein, G. Oli- Paulo. I
com a cerimônia

a fim de tomarem parte no
I

Adventista para todo o veira, P. S. Camacho, D. S:. Haverá reumoes espe- tidura, dos' "120 de "

eonçreeso que se�1Í reali-' mundo, que tem sua séde Christmann, J. N. Siqueira cíais cada dia para os adul- dos obreiros leigos e entre
zado -de hoje a 2 de Fev,errei-: em Washington, nos Esta- e Roberto Azevedo, todos tos onde serão traçados no- ga de certificados aos jovens
1'0, encontram-se reunidos dos' Unidos da América Bo na U:nião.._sul Zorub, D. vos planos de trabalho da que fizeram �o .curso de li
em Bom Retiro, membros e

I

Norte, Juan Ríffel e Jairo Garcia e � Kuempel líde- Igreja neste Estado, curso derança",
líderes da Igreja Adventis- --------.---,_.--�-------------------------,,_.:---.....---
ta do Sétimo Dia afim de

Notlcials de CI·n,·en·aestudarem assuntos rela-
. ..,.,...� .. cionados com O trabalho de

l- -l.�:::.._ _l....!.L_.;_;;,..=:.;_=;"'O__��-;;..--.--' Assistência Social, Educa-
. � cional, Evangelista e os ESTHE'IA NA AUSTRA'- realizado em Outubro e que

. .

ti NOR THE MOON k

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL problemas da mocidade.'
.

cipais ne .

I o Tani nos
.

..

LIA "TERRAS BRAVIAS" t somente agora veio ao co- BY NIGHT, cujas cenas pais.
'. 'A grande reunião abriga- O filme "TERRAS BRA- nhecírnento 'do público. A exteriores '[á começaram a

S d S 'I C I
•

"O -BÀLET BOLSHOI"

essão e an a a arlna
rá congressistas.: oriundos -VIAS" (Robbery Under noiva é Jeanette Sterke, ser filmadas no Sul àa Afri- BATEU TODOS OS RE-

<, de quase todas as cidade= I' Arms) estrelou na Austrá-, bonita atriz de televisão. ca. /

CORDES
nosso Esta.do, ,repr.esent�- lia com ��trondoso êxito e I

Keith acaba de completar Belinda Lee, Michaf A-película '''O BALLET
do as muitas Igrejas eXls-1

sua premiere alcançou ca- sua atuaçãono filme "CON- C
tentes. ness.e-território. racterísticas de grande des- 'I QUISTA AUDAÇIOSA'" 'raig, Patrick McGoo.him, BOLSHOI" acaba de ter-

P
_

Anna Gaylor, Erre Pohl- minar num período de
ara o Importante con- taque, especialmente por (The Gypsy and the Gen-

I dventí 'd S d
.' mann e Pamela Stirling tra- grande êxito de exibições

c ave os a ventistas e an se tratar e uma película tleman), que será lançado b Ih
'

C b
' a arão sôbre a direção de no cine.ma Gaumant, Hay-ta atarina rece eram a vi- filmada inteiramente nesse ainda êste ano no Brasil.

�

d I d
.

d
Ken Annakin, no mesmo de market, Londres. Depois de

sita � í eres destaca o.s país. "The Film World",j BRILHANTE PREMIE'IlE "A nONTE D'O DESTINO!'
d I

. -

1
r' 9 .sernanas consecutivas,

aque a organlzaçao re 1- publicação-australiana, fêz EM' LONDRES (Across the Bridge). abandona 'o cartaz batendo
o seguinte comentário: I

A premiére de gala do J h F R I
"A desta colú f" "O

o n raser, ona d Le- :o record de todos os tem-
. pesar esta co una não t�me PRINCIPE LEN- wis, Anthony Bushell, �M'i- 'poso

'

ser dedicada a crônicas, não DARIO" (Dangerous Exí- h 1c ae Medwin e Mame' O.Sr. F. Thomas, Gerente
posso deixar de comentar e, le}, no eine Odeon, Leices- M 1 d fait .an - oram íncorpo=] Oficial da Ran Film Distri-

(Cont. da 5.a pág.) aproveitar a oportunidade ter Square, Londres, foi d 1ra 'os ao e enco de "THE
"
butors, fêz 6 seguinte co-

.la sôbre o mérito, exige II 'para elogiar a produção um acontecimento de gran- WIND CANNOT READ", mentário:
no 830, in

Rank "TERRAS B R A- de explendor e importância. d�..:ei processual, c
a aptado .de uma novela de "Aparentemente não exis-

VIAS". I Contou com a presença de R h d M
.

.me, mais uma condição "
. I lt líd d t

IC ar ason, que será terrr-Iimitee para o poder
"Chamá-la simplesmente

a as p�rsona 1 a e�, en re dirigido por Ralph Thomas, de atração 'dêstê extraor-
'ndeclinável : que não se

a melhor película austra-' as quais .os embaixadores l
-

,
com Dir k Bogarde e Yo dinário filme".

.undamente no mesmo mo - liana de todos os tempos
da França e Espanha e um ----------------

.--)--A R··---T-�I
..

-C-I·P·-A ç A- O·' 'ivo em qUe se fundou!l não ésuficiente" grupo dedestacados [orna-

81'so·'· �a ·c...·I·�a�e. . .

I
- "E' uma classe de filme listas, italianos que. viaja-.,n�em� ape açao, Lo d

_

1
Vva, Kosmos Apóstolos Vva. Panayota Kutsoucus No caso concreto, póndo ii que nos faz orgulho de ser '1'tam a _n.dreds_especla ment-australiano e de viver nes- e convi a QS por es a

,

o ticipam o contrato de -seus filhos Helena e/João . .' I t C h'
.. ar I

. 'll1ar�em o JU gamen o anu- te grande país".
_

I ompa� Ia.

Demetrio .ado por preterição de f'or- "Embora tenha sido di-,' A presença de Anne Hey-
Florianópolis 25 .. 1-58

Curitiba malídade legal, dnis. são os rígida por um inglês, Jack wood e Leslie Caron deu

vereditos do .Juri. Em am- Lee, a' película adquiriu o uma nota jovial e-brilhante;
, �_'"'. _

' .

º e .§e r ,e;qt'Q nª n..Qitg; ine.§ruiec�vel.
1 :; , .•.

'

''"'t'"'''' '.," ,. -a jj�II!i �lóIlf'� �m'l:trtH
co, porem por .mo l:Vo!s (\'- d' d

.; '"d" 'L "d
.

EXAMES DE ADMISSÃO: Documentação: Certi-
"

. ,- "�". �, ,,' <.) -po era elxar 'e ser uma .em on res pteparartdo/ o

dão de idade (11 anos, até 31 de julho de 1958);. Ates- iereÍlte�. No ,;Pfl:neiJo' J'fl .' atração de bilheteria". I papel que desempenhará na

tado recentemente de vacina; Atestado' de saúde; Ates- g-arneú(o.: ."9i );,é-!ói}:�e,cid�A KEITH CONTRAI MA: nova. produção da Organi-
tado 'de curso primário completo ou d� curso equiva- J8U', fàvõ'r·, � .�xdu;denfe- ct{l�" TRIMONIO

. zação Rank,.�ANNA".
le te

.

_'"

I' �t'"
,"

'd"f'
.

'

c
- :;, < /'

.

') O astro da Rank, Keith NOVIDADES NOS ESTU'-
J. , • iCgl lroa -e ,esa, propr'la; r,,)· M' h 11 d

'.

Todos os documentos 'isentos de sêlô, mas com fir-
..

"

.... _.
,

.- ,",,:'.' _

IC e, surpreen eu seus DIas

ma n;conhecida . .,,_' I ;::pg,unr,p" a da l�gItJma, de- colegas de estúdio com a Um elenco excepcional

Inscrição: Cr$ 100,00.
:resa de outrem. notícia de seu casamento, viverá os personagens prin-

.II ÉPOCA: D.e ac§rdõ C'OI)-l o que fi-

EXAMES DE ADMISSÃO: Realizacão: .. 10, 11 e 12, (OU exposto, é cabível a se-

d f
. I

. -

16 31 de J'aneiro, da"s 8 às Ü
e everelro; nscnçao: a �u,nda apelação; pelo méri·

hm'$s;
.

Dflcumentos, etc., como acima.

GINÁ$IO' E CO�ltGIO_,
EXAMES. ESCRITOS: 16 a 30 de novelllbro;
EXAMES I ORAIS: 1 a 12 de dezembro;
NOTA: - Quem"tiver faltado a exames i>0r doen-

ça, fará os exa_mes de 2.a CHAMADA logo que esteja
restabelecido. Quem faltar por engano, atraso, etc., per-

impetrante, relativa à ex·-

derá 'l prova e terá grau zero; (Port. 501, art. 61, § 2.°, ciusão do efeito suspensh (J

letr�: c). '.
'.

.' '. da apela'Ção, não é igual-
NOTA 2 - Para efeito de prestação de exames, 6's

�unos devem EST1\R QUITES COM A TESOURARIA
ter frequência.de 75% (Port. 501, art. 57).
-EXAMES DE SEGUNDA ÉPOCA, GINASIAIS

/' E COLEGIAIS Código, vis·to como a de'ci·

Inscrição: Até' 31 .de Janeiro, - Por exame, Cr$.. são absolutórfa não foi unà-

0,00·
Datas dos exames: dias 12, 13 e 14 de fevereiro.

'f;_'ansferências: Janeiro e :fevereiro.
NOTA: - As transferências sejam pedidas antes

do dia 15 de fevereiro, Documentos pedidos entre 15

28 d!' fe'vereir�, pagarão uma sobre-taxa de Cr$ 50,00.
.

'

, MATRICULA 1958 .'

1. � Data::;: Cur�o.Colegial.- dia 17-2-58.

QuartQs e.terceirQs an6s - 18;..2-58.

. Segúridos anõs.-' '19;",2':'58:
'

.

Primeiros anos e C. Médio - 20-2-58.
Ma�rículas atrasadas - 21 a 26-2-58.'

' . ,

2 .. - Pâra efeit� de matrícula, se eXigirá:
a) Do6umentação completà, inclusive duas

3 x 4; .

b) Quítação Militar, para os alunos de 17 anos ou dente.

is; OsmUIido Nóbrega, Rela:"

c) Pagamento da primeira prestação, lor.

lCIO DO ANO LETIVO de 1958: 1.° de março, às Alves Pedrost
8 horas. _.: EXPEDIENTE DA SECRETARIA O Professor Anísio Tei- Nacional de Estudos Peda-I

.

h Arno Hoeschl ,.

(INEP)
.

Tempo de provas: Das 10 às 11 _oras.' xeira, Direto!; do Instituto gQgJ.cos "comum-IJaneiro e fevereiro: Das 10 às 11 horas. Ivo Guilhon Nacional d�' Estudos Peda- c�u à Secretaria de �uc�-
Na época das matrículas: Inscrições, das 8 às 11 e Belisário Costa gógicos (INEP),' comuni- çao e Cultura, que dIspoe

.

14 às 11 horas. (Aos sábado!?, das 8 às 11 horas). José do Patrocínio Gal:" cou Para Secretaria de de sete (7) bôlsas de estu-:
}"':'ias da Secretaria: 23 de dezembro a 7 de J·aneiro. I Educação e Cu1utl'a que do parai o Seminário In-ter-

iotti'/
.

