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' ° foguete sam perfettam�te do d'llspomttVo de lançar-
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o_guete su tu ao çeu, (li (tou,u. .ve��t e, e,
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RIO, 1.0 (VA) .,.... Gru- aos compromissos a�sumi-' ,

8' '1('
Petróleot na Bolívia serão pelas companhias plano tos �epotg Sei desprendefú d� ,sua pnmet1'a fase, cossc que

pos privados brasileiro! in- dos pelo chanceler Macedo

r'as' I' 'realizad'Ô1.., pelo "Banco Na-
I
êsse que terá agor� de ser se_ pôd� V61, p.erfeitamen_te, dal, T.erra;/_A; 'RC;A,

disse que
teressados na exploraçao do Soares no encontro de Co- cional .de�, Desenvolvimento desdobrado para cada um nao captara nernhum stnal do sateltte até d'uials hore»,
petróleo. na; região sub-an- rumbá-Robore.

"

. Econômi& sob a direção' dos 'grupos:" Enquanto' ao peta mend� :de' h'tz,ver lSido lançado.. ARCA pOS8'U1J,
dina daBolívia deverão en- .' do- .gener4l Pope Figueire- I Conselho Nacional de Pe- para êss« fim, uma estação de escuta em Lema Island,
trar agora em, contacto es.! Essa foi uma das decisões '

.

1 do, presi®nte
do Conselho

I
tróleo caberá a assistência Nov� Y01'\k,

.

treito com o Banco Nacio- tomadas na reunião convo- vários grupos . econômicos NacionaÍ �e Petróleo. I técnica, inclusive no que A Rádio Corporatum. of Ame'ljca'ànunciou haee»
nal "de Desenvolvimento cada pelo titular da pasta nacionaíst Estudos já em O Banco .do Desenvolvi- serefere à divisão das áreas captado sinais -de rádio do satéHte às 22.:i1 - hora: lo
Econômico e com o Conse- do Exterior e realizada em nova fase sôbre às condi- mento já -tem um plano ge- na Bolivia. Q banco assu- cal -, acrescentamdo, ainda, que foi. ouvido pêlo espa
lho Nacional de Petróleo, a seu gabinete, estando pre- ções de cada grupo para' ral de ,in't�timentos' reali- mirá, de certa forma, o con- ço de 5 1I1'inutos. ,O satélite artificial norrte-ame/r:ic'ano
fim de dar cumprimento sentes os representantes de participar da prospecção do zado à, �lfa�e 'd� propostas

I
trôle e a coordenação de foi ,?atiZlatdo .pel? Departamento da Defes_a�com o nome

"O MÃIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA _ N. 1326 O antericmne�U� qpresentadas grupos interessados. de ExplCYra_a_,o_r'_. _

o 'fesidente' inaugllra:' '125 kms. de

� ��f���c�� aS1,a510taodaasbl-'neosginát�����J::I.!!!!!!!!!.,!.!!�!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;J ve onte�' efu_': Volta Re- •.
. �e exte�são,. tôda �sf�ltada,

D1RI)TOR: RUBENS PE" AJm:JDA RAMOS - GERENTE: DOMINGOS F. DE AQUINO do�da, emde Inaugurou um de ensino médio, destinado dente da CSN, que diss� e de C,apIta� ímportância �a-
EDIÇÃO DE .HOJE: 20 Páginas - Cr$ 2,00 - FLORIANóPOLIS, 2 DiFEVEREIRO DE. 1958 moderno, estabelecimento aos filhos dos trabalhadores das vantagens para a nação, r? � mteriigaçaO �os, :p-�m-

,·UraOllo .,-a··r·.a· a Ia'�rJlca�a'_o�; �e""bo'DI'�'as oo'.•··.I•.··.··.ras�I·I'·�:!:��!���·;�f?:�i!\:���:�tt���:::.e" �i��§:r�';Ê
..

. 1 �; . em- regime de- dOIS turnos.' D
.

d
.

.

. forma para U.mvmaior ..1�

�
". I epois e maugurar o gI- �

i . � .

' ;/ .' Por ocasião da solenidade, í násío,' o sr. Juscelino Kubi- seilVo.lvi�ento da economia
-

.

'. ",'" ," 'foi i{-chefe -do govêrno sau- I
tschek entregou ao uso pú- do Distrito Federal dos

RIO, 1.0· (VA) - "A Co- I dalgum tempo, em condi- está sendo cogitado através são lugar p;r� � instalação dado pelo general Edmundo: blico o novo trêcho ferro- Estados do �ió, São Paulo
missão Nacional de Energia! ções de fabricar bombas nu- '

do estudo a respeito da se- industrial d�: e-nr�qut!cimen.,. .� Macedo S!oares, pre:si- � viário ligando Volta Red?n- 'e Minas Gerais.

::::;;!�a c��s���l��aç��ued� i cl�r:��escentou o almiran-I �a��ç�� ���:���çi�� ���. to d� urânjit 9aixo teôr,

. WI�,BINGTO'N:lrtA·"91,' JI ,NO �II,BD '-'-1-1--'
--

. uramo na .fabricação de f te Otacílío Cunha: "Embo- deverão chegar em breve O "emprêgo, 't�l)to do urânio
,

.bombas no Brasil é, ainda, ra a, base da fabricação de ao Brasil 3 ultracentrifugas natural; corno do urânio en-

uma possibilidade remota, armamentos nucleares seja, que 'servirão, ínclusíve., pa-, riquecido, vjsai:á la fabrica- WASHING'J.'ON, 1.0 (V Os Estados Unidos acom- �Q tocante às. relações
diante do vulto de trabalho científica e tecnicologica- ra

a. formação
de

pessoa'lJ ção
de' elem.enots combus- A) _ a vasto programa de panham com interêsse a entre Q Brasil e os Estados

que se torna necessário à, mente, a mesma dás apli- especializado nêsse :

campo. tíveis para nossos .reatores eletrificação empreendido controvérsia no Poder Exe- Unidos opinam o�ervado-�-
utilização do mesmo para cações pacíficas, á necessi- pomo consequência.have- - concluiuo almirante ata pelo presidente Juscelino cutivo e no Congresso Bra- res qualificados que elas
fin� pacíficos - declarou dade de desenvolver a in- rá no programá da Comís- cílio Cunha. '.

.Kubítschek e, o' seu proje- síleíro, reJativarnente ar çonUnuarain;, duran� ês-
aos jornais o almirante ata- dústria brasileira torna um

'
.

-

to 'de criar no
- centro do' eventual estal?elecimento tes, dois 'últimos anos, a ser

��!�oC::!�to;r��id��i�ti�� �6°!:��í�I�:�1 :a:�.r�:4xf��; ASSISTENCIA "SOCIAL PARA OS{MINEI� ,'�::!;���o::a;�\tUY���� ,�a���e����:t��li�á�:� "��ant�S��i:�sa�o, c�;:��nuclear em nosso país. a�lOs._Alem d,? maIS ao f3r�- , :;>',� :çv· _'_ 'vel'dos {}bservado:r�,econq.. SI!J�!Idade/_�� sé�e�" re�ta- ,t�ntes acordos fQ!':rm �SSl-.

;"-- Tal a afirmação prende- sl1 nao conve�

c;ontr.l.,bu:r, RO,f 'DO SUL DO, n�'1 :j. '}:., /, '. m�$Js_- ��r�;;.a�eriéano&, ao" das

�...,l.�aSZéS��l��m�t�cas nados ��t:e os_dOIS pal�es,se à conviccão manifestada para aumentar a - atlgwstla -" 1.J ,\', ·r� � fi J/f::, '.' .

l'ltninar.em a siluaeão do eo�r �s'�aJs. _ '
'

_

t
" adm:mIst:taÇfO 1(u,!:nts-

pelo ,depu�db Oàgobérto' da ,h�manidade. ,�, ,

,
'
'."

,_o "

, ,_' �' .�
_ ",�,,;�!.:� Sr . ,no��t) ,�Nle'; ,C2P-siª-�.Je' � _....,.�-: _ ch!�lç, C9n��1l.� à. traé'-\ ,

Sa�es; r�l�t�r,�a.: CBll},i�ão. "
ft CO�\ss�?,est�,' e,wpe: .;t...... R'rO',.1.�.fV', Â�·,{ Pai' o (li) ui�fttr,' ,

, ,J'_' _ ;Q"':1ffti'�v .

o, ili.gtOn_.:'que'!'o'B s'ilnada ferência, de combustíveis
de InquerIto sobre p6lihca nhaqã, ISSQ SIm, num.' �ro- 9ó presidente da' República,-' tencourt BaTtetlil,. presiden- Os meios, especializados

terIa a ganhar ço essas re- nucleares e à instalação de
atômica; de que com a pr6- grama que conduza à 0b- foi' constituida: a' comissão ; te do Sindicatq ;-,�, Traba·· lações, as quais do 'lado -so- um' c�b'o de observação
xima chegada das duas usi- tenção de urânio n'atul'al encarregada de propqr obras 'lhadores n�-, IÍlt!Ustria _

Ex- reconheceram_ quê o pref' viético, corresponderiam a de projéte'is teleguiados, na.

t'
.

I b l t t·
.

d C L uro dente Kubitschek soube en- ,,'Itnas encomendadas· na Eu- partindo dos minérios bra- de aSSIS encIà SOela em e- ra Iva e
.

arv:;l.o; , 'a questões de ordem inteira- Ilha Fernando de Noronna.
ropa pelo almirante Alváro sileiros'.o problema de en-

r.eficio d�s - trabalha_dores Muller, representan�o s10- frentar, com muital ha!Jili- mente pq.líticas' e não e�o- Foi igualmente nó decor-,
" ,.' A A' da indústrla do carvao, A' cUcatos d@-classe ,

de &anta. dade, as dificuldades polí-Alberto, estanamos, dentro nquecImento desse uram,o 'comissão sel'á presidida pe-
I Catarina; 'Norberto Nugent ticas e' econômicas existen- nômicas, como recentemen- rer dêsse período que oBra

;0 sr. Osvaldo Pinoto d.a vei-I de MelQ, ,.presidente do Sin- te confessou o próprio si! chncluiu a construção� tes quando da sua ascensão
gà, presidente da Comissão dicato dos .Trabalhadores na Kruschev, do seu" reator atômico de
Executiva do Plano do Ca1'- Indústria do Carvão de .são ao poder, e admitiram, �ri- :aELÀÇÕES COM OS pesquiSas, da Universidade
vão Nacional e integrada Jerôni-P,10, no Rio Grande do d�, q\.le houve certo pro- EE UU de São Paulo.
pelos srs. Arlim:lo Maciel, S'td, ,

e -Francisco Narciso gresso na , recuperação do'
.

'_ .

presidente do IAPETC; Au- ,Silva, representante do Sin- país, graças aos; esforços do
_gusto Batista Pereira, pre-I

di.cato dos Trabalhadores na

dGaovinêfrlnaoça��-a.ra d,eter o curso DEUI:GADA A QUEIXA-CRIME ,CONTRA-,iden'e do Sindicató Naelo- Indústda de 0.",0.0 do Pa-
-

\
lUnal da

IndQ�"·U.�.·xt,E'�,·t1v. '"EM I. 'Q�,U·
- -

'E- � .HA· I I, RIO" 1" (V. A�O� �u���.�:T·:m� e rurnkan-
premo Tribury I Federal, em te Pena Boto na queixa-cri-

I sua sessão F., .hoje, acom· me que haviam apresentado
panhando A'oto do minis- contra o min�tro da guerra,
tI'O relator

.

arros B,arreto, ga,l. Teixeira Lott. Logo de':'
denegou PSlr unanimidade, o, pois a mesma a,lta corte de
.agravo interposto pelo gal. Justiça também denegava o

Juarez Távora, brigadeiro "habeas-corpus" inpetrado
----.--- ---- .- 'pelo �a� Paulo Bittencôurt

E R' R:A T -A

·0 ,Presidenle JUSCELINO, alheio ásJu
"Ias de partidos nos E'slados<'� Cada
"qual 'que escôlha ",remenla'os legíli-,
mos representanles da vonlade-do

povo � Comenlários
.tas, ontem, à nação pelo
presidente da República,
.lItravés da televisão e de

.

\
. .

mais de 400 estações de ra- ' � .'
.

AI ddio do país. Disse depOis de No'discurso que-proferiu, anteontem,. no'Teatro varo 'e
rememorar os dias agitado::; Carvalho o ,governador' Jorge Lacerda ap.ost�ofott, com desme-

'

.de sua campanha ' política,
que já no govêrno, respei- dida violência, nota ,de um jornal' car_Íoca, segundo o qual os en-tando a lei e a Constituiçã,o, d

. "

dé que lhe foi possívellevan- tendimentQ!s políticos visan O a um ,acor o assentavam na ne-
tar a alma coletiva do povo, cessidade de salvar Santa Cat�ina do caos administrativo.inspirando-lhe confiança.
Quaisquer palàvras d� lA veemência do orador foi muito aplaudida·pelos laéerdis-

louvor seriam poucas, acen- '

".il!
-

" •

t
'

tuc,m o Presidente," para tas, enquanto('os bornhausistas .iJcaram como estavam , IS o e,
exaltar a ação que as forças b t

f

I
-,

atmadas' desenvalveram e
sem a er pa JV.as. ' t

, .

da paciencia de Jób qU'e-'ti- A (,pinião geral, deixada pelas palavras do sr. Jorge La-
veram para suportar as in- •

h d t f
.

t dcompreensões ê ínjustiças cerda, foi a de que o protesto tm
.

a en ereço· cer o e era! eI o e

'que" felizmente, áOIl' poucos, corpo presente. ,forao; desaparece,ndo; . ,

HOJe ('.,qut! êle quer, a- Os círculos mais chegados ao Palacio dizem mesmo que na

�::��to�ü� P!:ri!���t::l�e? l'ecla�ação o tal "órgão da ,imprensa carioca" ,entrou comai ino-
.

jou: Paz e sossego para a cente útil, pois a resPQsta era clar.ai e dirigida a: entreNisfas: � ao.família �rasilejr&! Agora -

que estamos no ano das esquema do- sr. lrineu _Bornhausen,. de vêz que tanto naquel�

Z
-

I'
·

O'
�

��e��i�:�tiu��iaR��zJ�lii�e�i� como neste a justificativa 'para a paci�icação é o panorama ad-
"J' e.- ,_'

.

caria apenas como uma sen- f
o.

t t· d'E t d'tinela permanente do 'res- mInIS ra IVO O· S a (l.
1 :

'EIS UM' FATO
.

peito à léi' e à ,Cli)nstituição, Qqe é "q"ue ·ba'? ,r l: �...
,

.

no papel de magistrado

a-I
Estai o governador contr"'·a pacificação? E contra o presi- -, :::-:0:..-- �

. =o-:::.�-=
lheiado das lutas estaduais. '1 a- - - <'- � --

Que cada Esta-do escolha li- d 'd U D N ?
. '

',- A, estas horoo?
vremente os representantes ' ente a .,. .. .

f
- Pois é! ° Jorge me obrigou a fica� para

legítimos da vont-ade popu- .

'. ouvir (L ANGELA 'MARIA! ! !
lar.

�•• -_-_._._-_- •••• _ • �"'_;_.&l!_!JI_'!"!6_.-_. ---·- -.- -t..I!:-.i_'-S:s.s.L.U.-_ :w--·.·- -·-·.·.·-·-·-·.·-·.·-·-·..·-·-·-·-·-- -··..········-·····-·--.:.-..···-···-···
r.. - •••••• - - - •••••

'

•••••_ ---- ' ••• ' �. - - �
. blente. / homem forte .ou uma mulhe

T:r:;�:lj:.·j;�ir:--d:·i958-:.'· Se a Metropole, com o natural

,t,lv',PO' Ir-liste, ',,,j,:,'0 Yer�a,�e' Ilro, I "HQmens e A!gas", para quem bonita.
-

O e.scritor Othon d'Eça'; que ,teria I cortêjo de seduções" sobretu�o
I
conhece o pauperismo das nos, A amarga galeria othoneana

sido, indiscutivelmente, 'nome li-I para um, iJitel�ctuitl da A
cate,!-,orUl sas populações· litorâneas, tão arrolá ti gente

'

subnutrida do
tel'ário de projeção nacional, hão de Othqn, retIves�cA a esse, eata- lamelÍtavelment� desassistidall, é, �osso JjtQral,' quasé andra,iosa,
tivessem a circunstâncias -o de ..

, rinense
' quatroQentao, 'terIa 1'e-

a meu ver, livro de, profunda cQ1'roída pela; malária, pela lIíli-
volvido muito moç� à jHGvÍ!lçia, cusado a generosà, '��ena comum Ír\steza,' e. que 'se lê de começo lis e imperecivelmcnte marcada
-:- e as' pequenas pr�víncias co,mo

I
o inestimá'vel concurso' dé sua'. #! '

.

. 'a fim, com olhos marejado)!_ de pela ignorância.

: ;�i:as:ã;â�;i�!:�la::t�::e�U;:: �:i:l:gi::i�h!Jl�e�i�::�i:�p�ri!��U�
I

RENATO BARBOSA. (da Academia Calarinense d'e Letrasl !!!�!:a� oe;:!�:�:t:s���!U�u: tiP�'S P:�:, c�:�:c:;:s:d:ir:�mCO;�
interpretação �ul�ul:al -:-,' 'aC!lb,� r r�bus�ez de s�a cultpra, e, pa'r- '., ,

'.,.
. '.

.

_ o presidiram imprimem à figura I quais. mvitas Ve'2:.és. eú �rlOde endereçar a htcl"atura brasl-, tlcularmente, ai n!lssá Faculdade
.

d'E'
.

J aos iniciados com rarissimo po-'· ços de inconsequentes malque- e à côr das figuras os traços do cruzei, em vo11fntáno exR II de

leira, originandq-o dessa nossa

I
de Dire!to eminen.t� mestre.

,

,ternal Ot�on -' "�� ,ed:l:���a:�;� I der de con;unicabilidade,
s.em I rênças, integrado; no luminoso cli�a e da a1ime�tação.- .j dqis an9ll; .na praia di Saudade,

querida e ,cncanLaiora cida.de lJ)senslvel ao ceticIsmo do meIO, to alto no terrltollo
.

. ';acotoveIAr �em invejar a ninguém outono em que vive aos deslum, Não se encontram nas duzen- nos Coc?lreuos.
um livro belo, triste e verda.jei� - bom como pão, jUst�dcomofum t travs, d t" uI .

e dé aplauso passa a pé enxuto pelQs alagadi- bramentos paisagísticos do aro. tas e dez pági�as de;se livro, um . ,c�t. na 8& pág,)
ro: _ "Homens e Algas". santo -, o meu querl o e ra-, oz e es Im o , .

.

'
.

"

,
������-.�._

RIO, 1° ,..(V� A.) - Está
sendo muito comentada nos
meios políticos e -com 'aplau-
sos ge:t:fLiS, as declarações de
natureza política feitas no

final da prestação de con-

Amarante .con:tra ato do mi-o
nistro da Guerra que o pu

Nas 8.a e lI.a páginas nira com dez dias de prisão
desta edição, onde se' lê por se ter recusado a rece

HOMENS E ALGAS, leia- bel' a medalh-a do Mérito
LIVRO TRISTE E VER- Mi�itar, alegando que assim

se. .

A
., .

agIa porque a mesma, con-

DADEI�O. Por este lapso
I decoração havia sido confe

de redaçao, apreseJ;ltamos as rida ao vice-presidente da
nossas excusas. I República, dr. J?ão 'Goulart.

k'/D
a -,.

O

MATA

QUALQUER RATO

..
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MENINA LUCIANA

-do nosso conterrâneo e

partícular amigo o cr. EI-

pidio Barbosa.
.

,

A Luciana seus papais
e vovós as nossas 'felicita-

ções .

_ sr. José Candído da:

nes.

tos, espôsa do sr. dr. Rei

naldo de Oliveira Santos.
-
---.

- -_ sr. Viriato Leal.
Manoel Ber-_ jovem

nardes Alves.
_ jov-em EdsOn Murilo

Viana.

';' NAS C � M E N T O

Ocorreu, dia 30 �ltimo,
-na Maternid�de "Dr. Car1Qs
C.orrêa", o advento· de uma

.

robusta menina qu� n�, pia
-batismal receberá o nome

,de Maria CristiÍla. Nossas

felicitaç.ões aos seus dis

tintos pais, sr. Naur Miglio- .

ri, gerente da Pfizer- Cor

poration pal1a .os Estados do

Paraná e S;m�a Cat�rina,.
e exma. esposa' d. Neusa,
Maria: -Mello. ,Migliori.