,

MA 7RíCULAS P.AR� O 'CURSO MÉDIO EM 1958 dispõe de sete (7) bôlsas nacional dé Educação Au-

1, qs..;a�unos que desejare,m. frequentar o Curse. Vitor Lima 4e estudo pal'a o Seminário d.iovisual, a realiza,r-se em

éciio em 1958, devérão prestar um Exame no dia 5 de E u g ê n i o Trompowsky. lnternacional a 10 de junho. Belo HOl'izonte de 10 de

ven:iro. Q._e POl1:uguês às 8 hora.s e de Matemática às
. Taulois Filho

.

A Diretoria de Cultura março, a 10 de junho. .

I

ho:'as. � - Euclydes dê Cerquei!':l el'ltá a disposição �s ca��i A Diretoria de Cultura

2) O. E!Came ve.rsp,rá'-sôbre a maté'rié:! do 4.° ano Cintra
. ; datos para a sua mscnçao está à disposição de todos

lernentar: � ""
"

.

'
.

no INEP e informações os ,candidatos para a sua

i)} Ins�çção para _êste Exfame .4� 16 ,á, �� de, janeil'!O, I Hercíl}o Medeiros ,I compleme�tares. inscrição no INEP e iÍlfor-

s 8 às 11 horas:
. '.

, Esteve presente ao jul- (Noticiário, distribuido m�'Ções complementares. '

4) 1\ Matrícula jp�a-_o Curso Médio depende da
I

gamento o Q1'.· João Carlos pela Diretoria de Cultura e
-

, . .., � 'C'_-" -, �.

I
Secretaria de Educação ell. (Notu:iário distribuido

Gvaçao n��e J.!t:1I,.ame.. , . Ramos, Procurador Gelai'
5) O 'lun

.
,

f d E d Cultura)' pela Diretoria de Cultura
.

fb: a (Í'S gue ... orem reprova os no xame e 1 E t d d-h· Osm 11

4,misSão 'a.'o 1;0' .���@sial, S9 poderão freq�e�tar o I
(I o � a. o a oe. u -

O Professor Anísio Tei-. - Seer,etaria de Educação

a.M.édia se êste �a.ple ap.resentar b�se. suflcIente. do Noblega. xeira; Diretor do Instituto e Cultura). "

,

Edital N. 11-58
ASSEMBLEIA GERAL

(2.a convocação},

De ordem do sr. dr. Presidente, convoco os senho

res Advogados inscritos .nesta Secção e .no gôzo de seus

direitos, para a sessão de Assembléia Ger�l ,(ar�. 59, I,
do Regulamento (.) que .se realizará às nove (9,00) ho

Iras do dia 3 de Fevereiro vindouro, na sede desta Sec

ção, à rua Trajano N. 1, 3.0 andar.
.

Ordem do Dia
Discussão e aprovação do relatório e .contas

da diretória, referentes ao exercicio de 1951;

quaisquer o-utros assuntos da competência da

assembléia.
-

Florianópolis, 23 de Janeiro de 1958

Estevam Fil'egapani
1.0 Secretario

11)
Z)

-U I U () Il 11.\'1(' I" I! "

Florianópolis, 16 de 011-

t�!bro de 1957.
fotogra-

COIIPleH de...
-

S1QJerioddade
No anedotário publicado por perioridade, ouviu?

uma das revistas' nacionais, le- O· médico concordou.

mos, ha pouco, uma· piáda, que Realmente, ha muita gente
'traz em seu bojo, dura ·verdade. que está sofrendo dessa l)lOlés·

Mais para meditar do que tia, antiga como o mundo e que

propriamente ·para rir. agora aumenta assustadoramen-
E' o caso de. um melomaniaco, te.

trajado pe aCQrdo com o figuri. Complexq de superioridade.
no, que' procura um especialista Basta vê·los.
em doençás nervosas e que, aten- _. Convencidos, empavonados, fú
dido. subteu-se 'a vários e difi- teis, mas, trazendo não um só

ceis testes.. -'.' I' l'ei, mas, muitos na barriga, fa·
Ao terminar ,o minucioso é'Xã,. zem· de sua estulticie e de sua

me, acabou o médi'co por chegar incapacidade, um tipo moderno

a um diagnósticQ. de projeção rara. <
,

- Você meu caro tem um 01'- Quando sentem na carne q. es·

ganismô �adio.' O q�e há é que 'pinho de uma sensura, explodem.
você deixou·se envolver p'l!lr com- Viram o m'uno'o de pernas para

plexos de inferioridade. o ar.

O doente 1ev.antou-se, segurou Gritam vociferam, esbravejam,
Q especialista pela gola do paletó pintam � canéco .•

e sacudindo·o v,iolentamente, pro- E' o complexo de.,. ,superio •

testou. ridade doentiQ que criaram e

papéis princi-

to, com fundamento na 1.0

tra d do n. III, do Cód. d·)

Processo Penal, combinadl)
"'"

cúm o seu § 30.
Quanto à alegação \lo

n'ente de ser atendida, pOi�

fôrça do disposto nõ urt.

596 e seu § 2°, do
.

citado

:lime e se trata de crime em

Q ue a lei comina p-ena ne

reclusão, no maXlmo, 1?01.'
tempo superior a oito ano:;.

Ante o exposto, acordam,'
I em Tribunal de Justiça, por

_ Eu, com 'complexos de in· que vem à tQna.•
ferioridade? Dissemos que a anedóta era

Isto é grossa asneira, seu bo· mais. para s.er meditada do
-

que

balhão. O que eu tenho e muito motivo para rir."
me hQnra são complexos de su- � E, é isso- mesinq ...

([)""'J) ... ,ID"�"".n.

i,nanimidade de votos de·
. '

Il(;g-al' a ordem impétra.ia .

Cnstas pelo impetrante.
_.------

�astos, Preú-

�-
, I

ti�

Ferreira

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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VIAGEM' COM SEGURANÇA
E RAPIDEZ'

Só NOS CONFORTÁVEIS MICRO-ONIBUS

DO

ID.O "SUl·BRASllEIRO",

'i

Florianópolis =- ltajní - Joinville - Curitiba
Rua Deodoro esquina ,.' .

Rua Tenente Silveira.geri��_:__
-ADMISSÃO' AO GINÁSIO'

PROFESSORA PARTICULAR
, .

PREPARA-SE ALUNOS PARA O EXAME DE
ADMISSÃO AO GINÁSIO. � TRATAR PELO
TELEFONE 2 4 2 7, -' Período da Tarde.

'CURSO- PARTICULARl SÃO JOSÉ
DIRETORA:

_

PROF.
MARIA MADALENA DE MOURA FERRO

Precisa-se de professoras normalistas-com prática
de ensino em 1.° e 2.° anos.

Paga-se bem -.
Tratar à r� Saldanha

\Marinho, 34

de 9 às 12 horas.
'

EDU(ANDÁRIO 1SINTA CATARINA
.

\

Pr�cisa-se de funcionárias para. os seg'l\�s taJ;'gÇ>s:
Diretora "iEe.onônia�.,Eltfermelra. .,

r Pede-se referências e� paga-se bem..
T�a.tar à rua Saldanha-:tyIar.inho, 34, de 9 às 12

. oras da manhã.
'

Dia I.o Ce Março
.

-Tumo da manhã: às 7.45 horas
Turno da tarde: às 10,00 horas ! .

No dia 1.0 de .Março, as alunas apresentem-s s ,I�
--- ---

_

bUOn.infOarmlevdaes gaala tCOmpletto: fbluhsad de manga conlPl,'ir:a, !,� V·' E N O .E • S ·E E. S. - Ou Y- E I A AI. c ,u ,s, pa o pre o, ec 8J o. I(
".

. Curso de preparação para o Lar - II
,

anexo ao Colégio I semestre de 1958. .

Diversas canãrlas-Ambur.

Março e Abril .

.

,

"g�leZaS'
sendo brancas .e de

Curso para Senhoritas, das 14,30 às 17,30 hs. cores.

Maio . Canários de côres de can-
Curso para Cozinheiras, das 14,300 às 17,:30 hs to.

((Gratis)

,Junho
Curso para Senhoras, das 14,30 às 17,30 hs. Certas gaiolas simples e

Julho de criação em perfeito esta-

,

''COlÉGIO "CORAÇÃO DE JESUS"
Edttal pára o ano letivo de 1958

Entrega cos documentos para os. exames de admis
são ao Ginásio de 2.() a 24 de 'Janeiro _: das 9 às 12 horas.

Inscrição aos exames de admissão ao Ginásio e à
Escola Normal dia 29-1, das 9 horas às ]� <> �� 14 às
16 horas..

' ,

I EXAMES
Ndmissão ao Ginásio (para vinte vagas) dias 1 .. 1

5 e 6-2-58.
Resultados: dia 10, às 9 horas .

EXAMES D11: 2.a E'POCA
Inscrição: 30-1-58, às 9 horas
Realização: 3-2-58, às' 8 horas

Renovação da Matrícula
Mediante pagamento da I prestação.

CURSO PRIMA'RIO
.

Matrícula nas salas do Jardim .da ;Infância -. R
SaM. Marinho, 136 i

Dia 7-2 - das 7,30 às 17 hs, ,- -1 e' 2.0 Prlmár.o IDia 8-2'- das,7,30 às 17 hs. - 3'. e 4.0 Primár io
Dia 12-2 - das 7,30 às 17 hs. - Jardim da Inf âncra

CURSO SECUNDA'RIO "
.

No Colégio - R. Saldo Marinho, 120
Trazer, sem falta 2 fotografias 3x4, de. uniforme.

As aulas da 1. série Ginasial e as novatas internas daE
. 'demais séries queiram trazer 4. .

,.Dia,12-2 - das 9 às 11,30 hs. - 4. séries do Gin ár«.
Dia 12-2 - das 14 às 17,00 hs. - 3. sér-ies do Gin ásio
Dia 13-2 - das 9 hs. 11,30 hs .. - 2. séries do Ginás io IDia 13-2 - das 14 às 17,00 hs. _ 1. séries do Gín áslo
Dia 14-2 -das 9 às 11,30 rs, Curso Normal, Cientif ico

e Clássico
Dia 14-2 _ das 14 às 17,00 hs. - Pré Ginasial

REABERTURA DAS AULAS
-,

Curso ....para Professôras, das 14,30 às lV�O l-I';
Matrícula para o Curso nas 3.as e 6as. feiras, (tas

16 às 17 hs.

..

Estabelecida nésta Capital,
nho, 129, tem vagas para os seguintes emprêgos:

. a) Chefe de Bordados á mão;
b) Costuúreíras com bastante prática;
c) Auxiliar para serviços gerais de Escritório, com

conhecimentos de Correspondencia Comercial;
d) Bordadeiras para serviços de tarêfa á domicílio.

As interessadas aos dívêrsos serviços deverão apre

sentar-se diariamente dás 8 ás 11 horas, e dás 14 ás 17

horas no enderêço acim.a.
.

I

A DIRETORIA

Escola .
Tétnica de 'Comércio

84 nêsta,
I

fiO

y

,..

PROGRA,MA DO MES

Grifo 'de Carnayal
Apesar da impossibilidade da vinda do conjunto
"Os Copacabana", será realizado a 1.° de Fevereí-
1'0 - sábado - O GRITO OE CARNAVAL de
1958. � Reserva de mesa na secretaría a ..... '.

Cr$ 100,00.L
f.'
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-r
,

'. i
VJ
f \

I
I
I

I

Dia 1 - Sábado - \]rlfo de
....

·Cal'naval- Com a po
"pular orquestra "Os Copacaba
na", do Rio. Reserva de mesas

, na secretaria.
LJIa 15 - Sábado - Carnaval
Dia 16 - Domingo -- Carnaval
Di[l 17 - Segunda _ Carnaval _ Baile Infantil _:_

. Inicio 15 horas
Di" 1� - Terça-feira -- Carnaval.'

.

i
.

S U t e s s'o r e s

OSNI. . GAMA &

& (IA.

de

(IA.

, J N'S T I T U lO D E BEL E Z A
- . .

rr I P O R A� N�;G ,A rr

Proponciona o melhor Penteado -' corte de
cabelos qualquer tipo - Permanentes Frio

Elétrico" etc ..
.

Rua Victor Meirelles, 18
.

APARTAMENTO
.

NO CENTRO

6
CLUBE 'RECREATIVO

DE 'JANEI RO'
E sr R E.I TO

.. .

ALlJGA-SE VÁRIAS EM PRÉDIOS TERREOS E

CENTRAL. INFORMAçõES NO TELEFONE 3512

ti�a -rron.i$ Clu.':e
PROGRAMA E REGULAMENTO DO CARNAVAL DE

I
bailes- dos dias 15, 17 e 18. Na matinée infantil'

- 1958 somente poderão dançar os menores de 1.1 anos.

, ":_MOMOLANDIA FUNCIONAL" 2) E' rigorosamente proibido' o uso de 'Iença-perfu-
-'_ P r o g r a m a -- 'me no Baile Infantil.

Dia 15 � Sábado - Baile com início ás 23 horas, 3) No Baile Infantil dó dia-I6, domingo, �,averá uma

Dia 16 - Domingo _ Baile' Infantil, das 16. ás 19 parada de fantasla, com prêmios.
,

.

horas e Baile Juvenil, das

191'
e) Rainha do Carnaval

.:

.

ás 22 horas. . . Como todos os anos, 'Ser� eleita a Rainha do Cama-

Dia 17 -·2.aFeira - Baile, com início ás 23 horas, val do Lira.

Dia 18 -'- 3.aFeira -::- Baile, com início ás 23 horas. I 1\1 P O R T A N T E
--o R e g u I a m e n t o -- 1) :E' Expressamentg proibido o uso do Lança-Per-
a) . Reserva de Mesas fume como entorpecente ..

1) As senhas serão distribuidas pelo sr. Francisco
, 2) A Diretoria solicita aos srs. associados a fineza

Medeiros, na Sede Social, ás 7 horas da manhã do ! de não levarem pessôas estranhas ao quadro so-
'dia 3 de fevereiro, 2.a-feira; eial. Outrossim, 'previne-se de qUe somente po-

2)
.

A reserva será feita no mesmo dia 3 d·e fevereiro, derão freqüentar as festas de Carnaval os sócios ' I

2.a-feií·a, ás 19,30 horas, na Sede' Social. quites com a Tesouraria (mês de fevereiro), sen ..

NOTA: .E' ?brigatório_ a apre�entação da... carteira I
do ubrigatórlo a �presentação ,do talão respectivo

SOCIal e do talao do mes de fevereu o do cor- e da carteira social, .

.

. rente ano, para o que o sr. Cobrador sstará , I CARTEIRA SOCIAL
presente para o contróle.' ! A Diretoria comunica' também aos srs, assocíadoe,

As mesas serão reservadas pelo .prôprto sócio ou por
que será l,.t u. rigorosamente exigida na porta a CAR.

pessôs de sua família. _

"

. TEIRA SOCIAL. Porisso, solicita-se aos srs. associado i

b) Preços (la Mesa 'que ainda não possuem a. respectiva Carteirà Social. a

1) Para 3 bailes -

_

Cr$ 500,00 fineza ele providenciarem a sua emissão, para o que de-

2) Para 1 baile -

. C�'$ ,300,0? vem entregar na Se,cretar�do Clube duas fotografia"
NOTA: A mesa para uma noite, so sera vendIda

3 x 4. . ,

.

a partir do dia 15, ás !4 horas.. _, Aprovado pela Diretortá, em sessão realizada em

Para �s. ,?�iles Infantil e Juven il nao ra
17 de janeiro de '1958.

.

reserva- de -mesa.
. I

c) C o n vI t e's ,

'

! __....
_

..__ � ..
� '

1) O Clube não distribuirá ingresso. Para as pes-

sôas em trânsito, poderá a Diretoria, 6 seu cri

_ tério, e sob a responsabilidade de um sócio, ex

pedir;'convite, . mediante o pagamento das' se-

guintes taxas de frequência:.' SENil' PEREIRAa) Para casal e dependentes (até 4) - 1.200,00 para II.
tôdas as festas. (Fiscalizada pelo Govêrno Federal)

b) Para casal e dependentes (até 4) ;- Cr$ 500,00
ESTREITO _ Elorianõpolis _ Sta. CATARINA

por uma festa. '. E D I T A L
c) Individual - Cr$ 800,00 para tôdas as festas.

EXAME DE ADMISSÃO' CURSO COMERCIAL
d) Individual _. Cr$ 300,00 para uma festa.

BA'SICO
e) Estudantes - Cr$ 500,00 para tôdas as festas. \

.

. , Inscricão : 3 a 14 de fevereiro _

NOTA: O convite não dará direito vá mesa, que Realiz�cão dos exames: 20,,21 e 22 de fevereiro,
será p"'ga a parte. ' EXAMES, DE 2.a E'POCA
Os convites só .s�rão fornecidos a co-

I Inscr. ição: Os alunos devem requerer à inscrição até

meçar do dia 14, 6.a-feira, das 14 ás 18
.. VêENDE-SE SInO SITUADO EM POTECAS, MUNI-

horas: na Sede Social, pela Comissão 31 de Ja�1ew�. 'no dI'a, 20 dt� CIPO DE SÃO, JOSE', DE 32'0 ..000 METROS, COM CA-
'

. -

"

t d·d h' ó I Reahzaçao dos exames: terão-início ,

RTE COMPOSTO DErespectIva. Nao sera a en I o, em Ip -, .

,SA,
PARTE PLANTADO E PA

.

'. t fevei'elro .

LEItese alguma, pedIdo na por a..

IlVIATHrCULA PARA OS CURSOS COMERCIAL' BA', MATAS OOM MADEIRA DE .

1\1 e n �. r e. S

nos SICO E TE'CNICO DE CONTABILIDADE AGUA EM ABUDANCIA. TRATAR COM O SR.

PermItida a entrada de menores,
P 3 28 d fevi�''';''�

, NEWTON, DUARTE SCHUTEL 38, TEL. 3140 .

./ . I razo: a e \
: . ,',

Aluga,,'sePROGRAMA DO MES DE JANEIRO

dia 25 - Grito de Carnaval
recém construidos à Rua

Lacerda Coutinho, 18. Tl'a':'

Ctffifortável e espaçosa re

sidência recem construída à
rua Luiz Delfino 37. -

.'

Tratar à Crispim Mira, 88.

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

I
tal' na C!lsa Veneza.

par/os dias 11 � 25, as mesas estarão
à venda na Secretaria do Clube, e no

Empório Lidio Silva

AVISO - A Secretaria avisa, aos fre-
.

I quentadores das Reuniões
Dançantes que ainda não

. pertencem 'ao Quadro Social,
que estará ao seu dispô
fim de regularizar sua situa
ção perante à Sociedade.

ALUGA·SE

L E I A
AS S-I N E

E
'

.DIVULGUE

"O E S 'r A DO"

ESCOLA DE BALLET
ALBERTINA SAIKOWSKA DE GANZO, AVISA

AS CANDIDATAS AS AULAS DE BALLET QUE
ABRIRÁ AS MATRICULAS NOS DIAS:. 12-13-14

DE FEVEREIRO,DAS 15 AS 18 HORAS, E AS AU

LAS COMEÇARÃO DIA 13 DE MARÇO P. V.

Florianópolis, 22 de Janeiro dé 1958
.

S I T I O ... V,E N 1) E--·S----E-
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Maria José da Silva Fi- Santos
lha Nair Alves da Cunha Fel'

Maria de Lourdes Souza nandes

Maltína Rios de Oliveira, Nicolau Rech

Manoel Quintino da Silva Nilson João Cabral

.' rII' t t'
,

,

o . �'$ ,a_ea o.
--"1,
�,. .

I
.

- !-
•

Mais 'l�' titulas.'pronlos "'"
I, -

"

Acham-sg ,pr,ontos, a dis- ,Cl�Jia Lety" Malty Metz

posição dos intesessados, no 1:1Zl'

Cartório da 13.a zona insta:" Carlos Mariano de Miran-

lado na B-iblioteca Pública ela Santos

do Estreito, os titulos elei- Christína Carmellí .

JO�qUim:,pere.j�',a :d,'
e A"b.rEm I Már�ana, An�, "Machado

"

João- F]ernandes.;"da .Silva Mana Franciáoa dos S'2.n-

Jose Zacarias de'EsPlndo, 'tos Perreira
"

,
.

.

,
'

Ia Manoel Francisco Rodri-

José João Pereira gues Sobrinho

Jeny Silva Gandolf'í Maury Serra Garrett

.Emerentina dos

O Serviço de Expansão do Trigo, objetivando pro

porcionar a pronta colocação da presente safra de trí-,
go nacional, solicita dos srs, produtores-vendedores,
comunicar à Inspetoria Regional do S. E . 7', em

Florianópolis, Santa Catarina, sita à rua Tenente Sil

veira n. 57, até o dia 31 do corrente mês:

1.0 -' O total disponível na safra 1957":581, para

venda aos moinhos;
2.0 As parcelas já vendidas, declarando os compra

dores;

Jorge Bonfim dos Santos

Juvenal Manoel Gabriel

Lindolfo Ventura das Ne ..

ves

Lacinia Anna Vieira

Licinio Lamarque lF'eijó
Laudelino Carvalho'

---

Lauro Nunes

Lindalvo Camilo Leite

Claríndo Vieira de Souza

Cleia Botelho Amaral

Cristina Buchele Mouta

Dorvalino Ferreira

Daniel José de Souza

Diamantina Machado da

Eilva

Dario Martinho da Costa

Djalma Teixeira

Dinah Luci Abreu

rton,is das seguintes pes

boas:

Adorativo Domingos

Argemiro 'I'aodoáio

Aurino Elias Ventura

Agostinha José dos San-

tos

Acle,ina ',schlW,eJitz.er Sfl-

Maurina Santos do Nas

címnto

Maria Amelia da Concei

�ão
veira

Aurino João Estevão

Alaide Santos
A_tdori .Luíz Adriano

Alvaro Zacarias Lopes

Atakíe Joaquim de Me-

deiros

Ary Matias Primo

Avelino Viana Vaz

Anna 'I'homasia de Souzu

Mario Fernandes Maria Nanes Hames
Durval Augusto Gomes

Maria Rornagna,
M'aria da Luz Silvimsn

Manoel Amado Fernandes
Nilo Torres

Nelio Luiz BatI-sta
.