AluQa-se.
p'uas peças amplas com

-,

,todo;;, conforto para escri

tório' no centro da cidade,'
ao rua Vidal' Ramos 60·

I
-

Tratar pelos telefones
.

2212 ou, 3315
•
I
..
,

,
; -

Vende-se em 'perfeito estado
Vêr e· Tratar na Tr�ves

sa Goriçalves Dias 240

. Estreito.

(tkhés1
CQNFOOCIONA-SE

OS
'.�'MELHORES'J

Fleríànópolis, Domingo, o mais ,Cat!l.rina
_._-_._�--

�
."

.
.

.

-. -

- - - - -. . - - - - - - . . �.·.·"'·""'_';"'·"'-"''''''_·'''''''''''''''''· w.·.-_-.-.·'''�-J'' w''''''_w·_",·".'I/I!_·.
' -J"..- ...,. .

;-'iA�Aiâjãciáia�PeréTrâôíTv;trar ortaRilou pali 5.a feira dia 6, IIIma� testa deR ominada "Uma NoHe �� IÍIiia '. 'Será U8 pitoreKOIIeililuF8llle ''IandlO da Ilha" edil ;encantadora feita de(lIdd�de. "

.

.. '" .,.... .

�

-SOmC-I�A-.-IS
._ ..

�-�

: '. ILMAR CARVALHO I A Diretoria do Clube Dôze de Agôsto reunida, to-.,........................................... . I
- . - f',

..

�, Quem 'chega à noite na capital e tem a idéia ímpru- -mou as seguintes reso uçoes, que vigorarao para os es-
A N I V E Ri S A' R lOS" " .

.

al' I' dente de esticar as pernas no jardim da figueira, está .tejos carnav esc()s: .

irremediavelm�nte rO�ba�o, N�quele belo recanto flori�:-. ,P.R,OGRAMAS 'DOS FESTEJOS :FAZEM ANOS, HOJE,: nopolítano eXIste. uma CIdadela, uma fortaleza �n�enCl-' .

Ivel , ., Melhor _dizendo, trata-se de uma nova república, a Sáb-ado (15) -:--' Baile de abertura no Dôze
f

república dos cachorros.
.
Domingo, (1�) - Baile no Dôze

'Há um cidadão de bom coração e melhores> senti- - Baile no Práia
mentes, apaixonado pelo desenvolvimento da' jóvem de-' Segunda (17) _ Baile Infantil no DôzeNa data de hoje, festeja
mocracia canina, e que dá diariamente a seus habitantes, _ Baile no. Práia

o seu 2.0 Aniversário a ga- a provisão de iJôca. Terça .(18) _ Baile no Dôze I.Iante menina LUCIANA, E alí a guapecada vive refestelada, sem nada a lhes Os bailes começarão às 22.00,e o infantil será das
filhinha'do sr. dr. Brasil Bor incomodar o sono, a coceíra e as revoluções de grupo, que 15.00 às 20.00 horas. Iba lente da Faculdade de esquenta geralmente ao aparecer uma dengosa cachor- PREÇOS .__ ,

G
. .

h rlnha malhada. Aí os ãnímos se exaltam, a discusão ehe-: MESAS - No Práia uma noite Cr$ 150,00Ponta rossa no vizin o
...

'f' d C $ 200 00'. __ga bem próxima a briga, e as armas, no caso os a la os No Práia duas noites r ,estado do Paraná; e de. sua
dentes são arreganhados e começa a bagunça.

-

_...:. No Dêze- '......... . Cr$. 300,00
exma sra. d. Irene Elci Com uma aparência de govêrno desOrganizad'õ, essa _ No dô�e Cr$ 300,00 por uma noite'
Borba. repúblíqueta tem seus estatutos, suas convenções e suas _ No Dôze ...•..... ; ..Cr$ 500,00 por três noites

I
\

,A aniversarÍ'ailte
I

é neta ueculíaríedades. O artigo prímeíro, por exemplo, para ser Obs. - A mêsa por Uma noite só será vendida a

�on�ideradô seu habítante, é naturalmente I andar com partir do dia 14 (quatorze) às 14.00 horas,
quatro, patas e ser guapeca, O segundo, é latfr bastante, e - Cada sócio, só poderá adquirir uma mêsa.
conseguir assim acordar um cristão de sono. algo pesado. -,ROLHA Cr$ 300,00 por noite
Artígó terceiro: é não. .ter um lar, .ser cigano. e sarnento. CONVITE __

, ,

A irmandade é grande, e a população, felizmente está
I ,:._ Casal (com 2 dependentes) Cr$_1.500,00 para

aumentando: estando os habitantes quadtúpedes da re- tôdas as noites. "',

pública da figueira s constituindo em séria ameaça, ao
I

- Casal (idem) Cr$600,OO por
.

uma; noite -

município e' ao Estado. Já se Pode notar; -quando 'ferme:q-, _ Iildivídual Cr$ 1.200,00 para tôdas as noites
ta uma revolução diária noturna, que as, populações límí- - l�dividúal Cr$ 500,00 para uma noite

, Silva. trotes já sentem <}erto receio,..
.

.

_ A posse da mêsa não dará direito fL entrada,
- sr. Aluisio Almeida 'Nas últimas oênrabulações do Conselho de G.uerra e sendo necessário a 'carteira- social e o talão do mêa (ou
Gonçalves, come:i;'ci�ri� da Dereza, cujo presidente é' o. mais fe�o e horrí:vel espé- anuidade de. 1958) ou o convite.
_ sr. João Di -Bernardi. -címe de cachorro. viralata que Deus pos.:_l1� mundo - a RESERVA _-o

.
.

D b t
-

Walda' deliberação. mais importante roí a ampliação de espaço 1.0 _ As senhas serão distribuídas às 7.00 do dia_ sr. ago er o ,

.
.

.

. .
-'

·vital...
'

_;) de Fevereiro e a .venda será iniciada às 8.00 horas.Ral]che
da
_' , Isto quer dizer que teremos por enquanto u�a paz .: 2.0 _ O pagamento será feito no ato dá aquisíção_ sr. Ciro- Costa

armada, seguida J?or uma guerra fria que espantara aque- .3:0 _ Os convites obedecerão às exigências esta-
Ribeiro.

'

lei; 'pachorrentos velhinhos do Jardim Oliveira' BelQ\ as tutárias e .só -serão fornecidos das 14.00 às-17.00 hor-:
_ sr. É�cli'des Almeida. crianças, os casais, e- estudantes, Ficando amedrontado o do dia da festa.
- sr. Edilson " Batista outro lado da cortina de folhagem, os esfomeados exércí- ,�4.0 -_ Os convites só poderão ser fornecidos pela

tos da Guapecolânjiia fará uma "bl1tzkrieg" e alargará as Secretaria.'
'

Gaivão.
� fronteiras agora sem dono. de seusIímttes, à custa de la- 5.0 _ O-convite não dará direito a mêsa que será..Sr. Hildebrando

-

-Nu« . ,

1 llh dtido. Só latido, pois pelo .geíto, naqu� a I a�ver e_e �o paga a parte. _,

resto dessa ilha tropical o. cacho.rro. vIralatas e uma eSPe- 6.0 _ A compra da tnêsa terá que ser feita pele
sra. Bercides :Tolen!i- ,cie de animal sag�ado, deven�o viver �omo o. el�fant� próprio sócio ou seu dependente, podendo -no entanto

no de Souza, espôsã�d.o sr. branco e a v!l.ca na Índia:�plto. e .adorado por mllhoes de
a senha· ser' entregue a qualquer pessôa, uma vêz ,c-

Tolentino de Souza'. servo:;. / ' -denciada pelo associado.
-' .

- Mas .. , par.a a capital não. é problem3;, porque �lém 7.0 '.,..-- Só será :Rermitido quatro cadeiraS por mês�'_ prof. Jo�qUlm Blu-
de existir mais, de um jardim para, ser ocupado. por essa

DETrERMINAÇÕES __menberg.
I,

_.' ..

-

i invencível ;epública -

canina, àinda há
.•de. parte do floria-' 1�1.0 _::._ E' rigo.rosamente vedada a entrada de m<,

_ sr. Juve�cio.\ Anto_nlO �l�POI!t_ ,�, uma s9b,�rba e; ser;ena paclencl� �e Job... flore��?s
I baileS ,noturnos. {

•

Oiofft - �'í', --1 - "iv ..

'
t�::-a llova e fU�Uro.S�_republlc_a do.Si.G� �:q

'_i1
No./f:j-sti.!.e infanti1 não será, permitido o uso r''

- '. [ �as I
las ,�uas vitórfas

..
e CUjas :y.tst� �rettledia,ver;,' dQ' lái.cia rfúinef 5" t 1, 'j i- '<

; 1 '

AMA-NHÁ menti s�a}e-'vortadas pa:,� u� grand� id�_pesi� �1- . " ·-jjl.� 'i't '!àftejta �ocial, .

-

ct,ªlãq�ô _mês (6p �;_FARÃO ANOS
armand o. éStômago par�malOr� ,.C:.onwis��s.:;;r�,.,_' " d:iae ae:� '8) ou o convite serã'o �rr--orosamente eX10'i-_ sr. Júan Carlos Gan�o. , <'

'

..l' ,-"� -

(.I' ,<' 1, ,,/O I; - -

d '. ',. ,
'

" tiOS a �n r,aU!�. ' ,

I
_ �ra: Marinelia Car _o- ,. ,,4.0' ;.'� ,"9 b�i.leJfb D.epaFÍamento;Balneário Wráia),:

'

so, espôsa d� .

sr. _.Numas

t
GUV 1 MDlI�;. "I regerá pelils rrr:é�mas instruções. .

.

Cardoso. ." , 5 . .0 _:_ Os' cartões de fre.q\1êncÍa· não terão valor pa-
_ sra. Altair Melo. : t'a�E-MT-llHil ra o Carnàvlill. "

.'

_
,.

_ sra. Milte Alberto San
'

...WALTER LlNHARE$:1JI> óNtaus -'- ..

'P�ra Q 1)á1�e do Práia J:tav��á ôrti1:>us e� horas e '

.
-

_ ., -,' -., .

.

, .. 'Preços a anunc.i�r -.oportun�mente.DeIxou. a Guaru]a p valoroso· A-ldo Sllv;i, de-
. SERA' RIGOROSAMENTE PROIBIDO O USO I

pois de a;uar 4 anos como' .Dire�or -da '''mais popu-;. ; :00 LANÇA PERFUME :'COMO ENTORPE;CENTElar". Uma perda para os smt@mzadores que 'aprecla- /(CHERETA)., O.'1valdo 'MeL . .'
vám suas no;�las e _seus programas. �egund(\ me

_ 'Aconselhada pela prática a Diréto�ia esclar€�e, o: UMA CERCA QUE SAI � UM PRÉDIO A INAU-consta devera mgr��ar em outro prefIXO..,. ,eguintes, ,pontos relativos ao Carnaval:
'

GURAR':SE _ Está prestes a ser inaugur'qDo,' o bon�to
- Quando redIgIa estas notas a Guaru]a estava 1.0 --.-'- Não serão atendido.s, no decurso dos bq:l prédio -do.. IAPC, na Praça Pereira e Oliveira. Como

em negociações com um grande valor do rádio 10-'
casos de i esquecimento de carteira social (ou'da men- "núncio dessa próxima inauguração já foi retirada a vecal. Seu nom;? Depois _eu conto... salidade)� Iha cerca'de taboas.

.

- RecebI um cartao postal do Osvaldo Ro
. 2.0 -'- Não serão atendidos no decurso dos bailes, Ficou à- mostra, o jardim de ,entrada do majestoso

, bin, .. . pedios ou aquisições de convites-ingressos. ,edifício. - Qualifique..:mo-Io· assim, com êste adjetivo',
_ N'em agraàando bastante o programa "Sa- 3.0 __;... Não_serão atendidos pedidos de ingressos a magestoso que não 'é exagero .. Uma coisa, porém, estála de Vi�itas", que o Nazareno C.oelho apresentai fotógrafos. - :desioándo completamente do bonito e elegante prédiopela Rádio C...uarujá às sextas-feiras no horáriQ no- 'Fernando Luiz Soares de Carvalho "de linhas ,arquitetônicas mdernas.

turno. A audição consta de uma espécie de mêsa
1.0 SectetárÍo . .Ê aquele jardim de frente, à entrada. Uma pena, ..

rede>rrda com autoridades sôbre o assunto que se es- .

'Nada há ãli para que atraia a gente.tá debatendo.
- Ja"d"·l·'� de I'ft,t-"nc'·' Um jardim comum, sem encantos, sem qualquêl'

_ Gostei das musiquin,has carnavalescas inven-
.

� �,-. &-... -

.
U :._., . I atrativo. Faltá de gosto, falta de flores e,r'falta de peque-tadas pelos compositores da Ilha, dando um sabor

M' 1 B
-

na� ;ITvores ornamentais.
'

, ,

mais regional ainda .ao nosso merecidÇimente famoso, . .,,' -mi' o
-'

lO"a É um jardim morto para um prédio de tanta vida
carnaval.,

-

I EDITAL DE MATRtC� artística. Agora, num c9njunto explêD;dido, estão coloca
-·Jurerê: No_news. '. 10 _ As aulas terão início no dia 3 de,março de 195íl,_ ,dos na praça' indicada, construções que transformaram
- Anita: Voltou do 'Rio seu dll'etor Hélio �s 8 horas; cmpletamente a fisionomia daquele belo locai.Kerstern disposto a fazer muitO. rádio neste 58. \, 'Existe, porém, uma verdadeira aberração, um n10ns-'

b _2° - �s matriculas. dos �l\.lno.s que frequentaram o�
_ Nívea Nuaes passará a ser a "garota oa-

jar�m em 1957 'serão 'r�,�1izadâs no.s dias"lO, 11 trengo horrível, um pardieiro jndecente, velho, carcQmi-'viagem" do programa ",o céu é o limite", substi- '

e 12,de fevereiro (daS.8 às 12 ,horas)" mediante do, que precisa. sair dali. É uma vergonha, a existência'

tu indo a locutora paulista que para cá avionava tô-
'a apresent!tção do ate&tad� do. I;A.P.C.,_ provan- .daquele casarão com paredes caindo' e toda a estrutura

das as, semanas (que deixará muitas saudades pa- a desmoronar-se.�o. que é empregado de firma contribuinte do
.ra uns e ou�ros). ., . SESC e da Carteira ProfissiQ,tlal. ., ,�rata-se �� uma c�is� que �á muitos' anos passaâ�s- DepoIS vem a histona daquele produto cu-

30 O '.. . - '.
t' 1 '. ]a fOI uma oflcma mecanlCa e amda se conserva de pe,, ." ' . " d od

•
- s paI., que nao. l'eservarem .a ma rlCU a, no.sjo 'sl�ga� era, maIS �'; men�s, :: es orante por dias acima discriminados, perderão o. direito pa:a .provocar . o esc�rneo de quantos por ali ,pas:,a:n,excelencla da mulher e cUJO texto de propagan- da'" •.

d'
. -

d ppnclpalmente, depOIS que foram , construdos pl'edlOS" .',)..., b" • mesma, apos o InICIO a InSCnçao. e novos _da dizia: Me';1 �llgO, �p�s a VIM a. use ..
; . alunos. .,: modernos, inclusive o Teatro Alvaro de Carvalho, intei-

_ POI1 hOJe ponto fmal. Faltam notICIas. Va-
46 A; t' Idi'

...

d ramente renovadQ ,

. '.l.... I d' _

- .a ma ,rICU a e novo.s a unos, sera InICla a no -.,
.

, ,mos ver se para a semana as nOSSi:tS zelpse ons a
d' 13 d' f .

d "95'8 t' b t t'
' Do.ze portas de madeIras podres. Uma janela o.

'
. la e evereIro e � ,e es ara a er a a e

,_
'Tão maiS pano para malS m�ngas( o�dia 15 do Ínesmo mês (das 8 às 12 horas). " estIlo �o�ao, po tempo em que Dias Velho poz os pés'NOVA CAPITAL FEDERAL

50 _ Np ato. da matricula dos alun9s no.vos 'será ex1. nesta ,Ilha. ,

. , "

,

,A'VISO' gida a apre�entação da certidão. de nascimen-I Uma placa, velhIs.sI�a, e� forma de cruz, da ant"�
-

.

.

, ,

tá. do atestado do I.A.F.C., provando que é _em� ga IVTP� como a dar IdeIa de uma sepultura aban�ona-.

Paulo Pierre, autorizaqo da Prefeitura de Planalt1na, I PI�egado de firma, contribuinte cio SESC e 'da da.
""

..

AVISA que está devolvendo as escrituras que _lhe foram
I . 'c,rteira Profissional.

.
Um: reclame do Melhorai: ta�b�m do tem!?� ,que

co.nfiadas para regularização e chama a atençao dos se� I Florianópo.lis, 1 de fevereiro de 1958. so curaya dor de cabeça. Ho]e, ,e SIstema pemcllma-
nhores, Alfredo. Kilian, Joaquim Fosé dos Santo.s, Ylka, ' tuiz 'Sanches Bezerra da Trindade cura-tudo.

.

M 11 Rod 1 " � O nome da rua, numa descascada placa, está ilegí-Augusto, Nasbesto Schukuhhl, FranCISCo. A. e o, o.

"1 Diretor
fo Hechel, Miguei Antomade, Joã& Kristakes, Jo.ão Domin- Vi§tb: vel. A placa é um borrão preto na parede sem rebô'co,
gl'i's I act'rda, Fra;ncisco _JFresta, Nashal Scheu�uhl, Jo�o:

f

) Dr. Robe.rto Lacerda . N�o é mai� possível que aquelà coisa medonha' con-
Batistá Sobrinho, Danielle Faraco, Biasi Faraco, Wylly DÍretor Geral dI? D.R. Únue ali. Nãó sel quem seja o proprietário daquele
Gruner, Meiio. x Pereira, Apolonia Spoganitz, Bruno. Spo� : - -- '--_ __ arrarrha-chão esquelético e não-me.' interessa sabê-lo.
ganitz, F. Mendes Matos x Gia.; Francisco. Pigoka, Fran- i D' 11 T I L O' ., <R A F A Naturalmente que de�e pertencer a alguém, ..
cisco. Piesca ou seus herdeiros e sucessores, para tratar, c, ','

.

�
A Prefeitura cabe; quer me parecer, neste caso, to-

da reglllariZ�ção das escritura$ de seus lotes no no.vo Dis- : _Açlmiti�ós, uma funcioniÍl'ia, com _práti<!a de datilo- mar u�a �rpvià�ncia enérgic,a ,para retirar do meio da-:
trito Federal ou seja nos municípios de Planaltina e fElr- grafia. As .candidatas deverão apresentár-se, diáriamen- quele bOmto. c�]un�o de predlos novos e de todos' os
mo.sa' Estado de Go.iás. I

te, das 8,00' às 10,00 horas, aos �nossos escritórios, no estilos, o rancho de morcêgos, baratas e ratos, que ali
(2).refe·· 'ficará no..lJOTEL !,.J1,x Sçll}!ente _

té EdifíciQ, PME,. 3.° andar, para as provas de habilit�- se criam para infestarem a Cidade. "

�

.... . , .
, . "

SAÍ"ivI'À. ,_ ,

.

.' 'Está' a.,.nora..'"':'""_';:--_�""""���r�...
;

,_

.• _:�:'::.-:>;,J. '""'o'
,,-.C'"

-
- • -.

�

C A DÊ?
O dr. Stavros ine .garantíu e jurou que o sr.

governador havia feito nada menos de 294 quilorne
tros de estradas em seus dois anos: de' administra
ção.

Fiquei só esperando para ver.

:E não vi!
* .. *

*
Qualquer -estrada com 294 'quilometros - ou

trechos nessa extensão '-- dentro do território cata
rinense exigiria pelo menos 50 pontes.

E -o pontefical governo lacerdeano não alcan
çou essa cifra.
�. .

CAUSA CAUSARAM
- ,..Maria Angela custou a chegar ao palanque do
show,' Mais de uma Iiora. O povo já estava ficando
ind�il.'·' '.

�

Correu, 'depois, que as causas da demora resi
diam em outra demora: na do pagamento.

'Carttar� sim, mas só depois do recebimento!
Fiado não!