Norberto Martinho dos

Osn,y Rosa . .,;t .. " .'

'I·'Ol indina Pel'eir�·lfe 'S?u:
za Albino
\

Ondina Etelvina da CO'1o,

ceição
Osmar Ramos

Otavio Borges
Orlando Freitas

Olga Inaeia Ventura

Olimpío Fernandes

Nilsa Olíndina de Almei

da'

Aquino
Odilon João da Silva

Pedro Angelo da 'Rocha

Palmira Goulart Reinul-

Nílsonjía Silva _ _

Nilza Miiap-cla
Neria Maria Barreto Nr:.·

do

Pedro Alípio Calazanj,
Paulo Silveira de Souzr,
Paulo Moraes

Palmira dos Santos'
Regina. Carlos de' Lima

, \

Emília Nl�nes da Rocha
Maria Verônica da Cos- Maria Terezinha de S011- randa

ta Maria Antonia dos Pas- za Rita Otavio
Passos Jsos Maria Ventura Teixeira Sa.nt�s

dos

Amorim

Evaldo Valter Teixeira MINISTÉRIO DA GRICULTURA

SERVIÇO DE EXPANSÃO DO TRIGO
INSPETORIA REGIONAL DE SANTA CATARINA

AVISO
Edi Ramos--

Erico Zutter Goettmann

Emani da Silva

Eradolino Farias -,

Antonio dos Santos

Alcebiades Vidal de Sou ..

za

Áurea Cardoso Silveira

Antonio Azevedo

Alceni Duarte

Arzendína ,
Reg'inaldo

Souza

Francisca Minervina d'd

Ol ive'ira

I Gilma Pereira Lima

I
Germana da Silva

Georgina Maria da

de va

sn-

Geny dos Santos Botelho

Gilma da Luz Filippi
, Heliete Machado Amarai

Henio Silveira

Helio Manoel de Souza

Hamilton dos Santos Bn-

telho

Heloisa Comicholi

Iná Coria Dutra

Ivanir Augusta da Silva

Iorine Phil.ippi.
Inah Maria Simas '

.

Lima

ArY Krauss

Alberto Zímmermann

Amélia Souza Maestrí

Antonio, Sprada
Adolo Perfeira Carpes

Adelia LeQcadia da Silva

Ana Maria Pereira

Almerinda aa Silvá Pri-

3.0 - A._s quantidades já entregues, dependendo
de liquidação, mencionando os moinhos recebedores;

\ 4.0 - Saldo disponíveis, por colocar, e os locais em

que se encontram armazenados;
Outrossim, fica, a indústria 'moageira local bem co

mo os representantes das emprêsas do Centro e Norte

convidadas a prestarem até àquela data e na Inspeto
ria mencíeaada, os esclarecimentos seguintes:

Lo' - quais �s quantidades de trigo nacional

recebidas por cantil de sua quota desta safra relacio

nando os produtores-vendedores;

de Melo

Judite Domingas da Silvr. 3:0 - quais os saldos disponíveis" indicando os ar-

'mazéns ..onde se encontram depositados. _�'

O S.E.T., desobriga-se de promover a coloca-

ção de trigo nacional, cujo disponível, em obediência ,

estas recomendações; não tenha tido a sua existência

acusada.
'

va

Antonio Pedro de �ouza 1 �Dão Ol:estes de Ara.uj�
Bertholin() FlorIano, de

I
João Gonçalves de Ohvel-

Azevedo ' ra

Bent9, Thomazia Ourin- �os'é Antonio de Souza

João Manoel da Silva

Jlordelina Pinheiro Fer

reira

que§
Braulio Jacques Dias

Glelia doS' Santos Malty

Florianópolis, 22 de Janeiro de 1958:
Wilson Augusto da Costa Schiefler

Chefe da IR. do S.E.T, em S. C.
_�...

, ._ ... ... _� __•• .-"_ r

J

III
.

ESlágio Latino - Americano de
Comunicações ftudio

WASHINGTON, - 21' "-;- revela êsse banco. Jures; ao Reino Unido, . .-"

A França e o Brasil, logo Em, sumário de suas ope- 522,5 milhões de dólares'; f,O

seguidos do Reino fUnido, rações de 1934 até 30 de ju- Japão, 548,025 milhões de

Japão e México, recebe- nho de 1957, o banco revela dólares, e ao Méxi'co,.,.,

ram os maiores créditos do que o total dos créditos 401)..205 milhões de· dólares.

Banco ,de Exportação e concedidos à França atin - A maior parte dos crédi

Importação, desde a sua giu a 1.565.260.000. dólares; tos concedidos à França foi

fundação, em 1934, segundo no Brasil, 1.182.980.000 dó- destinada à reconstrução
-.'\.

'

------" do após-guerra,' anquanto

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, E (OLÉGID
ESTADUAL "DIAS VELHO:�

c íamentos de bens a CUi'tO

(Ginásio,' Culégio prazo, como seja, a impor-

tação de algodão norte

americano.

_Os c,réditos mexicanos se'

relacionaram diretamente,
, "."..

,
com o desenvolvimento eM":"

nômico, o que coloc'a o Mé

xico em segundo lugar ape-
"'"

nas com relação aO Brasil

j]O total de créditos conc.:

�Iidos para 'desenvolvime�t0
€conômica.

Em virtude de convênio

Gonçalves

Edital para o ano letivo de 1958

Exames do Art. 91 e Complementação
Inscrição - 20 a 30 de janeiro
Inicio das provas 3 de fevereiro

, Exames de 2,a época' e 2.a chamada

e Normal)
Inscrição -:- 20, a 30 de janeiro
� ""_.. 'P-.O-""'u.� !l. 4..0 :.E�U4.l.·o.ivo.

Exames de Admiss,ão ao Ginásio
'

Inscrição, - 20 ª' 30 de janeiro'
Início das pl'o,vas 1;9 de fevereiro

- Exames' de Ad�i�são ao NormaÍ";
.

Inscrição _' 20 a- 30, de janeiro-
Iníei_o das _provaR - 13 de f,�-Feiro

-

D_ia 19 de' fev�reiro - 4.as e; �;as séries ginasiais
Dia 20 " "

- 2.as ê t.a;; séries ginasiais
Dia 21 "

- Norma.l
',Dia 22 "

-. Cient. e Clássico
Horário: das. !:lh. às 12hs.

das 14h. às 17hs.
Turno da noite às 18,15 hs.
Turno da manhã às 7,45 hs,
Tiírno da tarde às 13,15 hs.

Illíció das aulas - 1.0· de' mal'ço de 1958

Florianópolis, 10 de j3nei,ro de 1958
Nilson Paulo

' ....:

Sra. Inglêsa, com l��a, prática, prepara
ás provas de 2.a época::,:.i:!' vestibulares.

Aulas práticas e ,iié&ricas.
-Rua Felipe Schmi,t{-t" N. 111

Florianópol is

Matrículas'
Diretor

--------'----..

A
�.

candidatos rais. O certame constará de "

Rosário, perto d� Minas'Ge·

Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional
TABELA DE PAGAMENTO DO M�S

,DE JANEIRO DE - 1958 .'

JANEIRO DIA 22 - Ministério da Justica _-Mi
nistério da Fllzenda, Poder Judi<!iário, Cated;áticos da
Faculdade de Direito, Tribunal de ·Contas.

DIA 23 _ Ministério da Educação, Ministério do

T!abalho, Ministério da Agricultura, Ministério da Via.,
çao,
I DIA 24 - Ministério da 'Saúde.

DIA 25 - Procuradores e os que não receberam
nos dias acima,

DIA 27 - Aposentados Definitivos.
, 28 _ Aposentados, provisórios, Salário Família.
29 -; Pensiopistas Militares e Provisórias.

\

DIA 30 - Pensionistas Civis.
DIA 31 --; Procuradores e os que' nã� receberam

nos dias acima. >- ,

FEREVEIRO -,4 a 15 - Pagamentó de todos ()f;

que não receberam nos dias. tabelados. '

Florianópolfs, 21 de Janeiro de 1958.
Mári� SaZema Teixeirái,Coelho.
Delega,do Fiséàl.

.

NOTA _". Tendo ,em vista a recornend�lCão' do Tri
bunal Eleitoral de Santa Catarina, soli�itá-� às pessoa�
que recebem vencjmelltos, saláXios e proventos por esta
D.F. que �rovidenciem no menor prazo, a suBstituição
de seus TITULOS ELEITORAIS, considerando-se o

prazo estabelecido_em Lei, findo o qmil serãõ suspense
os pagamentos dos que não se habilitarem com os novos

T�TVLOS,
..

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

�(.A S A • ALUGA-SE
(Em frente ao Lira) .

Vêr e tratar no local; com, o sr. LUIZ TAULAIS,
Magnifica residência· a Rua Tenente Silveira 130

pelo fone 3821.
.

,

'.,

, / '.

ardoso Xavier

s�dio de Oliveira
e' Oliveira

Soni da \�ilva Flôres

TeodomirQ":l!.goares'· ,

Tulio Rod�l;les Martins
'I'heobaldo S��tre �1'y.RS "

Valdelino Teod�' �\
..",

I va

llc Valmyr Manoel Lemos

Valredo Guimarães

Verginia César de Mello,

Bezerra

Victorio Pedro Zanetti

Vanildo da Fonseca

'I'" Valdil: Francisco da

sa

I Valesio Ãlleluia da

Ro-

va

I Vanda da Cunha Cardoso.

'"-:---,
-,-----

-

Visuais

que no caso do Reino Uni

tio se destinou à emergência

cr-iada pela crise em SU2Z.

G total dos créditos conce

didos ao Japão consistiu

substancialmente em finan- -

j, ['ssi�a�o entre os Govê�nos

I
braSIleIro e norte-amerlCa·

I,Ó, terá início no dia 10 d€'

I março com, a duração de',

três mêses, o III Estágio'
I Latino-Americano de Co ..

I mUl1icações Audio-Visuais,
a ser realizada na Fazen.rln

Cl!rSOS flráticos e intensivos

"ôbre 'métodos de comunica

çãó aplicáveis' a diversos

'('ampos de atividades, tais

eomo o ensino pedagógicú
,

.

t-m S'eus diversos níveis,

t.ducação sanitária, exten·

�ão agrícola economia ilJ-
/

méstic,a e muitos out,ros,
O I Estágio Latino-Ame

ricano de Comunicações
Alrdio-Visuais. foi realiz!l'

do em Porto Rico, e� 1953,
e :o segundo no Panamá, PT"l

1955.�Esta é a primeira vêz

l'ntretanto, que, um país ),a

tino .. ·americano patrociná ()

Estágio, vistó que os ante

riOl'es foram' realizados e

custeados inteirámente pe

!o ,Govêrno norte-ameriea

no através da Adminisb'a-
,

,

ção da Cooperação Interna-

cional (Ponto IV), sem

clualq·uer participação do

país em que se realizavam. '

O acôrdo foi assinado pe
lo Ministro da Educação, :;1',

Clovis Salg:rdo, _ pelo sr.

Jcão Guilherme Aragüo,

rppresentante do Govêrnc

brasileiro para a_execução .}

coorden-ação do programa

do Ponto IV, e pelo minlil

tI'O Howard Cottmam, dire
t.or da Missão Norte-Ame,ri-

d� Té<

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Flôrian6polis, Quintà Feii'a� 30 de Janei�o de 1958'

i'es. A "Festa" foi idealisa

da e dirigida pelo operos,)

Prefeito W�lter Vice

, ioli f:r1''''ord, do IPS
t m�=s importante de todos rer- os espaços siderais) au- �, mais uma vêz,'o Presi- Bulganin: .

I
Excelênci�, particípamos las se chegam não são res-

1 jSrl I N � T ON. - I
os pro_bIemas: A' urgente I ment�ndo, sobremaneira, a dente renova sua proposta "Os contactos pessoais põem -o mundo em grande peitados",

'

QUlf {'}, Presidente Eise-
• necessI�ade de se che_?ar, a j çapacídads �e raça humana que pede o início progressí- podem ser de grande' utili- espectativa e, por êsse mo- Tem-se a impressão de

nhO);.•f recebeu a no�a �e, um acordo na questaoA dó de se destruir à si �esma. V0 de medidas que tornem dade ... Porém, as reuniões tlvo, envolvem um período que os argumentos do Pre-

1DJ' .c<iezembro do Primei-
I
desarmamento. Com esse Se realmente a União S9- impossível a possibilidade (�tle nós não produzem't de desihisão de sensação de I sidente Eisenhower foram

'" 1v'llnistl'o Bulganín, êle objetivo, faz numerosas pro- víética acredita em que' não de um ataque de surprêsa. bons resultados -automàti- fracasso e de aumento da contundentes e eficazes, o

espondeu jmed�at�mente a
< pos.tas, esp�c�ficas, sendo a d:vem?s conti:�lUar produ- Pode deduzir-se, ímedia- camente. O trabalho preli-! desconfiança,' se, em 'reali-I que pode ser corrobçrado

que dana a mensa- ; mais dramática a que pede zindo esses novos tipos de tamente, -que a 'parte da minar de preparação e a' dade elas são mal prepara-
<

pelo fato de a carta do Che-.
a estudada e deta- que" os Estados Unidos e a armas, não poderemos sus- carta de Eisenhower que se- bôa vontade entre ambas as das, se se afastam das cau- fe do Govêrno dos Estados
sposta. Isso o Pre-

,
União Soviética concordem. pender a produção de tais rá considerada a mais im-' partes são condições essen- sas fundamentais do perigo, Unidos não ter sido até ago-

s. acaba de fazer e, o em proibIr o uso dos espa- armas, que farão mau uso portante pelo Primeiro Mi- ciais para o bom êxito. As se são usadas príncípàlmen- ra divulgada dentro das

ri Ifàdo é a mais evelado- ços exteriores em propósitos dos espaços exteriores, aber nistro Bulganin é a que se reuniões dê Chefes de Go- te com fins de propaganda, fronteiras da União Sovíé-

ra prova do dedicado esfôr- j agressivos.. '

I
< tos pela primeira vêz ao ho- refere à questão de novas vêrno das quais eu e Vossa ou se os acôrdos a que ne-

,

tíca,

co que o Chefe do Govêno I E' a seguinte a parte es-" rriem como um campo de conferências de Chefes de ,":r.' ---- - ------" ... _�- :_ .. ----.-

�em desenvolvendo no-sen- sendal dos comentários do exploração'? Não deveriam Govêrnos, tem� êste a que

r
-
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tido de encontrar soluções Presidente Eisenhower SÔ-, ser êsses espaços siderais Bulganin vem dando, últi- r

'e''s�� ·a' .' 'a,o' e., a'S' Iao'

,exequíveis para os graves bre tal acôrdo: dedicados a fins pacíficos e mamente, importância ex- .

problemqs internacionais.
'.

"Aproxima-se o 'momen- vedados aos propósitos da traordinár.ia.
Eisenhower se mostra to em que novas armas se- guerra? O Presidente Êiserihower

mais eloquente quando con- rão aperfeiçoadas e produ- Em sua resposta, Q Presi- diz em sua nota que, €str
'

.

, " . Como acontece anor, de e· bem efeito programa de-e bem eito programa

�r1dlelraTPI�lqu�en�lii.�f1i i���TeA.p�aiõ;mar"iiíCíõ ��r:��E�::��:�� ;:;:��Og��í:::::,��Ii��:í; �i�m:�1::sú:opa;:q;!;uc:�� , ��ofes�:��:�i�O,emP�od�::I;i: �:�dOc�:!r����r ;:;:;�c�:�
.' UIJ Ilt '1ft ·tll H aU I U U�8il no propósito de cheg�r a! a. fI� de discutir assuntos Ieali7,,_ou, �)a �isinha cida,·1 também do município. Gran- quantos compareceram tan-

, .'
. ,

,

um desarmamento eficaz. VItais. Para assegurar -o
'

..

to nos atos religiosos como
'Re ebemos:

.'

I
verá reger os' destinos dés.. Propõe o Chefe do Govêr- bom êxito de semelhante

IFloriap.ópolis, 20 de 'ja. ta entidade d'urant� ó pe-
no que se paralise totalmen- reunião, Eisenhower solir-' I CUftS'O PART'ICULAR' "SA-O' JOSE',r .I10S populares . .os juizes da

.

d d 1958-1950 ue fi,
te a fabricação não-restri- t� que, pelas vias diplomá- K ,testa, bem como o Cônego

n eiro de 1958 rIO o e e q "ta das armas nucleares e I ticas normais ou atraves de Diretora: Prof. MARIA MADALENA DE MOURA I Augusto Zucco, vigário e

Ilmo, Sr. Dr. (OU assim constituída. que os "stocks" atuais das entrevistas entre os Minis-
...

FERRO' as Irmãs de Caridade fo-
Arruda Ramos Presidente - Prof. Inah referidas armas sejam. gra- tros do Exterior "das na- Curso corresoondente aos GI:UPOS Escolares, e pre- rarn incansávefil no desejo
DD. Diretor de "O E,sTA- Sousa 1yice-Presldente - dualmente reduzidos,' atra- ções interessadas, se pre- }Í:l ra-para Os ekames de admissão ao Ginásio., , , , d f A •

terrenn s f de bem servir a todos.
:',f " 'I' C'� . ',- J

ves e sua trans erencsa pa- ,pare o erreno se açam as N6 ato da matrícula, os Srs. Pais pagarão a primeira'DO" .

/".lana o( a , ...nceIçao ac- . ,. 'f' t-· 1",

.'
" '

,
�

" I ra �s uSpS CIVIS e ,paCI �cos. g�s. oes pre Imm,ares neces- met_lsa!ir:ade' � ,jóia.
N E STAques COldellro, Secletalla ( EIsenhower pede amda sana:ao esc1arecrmentos çlos lVIATRICy.LA: De 28 a 31 de janeiro, para os anti-
Sr. Diretor - Prof. Alti,na Sotiza, -

I
que não se reaUzem novas, pontos..... fundamentais em gos alunos do Curso. DJ 1.0 de fevereiro a 12, para os

Por Cristo e Nação- 8ec, de Fin . .,-- Hélia Sou- experiências com bombas que .f..lajam possibilidades alun0R novos.
• '

E' com a maxima satisfa- ZH Speck.
"

n�c1ea!es e q':!e �sta proibi- de acôrdo. I '
Abertura das aulas, a 1.0 de março:,

.. çao nao contlllUI por ape,- O P 'd t d' J ENDEREÇO: Rua Salrlanha Marinho, 34.
"ão, que levamos ,ao conhe- Sem outro assunto para d

. A resI en e recor a aln- -

- nas OIS ou tres anos, mas I d b ' HORA'RIO: de 9 às 12 horas.
�imento de V.S., que em da- o momento, renovarr.IOS.oS

.

d f'd t E l' a, com astante clareza, a

mp e ,IdnI tamen e. ,xp Ica o,, lição que aprendeu na Con-
t� de 9 do corrente, foi crea- 110�SOS protestos de elevada, reSl en e que, como no 'f A •

d G b
d: o ane'xo nosso partido o' c'stima e distinta. conside·. caso da redução dos '�sto- 'I' le9�e5ncla de '1

e�e' ra, tem..

k " d
.

,

I
;) , e a eSI usao que eve

I
.',

'B'
,

DÉPARTAMEN(TO REGI.O- lação e firmamos
c s, as �I;mas J1!l-C eares, mais tarde em consequên- ns'titulo rll'll-sena preCISO estabe,lecer-se . d'

"

,-

N
...

NAL DE ARREGIMENTA- Atenciosamente medidas apropriadas que'
Cla a �e�a reun:�? a-

.A' 'U L A 1-' D �,
. _. _ quela historIca reumao dos

çÀoO FEMININA. Pelo Bem do Brasil garantIssem a nao-vIOlacao Ch f 11 G A

d G
-

'

das cláusulas do acôrdo 'ou e es e o,,:,:rno a., :-a- . _,Nessa mesma data foi
A

d d'
" I Bretanha, Umao SovletIca, As matrIculas ,estarao abertas de 27 do c .... ,

INAH SOUZA. acor os que se re �glSsem F
. EdU'd" o ,3._ � • ..,,' .'

1'I'I'e 12
--

eleita e empossada a sua. •

ara ôr um ado finp.L às riillçft e " �tlt..O,�<o�, UI _9S� Q...ate D �e��l;�. .J."1::l-I'fl'UI:S para menmos \U a a1� rnes !lue foi feliz, aliandQ
t:rimeirl'), Diretoria,.que di)';' Preso do Dr R. A. Fem. < �xplo�õ�s }�ucfeal'es' I marechafBUIganm e o Che- anos), e para adultos, de ambos os sexos. "'eu bom gosto pelas coisas
,

_ ,.. fe �'?, Partido CoplUnista MENSALIDADE:. Cr$ 200,00 para crianças e para adul
.