PALAVRAS
Quando governador, o sr. lrineu Bornhausen,

nos seus discursos, Ialàva sempre em harmonia e

em paz. E depois de cada discurso. a oposição já sa
bia: vinha lenha, vinha pau nas costas dos pessedistas,,

Dai haver surgido agora, para! o dicionário das
"Pa-lavras que precisam ser inventadas", de Vão
Gogo, do "O Cruzeiro", a seguinte:

P A, U C r F r C A ç � O - paz política pro
posta pelo sr. Irineu Bornhausen, em Santa Catarí-

. na.

,

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



mais antigo Diário de :-Santa CatarlDI Doruíngô, 2 'de Fevereiro de 1958 . \
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1111 III
� .Colecíonado de revistas es- perigoso ladrão: de automó-j .

trangeíras por Walter veis, Teve então a gloriosa barba. Dizem que a sua noi-
. Lange ; idéia de pedir ao mesmo v,a· teve culpa na

. traição.
que m�strasse qual o méto- Errtre'os sócios do Clube
do usado para roubar os reina grande indignação.
carros. O ladrão cedeu .em Resolveram boicotar o seu

CARNAVAL NO CLUBE DO- cerlmônía os no' . '(�., rvos recep- voltou mais ou menos aplJ.i- J1ZE DE AGOSTO clonaram 013 convidados na xonado. .' Um professor de matemá-Está sôbre a responsabr- residência do sr. e sra. Sil·, �ca da Universidade deHOMENAGEM AO· DEPU-lídade do sr. Eduardo Rosa vío Calandrini Coelho. �inburgh
..

constatou que
,e sr. Ary, a maravilhosa de- xxx

TADO WANDERLEY 'JU- $ calendário pode ser usa-
NIOR d d dcoração para os festejos de Pelo casal sr, oe sra. Luiz

. ? novamente, ecorri os
"Momo" nos salões do Olu- Fernando SabinQ, foi ore- Em a noite de 5a reíra, 28 anos, porque os dias de Justamente o fundadorbe Doze. "Carnaval Em Mon- recído em sua residência, na realízou-se no restaurante semana então 'se repetem. do Clube dos "barbados"te Carlo" será belíssima a noíte de 4a reíra, um [antar 'Caiçaras", um elegante .;-

da Inglaterra, Lord Wham- tado a fazer um sermãodecoração, onde os foliões a êste colunista e também à jantar que contou com . �os últimos 12 mêses fo- cliff, foi o primeiro a trair' convincente por' ocasião deflorianopolitanos irão vi- elegantíssima Nice Faria. grande número de amigos, ram entregues nas deleg!'l� a associaçã� cortando a
I
uma coléta em favor de irbrar nos dias 15, 17 e 18. strogonoff, foi o prato da que prestígíaram o Ilustre cías de "achados e perdi-

Quem será a Rainha do Car- noite, 'pelo que merece elo- Deputado e sra. W�nderley dos" de Londres 15,000 ob-
Junior. [etos. Entre os mesmos ospelas suas e

.

meís curiosos foram 13 es-
.;

quifes! Felizmente estavam

vazíos; ninguém os procu-

- ACOnn:ClmenTOS
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no mesmo

N.o

mostrar á polícia a sua ha
bilidade. Abriu

o

o automó-

vel, sentou-se
e, , . fugiu!

rou.

landêses . pobres e

tados ..Q mundíalm
nhecído pregador a

leu do púlpito da

-seguinte têxto cli"
"Quem se empied
bres, emprestacasamento, .não compare

cendo e ainda pretendem
multar o Lord com uma

grande quantia em dinhei-

Quando acabou de ler (

palavras, fêz o sermão r

curto que já pronur
em sua vida de sac

esta

roo

Jonathan Swift foi soltei": dizendo: "Se,
vos chega, caros irmã
tão dêem o vosso

->

para esta coléta". Es
um

�

grande sucesso!

o FIGADO

Uma estatística am

na prova que' a mor

batalha é, no século \
I seis mil quinhentas �,
maior para a humar
do que foi na idl;ldei'"
na Europa.

li

J PRISÃO DE VENTRE

PILULAs·Do ABBADE Moss.
As vertigens. rosto .quente. fana 1ie
ar, vomit", tf'nte'ira. e dores de

more' gosta muito de me- cabeça. • IDlUoi'. parte das veza
\ '. <, são devidas ao mau funclonamell'

Ião. Por isto comprou num to do aparelho digeStivo e COO!;,,,
quente PrlsaG dto Ventre �,sarmazém qualquer um qua- .l'i!úlas do Abbact� Mo!ls 530 wdt-

dro de óleo, "representando eadas no tratamento da Prisão Clt'
Ventre 'e . su:u illanireslaçóe<J to

quatro negrinhos comendo "as AngiOl'oliLes Llcl!nciadas pe-.

·Ia :saude f'ublictl-,. as f"t1uJa:J :lomelões, pela insig�ificante Abbade MoS$ são us.'tllas por mi.

quantia de um Dólar. Des-l ll'Iares de' pf:SsoaS, F!lça o seu
tratamento com o uso das pllalas. 40 Abbade Mos-'1.cobriu-se agora que o refe- ...--------l1li••-__.. .,."

rido quadro é um trabalho'!
de grande valor do célebre ------------------------

pintor americano Wínslow Instituto 'Brasil - Estados Unidos
Homer, Entendidos avaliam I

o mesmo em déz mil Dol- A. U lAS D E I N G L � S
lars! As matnículas estarão abertas de 27

até 8 de fevereiro. Turmas para meninos
Em uma recente luta de anos}, e para adultos, de ambos -os Sexos.

Catch nos Estados Unidos, MENSALIDADE: Cr$ 200,00 para crian-ças e para adul
um dos lutadores deu um tos Cr$ 300,00

. ,,- N. B. A primeira mensalidade será cobrada no atosôco no -juiz, que era o ex- da matriícula
campeão o

Jack· Dempsey, , Maiores informações na Secr�t_a!i� .do Instituto,
pondQ- K..9. à Rua Felipe Schmidt, 2.::sób�a.Io.

-,;r.I(. :�;;.... ...

�_ ':Y").'
....,

f

Após multas investigações
conseguiu'a polícia de Lan-,

sing (USA} .. ,� prender
:- ...;';'",- "-;,. .

xxx

naval? Qual a fantasia mais gíos a anfitriã
bonita? Qual o casal mail, habilidades,
animado? o Clube Doze ore- xxx Aniversariou-se no dia ao
recerá a estes foliões belís- Depois de seu período da o sr, Fernando Linhares da'

, "
. Silva,' "Diretor do Depar-simos prémios. ferias em nossa Capital, via-

.

xxx tamento Esportivo", da Rá-JOu, 3n feira para o Rio, o

E§tá circulando pela nos- �ovem Valneide Vieira. Di- dio "Guarujá", A 'coluna 'so-
C ít I T t F' cial deseja-lhe os melhoressa apr a o enen e er,.

zem os curiosos que o moço
nando Tavares Oliveira. votos de felicitações.

r
Caroly Alson de Balti-

xxx

Transcorreú com grande
animação a festa carnava

lesca na "Boite Plaza", or

ganizada pelos Estudantes.
. Nesta noite não tivemos o
",.

.

aplaudido pianista Luiz Fer-

nando Sabino, o "Rei da

Noite" em n�sso Estado, co
mentário êste, dos cronís

tas cariocas.

xxx

! Visitando o galpão dos

'I Granadeiros da Ilha, fígueí:
, surpreeridido com a ínten

II sidade e beleza .dos 'traba-
I lhos alí executados, na con-

fecção 'dos maravilhosos

carros alegóricos- e .de mu

tação que, mais uma vez,

neste ano deslumbrarão aos

florianopolitanos e a gran

de quantidade 'de Turistas

que assistirão o Carnaval de

nossa Capital.
xxx

Depois ,de três meses pe

las cidades dos Estados Uni,.
elos,' a serviço da compa
l'!hia onÇ1e é funcionário,
Texaco, voltou ao nosso con

vívio o Dr, Alexandre Evan

g-elista.

Xxx

Pelo Convair da oruzeíro

do Sul, viajou para o Rio,
5a feira, o símpátãco casal

Deputado e sra. Leoberto

Leal.
{<

Joqueline filha do
xxx

RIO - Noivado - o sr.
�T e sra. dr. Ner.eu. Ramos

casal'

Em viagem de Bíe

para Hamm um s

perdeu a sua dent[du
que caíu da janela
trem, quando êle teve-o,

.ataque de t�sse. Na prínu
ra parada avisou a polf
da Estrada. Com a ajiü
de um cão policial a gu:
da encontrou os dentes '

tátos, entre os tri11íós,
-

tk
do resti.tuido a dentadu.�,
pas�ageiro aflito.'Carlos Souza Mello marcQu

casamento com a bonita

srta, Márcia Tavares Mello,

A coluna social felicita' aos

noivos e-dignas famílias.

xxx

Falam as curiósas que a

bonita Beatriz Luz, está tm

CLICHES?
.'�O' I;STADO"-

Filho

o carna

, a moça.

belissima

preparativos para
�.

vaI. Sem dúvida,
.

-

apresentará uma

.fantasia ..

re"C o[ettac
,

I

xxx

Casamento: Em missa so

lene realizou-se na Catedrr-�!-i
. IvJetropoiit�na, 4a fei�a Úl�i- i
ma o enlace ma;trrmomal .

. da 'srta. Anezilda Calandrine I
com o dr. José Luiz pascual.l·Eram muitos os convidados

'

•

que levavam aos noivos e

iamUias as felicitações.
Anezilda estava 'énçanta

. dora, no se� vestido de noi

va em renda e cetim. Após a

PEREIRA- OLIVEIRA

PODE FAZER;
.

,

Cr$ 8,480..0.0. à vista

ou CrS 343.0.0. mensais

Aproveite. pois o ,preço do

.

Refrigerador Climax_7 pés
cúbicos Cr$ 18,50.0.,0.0. à

vista ou. Cr$ 990..0.0.

mensais

Maria Celeste Lopes 'Elias

filha do cas�l sr. -e sra. dr.

Wilmar Elias

Maria

,filha do sr. e 3. Waldemar

Co 'a
xx

Os c1ichês ac a) apresen ..

Roman Sabet, um"
de 81 mas de idade,
reu' 600 Klms. de bicI�
através da Espanha, Ú11
mente para �rovar qu�esta idade nao _se d1h
considerado velho.

.

1
. ,

dó corre

(de 12 a aI5

A.'
,.

-'I�<c

.....•...
"

�t·e'......,.,....
Em Stokh� .

" "
'de �alçà.dos fustituiu um"
.1ógio para compras. E' o 'q:

o

/ Precisa-se
. guinte: Quando um fl'

Em todas as cidades do guês esperimenta um �
mterior. Otima comissão.

pato o relógio é ligaqy-�'1l0 ato q() pedido, mostruá- êle se decide por �d
rio gra�is. Casemira�, Li -

terminado par'de calça(
nhos Capas; Blusões, cami-, dentro de 10 minutos, re
ias, etc. be um abatimento de- l(-

Somente pelo Reembolso Este desconto baixa de .

Postal. Tradicional firma. nuto em minuto. 4pós,
Tecid,os I';asco o minutos não há.m.s df

Cc. Postal, 13828 São conto e o sapato ctstarioo
Pauao. o preço pre-marcaj .

Ginasio e Cole�'
EM 1 OU 2 ANOS
MADUREZA "JOSE'

Ufi4 1=1'0 De'-co ...

BRE PODe CON-
Duzi R seis veZES
MAIS eL�iRICIOAD�
00 GlUE UM FIO DE
�SRRO D"Á MeSMA
Espes8��A. -

l. r
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DR, AYRTON DE OLIVEIRA

DOENÇAS DO PULMÃO --

TUBERC{J.LOSE
.

Consultório '.� Rua FelipE:
Schmidt; 38" -;- Tel, 380h,
Horário das 1(,4' ,às, �p horás,

R�Sid� _

- F�ipé Schm}dt,
n.�_�_ {. ,

. I, 25 _ sábado (tarde)
I·

Facmácia Noturna Rua' Trajano
I

DR. HÉLIO' �B�RRETTA' • ,I
, " '.. 26 - dominao . F'armác ia Noturna Rua 'l rajano •

M . É D ,'}.e O r •

Ortopedfâ e T,rà'úmatologia • "
, .. ' .

Ex-interno por 2 'anos, do Pavi- • ' ,O serviço.noturno será efetuado pelas farmácias �;:\nto Antônio, Notur- "
lhão Fernandino Sominsen da,: na e Vitória, situadas às ruas Felipe Schmidt, '43, Trajano e Praça 15 de :
Santa Casa de São Paulo. I. �
(Serviço do I'rof, Domingos ': Novembro, 27. (

•

Define) - Estagiário do Centro • O plantão diurno compreendido entre 12 e 13,30 horas será efetuado :
de OTte-pedia e Traumatologia e. I f

,.

v·{'·
•

do Pl'onto Socorro do Hóspital: pe a armaCIU lona,

.1.das Clinicas de São Paulo.·
.

, •
(Servjço do -Pl'of. qodoy Moreira : E S T R E I T O, .

- Médiéo do Hospital de Cari- • Ida�e de Florian9Polis.) ': 5 e 19 (domingos) .Farmácia Do Canto Rua Pe-dro Demoro, U;27 •
Deformidades cOfigênitas e ad- • li
quiridas' - 'Paralisia Infantil -. 12 e 16 (domingo�) Farmácia Indiana Rua 24 {fI! Mnio, 8% G

-

, Osteomielite - Traumatismo i_ : •

Fraturas. • :
Consultas: Pela manhã -no lIos- : O de).'viço noturno. será efetuado pelas . Fa�'mácias no CAN'l'O e IN" ",

pital de Caridade, das,15 às 17,30. DIANA.
' Ihoras no Consultório. : A pr�sente tabela não póderâ ser alti!l'ada sem prévia autol.'ização dêste ...

Consultório: Rua Victor Mei-,. •

..Motor ideal para barcos de rec�eió e kara
outros- barcos �imila- re1les n. 26. ': Depart�me; 1).

_ ':
Residência: Av. Ma'o·ro Ramos • D. S. 1., novembro de 1957, O

res, além de esplêndido para m6tor a iliar de barcos á vela.
IH'

n. 166 - Telef. 2069.
, : Luiz Osva.do d'Acampora, :

Co:mpletamente equipado, inclusive painel de instrumentos. I!! I DR. JULIO DO�IN VIEm:�--'- I 'Inspetor de. I<'armáeia. .' =
,nl'S'p�OS para entrega l'med'l'ata, nas segul'n'tes capacl·dades·. �I

M É D I C O "a•••ca(l®�••&(!l.e••o••••

�
'-J._!

'5 ;�l� gasoliná 80 HP Diesel 1 �:��i:Ii�:g�:::��:::rr�:::::�

� ,.,�� Or I- l
'

-��
L E I A. �'------_.--_

.. ----- ,

,

,11 HP " 80 HP " (direita e esquerda) l Infra-Ver�elho _. Nebulização
.

/
,A·S s- I N E -

35 HP " 103 HP" ,II " "
- Ultra-Som -

'

.
-

II (Tratamento de sinusite sem
�

D [ V U L G U E -

�� : :: 132 HP" II "

,�m �::j:;retinii:�!!:::q!�::�:n�:' .�
a �

_ �i � �<� • "O E S TAl) O"

GRUPOS GERADORES _. "p E N T A"
de (:nti:�Ri::I�!�::��gia B R I T O

Q
<. Horário das 9 às 12 horas -

-� 7f -I
uaisquer tipos. para eptrega imediata - Completos - Com

I l'
das 16 às 18 hora�..

I p.�U·'

'.

-

i'·'·'+,",·.··, .e'o.Jll'm,oto,rés." D,·.lES.EL '·PENTA", partida elétrica - radiador -'- �onsultúrio: -, Rua �Victor .

S
;

.
-

Menelles 22, - Fone 2670
.

filtroo ,.� tánque de oleo e demais pertences; acoplados dire- Residên�ia - Rua São Jvrge,
" n. 20 --Fo�e 24 �1 1/ ,_I' ---tame�,te �om. flange elastica a: Alternador de voltagem - \...,

\
'

.

_>i-,,,,", ' ''>::'fi
•.

-:t
DR. HENRIQUE PIUSCO *trhá�iêos .220 Volt& - com excitador - 4 cabos para PARAISO .- OU/IA.'''TE rOOO Dd ,

:��d���::(\��;;:���:�::O�ô;��O���ra�?:��::c:!!� n op.:::,�Mc:!=�:' :":.,�,:h� / I� _ nos \lAPCliOS .1 f'lmIllil:A-iillil"I;tl!URi'-NIIIICBlli\llõII'lllO·S--1
-a

mento. 6,'.
Curso de Especialização no

.'DR-f' II,III Hospital dos Servidores do Es,
,�

_

EM
, 'tado.

'

REVENDEDORES AUTORIZADOS PARA O ESTADO DE m (Serviço do Prof. Mariano de � < ,''/
':

�'." 'I
JO"RNAIS

SANTA . CATARINA � Amc�:::{tas _ P.!!la manhã no'
..

�i j 'J
...

__.. _:' I �������s
MACHADO & Cia SIA Comércio e Agencias Hospital de Caridade. -

_.:; COlO(.,4,.;'05 EM QUAL.

R Ifl
A tarde das 15',30 horas tõm

""l'}I'al
' ,

'ua Saldanha Marinho, 2 - Enderêço teleg: "P R I M U S" diante no consultório à Rua Nu- r '.- ';)UER CIDAD! 00 BRASIL

C P I 37 F
- � nes Machado 17 Esquina de f:ra· I

•

·IfEP. ':A.S;LARA.x. osta" - one 3362 - FLORIANüPQLIS Jil. de�t::id�crt� i�:' Presidente "A Soberal)a" Praça 15 de esquina lIUA SB:lADOR DANTAS .0 . .5,.AND�

�êr=lr3§Jí..::::Jêª§lr-=1ÊêE§li3Eê.E@.r:"'�ê�:E; Soutinhó 44 :_ Tel.: 3120. rua Felipe Chmidt RIO. DE JANEIRO, D, f. 'o

-",' =__
-'--''-------------,..--=---_;_---....;_--

( O M >-S ,. B Ã O·
, ,

Virgem Especialidad
da (ia. WETZEL. �NDUSTRIAL

.

JoinYille - (Marca Registrada)
)"

economiza-se I� olPO e· dinheiro
..

Dr. OTTO FREUSBERG
'stico e Tratamento das moléstias dos
'. ..;..... Neuro-Oftal molgia e Ortóptíca.
gia do globo pcu1ar e Operações .plásticas
exos dos olhos. _

'

matologia ocular e Elétroimâ Gigante.
ASA DE S..AÚD:E "SÃO SEBASTIÃO"

.

Florianópolis, 'I'el.: 3153.

Rua Conselheiro Mafra 160

Telefone 3022 - Cax. Postal 139

Endereço Telegráfico ESTADO /

! DIRETOR
Rubens de Arruda' Ramos
GERENTE

Domingos Fernandes de Aquino
. _RED'ATORES

.

svaldo Melo - Flavio Amorim - Braz Silva -

• N"iJo Tadaseo - 'Pedro Paulo �achado - Zuri

ndo - Correspondente no Rio: Porâpilto Santos

COLABORA,DORES
arreíros Filho -: Dr, Oswaldo'Redrtgues Cabral

Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira

I)I,'-Othon d'Eça - Major "ldefonso Juven!!l
anoelíto de Ornelas - Dr. Milton Leite da Costa

Ruben Costa - Prof. A. Seixas Neto - Walter

_ Dr. Acyr Pinto dá Luz .....:. Ad Cabral Teive .-

Silveira - Doralécío Soares - Dr. Fontoura

_ Nicolau Apostolo - Paschoal Apostolo - IImar

Carvalho,
P ,U B L I C I'D A D E

Cetina Silva - Aldo Fernàndes - Virgilio
Dias -'Walter Línhares
P'AGINAÇAO

Ic Ortiga, Amilton Sehmidt e Algemiro Silveira

REPRESENTANTE
.

�epresentações A. S. Lera Ltda.

ruo:- Rua Senador Dantas 40 - 5.0 Andar'
,

v, ,Tel. 225924

S. Paulo Rua Vitória 657 - con], 32 -

Tel. 34-8949

Serviço Telegráfico da UNITED PRESS (U-P)

Historietas e Curiosidades da -AGENCIA PERIO·

mSTICA LATINO AMERICANA (APLA)
AGENTES E CORRESPONDENTE�

.

Em Todos os munícípíos de SA'NTA CATARINA

ASSINATURA

ANUAL ;,...... Cr$ 400,00
'" 2,00

"

I:

Florianópolis, Domingo, 2 de Fevereiro de' 1958,
,-- __._--,

�_'...,,< - ;;

INDICADOR PROFISSiO,NAL!
NARIZ 'E GARGANTA r

DR. ANTONlU MUNIZ
.

E
. i,

(LIN,ICA ,DE
.

OLHOS �
. OUVIDOS CIRURGIA A::::ATOLOGIA {

B'"do
i

Ortopedia '

'

--:.-
,.,

Consultório: João Pinto; 1" _ '

D G'U E R R E I R O DA' F O N S E (A Consulta: das 15 às 17 1]\)ras
-

r.'
,

"

'.
',. -

diãr-iame'nte, Menos aos sába,lõs,
Residência, Bocaluva, 135.

Fone: - 2.714.

,_ . .1"--

GER ALM O' V E' S E �1

Chefe do Serviço de Otorino do Hospital,

de Florianópolis - .Moderna Aparelha-
_gem Suíça e Norte-Americana para Exa
�me dos O'lhos. Receita de Óculos por
Refrator Bausch Lomb. Operação. de

Amígdalas -por processo moderno
CONSUL"TORIO . RESIDENCIA

"

A NOSSA LOJAVISITE'
,DR. CLARNO G.

GALLETTI

ADVOGADO
Rua Vitor Meireles, 60.
FONE: 2/468

Florianópolis -

Rúa, Deodoro, n.o ,5 lei. 3810

\Rua dos Ílheus l.U casa

FONE 2366
Felipe Sehmidt 99
FONE 3560

-----�_._--

-DR. EWALDO SCHAEFER

UR. WALMOR ZOMEIt Clínica Médica de Adultos
, UAItt:lA e Cr[ançall

Diplomado pela Faculdade Na- Consultório - Rua Victor'
cional de 'Mediclna da Untver- Meirelles n,. 26. ' ,

sidade do Brasil Horário das Consultas _: 'cas
Ex-Interno por concurso da 15 às 18 hs, (exceto aos 'sábados),

Matel'nidade- - Escola Residência: Rna Mello e Alvim,
(Serviço do' Prof. Octá�io -, n, 20 � Telefone 3865.

Rodrigues Lima)
.

,-

Ex-Interno do Serviço de \,;irur

giR do Hospital ,I.A.l'.E.1',L..
do Rio de Janeiro '

Médico do Hospital de Caridade

e lia y.aternhl!lde Dr. Carlos
Corrêa

DOENÇAS DE SENHORAS -

PARTOS _ OPERAÇOE;:';
PAR1'O' SEM DOR pelo método

psico-profiJático.
Cons.: Rua João Pinto n, 10,

das 16,00 às '18,00 horas
Atende com horas marcadas
Telefone 3035 - Residência,

Rua General Bittencourt n, 101.

,().-.o_o'_o_O_()._.()�()._.().-.()....().....()....�).....:).-.().....o....()..

i BAR -E RESTAURANT�E �

1-
. "MONTE� LIBANO"

- I
,

.

AMBIENTE EXCLUSIVAMENTE FAMILIAR I
.UR
.. !n.H�UHATO ,o CARDÁPIO ESCRUPULOSAMENTE SELECIONADO I

l)oenças �b;�;:���;;��ratórlo,� ESPECIALIZADO EM' PRATOS Á BRASILEIRA E ARABE i
RÁ.DIOG�t�I��L����OSCOPIA' I A

.

BRASILEIRA A ARABE �I�
\

Cirurgia do Torax I Filé de peixe
Forntado pela to'aculdade Nacional

.

O

de Medicina, Tisiologis,ta e' TiBio- o
Bife a diplomata Kibe crú

Icirurgião do Hospital Nerêa ,
Bife completo Grão de bico com gergelin

Ramos Bif'e ao garné Espeto oriental o

Curso de especialização pela: Bife a cavalo Kafeta ao espeto ,S. N. T. Ex-interno � Ex-as.sis-·' I Bife aceboula'do Coalhada sêca ,

o
tente de Cirurgia do Prof. Ugo .

,Guimarães (Rio).
c Bife' milanesa com salada de"batata Beringela recheada

Cons.: Felipe Schmidt, :J8 - ,. Risôto de frango Kibe Labanie
�

Por.e 3801'.
..,. Fritada de Presunto Abobrinha recheada ,Atende. em hora marcada

IRes.: - Rua Esteves Junior, 80
Homelete de presunto Hornelete.

o

_ �one: 2294 o

.

Peixe a jardineira Além de outros pratos a serviço La

,
uoe:�I{i��I�:;�::Á�r:cto_ ,I �:�:r��mr;�;;i�m;:CIONAI:a:'EsTMaliXtn� I
Iogla -.Eletricidade Médira

IGonsultório: Rua Victor Mei- o, Serviço culinario apto a qualquer exigência.
relles n. 28 _:_ Telefone 8307. EM FRENTE AO CINE R1TZ' _ BEM NO CENTRO DA o

Consultas: Das 15 hotas em

I CIDADE ,diante. _
Residência: Fone, 3.422

�

Rua: Blumenau ,1, 71: �()._,O�'k�()�()....��().-.()....()�().-.()._.�)_....O�O�.()�\�...

Olfla�tàm8ntD.de- SaU�'8·Pu�lica

DR LAURO DAURA
CÜNICA _GEltAL

,1t�_�.+_� .. -
�I,

,I

E:specialista em moléstias de Se

nhoras e vias urinárias.
Cura radical das infecções agu

das' e cronicas, do aparelho ge
nito-urinário em ambos os sexos

Doenças do aparelho Digestivo
e do sistema nervoso,

Horário: 10'h às 12 e .2'h às 5

horas - Consultório: Rua Tira

dentes, 12 - 1.0 Andar - Fone:
3246.
- Residência:

. R�a Lacerda.
Coutinho, 13 (Chácara dQ Espa-
nha ,� Fone: 3248.

'

-

:0:
ALFAIATE dà SÉCULO
-:0:-

Rua Tiradentes, 9

LAVANDO

""',

--_._--->_.----'_�_
.._--------,_._----�
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Pertis medicas
(

'I'

• . .'

•

EXPosição-de Delíi;efel LI)
::�t:=s��q�:S��i=:��:��SiO� ::::V;e::::astã:r::O;so�:� dres - m'Otl"V88 "br'a'sl·le�\I·-ros-,.logísta Claude Bernard.

I
das e, muitas vêzes mesmo.

,-
•

síão de ver, nas experíên- _ Foi, por. coincidência, em acídentaís. Faltivam, aos

cías que realizara.' Na rea- 1813, ano em que nasceu seus trabalhos método e

lldade, Magendie estava ex- Claude Bernard, que Ma- planificação, e êle mesmo

d' b I"h
r tit

.

to

��::: a� :::�em;: !�d::: �:i:��e'a!�: ::ni�::�, ':::�: ::nCh::::�r:,m :a:thuqiafufIPemo:ae'f�neu;:",ie'o.'_', to' os os tra a o's.' 'qVp.�ueo:;Sç::_,eOedngsah7�U::ds:eafarmacologia experimental. de lado a prática da medící- campo, científico
_

Naturalmente, os mem- na e de círurgía, para se de- dou o que é,

bros da academia já tinham dicar ao estudo da fisiolo - um dos mais altamente or- LONDRES (BNS) - Se dres, que é' um verdadeiro na séde intitulada "Viagem riores. Debre

ficado profundamente cho- gía, Por meio de experíên- ganízados do mundo: o das' rá inaugurada em data má-. "connoisseur". Gentílmen-: Históirca e Pitoresca ao ao Brasil em

cados ao lerem, no mesmo elas e da observação díre- pesquísas médicas. Duran- xima, nesta capital, uma te, emprestou as obras à Brasil", gravada m Í834. O grande o g:zu
.uno, um trabalho apresen- \ ta, devassou os mistérios do ce o século que se passou exposição de reprodução em Sociedade' Anglo-Brasileira

I
início da II Guerra Mun- arqtrltetos, es

tado por Magendie, e no I
movimento cardíaco e do desde a morte de Magendie côres de obras do ,pintor e ao Conselho Lu.so.:.Brasi-: dial interrompeu o plano vadores francêses

I
Qual atacava a teoria então 1 fluxo sanguíneo, as proprie- ,fOi se tornando cada vez francês Jean Baptiste De- leiro, que são as entidades do sr. Castro Maya d�: re- missão artística, vis

t ld d f bret, e execut�s em 1817 patrocinadoras de suá ex-! duzi I país a pedido do
predominante do vitalismo, dades do líquido cétalo-ra- menor as opor um a es o �-

, _ .
I pro uzrr as aquare as me-

que afirmava ser impossível I recídas aos "trapeiros" () e 1830, até agora desconhe- posiçao em Canning Hou-
di t 'f"

Dom João, Prínci
" quídíano, a ablação do ce-

I ,. . ,

.

:.
.

\
' ian e os magm ICOS síste-

êxplícar a vida baseando-se rebelo a sensibilidade dos aparecímento de um umcc cidas. Tôdas elas apresen- se. O ��. Nothman pOAssui: mas de' colotipo e colorido
te de Portug�� I

apenas na física e na qui- tecidos e a mecânicado apa-
' antibiótico, corno 'a terrami- tam motivos brasileiros. Ai; cem copias e. qua�e toda� I por estresido, Não abando- Debre� foi nome

I f reproduções foram conse- elas serão incluídas na .
.

.

't. ,tor histórico e
-,mica. Os

_

dois príncipíos sus rêlho digestivo. Sua desce- cina, representa os es oro

I
nau seu proje o e, ao ter-

'f l', I d guidas mediante o processo mostra. "

_ I mas ,e ízmente
tentados pelo jovem cien- berta mais importante foi a ços coordenados de ezenas , mmo da conflagraçao,

en-I 'I
'

_ .

Pochoir e são propriedades .' - SI nao se senti
tista naquele trabalho ielatíva às funções dos ner'l de cien.tis.tas e .téc.nic.o.s dEe S 't

.. A carregou Marcel Moulllot' .

do Sr. Gastão Nothman, era es a a primeira vez,
. para o que a

desconfiança das teorias e vos. relacionados com os mo- laboratórío especlallzados. . , bli bri A . I e seus colaboradores fran-'
.

, membro do pessoal da B-m- que o pu ICO ritânico te-I 'A ,oferecer. Todos
confiança profunda nas ex- vim:ntos do organismo e .os

I
mesmo agora, depoísde des-.

baixada do Brasil em Lon- rá oportunidade de admirar
I ce�es Ido trabalho. A obra

mas o .fascinasam
periências - concorreram --.-.:.-

_

-

.

I coberta a terramicina, e
. bras .\.1' d .iQl .levada a cabo sem re- ,..

t - --- ei>,s�� o r.as,. acre.ditan o.,.se�... -seu- -lápis nem seu

para .abrír caminho para ru-

E('ZIiM-
.

'A'
'provada a sua grançl� efi-� -' ��_:::.-*" ""'7> .', "'-

't
. 'R' 'U' parar nos gastos, ,e, ao ser

I
,I

., -, - "1 que so eXlS e no elno nr_-' ,_ '.
' descansaram um Im

mos inteiramente novos nas .' ,". ." _'.
. ciên\�ia, ningUé�,sal:!e, exa<'IGi1Nlj( DA IS�J.;.I�. l'

- . '1' cónclUlda, seu custo se ele- .. 61.
..

-

U A" lV:� do uma co eçao SlmI ar.
'. _, -. , '. I Como resu1tadq, dis'

modernas pesquisas médicas ,'iiiu p"nni1a que.et:zernas. crupçôes, tamente, qual e o nleca- i
.� ".'.. '.

V'9� a-20: 1]111" hbr,as este,cli-.1'obra's rep"esent�a�nicoses. maricha5 vermelhas. frlel- A taques dê a�lrílr e 'bronquIte -ar... .

' �' OU)

e colocaram o seu nome �w .as, acne on "psOl;lasls" estraguem
.

rJsmo de sua ação, As pes- lUlnam sua- saúÇ{e e enfraquecem o .o' Sr. Raymundo·Ottonl nas. Apos tiradas, apenas' .

t' d'd
sua pele, Peça Nlxoderm ao seu taro ,- '-coraçlio. Men:_t'lac:c) domma ràpida-

-

I
'

I glS ro unpar a VI a

lado de outros illlstres ex- macêutlco hoJe mesmo, Veja como quisas são levadas a cabo mente •• ,crillea, .jil'egularizand<!. de Castro Maya, o conheci- 400 cópias, foram destruídos d' J
' d' _INlxoderm acaba com a coceira em 1

_
' I resp1raçlo. e garl!.ntlndo um Bono '" I .

"

I e anelrO,. uraJv

perimentadores
'

de llil-bOra- c'llnutos e ràpldamente torna s .....

I f'm circunstâncias que nao trl!nqullo desde o primeiro ,di.. do colecionador da Brasi- os clichês. Nenhuma outra' A.'
'pele macia, clara e aveludada, A

. Compre M.ndac:o .mda hoje. Nos.. ,I· '
�

.

permanenCla
tór.io, como Pavlov,. Pasteur nossa garanti,:", é • sua maIor deixam oportunidade ao earRnt1a_�é .',�a_>_ma16<",�proteç.li_1l liana" e autoridade·em ár- obra pod� ser comparada, C b AI'Ilroteç.ilo, .

.

I .
'

. . ou e a e e
,

e Ehrlich. te colonial de seu País, pre- nem sequer· remotamente, '

t

'Nos' bastl·do'res domun,dO .senteou as cópias a serem' com estaJ série. ,E não tem�:��r: !�S
F.r!j.nçois ,Magendie nas- eXPQ.stas ao Sr. NoUlman. havido lnelhores pinturas . ''''ti< '

-

,
-," 'Clmen uS mal.,.

cera no limiar de uma nova Em 1939, o Sr. Castro Ma�a com moti�ós �rasi�eiros de�- I
do País. Por e' p\!'

era da hi<tória, a era que

N' 10 P 'C 1
. teve a sorte de descobrir de que Firmm Dld.ot, Fre-!,., -

d P""',c;
f-urgiu no "tumulto da Revo-

e I or e I O' em Paris u�a grande cole- 'r�s, grav�ram o� �três ál-, cl-amt�çado p.o 't �g'v\;/,

,
. .;

, � , gen a' e 01' u aI,
lução Francesa. Seu pai, .

- , ção das aqua_relas� or�ginais �!ls ori!ginais com as. ohr�s I Re:i" soo o título de
médico militar e_ ardoroso de Debret que, evidente� de, Dehret em 1834." Estq· J -

'

VI"
t'

De I raro- 'I' 'oao a c a ,

mente, não foram ind:uídas c0Íeção, na realidade, cons":' :rnde��ndêI1cia do
-

mais eminente associa- Em príncípíos do Sécu.lo 'nervos p"osteriores relacíc- mero acaso send t d d t
. .

I t d' d t do
\

' o o os os. a erramicma pe o orga- avam, e mo o. acen_ ua ,

çâo de cientistas da França XIX, em Paris, as experiên- nados com os sentidos. aspetes das experíêncí
.

íd t'f'di' íên
.

pos«. e eras nismo, 1 en 1 ican o suas com as , experie cias �-

ouviu, entre chocada e ln':" cias médicas eram muito de- 'Suas experiências na rar- cuida�osa�ente controlados, partículas' por mtü� de rá- síveis no comêço do século

crédula, as vibrantes pala- ficientes e, em consequên- macología, por outro lado, Os cientistas t;io Instituto dío-Isótopos. ÊSs�s esforços passado. Mas, apesar da ex- profunda nas

vras, de um jovem de 26 anos cía dísso.. o conhecimento deram como resultado o em- Terapêutico da Pfizer ell- meticulosamente planíríca- traordinária complexidade e de Magendie constitu

que perante ela compareceu; de fisiologia, por parte dos prêgo, na prática da' medl- tão pesquisando a absorção dos e coordenaaos contras- aperfeíçoamento da moder- 'segredo de iodo prc

em certo dia do ano
. de médicos, era precário. Até cína, de medicamentos co-, I ! científico.

1809. François Magendie fa- aquêle dia em que Françoís mo a morfina e a estricnina

lava sôbre os efeitos que um Magendie compareceu pe- e os compostos do bromo e

veneno de Java produzia rante a Academia de oíên . ao iodo .. De . qualquer ma-

das, o estudo da fisiologia neira, porém, os camínhos
de um sonho, de "revertes por onde �agendie se aven-

sôbre os animais. Não fala

va sôbre o que podia acon

tecer e sim a respeito do

que realmente acontecera, dõ

que êle próprio tivera oca-

O fato é que"a eco,nôm'L�
russa está longe de um ni

'IreI de estabilização em rít-

M I N 11 T É R 1,0 Dl
-,

-M A'R I, N H A
COMANDO DO 5.0 DISTRITO NAVAL ;!: ::�!:a��:�,;-
,- CANDIDATOS À MATRíCULA ��:te�oa t;�:e �(

.. AO COLÉGIO NAVA�� , pe�:o;P'OSiÇãO de L
Acham-se abertas no comando do 5. Dlstnto Naval, hay-ellâ muitos quad

novas inscrições para candidatos à matícula ao Colégio,. 't-'-" 'l't '

• 1-!-""-" ema mIl ar cenas c.

.Naval, até 30 hOJe do corrente ano, para preencUlu�ento
' ,

,

das vagas ainda existentes.
"

Para os candidatos que já apresentaram os docu
mentos e,xigidos na primeira inscrição, é necessário

apenas o pagamen,to de nova taxa de Cr$ 200,00 (duzen-
tos. Cruzeiros) .

.

.

Os exames de' conhecimentos, serão realizados nos

dias 6, 7, 8 e 10 de Fevereiro próximo VIndouro.

f.eita por 'seu filho,
Pedro I, em 1822; a'

republicano, era, também,. Por AL NETO dustrial da- Russia aumen-' em rítmo muito mais acele-

partidário entusiasta das ' I I d d ediu noComeçam a aparecer sin- .' tou .cerca de 10 por centCl, ra o o q.ue progr
teorias de Rousseau, que, de

tomas de que o novo Plano em 1957.
eerto modo, concorerram E h'

"

l'a SOCI'e
. de Sete Anos da Russia' po- As principais responsa- a, na econom -

tanto para modificar o
dera' t·' t" d tala-o o"e

dar com os burros veis por esse aume{lto rela- ,lva, um remen o
1"

mundo ocidental quanto as
n'agua. tivamente pequeno "são as Aquiles: é a- agricultura e a

façanhas guerreiras de Na-
l(>so nã?, constituirá, pra- industrias do aço, do ferro e f. anaderia, ..

poleão. A f ag>'aria efe-
priamente,_ uma novidade. da' energia eletrica, re orma •

"Á primeira educaça-o de- , d
_ 'I'stas e�'l

O novo Plano' de Sete, Com ,um aumento anual tua a pelOS comun ,·,t

H' ser puramente negativa"
Anos foi lançado, há cerca de apenas 10 pQr cento, a moldes da divisão da pro

escreveu Rousseau. "Deixai
de três meses, e:m substi- Russia ficará muito longe priedade, díminuiu enormc

o. aluno entregue a si mes ..

tuição ao Plano de Cincc de &atisfazer o deseio de
mo, em perfeita liberdade, e . Id 't '

NI'kI'ta' S'. Kh'ruschchev.Anos, que evepa ermmal"

('m 1960.

ano passado.

eonvenceu o médico parti-
.

d mio, é. a seguinte:
cular de Napoleão a receber ao espera o: ':! ainda assim não alcançaram

aluno e O Segundo o ctlefe" da co- Em 1956, a Russi� produ-
li'rançois como. .' _ 'l. expectativa.

m,issão, de I Planejameritp :,:ZI.·U ª,8.6",\IDilhões de'
.: ..·.tone,la

..

jovem Magendie tornou-se,
_

..

' A produção agro-ganadei ..

em pouco", excélente anato- Econômico t Koseph. J. das de, aço. No a-no. passada, ra' da Russia não tem, au- ,

K·
-

d
- . eonsegúiu aumentar essa .

mista. uzmm a pro uçao }'n-
1 'lh- .,' mentado nem naqueles 10

________.;___:-- produção l?Aa�a 5 mI oe8. ,
-

por cento. E em certos Sec·

If.i:""
" "·9'��':;';:" ':"1" ""'.''' .� A produção norte-america-

tores tem até. diminuido.
HORARIO

. ',T '_ ..
_�(. na é de 104.5 milhões de to-

'1
.