I',
_

,

"

t1(808
", SovletIco, Khurshch.ev, se' tos Cr$ 3,00,00 de sua ter�a .a sua qua II

,::;.JC�8g,u{j_:"u' a1 �no' ,.a
' I, ,

'

.' -� 'I �°7:���:�ie:a:a �l�::�� �� !aí:tc�f�meira mensalidade será cobraçla. no ate'I da:e n�:n:�e�:'�:�izada co�
, " ,,"a 'por. meio de ele�ç;ões livres. Ma�ores inf�rmações na Secr�!aria do, Instituto, muito ,gôst� 'e"'arte apresen-n ' MaIS tarde, todaVIa, ao rea- à Rua Fehpe SchmIdt, 2 sobra 10.

tava os deveres d•

,

< llizar-se a Conferência dos pro- utos

i! segunda quinzena de familia brasileira", lida com natura anuàl, que custa i Ministros do�xterior, essa ,( A S A - Á 1 U G A _ S E Ova industl'ia .....tijuquense.

janeiro traz-nos outra exce prazer no país intiiro, 'pOl' ppenas 220 cruzeiros (24 prome,ssa foi esquecida. que de há muito ·se destacn

lenté edição de ALTEROSA, quantós desejam, estar sem-" ) B t t
J Tendo. em consideração (Em frente ao Lira) .10 parque industrial rlenumeros . as a reme er
os 'àntecedentes da Confe- Vê!_.e tratar no local, com o sr. LUIZ TAULAIS,

nolávél, como sempre, pel0' pre em dia com a atualida- Essa importância, acompa- I rência de Genebra, Eise-" Mag�ifica residência a -Rua Tenente Silveira, '130
Santa Catarina. Dizendo

ronj6nto de temas aborda- de. Vendida por '10 cruzei,., �hada de n<;>me e enderçú, nhow&l' diz ao marechal ou pelo fone 3821. '11t,lito do. que é e foi- Tiju."
J

'

'men'tadas l'
-- -----

eas eneontramos, tambémos em mOVi 'e-
l'OS, em todo o Bra-sil, ALTE à Soco E(�itô'l'a AlteroSll

t t � t'
.

i f�.xPOS.tos alguns J'orna,is pu·por' ag,<l\es, ar IgO:S mUI Q ROSA é acessível a todos, Lttla., Caixa Postal 279, Be·
fundam�ntados, secções de blicadós em out�o..s anoil. ...:

. 'podendo, ainda, ser -recebi- !o Horizonte, Minas .Ge.. �
.

t
'

I t d Lá estava.m '.'Diário"· "Pon .

• 1'. eresse ,gera" con os ,e (la em casa, quinzenalmente, nds. �
,

,.

d
. to", "O '.I;'empo",,-.Momen-

f;::i::E: ::é��:�S,�'� "0'

'p
nm uma a",-

Á1ag"ni
�a c!�...

nCOOT,çímenfôs
::?�����:.��:�;��� �;

.

D rque on
'

�6n ;��,:::;:n::=i�1t�;t:; K,�e�::da;2:�M,ovias"

D' te" "D' 1 ri- Quando o sr. Getúlio Vargas era preSIdente e o sr. Lacerda pelo transcurso d€'o em nossa, cidade, na última
.

Iaman , ISll:yan,,' ,a I C,afé Filh,o vice-p,residente da �epúb.lic.a., firmou-:-se a .idé��"
' 'Y' "oO •• " ',- ' •

CIdade da FantaSia, Trei! Ja'nçw:l� antes pelo deputada Cafe FIlh9: a' da cnaçãõ 'li'ais l!lm h_nivei'sár!f ,de sen �eU1'ana circulou pela Capi-
Fases na Vida de Nurem-j de um'parque Indigena e Naturalístico na região dos for-' governo, na data..::de ama .. :al paulista. xxx

Lerg", "A Cidade que Nãe madores do rio Xingu, 'em Mato Grosso. Esplendida ini- iiha. xxx Na 'última sa freIra em soo.

Quis Morrer" e "Do Sup-
t
ciativa, tinha à frente os Irmãos Villas Boas e o própriO

\.? xxx CÂnNAVAL lenidade ofic.iftI o Coman,·
'.

At" G
marechal Rondon. E assim foi que uma comissão de ser-

Viajou no último' domino. A "Boite Plaza" também' dante An,iba.! Barcelos, pas-'UUi'mo omICO aQs ran·
tanistas em companhia do marechal e 'do vice-presiden-

'es Reatore.§ Nucleares" são I te, fêz � 7 de maio de 1952, no Catete, entr�ga ao pre- !W para o Rio, o COIhra AI- "b'rirá seus salões para as ,�ou Ó, COmanda0 da EscoÍa ,tos' a�sistil'am"'aos festejos
uns dós artigos e repo�-l sidente .de um ante�rojet� qe ,lei �esse sentido. En:: docu- mirante e exma. família l'estiviuades de "Momo". Aprendizes de Marinheiros em lOUVaI' ap glorioso San

gens da, nova edição de menta a parte, o VIce fOI ate maIS longe, Para ele, era Alberto Jorge Cúvalhal, Para este acontecimento já ao Capitão de Fragata Al� t.o, nã,o podemo,S deixar re

ETEROSÁ.. '''oportunidade única. e- inigualável ,de assegurar às gera- ,onde irá fix�r resid�ncia. O estão send.o procuradas com perto Nogueira de Souza.

"tI:àzer:
.t:lest�,' registro· 0)1

Cada um dêsses pontos é 'ções futuras uma amostra do BrasIl fl'atural e, sobretudo (olunista desej!t a�>s-.impá .. 0 sr. Wolney, Gerente drl xxx

-

'nomes do Cônego 'Augusto,
a responsabilidade de amparar as tribus do Xingu, evi- , ,..,. .. <

tis l�ma razão que jusFfi.- tando que. as .modernas pandeiras venham a merecer t;ca famíli.a votos dê feli- "Boite", ·as mesas, para e<;·· ,SPUTNIJ(,:::_ o bloco PI:e!.éitp Walter, G01�es; Dr.
a crescente aceitação também, a pecha de dizimadores da índios". Discursos da- citações. ", Las noitadas. earnavalesco,. que irá fazer Sebastião' Varg'as, Jacob

rançada pela "revi�'-da qui, promessas dali, e -o aI}teprojeto foi ficando nas ga- '

xxx
-

xxx 3ucesso nos dias dos feS-jHOmerS e Irmãs de 'Cari-
vetas: o sr. Getúllo Vargas esquecera-o. Tempos depoi" Procedente do Ria, che:-, Realizou-se dia.,28 o e!l: 'tejos ode "Mo�o"; nos_J?'- dad�, est;ios da festa:' Fe-

b d-
1 o presidente matou-se e o v, ice o substituiu. Tudo mudOli,

eI ra n� o
gou a nossa Capitàl 'na úl- lace-màtrimonial, de, Mar··' }ões dó Clube Doze, de, l'icitamos a todos, por turlo

Só o anteprojeto mudou de. gaveta: o sr, Café Filho, a!>e,· . i<' _.

: .

.

sal' dé ser seu digno autor-, também o esquécera. Tantos Uma semana pelo Convai)', IY. 'I;erezinha )�q�lza', Paulo Agosto. \ Que �!!õhtece'!l; .tão do a-

anos passados e lá continua, pois o atual presidente dá tia Cruzeü;o do Sul, a sra., Vecchitti __:_ A 'cpluna so; xxx ,I gi'a,do: da g:ente tijuquens�.
República talvez nel? saiba de sua existência, .1airo Pereira, que de 'en,- cial deseja tl,O jovem casal, �Na próxin1ª,. coluna, C()" I ',Correspondente

Fala-se agora em homenagear a memória do gràndc, contro ao seU esposo, deve, ,os !li.elhóres votos de ferio, mental'ei o casamento da .........-.--.,----
'�ond')n erigindo-lhe uma estátua, levantando-lhe l.ún"mo-

�1�l11ento, dando seu nome' a uma rua_ e ,por. aí avante. E rá passai: alguns Mas ,em citaç.ões.· simpática'.' sl'ta., Anezilda

,contudõ a maior e a melhOJ: homenagem que lhe pode- nossa' Clda.de. O colüilistú xxx Calandrini, Coélho, com o

,:'iam prestar será desengavetar o anteprojeto e' criar c deseja ao simpático' casal En,contra-se entre nós o Dr. J()sé LuÍz.-. PascuaI -

p�rq�e pelo qual êle 'tão empenhadamente se bateu. Sô.. 'lma feliz estada. rasaI sr. e �ra:
�
Gilberto

<

,lealizado na manhã de on-',
'bre ser ;uma reverência à !lua obra, seria ademais a con-

xxx Gheur, o colunista deseja-
I

tem na Catedral'Metro�oli-:cretização de uma de suas mais legítimas asPirações. O ,,' - I, (, .-'

p�rque Rondon' (çom o nome, lançamos uma sugestão) Ainda comentam pe�a ci- .ihes feliz estada. tana. I' ','
,,' ..-�'

E 11';0 coroaI:ia as realizações que lhe nortearam a vida em" fa- -(jade, a elegância e bom xxx xxx
J >"_!.\,'v� ';iG!f.', ,·1 1"

� _'. VaI' <las ttibos naciónais.
'

. i';osto da srta. Nice Faria "Un:Ia Noite (na Bahia",< NOIVADO·Sen ores E' g(;l1ilot'a� {!.)I) •
'" ..I. 'd' d

...

l' 1 .." O
. •

.

. " Agora Sim, a oportum a e e Imgua ave e umca " ,Quando usou um belíssimo, P. ..festa qUe mar.cará, época M 't
Inbuintes �t;) :M:on\el'PO do Brasil não soube se unir para conseguir para Rondon (o "rl I "D"'"

, !lrcou 'casalpen o com a

,

j
,L ".

"
• ,'. h' '1 'f"

mo e o 101' na úlii:gul' Grandes nreparativ()s" bonita :srta., ,Helena 'Ramo3 "

J.'.�tado e, 1st; ttitOSt >:alX:'L mais original pos paCIfICadores, o _marec a que pacl ICOU
_ ,

" A.'",.1. ',1, amor) o Prêmio' Nobel da Paz POIS dé agora à sua ,'recepçao do Galera Cl,ub�. para este, as;onteéimento ApQst<>los,:·o sr., João De- ,-
.. (OnomIcª, 0illt'e··se t)ffi ia

-I'
pe o

-

.

I.
'

...
�

'...... "

t,
• L

. memória ainda tão verde e tao forte o Parque .dos seu,>
I
Tarnbem a beleza da s',enho- !ue sera reahzado no res-I metda. Â cotuna social

s,tto a R 1'[ ·C..;sewl'O "o
. • •

..

'. •

� '. .

..

1.1
. 1'2' sonhos, o Parque dos ,seus. mdlOS. '. ra, Gilberto (JamIle GueI'- ! tauTante, "Rancho da Ilha" �éumprimenta 'COI11t votos de

it'U, Estre' ',(' (; ,m P1)l' r. . .. d Manha- nropõe' crie-se o Parque Indígin9. .

'
"

.

-

:<:...'
,()r) elO Ik �'.

'
'

",,!,' ria VUIl,<tC.. Iu! II n', ' " ,I lima vez movimen- f I' .'t
-

.

'_'" m,'!ros 'ngelo nome de Parque Rondo"!, '"
_

e I,SI açoes.,

de 25-1.58) ta IÍnl':lllte a rGc8p�ão. J ..>I se � damas de ";árida-

juquense", que teve luga1�
numa-das salas do Colégio
do Divino Espírito Santo

Estídós Unidos
INGL'ÊS

Registr,a-se, com desta ..

que, pela apreciação qüe
êonquistou, a "Feira de

Amostra dos Produtos Ti-

ctÍl c�jo, páteo se realisava

também, festejos popula,,\,

!:r,", Tijucas", "-'Tijuquense"
P. a "Comarca", nos qúah;'
tijuquenses ou não se em·

I�e, 'para prestarem sua co- Jlenharam pelo bom nome

Salgarlo ..
' aLoração a "este empreen-- da Comarca.
dimento . aos nê0e;sitado�\: Foi realmente, uma lintJs

"Ala, Jacinta Pereira Oh,· festa .