� ,11 neladas..
. . ,,: Em energia eletrica, a

CHES1!)A AO lEIOPQIIO -- -, "i
.... ... ".- \' Russia conseguiu um ganhO

•_ �... .

.

....-#-
.. " _'�, I • mo de progresso constante.

,_.. - de 18 bilhões de kilowatts
I .

PlITmÁ DO AIIOPIIlO
'

hora. Tem agora um total
",.,..... , y

.

.IARA A 1111101.. 'AIA A�,
...

,_de 2io bilhões de kilowatts
s..ta." 10"" �

A
I
nora. Os Estados. Unidos

LUFTBANS .. 'tee� perto de 600 bi:1hões de
I I H .H A S A e • I,A I A L.I M li

J '
, kilowa\ts hora.

-

I Para poder alcançar ("S

Estados Unidos em 15 anos,
!
a Russ'ia 'terá que progredir

ESCOLA INDUSTRIAL DE Floianópolis
ANO LETIVO DE 1958

Íl�SCRIÇ!O AOS EXAMES VESTIBULARES:

1.0 a 15 de fevereirp, das 9 às 12 horas .

RELIZACÃO DOS EXAMES VESTIBULARES (M:tS DE
•

FEVEREIRO):
.

/ Di'a 20.,. às. 9 horlr,S '- Aptidão Mental

Dia 21,.à� 9 horas

'Diã 22, às 9 horas

EXAMES DA 2.a E'POCA
Dia 20., às 9 horas

Dia 21, àll. 9 horas

Português -

Matemática
(MÊS DE FEVEREIRO):
Matemáticâ

mente a produção agro-ga-

O pai de Franç<?�s seguiu
É'ste conselho ao pé da le· leito

oadeira.
observai o que êle faz, sem,

llada lhe dizer".
Posteriormente, os lideres

do Kremlin tentaram restD.
temente, que ia a'\lmentar?
ritomo da produção soviéti- belec�r a grande proprieda

progresso econômico
C'a de maneira'que dentro de de, por intermédio das cha-

tI'a e o menI'no na-o apren- em varios sectores:. d 1 t'madás fazen as co e was.

Mas o fato de que tenhtl. 15 anos a Russia teria ni:- .

de� coisa alguma até os
. . As fazendas 'coletivas, si

'd b' d b do veis' comparav.eis aos dos
dez anos de idade. Mais SI o o nga a, a a an nar

bem tenham se revelado
c sexto Plano de Cinco Anel' Estados Unidos.

tarde, inspirado talvez pelo 't lhores do ponto
Mas a realidade, em fa- mUl o me· ,

. que observara naqueles,anos, mostra claramente como Q
d 't produtI'VO do que

t t' t' de Ku"- e VIS a ,

progresso tem sido inferia.;.' ce das es a IS Icas .'lo

as pequenas propriedades,

Khruschchev disse, recen-

Sem duvida, a Russia: tem

Dia 22, às 9 horas

Dia 24, às 9 horas

Dia �5, às 9 horas Tecnologia
Dia 26, às 9 horas Geografia do Brasil

MATRICULA: De 20. a 28 de fevereiro, das 9 às

Desenho Técnico

pOi"tuguê!?
Ciências Físicas e Narturais

AUXILIESEUSRI
J:'ara cc.-mbater, rApidamente dor,

nas costas;dores reUmáticas, leyr
tadas noturnas, nervosiSmo, pér
chados, tonteiras, dores de Cl"

resfriádos e perda de energia
dos por disturbios dos rins e

xiga, adquira CYSTEX na su

mãcla, ainda hoje. CYSTEX tem

xUiado mi1hõe� de pessoas hê I

de 30 ano!!.. Nossa P tia é •
ma1llr pro'leç'io.

.

hor

,_:-_,::i!�.DAS AULAS: 1.0 de n;arço.

� ��, ��LA, R�S'!URAN'E.'\ �� ": �4 DE M IO, 748, ESTREITO)
� �,

(. r- disth t;_ freguesia que�
reílfí�'"

erando m. re EV' a p.Jef�r{h_) Q-
. b

c

�nguido, I �
,

�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A
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1

O ESTADO -r O mais (Intigo diário d� Santa Cat'iritia

,

'J ,1

'manha a'Miramár·Coqueiros,ensdo
.. \ -

lovida pelo Clube Doze de Agoslo e com o apoio, da Federação Aquálic� de Sanl. Calarina, �felua�se, e,sl'a. manhã, com i n í c i'o
a�o para às 8 horas, a sensacional e d�ra prOVi de três mil mel�os a nado denominada "Miramar-(oqueiros".- Eslão inscritos-os

'", -; '���:�r;;�':��'melhores e mais resislenles nadad�res, esperando-se u�a lula das' mais equilibradas e emocionanles. "

A\.���'��'\.,����'\).""''\.����������'\).���'���_'''��!JlliSi''1Si11lSl61111I!III���������'\).������"������
,

.

seteção derrotou'o' Avafe hoje a tarde
e'nfre' n····t. 'a r'a' o Usat -I

'

·1 :::: e�n:::s:U::::rad:b::: ��:ti, �:r:e�O c�:o i!:i�st:� ; �l�mU� �:;e�::js:�t:�a::::
melhor rendímento, • 16,30 horas. O conjunto d�) porque, para sobrepujá-lo, os

I

, . .

HOJE FRENTE AO USATI Usatí, . como é sabido, êste pupilos do. dr. Saul Oliveira

ta-feira última, dían- tendo servido co�o "spar- I doís times consíderadas sa- encontrando no 'preparo dI.. Tendo em vista a atecípa- mês, em seus domínios, der- terão que-fazer muità força.
um públíco regular, a ríng" a equipe incompleta do , tísratórías, O final do emba-

I
conjunto qúe representará a

I
ção do jogo Bocaiuva x Olím-. rotou o Guaraní e empatou Nio percam!

o incompleta da Oapí- Avaí. Apesar dos desfalques
I
te acusou dois a zero pró se-

I
metrópole 'catarinense nas pico, de hoje a tarde pata

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

cargo da competêncía q�e as dua� esqu.adras sOf�e-' 'leçã·o... .

. I p�lejas que irá susten�ar CO,ln ôn.tem á nOite,. os resp�nSá- A C.8.D. ESTABELECE NORMAS PARA,O
Baul Oliveira, efetuou ram, o ma�c� nao decepcío=] O técníoo Saulzmho, ape�\. o ?asco e os paranaenses no I veis pela -seleção da cidade

im�iro�a:��-treino, nou, sendo as produções dOS; sar das dificuldades que vem \ corrente mês, não tem esmo-
I conseguiram um )ogo com o P'RÓXIMO CAMPEONATO BRASILEIRO

DE REMO '.

ElDLOTfNISIJ
_--...�

�' ..

SHII-REI'I
...

.

� IASDUETSlDL·VELÁ ::'::;�' de :�:.'t:;:
gando ato do presidente Jóão nas às diárias para hospe-

:�-24---Renêfõres-Jara -o -Esláillo�a--rüa- BõcaiUYI �:a�����;;�: E:���:l����;�����
VIDÊNCIAS DA F.C.F. VISANDO ,O JOGO ENTRE VASCO E SELEÇÃO� CUJO � ÊXITO' DEVERÁ SER �e:i:��rmas traçadas rora.n taf� ;iS��·�·'n�:��.:� §v��(:.
11 DOS MAIS COMPLETOS

'.

Clube· de. Rega:as: _vas�o da
I

Louvamos a, P�ovidência as seguintes: do Código .do Carnpeonatc ,

_

. PARA O JOGO COM O Gama e a seleçao citadina, o que vem de tomar a F. C. F, a) Somente poderão com- Brasileiro de Remo, e consí-, .

I
'

boa notícia, para os não pódemacompanhar bem VASCO flue, naturalmente, concor ..

l esperando que os refletores petir as entidades que tive- derando o resultado da elas-
uentadores do estádio da os lances á distância. Os oí- Tivemos oportunidade de rerá para que a sensacional cheguem" a tempo para que rem realizado, regularmente, 'sírícacão final do último

Bocaiuva: a F. C. F. 'o postes plantados no está- palestrar com o sr.. JúllO pugna entre cariocas e par-
"
sua inauguração se verifique G seu campeonato anual campeonato, resolve estabe,I

de encomendar, por dio possuem, cada um, cin- cesaríno da Rosa, que nos riga-verdes consiga superar' por ocasião da peleja que to- (art. 45, letra; i,c" do Código Iecer como numero máximo

édi1'd0 presidente uo co reüetores.. devendo, corri informou ser .pensamento Q:J todos os r�::�rd�$ de puolíco .,dOS os flordanopolltanos agur. de Remo); de membros de. cada dele-À

ento de FutebCil ,d:;t: 'os .24:;i�coÍi1end�dOs, siei iú- \residente da entídade.. -sr.: � tenda.' � 1 :-! \ : I 'dam com moomunr ínterêssê.. :. b) as
' entidades só pode- ,g!l,ç.ão, �p,.ar� as quais :p��a:;l

aI, :� ;:l::n�::::��� �r�::�d::q�:�o�;:�a'aP::; '�:��r:e�:� i:::�::a�:sp�::
.

". GRANDE CONCURSÓ FirfEBOL iDE
'

',��:�:: i:::r:::�a:ss::o:o�� ::::::�;'�e. e hospedagem, o

fi�_: dê r�for,çr:r "a oito.
_

llio 'interestadual entre o, SAL··'·A-.O'i 'i�BAN(O C ITARINEN'S'En
ridos no seu último campeo- Santa Catarina 32

do campo, eon- '--�-_._-----�- A .nato regional (Cóai�o, artigo Rio Grand't do Sul ��2
r demais derí-' U 1 TIM AS

-

E S P O R , I V AS, Sob o patrocínio do "Ban- ta:
" COMO SERA' FOR- 6 o) e 'deverão enviar os pro- . Bahia .

\ , .. 25

o centro-médio Abelardo,' co Catarinense", fC!>Í lançado MADA A SELE çÃO CA-' gramas com os resultados téc Espírito Santo ..'. j.,.. �5

<1.11 .jue vinha defendendo as co- � '�":,' por" inter�édio' da -R(ldio
.

'li'ARINENSE _.>.
DE' FUTE- � nicos dos campeonatos : re- São Paulo . � .....\..... '. 2'\

g; cías. de, uma-peleiâ. . ' . ., 'E t d d R'
.' " Y. -res do Avaí, acaba de yíajer O Caravana do Ar está '�JURERE" .o Grande Con- ,BOL DE SALÃO, QUE gionais:

.

s a o. o 10: , . . . . . .. 23
, incómo'dando bas-

'l)ara Caxias do Sul, aonde envídando grandes' esforços curso Futebol d� 'Salão TOMARA' PARTE NO' c) as· inscriçõ�s deverão Pernambuco 1 .. 15

Jefenderá um clube local. para c0nseguir' jlin� ao. Mi:, "�anco Gat�rin�.pse'·concur- �rORNEIO T�IANGULAR, I, ser enviadas 30 dias r�n,te� �9. P?-rá.·................. '19
* *. '.fi.! r,istério da, AerC>lláutica a' so .êste, quehcerri mOl\lOpoli- ,�

E� CURITI�A QUE SE..l. nata marcada p�ra:o 'Ca�l- C:;tda ,entidade,. além do

A lu,ta entre o campeão' transferência do "ces�inha" i.�nd�. a, atenção. dos de�por:' RA' REALIZADO NQS DI- peonato, is�o é, .22 de, f��e- número de partiCipantes, aci
.!1acional dos meio-médio::,' ..)hina para o IJestacan).entó tistap' floriapópoíi.tanos. AS 1.0 e 2- DE,MARÇO, '1' r<riro, sendo os pr'a�o� conta- ,ma estab'elecido, poderá in,

Paulo de Jesus _ e o norte:- (;a Base Aérea desta capi�a;.'· \�eremos �ós dil!s 1e � de PRO'XIMO". dos da ,data da entrada no cluir outros integrantes, de3-
sso\.., dia 30, a data,do americano Woqdy winslo� Como. se sabe, China foi ,uma .março próximo eÍn Curitiba 7.0 _ As resposi�s deverão protocolo--dá C.B.D. (Código, de que por s,ua conta, obser
conterrâneo e talen- efetuada. 4.a feira no Ibira- das grandes fÍgu�as da sele. ,l� tornei'o triàngulàr de�. ser enviadas por cartas en-

arts. 5.0 e 9.0). Os nomes dos vado, o' limite máximo de

-lt�ga de ímprensa, l1uera, em São Paulo, terml- cão catai'i�ens'e, 'que tomou;. teb�l de ,s�ãQ, entre as. se-
.

dereÇ'adas ,pa�á à Rádio re..!l1a�ores, patrões e marcos, terminado no Código do
ta e locutor Fernan-

nou no 4.0 assalto com a des 'parte no r·écente.cai:npeon�:, �eçoe� �aran,��sel. carlOca "JURERE", rua TrajaI1OJ, ,deverao estar. no proto�olO Campeonato.,
.

da Silva, que dassificação do "Sparring" � te Brasileiro de Baske.t-Ball, e catarmense formada poi' 29 _ 3.0 andci.r indicando da C.B.D. 15' diaS antes, lSto g) As delegações cuidarão'

r�uld,e,�mp�:q�, e. ,ínt�,... de .Archie .-Moore
�

e conse- realizado em Pôrto Alegre. jogadores' de Fl?Í'ianópo- no envelope, Departamen-. é., em 8 de março (Código;,; de seus" a:lojam�ntos,. como

cià dirige o �Q.!llento QUente vitória do brasileit.o
.: "' * * liso "

. I
to Esportivo ao :'G'R � 1\T�';" art. 7.0);

'.

melhor lhes convier, sem in,
tivo da nossa querlda. '�ue até o· final levou vanta- De São Paulo informam

'Sendo as seguintes as ba- COUCURSO FUTEBOL d) a C.B.D. fornecerá, além' térv:enção alguma: da C.B.D.,
'0 Guaruja.

!-,ent ·�é��i�a.' '«ue t�m estado em constan-
ses do concurso: DE SALÃO _ BANCO dos transportes dos barcos,. nc·esmo para os casos de em-

pirita' alegre e comuni- -.
* * * 'te treinamento o campeão

1.0 _. Os atletas convoca:- CATARrNENSE",' as passagens necessárias pa- bàrque e desembarque das
ivo possuindo já uma ,

. . .

dos não poderão participar 8.0 _ O. encerramento do l? a viagem ,das delegações .delegações (Cótl., art. 52).
.

.

'

d d
Antes do mlClO da luta en- 'brasileiro Luiz Inácio que

a legião de amiza e e a -I ' . ,do referido concurso. . referido concurso será nó �. uma vez no locàl do cam·
,

.

tl'e Paulo de Jesus e Woody êste plês tentará em Monte:-'
adores graças ao, seu es� '(. .

. , 2.0 -,... Cada pessôa só pode- di'a .25 de fevereiro próxi- peo�ato, uma diária por-pes-
'd d 'd . Wmslow, o campeão mun- vidéo, 'arrebatar das mãos· rá daI." um palpite:e--<:apaCl a e e onen -

.

mo.

• tem sabido se impor
dial da categoria dos meio- de, Dogomar Martinez, uru� 3.0 _ Havendo. mais de un-

.. pesadOS Archie Moore subiu ··p.;uaio, o título' 'Continental v�ncedor. haverá sorteio:rnalismo esportivo. da
atestando, desta for_:- ao ring justamente com Luiz dos .pesos

*meirPe:ados. 4.0 ........ d prêII}io será de .. '.

acerto de sua escôlha Inacio para ofertar ao na- e:r$ l.�OO,O�: (hum mil cru-
/

d cional a quem venceu recen- Pascual P.erez, argentino, zeiios), ofer,ecldopelo Ban-a direção a parte es-
.

temente, um lindo troféu defenderá sua corôa de cam- co 'éatarine�se',rtiva da popular émissora
a rua João Pinto.

.

cem as· seguintes inscrições.
'

peão mundial de peso mosca 5.0 _. O vencedo:r receberá
"Ao grande campeão brasi:-: (\ontt"-a Ramon I_�arra'a 18 de o pr�mio ,nos estudiQs da
ieiro Luiz Inácio, homena-

I
março, em Caracas. Rádio " JURERE", n1,lm de,

Irem de Archie Moore - Sã:) I '. * * *
seus programas ésportivos

. I
Paulo - 'Brasil, 1958·'. Um Brasil x Argentina é ° ma- 'noturno nos primeiros dias

gesto �legal}te que .todo c' ,tch-atração de hoje, pelo. de março. ,

�

estádio do Ibirapuera aplau- Gnr·Americano de Basket- 6.0 _ Para', sair vel)cedor
/"""_" .iiu com entusiasmo. BalI. o jogo terá começo as do grande �@,;néurso terá que
/ •

I..

;;.-------- """ 23,45 horas. Antes do jog·) acertar a �eg�inte pergun

Jóinville:' São O Grêmio Porto Alegrense, . preliarão perú e Uruguai. :'
;ogando '4.a feira na cidade "" 1 '" Clássico; ..

Luiz XMarcíli Dias de Bag:é contra o campe�o Além do Fluminense, Bota··

B
.

'

São Luiz "versus" Marcílio ,lOcal, seu hOlpônirno, levou i fogo, Bangú e Vasco, ta�bém' ,rusquense
, ..

anuJ;lcbida de vencida a pelej� por 2 x O (J ·Flamengo foi convidado Em Brusque estarão em lu-

e0l1quistando assim o bi-cal'l}
i p�'ra jogar em nosso Estadt!l. '

ta os tradicionais rivais Ca;
peonato do R10 llia;nde d�: 'Florianópolis, Blumenaul

e'!�l.OS
Rtmaux x Paisandú, em

Sul. Três catarinens'es sã ):; Jinvile são. as cidades qU'.'l : go válido para o Campe�
lais uma vez campeões c!esejam ver em ação o pe-I to da 2.a· Zona. No turno

" I I"vizinl)o -fi:1,l:4.d,- ""·-"1!éró,· :Jtão de Flaitas Solich. enceu o Carlos Renaux por
-\ f, -1..* *

i x.�." '

.. _.

-->------_._--

nando [inha�es':
.�. da Silva �

E' a seguinte a relação dos

Campeões paran.aenses de

futebol ·.desde a instituição
do c�];tame:
1915 - Internacional E. C.

(extintQ)
1916 - Coritba F. C.'
1'917 - America E. C.

.

I

(extinto)

1918 - Britania S. C.

.

1:919 - Britania S. C.

1920 ---: Britania S.' C.

19tn - Bl'itània S. C.

1922 - Bl'itania S. C.

1923 - B,ritania S. C.

lP24 - Palestra ItaU'a

1925 � C. A. Paranaense
. ,

" 1926 - Palestr� It�li�
1927 - Coritiba i. ,C.
1928 - Britania S. C.

1929 - C. A. Paranaense

(Cont. da l1.a página)

emb()ra
'amente envirunos o

siricero
.

abraço de pa

ns, augUrando-lhe ll1ui-
elicidades junto dos que

RIO, 1 (V. A.) - Em sua ria s�rá de Cr$ 250,00, obser-

reunião na 'manhã de on- vades os limites estabelect

tem, a diretoria da C.B.D. cos no item 6 (Código, art.

tomou importantes provídên- 51);
cias com respeito à realíza- e) as entidades que ,não

ção nesta capital, no dia:l3 tenham disputado pelo me-

nos 'um dos dois últimos cam
peonatos teráo direito ape-

h) A C.E.D.'fará observar,
�om rig?r, tôdas as demai5

disposições do Código do

Campeonato Bl'asileiro de

soa de cada delegação para

a hospe"dagem durante o pra-

zo máximo de 10 dias. A dià- Remo.
.- .._-'---

Força Que Renova-"-
Demétrio Schead- i... meSll10 nome daquela cidade

Afrontan,dl}, as perspecti-. e entrando, lenta!llente, no'
"as de uma �nterrupção, em percurso em consêrto e ago

Tijucas, devido condições' 'l'a tran�itável, cheguei em

precanas'
.

iile -determin,ado" tempo regulal.:; sem maiores
• 1·" •

trecho da estrada geral, con- ' novidadek
sequênte dO intenso períOdO Tendo sido 'bem Sucedido

r'huvoso que caíra illtima- 'nos assuntos de .caracter par-
I .

meilte, ....... abalancei-me, as-
.

ticular
.

que me" levaram a

sim m,�s�?� .� .��gulr, n� mi-I reali�ar semelhlj.rite. viage�'
(ro do' '<Expresso Br?squen-.I em época tão imprópria; pro
�e': com destino, à ca�it-ª,l do curei, ao terminar, revêr os

.
.

.

.
.

. .

Esta!Ío, .E' ,',l,l.�na con�.uçá') ,ami�os e conhecidos mais

oue recomendo, por seu 'as-
.

chegados.
• \

,i _.:...-A'
'seio, co�j�rto' e solicítude de Em· dado momento, ao

t:ransitar pela praça 15 de

Novembro, perto das 11,30._
. -

horas, nó passeio fronteiriço
'e pf6�mô ,� �àlácio do Go-·

(Cont. da ll;'a página) I
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Florianópolis, Domingo, 2 -de Fevereiro de 1958
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D·E I ril, �-O
• !:M.Aç.: ''O.R�M �, TQ4BALIfP"

o.,rc:íem do Ir.: Pres.:, comull-ico aos Ilr;: que no

dia 3 de fevereiro, E.: V.:, ás 19,30 horas s<!rú··

� na séde á rua Saldanha Marinho N. H-A a

de ereição para Gr.: M_est.: e Gr.: Mest:. 'Adj:.

•• :'Ül":. do Brasil.'
.

Florianópolis. 28 de janeiro de 1958 E:. V:.

OSN:. de OLIV:.
sec: .

'Homens�e-Algas�:,.
eqgpt. da 1.a· págipa) t

As cQFe�tes i�gr�4f-i-as condgzisse à estação ferro- em'um livro que, PNa mim, endereço -certo: as reror-

WÍI!ckelmann,; na
se jlQoWÜPra,m, Pfla a_Q.;le- viária de Cry�ir.Q�m yi-- se apr-N'enta em toda a mas de que 'necessitamos,

cl�sica "História.da .s�aj ni�d� do -clíma, I_la parte. tude das l:}m.vps �. �ver- imel1sa sinceridade s�cial. para esquematização de uma

Aq�i�", escFev��O d��1 mefl4iQ§�J do B�'Rsil, e, no qy�. e��g o Urq- Não esqueçamos,' pelas política social lançada em

lia, acentúa, em época dís-
pouco depois, na 'ter.ceira guai, não me .permítíam al- d�tas., a verificação de que termos de solução, mas la

tanciada, a influência da
comarca de São Paulo, que

I

cançar Nonoai e, daí, Passo parte desse trabalhp, pri- mentavelmente desfigurada

arte sôbre o tipo humano, � o atual Estado do Paraná," fúndo, IlO Rio Grande do morosamente impresso, foi pala demagogia, precisam

observando, textualmente,
se situaram os primeiros

I
Su], pelo promotor público produzida quando Othon se ser resolvídas, a fim de cea

que os italianos são majes-
colonos na Es!!,.aqa d.'!1 M�-.; <la Cl}marca, o meu saudoso alçára a determinada lide- sal' o emulsionamento sua

tosos, sem deixar de' ser-
ta, nas R�.oximidPdes do pq-f�igo Dr. Jorge Knoll, me rança política. I terrâneo de fatores adver.

graciosos, e têm o rosto
voado do Rio Negro, grfÍ- foi prometido perfeito co-

.

Época
/ trepida.nte de um� II'OS, na 'fixação de um c.aldo-

...�
ças á assistência que lhes' nheeedor da rezíão. 'd d _\

�� cheio, com traços t
o- v: a. moça e rica e subs-, de-cultura, propício á Inver-

completamente harmonío- prestou João da Silva Ma-,
- Cabôclo? - perguntei. tância, e em que ele, com o são dos valores cristãos for

sos.
chado, futuro Barão de An-,

- Sim, e da gêma," - imensurável coração que I matívos da nossa nacíonan-

Continuando, afirma.o
tonina,

'.

I
respondeu ...me ele. Deus lhe deu, convivia mais dade. -;

'

mestra CU,Ie esta fórm.a é tão !
Em San,ta Catar.ina, a ,"""" Çomo

se chama? intimam,ente ,L'Om as popu-

..,- -�;r ...1.� ,,,...:I ...J'� h I
o;rn Euclides da Cunha -contern

e�..:I�n.te. que ia cabéea do �'tIiAg1.tltª, U/J. fIIer,_,SiPijIn "M.;w' .-. :W.undertv�ld_. Gws JeGPlj!S IIl@P.O� ilH'orecidas.

'1f" � ...J 'tT. ..l�

(lestino social em sua obra.

mais hu.m. ilde do povo po_'8,,;y,es. "",e, f;l.!iBa e � SrfiU#!. tv�.rwald. �tia-14es .o� proble-uas,

'm!'" "1 I T ,H J
"Chanaan", de Graça Ara-

�r�a f_iDu,rar no q'l1"dro'
�l�, ent-f.e 7 e 1,2 Bê PlJ.�. Ff;tfímhei; ,,,�r�o, :rw não PQIJ10 o escritor ou o

,. ,..r t b d 1of)

� nha, é a 'esperança de um

embarcadas, por histórico mais sublime e I u r.-9- e txi8;marcou o in- dia jmedíato, se me apre- paisagísta, mas como 'ílu-

não seria mesmo difícil en-I g,ress� e� n�sso território: se�tou � ,rapagão, espa- minado taumaturgo.
nmalgama racial, em porfia-

.

contrar, entre mulheres de \ da primeira leva de'colonos daudo e forte, ( com quem' Deixo de abordar esse as-

da. demanda de um tipo étní-

I ale
- .

d d B
. d

co diferente.

baíjca condição, um �lo
maes, ormp os e re- �etel a viaja a. pecto, para me deter na fi-

B�l'a esculpjr pma JHno.. ." men, em nú�ro' de 635. I Contou-me _

sua história: gura de CaI!�I��io de Lara,
E o que direi de "O Estran-

O maior�tã a1ewijp 40
Com a p�ç� dos pri- I

-, o pai fPra um enge�lu!iro "homem loiro e magro, ris-
geiro" e "o Esperadb"; do

�cw-lo XI�� t� éWer-
.,meiros imigrWes, prden,?u ªlgmão, já falecido, que pa- cado de ângúlos, d'ol11o

grande Pli?iO Salgado?

,tados e ju;tos conc�itos �m
I o Presidente da Província,. ra ali viéra à época das de- azuis, grenha áspera e uma

N�
.

conjuntura atual, em

'''Laacoon'', ensaio admirá-
Francisco de Albuquerque' marcações da Colônia Mili- grossa mééha de pêlos rui-

que se d\Jeram transforma

vel, �mpre atual e' resis-_
Melo a Silvestre José' dos tar, ao tempo do Marechal vos no queixo agudo".

ções de base, tanto em �jl

tente á ação C.Qb.�iva do P��s, m�jor refor�o de Bormann, e casára com Ulpa
.

Encontro, nesse tipo,.a,in- : perficie como em �rofundi

tempo em matéria de críti-
mlllClas, fIzessse, �m de- cabôc�a. fluêI_lcia hispânica, através dade, a obra literária é efe�

ca. •
mora, �ôijla das melJ;lOres Os f}lhos, pela diréta in-' da colonjzação açqrita, a

to" cuja causa remonta ao

F;m um lindo quadro,
terras, para sí ser l�cªliza- fluênciam��a, não só não men.0s que Lara seja nome

fato social quê se quer pre-

dessa lindeza serena e tran-
da a p�imeira colonia cata-' aprenderam ·0 �idíoma pa-' de origem holand�sa. I venir,

corrigir ou evitar.

q1!i'11a, sem. emoções e sem
rinense.

_

! terno, como também foram' Não se ignora que, du-. -Eis, a meu ver, o superior

rugas, as figuras de Othon
Suvge, entao, a Colônia, tragados pelo ambiente: - rante o domínio espanhól sentilio construtivo dq livro

são gente feia maltratada
de Alcantara: - e quem de acaboclaram-se.

.

em Portugal, a Holanda €m apreço.

, ,

. t

pelo mar, alimentarmente
nos, ao recordar o dilúeulo --...Era interessante, nos dia,s atacou possessões lusitanas' Surgem passagens assim.,

deficitária.
'

.

, dIa formaçªo coloni�l n.esta: compridos da jornada, sob de aquém-mar e esse Lara' profundamente ;humanas, .

.. ,--
,--,-_

-('��A', 'T"A R I'NEN S E
E' irrecusável, nesse ,par- parte_dQ �is��io g�en-, chuvinp.a peneirada e ímpie poderá ser remanescente em uma síntese, que se-

ticular, a influência, e�r.ci- t�l, :qêO �e §eRl� iHiItado dosa, Quwir, em pleno cora;. desse domínio, transporta- ria trágica se não fôra

da .em. Othon, njo por E!-ça �Ja�, fins, de .-'
Mil*� e � ção,�Q, ªra�il, a�uele rapaz, do d,o norte para .o sul. I cOmpassiva:

de Queiroz, como a�ina-la �tz, cwe G:CãÇa fU'iPha seguiOOo, a minha frente, Ha trechos em que os de-
.

"Para ás bandas da Pa

o prefá�io, .� ,e a, de;;peiro.-, crl�u, .co�o verdadej.ras es-,: de�alç�do no�' arrEüos. ,com sajustru_n�nto� e as injusti-' lhócinha o apito de uma

de sua formaçj;o_eceana _,' �aca�, m�lba4,va$ : d�". ,U:trla v� cheta, e ,pI�ando _o fumo _ças SOClaIS sao flagrantes e fábrica; estridente e lon-
.

fir- mas, a meú I ver,: Í1Qr' Joãot,��ya conçepÇã�iterãria'? , úmido para o cigaqo de dámorosos, porque verda- go, ,avisou' que algumas

Grave, .no l?r� desci:t1-' �:!�emkn4'ó á' luta ho-' palha, cantar ea_ntigas b;m deiros: . ., criaturas iriam enganar a

,tivo do ..........itOr· '-.;.r'as-'l·lel·
.

..:;,_ .-iner.Il1·:;ea com o ambiente
I
nOSSas, bem brasileiras: I "- Quanto ganha o se":·

.......4' kI L'-V, j
fome com dois góle_s de ca-

nascid;o' em:Santa .Ca�á., aIfer!c�o,
/ qu�� não sen-

t -.

nhor? I fé e um punhado de cro-

As mulheres des'sa'�;':,�;_ rti!.á; no
..

,e�-!Ydp do elem,e.n.-, A c,aminho 'de São Paulo, I --:-�Tres mil réis e a ração
�"'e..

�
,eira. E eu pensei tambem

na.s, como. Angelina, _, ,são'-,�.., co.lomzado, '.
,a

magn.lfl-j Qu:em.
achar um l.enço.é

de peixe para o sustento. I
- d f I

naqueles outr�s seres qUE-,

cnaturas fisicamente re-
-cenCla (1S p �, en elxa- [lJleu. .. - Que mal lhe pergun-

.

'

, d' PI'
. Sal ad-

áquelas horas, em pleno

pulsivas," de seios m�r�c:', �s M.r.ImO.,· g o nes-, Um lenço _de barra verde, te:.e isso dá para viver? I

"T . f U

-mar ou na bôca dos rios, -

,e encardidos "e os ,homens se, orn:\OSlSSuno e encanta-. m lenço de, barra verde,-' Canta':cio, sorriu e me.-

,

d

.,... estavam provocando a

como, Ci.priano, "têm no
or "O EStrang�iro"?

I Que uma. c�bôcl�me deu... tendo 'as mãos nos bolsos

E "=..,·d M'U "

morte para que as mulhe·

sangue aqueie mole fata-
.r!L-I a. U er , a inte-

remendados, encarou-me

1
' ; -

lismo das .raças· sem vonta- ressant� n�r:e a ,de Vival-/ Paciente e resignadarnen- de frente" os pêlos do quei"

de".
do Coarapl?' I te,�v�nciamos as etap�s da xo espetados, os olhos com-

casebres de barro Virgem,

.

I E (CD Bl
-

"d'·'
.

,

em alguma conca de ma-

Logo de início, verifico a
O' r. umenau, e VIagem.

- primidos: ; !

. F
. d Sil ? I A-h' d

.

- rinhas, ou num sombreado

.�sign,ação de rebanho -ao
erreIra r '

va.
.

. _

perce .l-m;
. �a imposl- Dá ... dá sim ... E é pãI"á

enVes de cardume:
Entretanto, no nosso an;t- çao do meio sobre o homem não morrer logo de fome!"

risco de praia, en,tre pe-

"Um pescador das,praias biente, a vis geimanica, PClr e sôbre, a raça, ieis que do Condensa tão curto pe-
dras, tivesse a' ilusão de

,
,

da Laguna poderá nao dis-, vezes; fracassou: ' _' 1 engenheiro alemão� daquele ríodo, coIrio lamina de la- que viviam".

dt1S''Wmes: dias 12, la �. 14 .à� fe_ver��re. tinguir, pelo cheiro, um Dal, o nomadIsmo, nao- velho Wunderwald, restava boratório, amplo material
Encontramo-nos diant�

��fjYls:. J�ÍfP.'� I""illo., araçá duma goiaba, mas não fixação que -Aurélio Pôrto
I
somente um cabôclo brasi- pará pesquiza social, em

de um flash da nossa deso::.,

: _ As transferências ' sejam pedi� .an.tes confundirá o Mênininho observa tãq bem no desen- fleiro, de olhQs azui� e ca- uma d�mocracia' onde se· ganização, pois nesse trecho

� ·.Ié fft�o. D9C�tos.�·�tre 15 (
coI_ll.o Pai-João ou qual- volvimentQ economico do

I belos de um louro suj.o. do-- caPeCe da formação educa- de terra, descrito afitológica-

.i�, p!Mrãq-llm�,spl:tre:-W'� de C� &O'J)O. quer' que apareça no RE-' Rio 'Grand� do Sul, sobre-' minãndo a paisagem com a tiva de forte espírito "de' mente; o drama é o mesmo

.

. MATRICULA 1-958 i
t

'

$rturso CóIegiaI- dia 17-2-58.
BANHO (o grifo é meu)" tudo no ciclo primário da admirável figura humana e classe, para que estas se observado na região amazô-

t(tetiêeiros anos -'18-2-58.• '
pela primeira vêz, vindo_de pecuária e no extrativismo� com as toadas folclóricas realizem pelo que valem el,nil'la, nas ca�tingas do no!:-

.

� _ 19-2�(i�. .

_ _

. outras.�agens l�nge�'. ,

_
..1 �a erva-m�te. f c.o� que cadenciava a len- exp��em, na função real e: d�ste .

ou nas coxilhas meri'"

s�.e,C. Me_dlo
- 20 2 58. " Memnmho e Pal-Jo�o sao' Entre nos, por exe�plo, tIdao da marcha. organicamente representa- ClonaIS.

_ Qti�m �ver faI!a:doADae:lfaml
es por doe�- designações praieiras de de":' aS evasões do nucleo de Sãof E, por veezs, quando o tiv�' do regime, a�da pri-' E' o' desnível, entre::\s

�s de 2.a CHAM A ogo que esteJa.
.' .. I '

. . ,

.

.
' I.

jI..ftaBádas, "';',�11-� 26,.2-5&. t,ermIDad�s espeCles de pel-
Pedro de Alc�tata, a �ar- crepusculo meliIDcoh�a�a a- mamlI��nte se�uzI�� pelo

I
forças compositivas e atuan-

,!i\I}�i.�, 4e,maú:�,M'e.á: I xe e, aSSim, -' �uero crer,� ge� esque::da do Ma�l e a
I que�e �berbo pa�el.de ,excl�s�vIsm� .

arItmehco do
..
tes da produção, entre o Ca-

WR�taªo_ c��pfeia:'hw1usÍ\7e id�as, fotogra- .

- ao usar Q voc�l� reba- q�atro legu�� � mel� �a: ser�ao, a hora cO�VldatIva sufraglO pohtI.co. I I;ltal e o Trabalho" entre o

.

; ":,, ""j�\. t",�'. I nho como , desIgnatiVo. dej
sed� d� mumClplO de Sao

I
do pouso,' com cantIgas que Sem co�qUlsta de taro'a-

I Es�ado que quer conter geo-

os alunos de 17 �os ou cardu�e, tenha o �scrl�r Jose, sao alarmantes, (l��-I
evocavam o p�do �e nha m�gnItude,

- �b�a len-; -graficamente uma nação ,[t

se vahdo de um regJ.onabs-_ for.me constata o reIatóno
f
nossa gente, perdido, ,nao ta, paCiente e metódica -, que ele não ampara, a quem

às
mo qualquer que eu ignó': em que, em 1835, o Pre�i-. raro, na indefinição do foI-' as nossas comunidades per-' não educa, a quem não aten-

1'0, mas que, francamente, dente da Pr:ovíncia Dr. João clore: manecerão no estado em
I
de, pelo menos com apre ..

me ch�cou. ,

. • 1
Jos� Cou.tm,ho,. descr�.via �oI.

que as surpre:ndeu. a vigo- : ciável parcela mínima de as-

,

Senti, em 'Homens e Al-
,
governo unperIal a sltuaçao I

Eu naSCl naquela serra,··
I
rosa observaçao humana dó sistência social.

g:s",. a in��stável �redomi-, angustiosa �m, que a

comu-1
Na casim:a beira-chão,

I
grande . escritor br�sneiro I Eis os males da nossa tão

nancla, mUltas vezes, do ni$.�e se deblaterava., Toda cheIa de buracos, de "Homens e Algas", ven-' ('Qnclamada civilização de

HABITAT sôbre o elemen-I 9bserve-se com que jus,-, T�a cheia de buracos, do apenas, por essas praias, fachada.

to humano:,
.

_

. I te� e precisão Qthon d'�a Onde a lua faz clarão ... - batidas de ventos� de ne-
E, á sombra torturante de

"E
A d A

I be
. too

. I *
'

bl' d
! .

m ,torno a canoa na-
I

sou re�umlr o um CI-

L
'I mas, QS agu· os �pectos todo esse imenso cortejo de

da,m marrécos de pescooç.o· clAo �.e nqssa evoluçãoo eco- J '" Nã,o me, 'impr,ess"ionou �m que constituem, com ine-

_

miserias e de dores, de ca,-

azulado e a um canto, JWl- Inormca � uma paIsagem" Homens' e Algas a extra- xorável determinismo, o to-

sõbre a matéria do, 4.0 ano
' d lad

t d
to ás táb-yas do ranch.o de rapi a, em uma pince a -ordinária> capaci ade des- dos-os-dias Ide um povo

José. MueUer, o Já-tedigp ';'igorosa, cheia· e
,

d�';' ; c,ritiva .

do, autor,
.

dpno de triste e sem esperança.

mastIga uma_ cabeça de ga- te: - nesse Jose Mueller, u� estilo realmente'encan- Não se deve encarar n,as

I
I tal' I

"

de ponto-em-branco; o pro:"

linha, rosnando sem ces- da inha, vês, dos a tdeu.': tador, escrevendo prosa Hguras de Othon, - e o fe.;

,

..'

.

sar". I
tschen mas soterrado pelo com yivas sonoridades poé- �("U tlesconhecldo prefaciado:

no Exame de
,

Eis, em José Mueller, 0, ha.bitat,
e atolàdo até a aI-I ticas e f�ndo marinismo -, como arrumadas oaisa

qeseerideií.te• ,�tilPs cor ma no comodismo fatalista co�.os· que m�lhor o te- gens de cartão-postal ou co

�en.t�s d� imij§ração .germã- I
das pqpulaçães do, litoral. r nham feito na lite:çatura na": '-lori�s qu,dros de, vistavi-

nicai que, venci4.o pelo A pp>posito, ha muitos ci�·
J sion literário.

ciência das categorias profis·

'meio, desF�o na I� anos, �erj.mentei esse fe-' Calou-me, - isSo, s'�'-, "I'piopeira dds asce'll!denleS,�" meno.

,e
profundamente,' a vida Ele é infinitamente mail>.