Embora notamos um gru

po de abenegados tijuquen-

, "

veira"..

ses ,ou não, se esforçando
'pal'a que tudo proporcione
",- -

-. ..

ÍI m,élhor bem estar a quan

Conto d'a_7.a pá;g.)
.

s anos depois' o 'mesmo

i I Qneiro e os mesmos re

madores exceção de Schlen':'

'i'e! Sabino, sagravam

e, n;;'.Bahia�.lPeões bra-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Os estudos estão sendo - "Fui o. primeiro cien-
feitos por' uma equipe de tísta em-todo o mundo a

médicos, -chefiada p e lo experimentar o cogumelo na

cientista Sérgio _ Azevedo, cura do câncer em organis
num laboratório especial no mo humano. Fiz mais de 30Q

-----------__,-----------.....---------- ,---- experiências e tôdas com

Brasil - Bolivia resolveram �:�;:�;S:::i��di�
aeoArdo global" nas �:;��:r:a��:r:ç;�í!t��:

,

"

rsoersuesl�,a,dos bast,ante promis- A India e
.

a Indonésia, gresso, cafeeiro como ob- comercial entre o Brasil e a
/' �

• - .,
, COGUMELO CURA CA como já foi notíciado, par- servador, não obstante o "India, existindo mercado-

negOC IaçOeS CER ticiparam da Conferência seu país, como a India, com rias, em cada um dêsses Es-
,

,

'

,

,

Disse' ainda o sr. Sérgio Internacional do Café; con- uma média, dei exportação tados, que interessariam a

ROBORE', 29 (U P) mente brasileiros e 50% fi- 'mo já noticiamos retar- Azevedo, chefe do Setôr cluída anteontem, (1955-56) de 673 mil sa- ambos.
d P

'. d S' - "N,ós estávamos mui- cas anuais (Indonésia) --�------'----

"Senhor ministro: A ceri- caria com a Bolívia. I daram
'

o encerramento da e esqUisas, o erviço e

mônia que acahamos de ce- Na negociação do acôrdo, l'confer�ftCia, As soluções, em Nacional do Câncer, que to inter-essados em ver o 96 mil sacas (India).

lebrar, não comporta com o Brasil cedeu, por conse- Robo�e, 4)elo me�os, f.o�am ainda é cedo pára uma con- espí�i�o �e _ coope,ração _' e - O consumo de café, na
guinte, apenas 10% sôbre a consideradas satístatórías, conciliação nas deliberações India, é pequeno, confir-

um abraço fraternal"
sua proposta. A .produção pe�os __delegadOS dos dois

,

l da Conferência, e espera- mando-se, em maior pro-
disse o ministro brasileiro, da área total destina-se, países, �evando-se em c�nta "Homens e Algas" m,os, que os bons satísfató- gressão, no sul do país, Te-

(Abraçaram-se os srs, nos têrmos do Tratado de que se chegou a u� acordo

1- ,'I 'rios aos países prodútores e mos uma organização cha- , ,

Ma d So es e Manuel 1938, ao abastecimento do global entre o Brasil e a Bo- '.c' 1" d
'

','" NOVA IORQUce o ar 'do brasíleíro até um' lívia em. tôrno de tôdas as Esse m�gnlilco. rvro e consumidores - disse-nos mada "Coffee Board", que
"

. E, 29 (U
Barrau, às 8,50 "(hora' 10- merca, Oth d'E s: I

I •

di P) Q
fornecimento diàrio de 100 questões' pendentes, on

.

ça, 1.0 gamos ,em' o representante In iano, em promove a. produção e a" - uinze pessoas que

cal), em Roboré, 'depois de mil' barris de petróleo bru- registrar, já se encontra à caráter oficial,
-

venda do, produto. Essa or- \ estavam asiladas na embai-
assinadas a ata e as notas to,

"

'

.

A satisfação 'dos brasíleí- venda nas �rincipais livra-I '"
'

. A , • ganização, naturalmente,
.

é ,

xada do Brasil em Caracas
•

reversais do encontro dos Os, dOIS días em ROb?re, ros se explica' pelo fato de rias da Capital, I ....,.. Nosso Interesse e mui interessada em aumentar' o chegaram, hoje, por via
chanceleres, domíngo e segu�da-feIra, ':tue foi mantido o Tratado Os primeiros volumes to limitado - prossegiu - consumo do café no merca- aérea, a Nova Iorque, Entre

foram de verdadeiro acam- de 1938, no seu espírito" . '.

f : d
, � ,'''<lTYI,entn, �diPJomático. Os .quando alguns erros, pro- adParecbIdos n'las. montlras, em PCOlS.c par,lc<Pt_amo� essa do_interno" - respondeu- os recém-chegados figu-

.

o. encllntr&,-'q''u�i� �...... "" '

t 1. o
'

ist d T
delegados ràslre1ro�Oli- crastinações e crises amea- ezem ro u imo, ogo se. on eren,cla .tao so com nos o sr, G. D. Seth, que, r,am, o eX-mInIS ro ora-

zou em Corumbá e Roboré, víanos pouco dormiram, tra- cavam superá-lo, liberando- esgotaram. l0b.seivadores. Contudo em durante- tôda a semana ca- balho da Venezuela, Carlos
produziu o acôrdo em' tôr- balhando pel3L noite a den- se tôda a área e perdendo o Agora, COmpleta a tira- princípio, é desejável haver feeira, manteve-se

.

sempre ,Tinoco Rodil; o ' ex-presi
no, da exploração {la área tro na redaçao dos atos re- Brasil suas, prerrogativas. gem, "HOMENS E AL- uma Qrganização Interna- ao lado do seu colega da In- dente do Congresso, Arturo
,petrolífera fio oriente boli-' sultantes do encontro d�s Em lugar do novo Tratado, GAS" está nas vitrinas pa-

.

cional do Café", donésia, atentos ao d"sen- Birll�mborg; e o ex-go
viano num carro' do com- chanceleres, O Itamaratl, em que insistiam os bolivia- , , d

"'--, 0." d I do
.,.

pela primeIra vez _ é pro" nos, prevaleceu 'a tese, bra. ra satisfazer a gran e pro- repres��tante a n -

rolar dos trabalhos que cul- nadar do Distrito Federa I

boio ministerial entre Pal- vável _ 'substituiu a casaca, sileira de uma nota reversal cura, nésia, .

partiCIpou do con- minaram por criar a' O,I.e,' Guillerom Pecanins,
,

mito e EI Carmen, à-altu- t' as condecorações pelo cal-_ .ltualisando os têrmos do - Tanto o delegado indiano CABRERA, 29 (U, P,)

ra do quilômetro 100 da Es- !;ão esporte, e os lustres de Tratado de 1938 e elimi- MAIS DESABAMENTOS EM VJRTUD'E . 'd'
, O primeiro ministro Britâ-

trada de E�rro Brasil-Bolí- cristal pelos lampiões 'a que- nando vanos dispositiVOS
'

quanto o In on��lO, ,a uma nico, sr, Harold Maccmil-

d rozene, "'ara' reforçar sô- inoperantes, Quanto a Bo-

DAS CHUVAS
pergunta do reporter, rele- liai'!, declarou hoje que está

via, no ' omingo, às 10,30. R ' , 'b l'd d J.

bre papéiS internacionais livial, quando chegar a for-
.

nram-se as pOSSI i 1 a es' de acôrdo com o chefe do
O sr. Macedo ,Soares con-

a escassez da luz 'élétrica. riecer ao Brasil 100 mil bar- de TROCA entre o Brasil e governo, Sir Churchill, em

vocou os jornalistas, para Na segunda-feira, deveria ris diários de petróleo, terá SÃO PAULO, 29 (V. A.) r.:ezadas chuv�s que ca,iram seus respectivos países, O que é melhor manter confe-

anunciar-lhes que a área estar ericerrado o encon- uma renda de. 280 milhões - Durante o dia de .ontem desde alguns di�s. representante da India de-' rências intermináveis com

seFia dividida, ficando o tro e assinado o comu:�lÍca- de dólares anuais, três vê- l'ontinuaram desabando al- Eleva .. se a tres pessoas o, -'
, ,'_os soviéticos do que chegar

Brasil éom quarerità por
do conjunto, mas certas di- zes o montante do orca-, guns prédios em Sito Pau- l'llmero d� mortos alél!l de" clarou que serIa perferta-- a. uma terrível guerra mun-

vergências de limites í-- co- mento boliviano, '. io, como consequencia das grande numero de fendos:,.. mente viável o intercâmb�o dial. Entretanto, o sr,

r--......;Ift��""'��,._:�,,���e��� Lan�a�n com gran�e êxito n novo Jrojelil. uTDIR" i�i��;\fg�;;���
rumbá; tinham sido difíceis CABO CANAVERAJ. - também se achava o fogue- arco, quando já se achava que vQlte à terra, empre· mencionado projétil de al- ,pero.

'

a princípio, porque os bo- Flóridª- '-- Anunciam as te da Marinha o "Van- bem ano, O projétil foi vi-. gando o "Thor", para a 'rance médio, A primeira MADRID, 29 (UP)
livianos insistiam em um agências americanas e eu- guard", agora parcialmen- :'lÍvel por 4 minutos. A For- primavera de 1959. Anun.. experiência verificou--se h,i Foram desmentidos os

:'opéas, em data de 29 dês - te desmantelado, mas que ea Aér'ea recentemente re- dou tambem que empi'e.' um ano.
ru-

novo tratado de petróleo t€:, a Força Aérea fez o antes de decorrido muito velou que pretenge utilizar gando "a terceira etapa de CABO CANAVERAL, �9 mores de que o ex-presi
com o Brasil, dividindo-se lançamento de sua própria tempo ainda poderá trans- o "Thor" como veícl.Ilo de' um foguete, já existente", CU. P,) - O Exercito terá dente Peron tivesse solici

a área em três partes, fi- \'ersáo de um f o g ue t e portar um satélite ao eS- primeira etapa, junto ,com c "Thor" poderá fazer um uma 0I1ortunidade -:- talvez tado permissão para residir

cando o Brasil com '33% "Thor", de 2,500 kms, que )Jaça, uma 'segunda, já experi·, reconhecimento, não tripu, amanha ou
. �epols :-:' .de na Espanha, O desmentido

dela, poderá transportar um sa- O imenso projétil da meniaela para colocar em lad_p, da lua, em data rela- lançar o satehte artIflClal 'fo' f I d
;élite, Ao ser lança-do o Força Aérea partiu com sua órbita ó satélite norte- tivamente próxima., da terra, o que ·segundo as! 1 ormu a ,o, p�r, um por-

, . .0 Tratado· sôbre a saída "Thor", às 15, 16.30 horas, ruido ensurdecedor; em americano. Támbem indi- O "THOlt'" OBTEVE flutoridades militares pode- I
ta �oz do MllllsteJ?lO do Ex-

e 'o aproveitamento do�pe- ..1m enorme foguete do f'entido vertical, -por vários cou qUe espera' mandar ao
-