,

/ �gueu os ret,_noS e se dei- f
'

Necessitando, nos idos � escorrendo em toda.a an- -1?rofundo e seu livro: reserva

xou ficar p li, vegeta-II 8, no mtJnicípi� ele Cha.- gustia de sua realidade de

l�as naturais proporçoes, oon·

�'-,'
tivam�te, ., * �ap.cbo. pe'::>�':i� � guia que me uma pena ide alta linhagem, )'em

séria advertência com

�--�--������������

"

RIO DA,' 'GRICULTURA
DE; ;EXPANSA,O 00 TRIClO '

EGIONAÍ. DE' SANTA CATÀRINA

IVI'SO'
Be Expansão do Tdgo, Q�j#i�dQ. J;>l'0-
brifa colocação da prese�é safra de trí

olicita dos srs, pr.odut�veijfleP�s,

�toria Regional do S. E . T. em

.� S;m'ta Ca1larina, sita à rua Tenente Síl-
�

A'

, odia 31 do corrente mes:

etal dísponível nâ safra 1957-'58,
'

para

�.os; .

las já vendidas, declarando os compra
',.� it!('jfllf i

S quantidades já entregues,
" de��dEmdo

mencionando.os moinhos recebedores;

o disponíveis, por colocar, e os locais err.

am armazenados;
,
fica a indústria moageira local bem cc

tantes das emprêsas db G:entro e Norte

a prestarem até aquela daJa e na Inspeto

ada, os' 'escbarecímtptps. �iB�: '

quais as quantidav&'"de tr� n�iQR-al'
or conta de sua qlji)� desta SjÍra ,r.jl�io
rod'utores-vendedo:res;

quais .as. quantidades já
$ recebimentos;

.0 ...... 4uais os saldos disponíveis, indicando os ar-

1..:se.--,eBÇgllt�
depositados.

E.T. desobrlga;.;�e'FPJ»Q.ver ,I.}; �19Sii

, nacional, cujo dísponíael, .em *diência [

ndações, não tenha t�do a SuIa �i��ia
, !l-.
pr'lanópolis, 22 de Janeiro de 1958.

..

.

Wilson Augusto da Costa Sch.iefler

ê: ffil IR. do ,S.E.T. em S. �.

res e os filhos, noS seus

rências e de abandonos! G

Que vemo}; ? I

A demagogia, campeiando

fisionalismo político, avêsso

f:' alérgico. á seleção natural

e valorizaaora do sufrágio; o

não-sentido de ,auto-sufi-

sionais, males que só o Cor·

porativismot como árdua

missão .de algumas gerações,

daria solução.

(Cont. na, li.a pág.)
!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pedimos aos nOSSilS distintos leitores: 'o obsé-

'�Iquiu de preencherem o coupon abaixo e remetê-lo à
1nossa Redação, a fim de completarmos, quanto arL-';

tes, o nosso cadastro soêial, fi
Nome " -,.. :: .. : .• ""1'"

'IRua :.
' .. "

" , o'••

M-ii.e " . o,., • •• '" •••••• , ••• ',' •••••••

I

Pai' , , .. , . - o' .. , •••••••••••• ....... . "., ..

D<,\ta' do naschnen to" ; ......•

Estade civil
" .

Emprê,:!-o (j� ca,rg(J ...............•......... ; ...•

I Cargo do Paí {!v.1ãe)
-

;
: .....•.. �.

#êr#r#i@êêêêi'êêí#li#l..E#.i_L

VIAGEM COM SEGURAN�A
E RARIDEZ

S6 NOS CONFOR'MVEIS MICRO-ONIBUS

DO;

R·ÁPIDO '''SUL-B,.R''AliitfR40n1
FLorianópolis _ ltajaí C__,Joinville - Curitiba

Ag
A

nCI·a • Rua Deodoro esquine ."

e .. Rua Tenente Silveira

'ADMISSÃO AO' GINASIO
PROFESSORA PAITICUlAR

PREPARA-SE ALUNOS PARA O EXAME DE
ADMISSÃO AO GINASIO. _ TRATAR PELO

TÊ,LEFONE 2 4 2 7, - Período da Tarde.

CURSO' PARTICULAR SÃO JOSÉ
DIRETORA:

. PROF.
MARIA MADALENA DE MÓURA FERRO

. Precisa-se de professoras normalista� .com prática
.'

de ensino em 1.0 e 2.° anos.
Paga-se bem. Tratar à rua Saldanha Marinho, 34

de 9 às 12 horas.

EDUCANDARIO SANTA CATARINA
Precisa-se de funcionárias para os seguintes êargos:
Diretora, Econôma e Enfermeira.

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

'

horas da manhã.

COLÉGIO - "C9 açÃo DE. JESUS"
,

Edital para o ano letivo de 1958
Entrega dos documentos para os exa�eS: "de admís

'Ião �iQ Ginásio q�,2() a 24 de Janeiro _' dàs:"9 ãs�12 noras.
Inscrição aos exames de admissão aô Ginásio é à

Escola Normal dia 29-1, das 9 horas às. ]2 '" rla'l 14 às

\6 horas.
.

.

EXAMES
Aidmissâo ao Ginásio (para vinte vagas) dias 1: .1-

fi e 6-2-58. ' '.

,

\

\10.
.

. �

PROGRAMA no MES

Grno'de,Carnaval
. Apesar da impossibílidade jia vinda de, conjunto,

"Os Copacabana", será-realizado a 1.0 de Fev�rei-
1'0 _ sábado - O GRITO- DE CARNAVAL de
1958. - Reserva de mesá 'ria secretaria a

Cr$ 100,00.
/ '

R o G R A M A D E F E V E R E' r R O :- 58

DIa 1 - Sábado _ Ilrlfo de Carnaval _.:. Com a pó-'
p-ular orquestra, "Os Copacaba
na", elo Rio. Reserva de mesas
-ria secretaria.

Dia 15 Sábado :-- Carnaval'
Dia 16 _ Domingo -- Carnaval '

\

Dh 17 -- Segunda - Carnaval _ Baile Infantil _
'Início 15 horas.

Terça feira-=: Carnaval.

� 1I
,

\ I
i I
I I
I I
I I
J i

I

,

j
i 1

:hesultados:· dia 10, às 9 horas .

EXAMES DE 2.a E'POCÃ
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 _. TI
Sald. Marinho, 136

.

" ,.. -

Dia 7-2.- das 7,30 às 17 hs. � 1 e '2.o'Pl�hnÍir;o
Dia 8-2 _ das 7,30 às 17 hs. � 3. e 4.0 Primárí«
Dia 12-2 _ das 7,30 às 17 hs. _ Jardim da Infância

CURSO SE,CUNDA'RIO
.

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

As aulas da 1. série Glnasial e as novatas intema s das
demais séries queiram trazer' 4. '. j
Dia.12-2 _ das 9 às 11,30 hs. _ 4. sérles do Gin áe«. I I'

Dia 12-2 _ das 14 às 17,00 hs. -=- 2. sér iessdo Gin ásio
. Dia 13-2 _ das 9 hs. 11,30 hs",- 2. séries d@ Ginás io
Dia 13-2 _ das 14 às 17,00 hs,'- 1. séries do Gin.ás io
Dia 14-2 - das 9 às 11,30 rs . Curso .Normnl, Cient if ico

e Clássico
'.'

I
Dia 14-2 - das 14. às 17,0'0 hs. _;_ Pré Ginasial

REABERTURA:DAS.AULAS
Dia 1.0 de Março

'

Turno da manhã: às 7,45 horas �

Turno da tarde: às 10,00 horas c; ,No dia 1.6 de Mãrç� as al�as apresenfem-s� de �����������������������������������
unif.orme de gala completo : blusa de manga' comprlda, V E N D E _ SE

·'

S :0 L' I V E I R' A"
0 '

:,'boina, luvas, sapato preto, fechado.
t: IÍ

Curso, de preparação para o Lar -
anexo ao Colégio I semestre de 1958.
Março e Abril'
Curso para Senhoritas das 14,30 às 17,30 hs.
Maio "

,

,

"

Curso para- CozinheiJ�as, das 14,3'00 às 17,�lO ns

( (Gratis)
Junho

Diversas canárias Ambui.

S u C e's s o r e,sguezas, sendo brancas e de
côres,

Canár-ios de côres de can
to. OSNI �GAMA ,

. REPRESENTAÇOES' .....CONTIl. PltpPltlA-
IMPORTAÇA0 _ TINTAS E VERNIZES .

,

[zodutos- da Sherwín & Willians do Brasil S. A.
KEM TRANSPo.RT-OPEXIKEM 'fONE
DISTRIBUIDORES

Rua Jerônimo Coelho, 14, - térreo - C?,. Postal, 239
FLORIANúPOLIS - :0:, - Sta. CATARINA

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

Certas gaiolas simples eCurso para Senhoras, das . .14,30 às 17,30 hs.
Julho de criação em perfeítoesra-
Curso paru

- Professôras; das 14,30 às 1'(30 1-}';.
. l 00

.

Matrícula para o_Curso nas 3.as e 6as. féir-as, l!as:
16 às í7 hs: '�,'

"

.. '. t Tratar à Rua Schutel n.

Confetçies ,81AI[ttlll,,�8....
4

nés�ta._____
Estabelecida" rlésta Capital,

� á rua
-

Salda�ha"';'Marr:-'
nho, 129, tem vagas para os seguintes emprêgns.:

'

a) Chefe de- Bordados á mão;
, .

b) .Costuúreiras �om bastante �Ifrâtic;a; .. ; �" '.-- I

e )' Auxiliar' para' serviços .gerais de 'Escdtói�cHn.-- _

r-..-................-�-_

. conhecimentos de Córrespondencta Com'êic"tal;

S' A L A S d) Bordadeiras Para serviços de tarêfa á d.úi.nidEo. Proporciona o melhor Pentead�, - corte de

As interessadas aos divérsos serviços deverão apre-
. cabelos qualquer tipo - Permanentes Frio

ALUGA-SE VARIAS EM PRÉDIOS TERREOS E 'sentar-se diariamente dás 8 ás H horas, e dás 14 ás 17' . Elétrico, etc ..

CENTRAL. INFORMAçõES N_0_T_E_L_E_FO__N...E_3_5_12__h_0_r_às_n_0_el_l_d_e_r_êç_o_a_cl_·m_a_. -..:..;.:;;.I,...__--'_�:��-:.��:..-.:.. R_u_a__V_i._ct_o_r_M_e_ir_e_ll_e__s,__1_8 ,.-__",_ _

-

--

Escola' Técnica de, � Comércio
,

.

SERNA� PERflRA

C I.A.

'de

C I A.
/i

1- N S .J I T U T O DE' JE-l E I A
r� r ',P :0: R A . N G_ A "

CLUBE

6 DE
RECREATIVO

JAN'EI R/O
ESTREITO

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

B'A L L E T

r=:_=�==_=_=_=_=_=_=,_.-:::�:::=::,1l
I.

Dia.6 _ Quinta feh·a.- BINGO, com .iuicio às

. ?O horas.' LESCO
Dia 15 - sábado - BAILE CARNAVA ,

'com inicio às 22 horas.
.

Dia 16 _ domingo - VESPERAL INFANTIL,
com início às 16 horas. ," ,

"

,

D· 17 _ 2�a feira - BAILE CARNAVALESCO
la ,.

com ini,cio às 22 horas. •

NOTA' Para o programa acima aludido, sera

Obse�vad�'a seguinte regUlamentação: .

11.
a) Os' cartQes para Q BINGO serao postos

vend,a, ao prêço de Cr$ 30,00, cada um;

b) Para os bailes cal'11avales�o� as. mesas po·

derão ser adquiridas com o sr. Lld�o Silva duran

te o dia, e no
- período das 19,nO �s 21,00 horas,

diárlamente - na séde do Clube, aQ preço de ....

Cr$ 200,00 �ara uma noite e Cr$ 300,00, para ,as

'2 noites, , f
c) Para as "Senhoritas será rigorosamente exi, '1

gida a apresentação da carteira social;
d) Para, os associados será e"igida a apre·

sentação
.

do talão correspondente à mensalidade

de fevereiro;
e)-A vesperal infantil sel'á exclusivamente

para os filhos de sócios;
f) Â vellda de ingressos para pessoas em

trãnsito, será efetuada, mediante apresentação
por associado, durant QS três dias que antecede- )

.

rem .à.s festas carnavalescas;
g) Por determinação da l'epartfção competen,

te será terminantemente proibido ,o uso de lança,
.

pe'l'fUlue no decorrer do baile infantil, bem como,/
.

ente,- nos bailes' noturno.s.

ES'{OLA DE

APARTAMENTO �-�

,

N,O;CEttTRO j
Al�ga"se'

, apartamentos
recém construidos à Rua

Lacerda Coutinho, 18. Tra

tar na .Casa Veneza.
.

---- -'---'__
. ,--�-.-

ALCIDES ABREu

R E o.U E�' C Oe! TRP. ·.A··
'·FAZENÓ.�, púsLíCÀ

..

C�!xa P'nta' ?A€
Jt'ÔRj�N�PO'llS" 5ANTÁ (A;ARINA
.;; .;,' .. ..;:-

.

',.

ALUGA-,SE
Confortável e e.spaçosa re

sidência recern construida à
, rua" Luiz Delfino 37. -

Tratar à Crispim Mira, 88.

L E I,A
ASSINE

E
D I V V"L G U E-

"O E S T A DO"

PR'DGRAMA E REGULAMENTO DO.
.

CARNAVAL DE I bailes dos dias 15, 17 e '18.'Na matinée "infantil
1958 somente poderão dançar os menores de li'anos.

"MOMOLÂNDIA FUNCIONAL" 2), E' rigorosamente proibido o uso de -lança-perfu-
__ P r o g r a m a -- me no Baile Infantil.

.

,Dia 15 _ Sábado - Baile com.tnícío ás 23 horas. 3) No Baile Infantil do dia 16, domingo, hãverâuma
Dia 16 _ Domingo _ Baile' Infantil, das 16 ás 19 parada de fantasia, com . prêmios.

'

horas' e Baile Juvenil, das 19 e) Rainha do- Carnaval
_

ás 22 horas. Como todos os anos, será eleita a Rainha ·do Carna-
Dia 1'7 _ 2.aFeira -'Breüe, com início ás 23 horas. val do Lira.
Dia 18 _ 3.aF�ira _ Baile, com, início ás 23 horas. I.MP' O R T' A N T E
'-- R e g u I a m e n t o --

"

1) E' Expressamente proibida o uso .do Lança-Per-
a) Reserva de Mesas fume como entorpecente... '

1) As senhas serão' distribuidas pelo sr. Francisco 2) A Diretoria 'selicita aos srs. associados a finez'l
Medeiros, na Sede Social, ás 7 ho�as da manhã do de não levarem pessôas estranhas ao quadro so-

Idia 3 de fevereiro, 2.a-feira; daI. Outrossim previne-se de qUe somente po-
2) A reserva será feita no mesmo dia 3 de fevereir<\ derão freqüenta'r as festas de Carnaval �s sócil)'s
2.a-feira, ás 19,30 hill'as, na Sede-- Social.

. ql).ites com a Tesouraria
-

(mês de fevereil:o), sen·-
NOTA: E' obxigatório a apresentação da carteira do obrigatório a ápresentação do talão respectivo

social e do talão do mês de fevereiro do cor-
e da <oarteira ilociaI.

rente ano, par� o que o sr. Cobrador. est:n'á ' CARTEIRA SOCIAL
presente para o contróle. •

'

. A Diretoria comunica t'ambém aos srs. associadob,
As me�as serão reservadas pelo próprio sócio oú por que' será' �,1 1� l�igol'osamente exigid'a' na poria a CAR �

, pessô,1: de !lua famUia. TEIRA SOCIAL. Porisso, solicita-'se aos srs. as'sociadoi
b)' Rreços da Mesa , que aintla não possuem a respectiva Carteira So.cial. a

1) Para 3 bailes - Cr$ 500,00 fineza Oe providenciarem a sua emissão, para,o que de-
2) Para 1 baile .:.,_ Cr$' . 300,00

vem entregar na Secretaria do Clube duas fotogràfiai'
NOTA .. A 'mesá para uma noite, só será vendida
• .

..'. '14h'
3 x.4.

a partlr do. dla 15, as. oras.. _, Aprovado pela Diretoria, emc s�ssão realizada em

Para os Bailes Infantil, e Juve11.1l nao ra
17 de janeiro de 1958.

reserva de mesa.
.'

.A DIRETo.RIA
c) C o n v i t e s·

.

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

1) O Clube não distribuirá ingresso. Para as pes

sôas em trânsito, poderá a Diretoria, a seu cri

tério, e sob a responsabilidade de um sócio, ex

pedir convite, medIante o pagamento das se

guintes,..iaxas de frequência:
a) Para casal e .dependentes (até 4) - .1.200,00 para

tôdas as lfestctas., d t (t' 4) 'Cr$ 50000 '(Fiscalizada pelo Govêrno Federal)
b) Para casa e_o epen en es a e _

, 1 STRElTO _ Florianópolis' _ Sta. CATARINA
Por uma- festa.' ,E .

E D I T'A L
c) IndividuaL- Cr$ 800,00 para tôdas as f.estas. ,

EXAME DE �t\.DMISSÃO CURSO COMERCIAL
d) Individual _ Cr$ 300,00 para urna festa. -

BA'SICO:
•

.

e) Estunll.l1tes _ Cr$ 500,00 para tôdas as festas.

NOT�� O, convite não dará direito á mesa, que Inscrição: 3 a 14 dei fevereiro
.. .--.

,

I Realtz,ação dos exames: 20, 21 e 22 de' fe'v�r�ir'o.,será paga a par�. - EXAMES DE 2.a E'POCA.
'

- Os coonvit.es só serão .fornecidos � 'co- /' - ' , ,

. 1l1scrição: Os 'al1lnos devem reque_rer a insç.i"ição ate
meçar do dIa 14, 6.a-felra, das 14 as ,18

..

ho'ras na Sede Social, pela Comissão 31 de JaneIro.
_ "

_

'tO N-
,. tendl'do em h'lpõ I Realização. CIos. exalhes; terao iníci,o no dia 20 de

respec lya. ao sera a , .

-

." ,
�

I d' d poda 1 feverell'o -. o ,

tese a gumn, pe 1 o na-
"

.

i MAT-TIrCULA rARA OS CURSQS COMERCIAL BA'.
d) M e n o i' e S .

menores nos I' RICO E TE'CNICO DÉ' CONTABILIDADE
1) Não será permitida a entrada de-

I, Prazo: 3,8: ?8 de 'fevereiro..

._------__..-�__._. ----_...

�==========-- --"'======�=-======�

ADVOGADO. ,:.:

ALBERTINÀ SAIKOWSKA DE GANZO, AVISA
AS CANDIDATAS AS AULAS PE BALLET QUE
ABRIRA AS MATRICULAS NOS DIAS: 12-13-14

DE FEVEREIRO DAS 15 AS 18 HORA�,�E ,AS AU

LAS COMEÇARÃO DIA 13 DE MARÇO P; V.
,

Florianópolis, 22 de Jane
....i_ro_d_e_,1_9_5_8_----....

SITIO VEND'E�SE
VêENDE-SE SITIO SITUADO EM POT�CAS, MUNI
CIPO DE SÃO JOSE', DE 320.000 M�TROS, COM CA

SA PARTE PLANTADO � PARTE COMPOSTO DE
, .,

MATAS OOM MADEIRA. DE LEI. '

AGUA EM.ABUDANCIA. TRATAR COM O SR.

NEWTON, DUARTE SCHU',l'EL 38, TEL. 3140.

1Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



i .; sábado (tarde) Farmácia Vitoria
Farmácia Vitória

Praça 15 de Novembro, 27

2 - domingo Praça '15 de Novembro, 27

8 - sábado (tarde) Farmácia Esperança
-

Rua Conselheiro Mafra

9 - domingo' Farmácia Esperança Rua Conselheiro Mafra

15 - sábado (tarde) Farmácia Moderna
I

Rua João Pinto

1 e :- domingo Farmácia Moderna Rua João Pinto

18 -. 3s feira earn. Farmácia sto. Antônio Rua Felipe Schmidt; 43

22 z: sábado (tar�)
23 - domingo

Farmácià Catarinense Rua Trajano
Farmácia Catarinense Rua Trajano

.

O.servrço noturno será efetuado pelas farmác'ius eanto Antônio, Notur-
.

na e _Vitória, situadas às ruas Felipe' Schmidt, 43, Trajano e Praça 15 de

Novembro, 27.
O plantão diurno compreendldo entre 12 é 13,30 horas será efetuado

pela' farmâcia Vitória.