EXITO ria ter sido feito em 1955, tenor,

tróleo boliviano estipulara a Exército, o "Júpiter-C" es, �egundos, deixando um ras- mesmo espaço um satélite' WASHINGTON, 29 (U. antes dos "sputniks" nis-l ROMA, 29 (U, P,) - A

expÍoração da área por SQ:- tava pronto. em sua plata- troo de ;(ogo e fumaça. ---I
P.) - O Departamento de sos. Em virtude do ultiml) "Itália reconheceu'o novo go

ciedades mistas brasileiro- forma de lançamento para Seguiu seu vôo assim, B���I.PW�
DefeslJ, disse que o foguete fraca,sso da Marinha, cuJo' vê'mo da eVnezuela, Os Es,'

levar' ao espaço um satéli- num dia brillíante de s,ol e
'T.'hor lançado hoje na Flo- "Vanguarda" explodiu an- i tados Unidos e o Bra"il

bolivianas. Prevendo as· dí- 'd
•

d
'

te, possívelmente amanhã Em seguida começou ades.. n a em seu voo s-egun o o tes do lançamento, o Exer- \ também já o fizerl:j.n1,
ficu.lades futurais de fun- ou 110 dia seguinte, Perto, crever gradualmente um rumo estabJlecido' e cain ci�o, desenvolveu iÍ1t:�Ra , DAMASCO, 29 (UP)-
cionamento destas socieda..: ------------------ H�vendo falha!(lo:, nas na zona preestabelecida. f'�lvl,da'�,e sobre, o ,seu Ju,- O premier Sabri, convocou�
des (os bolivianos ef@amDOISCAVALOSSO"LTOSIIA'RUAFELIPEfil"omessasde grandes Linguagem semelhante tem' pIt�:r:"C , ,tudo IndlCado que o gabinete para uma rt,U-

, parid.ade de, eapitais e 'Sede. '
"n realizaçõesl - das quais sido usada pelo Departa- ('sta prOXllUO o momento de, ,-

f ri 'd
, a primeira, seria ° Ins- mento para' anunciar o seu -lançamento, Muitos mao a Im}-'e ma,rca:_ a· �-

das emprêsas em La Paz), /SCHMIDT' PO-EM O TRA"NSITO EM VER tuto de Educação (meta- lançamento -de projéteis que técnicos manifestaram a ta para a comUlllcaçao ofI-
o Brasil'propôs� outra in-, " '. ,'"'

-
nO 1., para os 2 primeiros têm tido exito. Embora o (!pinião de que o "Jupi-ter- cial do estabelecimento dá

. terpretação ao conceito' de anos) e a segunda () Thor tenha um alcance C", criação de um cientis'- União de estados árabes
.

sociedades mistas; a- área DADEI·RA POLVO'ROSA' Ho�pital RegiQnal de L�- oicial de 2.500 quilômetros, ta alemão, Verner y�n entre a Síria e o Egito, Ou�
,

,

d' 'd'd t ges (meta nO 2, para os na prova ,de 24 de outubro Braun" tem melhor posslbl- _

serIa lVl 1 a em par es 20 e 30 anos) _ .o govêno últim� chegou a uma

dis'llidade
que o "Van'guarda" tras -_N:.açoes Arabes foram

iguais, 50% dela seria ex- Ontem, precisamente às na rua Felippe, Schmidt
lacér,dJeano entrou a fo- tância de 4.�40 quilome- de levar à sua orbita o pri- conVIdadas a fazer parte da

pIorada por sociedades de, 9,40 horas, parou completa- até que dois pacatos e íin-
tQgrafar pontilhões re. tros. A efetuada hoje foi meiro saté'lite norte-ameri- União. �

capitais Rrivados exclusiva- mente o trânsito de veículos pertubáveis cavalos, que fomados, ,uma que outra uma nona prova c'om o ·cano. ' CAIRO, 29 (U, P,) - Fun-
..:.. ------..;._----- pela cidatie andavam fazen- PQnte e escolas j['urais do cionários do Ministerio do

"0 P O D E 'R ',D O O' D ,I O" do corso, se 'decidissefu a acôrid!> federal para, ap,re- Senador NE'R'EU RAMOS em Blumenau' Exterior do Egito conferen-

tomar outro rulTIO, E,entar o 'acervo de u'm cian:(m' _:com os diplomatas

A d '1 d R 'di' G
I' Bem no'meio da rua, os bi�ni. "Á NAÇÃO", jornal que transitoriamente, por'diver-

latinos americanos no G�'
gran e nove a a a 10, uaru)a d'

, 'f" t
x

se edl'ta em,Blumena'u pu-
A,' d I

ro, inclusive do Brásil, 'sobre
,

'.

' OIS a:qlmals lzeram pon o E, enquanto se exaure
sas vezes, e um os va ores a questão do estabelecimen-

dos insuperáveis Rádios e de parada, olhando calma� em 'noticiar que .o Estado blica o seguinte: exponenciais da inteligên- to de bases norte america-
Radiolas SEMP.

,

menté o - movimento em não tem empréstimos no Como paraninfo das so- cia e da cultura catarinen- nas de foguetes em urtra ..

° PODER DO ODIO, se,- tôrno, BancQ doO Brasil, fica lenidades de consagração do ses, dando o melhor do seu
mar, Segundo se inform,a, 'o

ra' a-maior novéla apresen- Automóveis, caminh.ões, mudo em:
.

tódas· as lin-
no,vo templo da Igreja,. Ma-I esfôrç1> do seu� sac,rificio. e govêrno. Egipcio '.

b b d gúas sôbre quanto rece- d S- PIA 1 d d
tau sua op

,-

pr.}
tada até hoje pelo rádio ôni us, carretas, reca os. beu de auxilio, em di- trIZ e ao au o posto o,· o seu evotamento à cau;- to nesse ntido s E!f, ,

catarinense, não só pela, Businas ensurdecedoras e nIteiro· do- govêrno fede- para �s ,quais !oi convidado I sa do progresso da coletivi- (los U
'

os. J
excelência do trabalho co- alguns palavrões esçapavam rà1.·' especlalmente, acha-se nes, dade do Estado, 'Sã Paulo, 29 (VP) - O

mo também pelo número de dos mais esaltaclos,
A'

.; Se anmwiasse' as im- ta cidade, deste ante-ontem I ,Desejando prestar urp. pal�� dos Cam�os Ely-,
?,tudiçõe,s e personagens, J'á De quando em vez ISto nortâncias Il'ecebidas fi- o senad,or dr. Nerêu Ramos,., tr.lbut-o de homenagem, de sE'o::t mforma qued;O gnv

d cllria. " na roupa branca h fque a história é contã.da em
I
se repete e os donos esse,g íntima. que velU àcqmpan ado de

i soli�'Iliedade e si�p�tia ao n-a ',Jânio Qua, os
.

100 'capítulos emoçionantes, I �mimais, que nem multados : Porque, ° quantum dá slJa exma. espôsa. ' preclaro homem publIco, de a,'.� visita ao Cafete, Mar.:
Participará dessa novela

I

são, não tomam a menor e E,t)bra' pa.ra ,pagar as ° ilustre homem público, gloriosas tradições políticas ea&s, para hoje, Não 10i in.:r
todo o "cast" de rádio-tea- providência, para evitar es-, centoetantas obras fõto- que tanto tem honrado e os seus amigos e correligio:' diCtO o motivo, do adia
tro da Rádio' Guarujá o sas cênas que tanto depoem gênicas., . orgulhado o povo catarinen- nários lhe oferecerão, um m� to' nem a nova daté: da

qual diga-se de passagem contra a cidade. Até quan- Dá e sobra ;ara os fes-
se no cenário político na- jantar intimo no Tabajara visi do governador �

'é u� dos melhore,s do sul I do teremos de assistir essas tejol!l da quInzena. cional, ,tendo já ocupado, a Tenis Clu�e, na próxima dei�te ao presidente da
vexatórias?, Evoé! Evoé! Presidencia da República segunda-feIra, 'Rep lica,

RIO, 29 (VA) - ° 'Pre
sidente da República inau

gurou esta manhã, a Refi
naria de Petróleo do Distri-
"fo Federal,

Três Ill��ões e, cem mil cruzeiros,' a �isJosi�ão �a Mari I.

'R I o \- 29 (VA) o Minis tro da Fazenda, sr. JoséMaria Alkmlm,cumprindo despacho do preSidente llepública,
"rizou o BANCO DO BRASIL a colocar á disposiçã,o da Marinha rMercante Brasileira mais de cincoenta e três milhõ'

, �r!r��'Si'��::;:
�

zeiros para atender as despê,sas com o aumento salarial dós marítimos, em janeiro deste ano.

I EmJrego ,�e!lcogumelos no
�:;��=�=��;;;;�;g�;:�=:;�:;::i==;J. RI,O, 29 (VA) - Um no- Hospital Central do Cân-

1
clusão definitiva, ma� que Congresso Internacional do truição das células can

;:"1 -';':';"" .� :;;_'
vo SIstema de combate ao cer, na praça da Cruz Ver- das experiências concluí-

,
Câncer. :. sas.

câncer, com absoluto su- me�a:.
.

.

'A • . ., I das já � podia chegar á �� Outro método que está :_ "Os estudos que est
cesso' em SUas experiências VarIas, experiencias Ja, conclusao de que o cogi I sendo estudado paralela- sendo levados a efeito n
iniciais, está sendo utiliza- fo�am_feitas, com h?mens e

I
melo � um excelente agen-

I
mente pelo dentista Sérgio Rio, em São Paulo e no

do no Brasil, pelo Instituto animais, ten?o o tecIdo,can� te anti-canceroso e um ex- ,Azevedo é o chamado qui-
I
mundo inteiro - declarou

Nacional do' Câncer, usan- cer.oso reagido favoravel-I tenso e esperanços? campo mic0t;�ápi:o, que c�nsis!e, o, dr, Sérgio Azevedo _

do-se o cogumelo como ele- mente.
" . " para futuras pesquisas. I na utilização de derivados justificam plenamente a es,

mento central para' extra- ',Fa�ando, � .

..:_lmprensa, o I, Esse resultado Já foi co-
_I fenólicos, também com ex- perança de

'

que a cura do
ção do remédio anti-câncer, cientista Sérgio Azevedo municado oficialmente ao celentes resultados na des+câncer já" esteja próxima"

declarou:
' '

Falam sô�re café �elega�os
�a ID�ia

.

e . �a
.

JD�onésia

auto
cem mil. c(:u..

• Falando na ocasiao, o

chefe' do govêrno destacou,
que inicialmente, a refina
ria produzirá cinco mil bar
rfs de produtos de petróleo.

�._-,...:.....,

com�ate contra o cân
..-

Florianópblis, Quinta Feira, 30de -Ianeiro de 1958

O PRESIDENTE CONTINUA INAUGU
RANDO FATOS E NÃO SOMENETE

PALAVRAS

No próximo dia 3 de Mar�

ço, às 21,00 horas, a 'Rádio
Guarujá, através de suas

emissoras de ondas médias
e curtas, vai lançar para
Santa Catarina e pàra o

Brasil a melhor novelá do

conhecido produtor Ray
mundo Lópes, intitulada
"O BODER DO O'DIO",
Esse magnífico programa

de rádio teatro será irr8
do tôdas as segundas, quàr
tas e sextas-feiras e conta-'
rá com o alto patrocínio

LOJAS ELE RO-

.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