ESTREITO

2 e 16 (domingos)
.9 e 23 (domingos)

Farmácia DO CANTO

Farmácia INDIANA

-

Rua Pedro Pemora, 1627

R.ua 24 de Maio, 895 -

�.,

,.;,�
,O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias no CAN'rO e IN�

DIANA.
.. '. "'""""'".. �......._�" .. _"""""''',"",_''': �:;�,

, A prosente tabela não poderá ser alter�da sem prévia autorizaçã� dêste

Departsmet o.
D. Iii. P:, JQJ:

Luiz Osva�do d'Aeampor�,
,inspeitor de �afriúfc�i _.- ,

; ,-,,"

.
"••IIIII.C- , .11.

......3e �••••••••••...-._ I!t••Me•.,..��••

\

IEIII & Cia.
FIL'IAL

Ruã Cons. Mafra, .�
.

Cx. POSTAL, 48

MATRIZ
Ruá Felipe Schmidt :i3

FONE - 3711

�:A(ESS·ÓRIOS PARA AUTOMóVEIS E CAMINHÕES -
�-

-

"--'-_-_

�-;",j �' (
,

.

�__ -t, . ,-. ,

Corrente" p/ pneus Panos acamurçados
Cortiças em folha Papelão hidráulico
Cruzetas . asbesto
Debrum para grafitado
guarda-lama' Parafusos

. Djaframa Platinados
Disju,ntor Plásticos

. Encerados Pneus pretos
.

, '>.;.... '_ Esmeril -faixa b;r.�ca
L: ,_ _ji.:� Faroletes

Feltros
\ Ferramentas

,i";' '�Filtros
... Fios

"J�_:'� Fuziveis

;", � .:1 Gachêtas
Graxas

};"':L' _.' ,Graxeiras··
i l'!'.

-

Lâmpadas
\I

.

: .,-ii Lanternas
Limas. para
platinados

Limpadores-parabrisa
,
f;'" ,Lonas para freios

.

....... ,i Macacos hidráulicos:�::... -

realejo
simples

Mangueira�
Mólas
óleos lubrificante.
para freios
para amortecedores

Acumuladores
'

Amortecedores
Amperôme'tros
Arruélas
Automáticos
p!motor arranque

Baterias
Bobinas
Bombas
de gasolina
de ar'
de engraxar
de água

Borrachas p/freio
Buchas

-

Buzinas
Cabos de bateria
Calibradores
Câmaras de ar

CalIl;urças
.

Canaletas
Chaves �

't !�
Cimento p/radiador
Cólas "_'>

, ol1.Qellsadores
Conêiírões

'a!:�a;���:oli�a
CQP�' para �.

bomba gasolina '

\

Correias pl:!ra
ventilador

'��1r: � .�
...... , •• I:

Polidor
" ,Porcas

, ]�lebites
.

\ ;Re(l�tôr�s,
[;; , "':

- ,,' .-\ 'Regtilâdores voltagem
':?t .:; "t Remendos .

.

-.;; . �." Resistências
_"\:. .. - _ .. :_';",.�

.

Rotores
Soldas _,

Solução plbaterias
Terminais

Tintas
Tubos de borraenb
para gasolina'-

, de cóbre
Uniões parà canos d.e
gasolina'

V.álculas
Vélas
Vidros

/. -I

.• , ... ""1 •.

Conselhos de -Beleza �

DES ..ODOR
MODERNO

Ú. T I L
�

Á G R A D Á Y- E L \
i

."

Para ,a' Desinfecção .1

dos, Sanitários
HIGIENIZA
DES'ODORIZA
AROMATIZA

Distribuidor Exclusivo'para
"

SAN T A (A T A-R I NA
Na hipotese, o paciente

(;ompareceu á sessão,
.

-deu B r a s i I i a n o d e Sou I a .

:�:::� �::�sequep�:::t:s: Rua Vidal Ramos, 36 - Telefone: 3848,

� .

... l

llue significa ter exercido

.

F I O r 18: a n o' .:p o 118, Sefetivamente a função de
_

'

Jurado, uma vez que não foi ,
------,'CI'-RC�U'-LO-DE�'--AM-A-DO""""""R-ES-." -DE-excluido da lista por motivo, -

:í:::c::��::::. para 9 �xer- ORQUIDEAS DE FLORIANÓPOLIS
;Não necessita pois, que

\

seja sorteado e vote no Con-
selho de Sentença, como

quer José Frederico Mar

ques, ou que conheça a sala

secreta, como éntende star

ling, por demais r�gorosos
em seus respeitaveis enten

dimentos.'
��es os motivos

-

por que

se :concede a ordem.

�orianópolit, �� de ja-
nei�Q de 1958

•

entre os vinte e um [ura- quido também chamado de

parafina liquida, ou, sim

plesmente, oleo míneràl,
Os de- origen::t vegetal pa

'recem penetrar melhor na

pele do 'que os minerais e

os de uso comum -são os

oleos de amendoim, oliva,

côco, sesamo, algodão, rící

no, abacate.

Quanto aos oleos animais

ÓLE.O PARA A MASSAGEM I Feitas 'estas ligeiras eon- cincoenta gramas; oleo de \.
I .

' '
DO ROSTO ! síderações a respeito' dos sesamo, cíncoenta gramas;,,().(

flABEAS -CORPUS -:. JU-'· Direção de Milton Lei te. da Costa e Rubens Costa. Dr. Pires oleos que podem ser empre- colesterina, duas gramas.

RADO - PRISAO, ESP�-
J U R I r, P R U DE N C I A ção. Rec.olhido 'á cadeia pu-

Sob a denominação. d� gados para a massagem do Oleo animal para mas-

CIAL. . l-
,

. blica, requereu' ao Juiz da oleo para massagem encon- rosto resta o problema c!'l. sagem: - oleo de tartaru ..'

- Exerce efetivamente beas corpus n. 2.783, da

I
o parecer verbal do exmo. Comarca, pnsao especial tra-se uma série de produ- escolha do melhor deles. É ga,/cem gramas; oxícoles-

a função de jurado, Comarca de 'Joinville, em sr. Procurador Geral do p o r t e r e xe r ci d o tos tambem conhecidos pe- dificil uma resposta pois terina, duas gramas.

aquele que, sort,eado. que é ívm p et-r-ante o Estado, conceder a ordem. eietiuamente a função de los nomes de oleo para os depende do caso que se tem Oleo misto para mas-

para a sessão perío-: Dr. Hercilio Alaxendre, da t impetrada. jurado, nos termos do art. musculos, tecidos, etc. AI- em vista e do gosto � ca- eagern: J- lanolina anídrí- -T

dica, comparece,
.

dá Luz e paciente João Ten-, O. paciente foi. condenado 295, X, do Cod. de Proe. Pe- guns são denominados de da um. Daremos entretanto. ca, cinco gramas; celeste-

numero para a ínsta- ner. a pena de um ano de re- nal. removedores de rugas, ali- adeante, algumas receitas rina, duas gramas; oleo de

lação da sessão, Acordam, em Tribunel1 clusão, por crime de cor- Impetrou então o pa-
mentos cutaneos, embora S!!- selecionadas e que servi- olíya, cíncoenta gramas;

Vistos, �elat!l-d�� e dis-. de Justiça, por, vota:çã? l rupção de menor, estando o I ciente hab�aus éO�U8. que [am expressões que não re- rão plenamente. Nossá opí- petrolato liquido, cíncoenta

cutidos est,s autos de ha- unanime e de acôrdo-éozn I
procêsso em gráu de apela- lhe foi negado, por voto de presentam, em 'absoluto, anião contudo, é que uma gramas.

.

'
•

desempate do ilustre de I verdade. Mesmo a adição ao formula mista, contendo as NOTA: - Os nossos leito-
ln ,. _ • [J.

-

DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA I
sembargador Osmundo NO-,

oleo d� certos corpos co�o três espécies de óleo tem res poderão solicitar' qual-

_ , • brega, por não. ter ficado
f
a lecitma,

.

colesterina, nao merecído . melhor
.
àcolhida ouer conselho sobre o tra-

Planloes de Farmaclas provado o exercício efetivo I
chegam para proporeíonar pelos nossos clientes. tamento da pele e cabelos

MÊS DE' FEVEREIRO /'
da função de-jurado, ou ·se.o, qualídades m�raculosas. '.

Oleo mineral para mas- ao medico espeeíalísfa Dr.

[a, tivesse comparecido ele .

Quando multo servem pa- sagem: - parafina liqulda, Pites, à rua Mexico, 31 .

á' sessão perio.dica ou mes-' ra preservar ou restaurar o cem gramas; lecitina, duas Rio de Janeiro, bastando

mo tivesse tomado pa;te co- tonus muscular e essas pr�- gramas. enviar o presente artigo
mo membro do conselho de priedades provêm mais da Oleo vegetal para mas- deste jornal é o endereço

Sentença, como sustentou o massagem do que do próprío sagem: - oleo de olivia, completo para a resposta.
Relato� .

o.
.

exmo. snr. Des. J produto.
Belisario Costa. De um modo geral 'JS

Já, agora, em novo ha-' oleos para massagem proce

beas corpus, juntou o. im_I dem de três fontes princl

petrante a :prova do' efetivo I pais: minerais, vegetais e

exercício da função de [u- I animais.
.

rado, mepiante c�rtidão I Os oleos minerais provêm

passada pelo escrivão do de produtos que foram ob

críme, pela qual se, infere tidos pelo refino do petró
ter sido o .paciente sorteado leo cru como o petrolato li-

dos, para servir na sessão

do juri, tendo comparecido
á mesma, em 18 de feverei

ro de 1952.
Igualmente, consta o no':

me do pacien:têJoão Tenner,
na lista 'geral- dos [uradcs,
referente"" aos �nos de 1953,
1955' e 1956, sem, que haja

" I

síde excluido por qualquer
,

outra Causa. os mais empregados são OI!

O péi:ts�mento de Espino-
. de tubarão, baleia e tarta-

la Filho, é que: ruga, todos eles tidos como

"eietêé
.

efetivamente �,ricos em harmonios capa

runção de :j�radõ, o cidadão. zes de rejuvenescer a pele

que, sorteado pará formar o do rosto mas cujos resulta

corpo de jurados- de uma dos nesse particular são

, sessão' periódica, não se ainda duvidosos. Ao escre

isenta de servir, .compereee vermos-sobre os oleos de na

regularmente à,s sessões de tureza aI_limal merece uma

julgame�to, embora não' te-' !';tenção especial o uso da

nh� fUIícion�do �o conse- lanolina que é uma gordu

lho. de sentença, ou Po.r não ra extraida da lã do car

ser sorteádo, ou porque as neiro e empregada larga

partes' o recusem;' e assim mente para massagens, mis-'
,

.
,...

.

pensamos, de vez que, o ju-
rado, prbcedendo dessa for�

ma, demonstra o in�uito de

pa.rticipa,r dos trabalhos,
-ativameÍj:te ... Cod. de' Proc.

Peno Bras. vol. IV, Anot.aç.
665, ao art. 437.

Tambem Ari Franco re

tificand<Y opinião ánterioi',

t�rada com quaisquer óleos.

A -lanolina tem grandes po

Ilularidade pela fato de que

. sua estrutura interna é ci-

tada como a que mais se as

semelha à gordura do corp�

humano e, dessé, modo, de

fácil absorção pela. pele.

afirma que:

"o que serviu em uma ses

. �ão de _julgamento, embora
, não tenha tomado parte em

.

um Conselho de Sentença.,
deve merecer as vantagens,
�e isso porque pOderá acon-

I' i::!�é,�=::::
teado, seja 'recusado por

·1: 'qualquer: das partes,' e as

I 'sim, súa participação em

_,
•.Consell1:0·;de Sentença, ocor

.. reu :por'motivos independen-:

I'
tés de su� vontade, não'sen

!d,O. port!lri,to justo que se lhe
,

. negue' um beneficio ao qual

_ ..1
não se furtou, tendo feito o

.

que dele . dependeu, e que

era atender � convocação dq
• Juiz para, o serviço. do Ju·

I ri". Ó Ju],"i e .a Constituição
Federal de 1946, pago 129. Osmúndó

, ,

Wanderley da
.

Deste' modo, o compare·· Nóbrega, Presidente·'
cimento à sessão periocUca Ivo Guilhon, Relator'
do Jui'i, pelo jura.,do. cons- Euclides Cerqueira Cintm

titui efetivo exercicio da Ari Pereira e Oliveira

Alves. Pedrosa

Arno Hoeschel

Fut. présente, Hans Bünd·

gen
"

A T E N ç lÃ O
Matrícula'Para o Curso Primário
As Revdas. Irmãs Franciscanas residentes a

.

rua Vitor Konder, 4 avisamque está aberta a

matrícula para o Curso Primário de 1 à 12 de
fevereiro. A DIREÇÃO
-D.�lj"rl�':I

' ,.

----�-

CURSO PARTICULAR- "SÃO JOSÉ"
Diretora: Prof. MARIA MADALENA DE MOURA

FERRO
Curso correspondente aos Grupos Escolares, e pre

para para Os exames de admissão. ao Ginásio.
No ato da matrícula, os Srs. Pais pagarão a primeira

mensalidade e jóia.
MA-TRICULA: De 28 a 31 de janeiro., para os anti

gos alunos do. Curso. De 1.0 de fevereiro a 12 para os

alunos novos.
'

Abertura das aulas, a 1.0 de marco.
ENDEREÇO: Rua Saldanha Marj�lÍo, 34.
HORA'RIO: de 9· às -12 horas:

.

1

t

Em reunião realizada em 17 do corrente, o.s antigos
,e novos componentes do Círculo' de Amadores de Orquí- /'
deas de Florianópolis reiniciaram novai fáse de trabalho
do referido Círculo que se propõe Pugnar peÍo colecio
namento, divulgação e defesa da :"Laelia Purpurata" e

outras- plantaso'rnameritais.
Foi aclamada. uma Diretoria provisóirià ,que fíco.l1

assim constituída:
Presídente. de honra: - Dr. João Bay,er Filho
Presidente: - Christo.vão Nunes Pires
1:° Secretário: --:- Inelino da Silva S'nntos
2.° Secretário: - Antonio Viéira de Oliveira
1.° "Tesoureiro: - Manoel Rodrigues de Araujo
2.° Tesoureiro: - Alfredo Richter
Ene. Relações: - Aquino Silva

,

Comissão. organizadora dos Estatutos: - Abib Riba
- Nicánor Conti e Armando Jaques.
'A séde provisória situa-se à Ruá Felipe Sc:hmidt, 34

- Sala 1 - sendo o endereço para fim de correspon<;lên-
cia: CAIXA POSTAL nr.,7 - Florianópolis.

.

I

_. . --_._----.------------�

- AlUGA-SE
Vêr ,e tratar no local, com o sr., LUIZ 'TAULAIS,

(Em frente ao Lira)
-

.

Magnifica residência a Rua Tenente Silveira, 130
ou pelõ fone �821.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



omens/eAlgas�,.
ccont, da s.s pag.) ,.

Assim como ° escritor, Roberto, Rosselini, reaüsadoz
. o hOll1em que a pena de

� (tambem "conheci muitos de. "Stramboli".
IS . bl do

.

non. como
se fora um 11-' pesca ores; alguns morre- Othon realizou estílo que

U:�t:�:,:.�!:f::O��: ;:: ,::o'::':nru�::O:;e��: �;:'::�;:;â�,::,:�:m:;. -(cont�u,·.fana:M6fBp-·a,-g-RI'n':-a·�)Ã-'N9"5-:Dc�.'A�·.··F�e"·rrov'l.arlo ! J a,,''. I'J'�a' II·t s e dos responsaveis, ma escura e de. cozinha no escreve. . ..�." L '

.

igen e
, 1930 - -C. A, Pal'l;Í;naense 1954 _ Coritiba F. C. I'

-� '.' ::, �,
'. "

'. �."homem nascido em uma chão, e onde faltava luz e Pinta, - pinta é o tenr.o' ,
.

_ .

1931 _:: Coritiba F: O. 1955 - C. A, . Monte Alegre
ira de areia, como u,�a gra- sobrava miséria". -, pinta períodos inteiros.
I

1 r que até um E outra passagem, gote Na ..... , . 'h
1932 ---;-"P,alestra [Italia 1956 - Coritiba F. C. I #

•

a qua que" quaias mannnas, pela 1'933 _: 'C�ritib� F. 'C. 1957 _ ',Coritiba F. C.
'

, ,.
Coi póde pisar ou remoer' jante de realismo: suavidade de tintas e de de-

tla', em tudo isso, uma be- "Pelos ranchos umídeeídos, senho, pela sensibilidade da
1934 - C, A, Paránaense RESUMO:- oontíba F. c,

11 e'l' e ra 10.P 1935 - CcrItíba F. C.
'

.
,

.

lez/a trágica, porque verda- ou pelos casebres escuros e nuança ou da gradação, usan campeão 15 vezes; C, A. pà-

� ',' J, J,. }." ",1936 - C. A. Paranaense "

,
.

"',el'ra e real. ,.,pisados, por certo as crían- do' a técnica aparente de le-. ranaense, 9; Brítanía S. C.
,,- 1937 - C. A. Ferroviario

Já não direi um homem ças choram com fome, sob as ves composições ,cromáticas, ,,' 7; C. A, Ferroviario, 6; Pa-
1938 -, C. A. Ferroviario

sadio ou uma mulher, mas chítzs serzídas, junto ás oín- há qualquer coisa do subje-' lestra Italia, 3 e; Internac1o- -----..

-;' ',.
'

r
'

Vnl::o";,�:=�nn:������ .�:�atí:!� :::��::; �i:!::: ::, ':".:�: ::,:;: ::� �o<�t1b:.;';"�n",· :a�:���,=.::�o::���:::.� tr,8fI�.USor,a ·(tc,eallra." 1941 - Coritiba F. C.

J)1enos, uma criança alegre; homens que' vivem do mar, pação pelo conteúdo. r'a um, Foram realizados até 0 novo suprimento de, O suprímento de fôrça'.
1942 - Coritiba F; C. ,

-

_ farandula de ,maltrapi...; se os barcos ainda estão Em outros trechos, porém; J I
"-gora. 43. campeonatos. r nergía ",transistorizado",. "transistorizado" da Gene-

1943 .....:.. C. A. Paranaense
. , I '

lhOS, analfabetós e esfomeai emborcados
-

com êsse mau processa-se flagrante modi-. 1944 _ C. A. Ferroviario
* * *

anuncíado pela �nternatio- ral,Electric concorrerá pa-

d'os,' a braços, desde manhã- tempo que já -tem mais d,e rícação. I
O v,eleíro da Ilha de santa

.

,-

t
.

.

I
ra 'se conseguír a redução do

, _ 1945' - C. A. -Par�,"naenfile
. i.al G-eneral Elec rIC para .

21'nha; com o grave probte uma semana e não dá mos, O uso de tintas básicas, _ ' Catarina, com séde na :Prai,· "

.

"

custo d� manutenção plúa
. I 1946 _ Coritiba F. C. I, � .' _ '. ser usado em SIstemas trans-

ma d� sobrevivência pela sa- iras de melhorar nem, de ce- diremos assim "-, despidas I
i.ha, roí fundado no día l.o

.

t os consumidores tanto' de
J 947 - oontlba F. C. missores ,- recep ores de .' ,

-
.

'ma das neces ·,.'er"" d t traí
- . ,}e dezembro de 1942.

.

I
"

d d o

tisfaçao mim ." ", u -r e ons neu rais, nao místu- .

, rádío -é ° -prímeíro de seu pequenas c,omo e gran es
.1948 ......:. C. A, Ferrõviari,o

ridades elementares de vi.., Si "Homens e Algas" fosse rando,' na palêta do Artista
] 949 _ C: A. Paranaense

. x x x
gênero a ser lançado por frotas, porque substitui ,;\.

I filmado, só poderia dirigi-lo OS elementos píctórícos, va-.
"1950 _ C. A. Ferroviario

Nas cinco disputas da Ta-
uma grande emprêsa fabri- 'parte 'receptora de suprí-

_------------------------- lendo por sí sós, na sua crúa ça do Mundo,'o Brasil colheu
. cantezíe equípamentoa-mó- mento móvel de energía, A

C-f
-

'018-1 LIli'
1.951 - Coritiba cF. C.

lt d baí

fiO epçoes a·
função objetiva, 'pelõ exclu- os resu a os a aixo: maior parte das unidades

ti II' , .,' sivo escôpo 'da fórma, senti.
1952 - Corttíba F:-C. I,

I
veis de comunicações.

tranemíssoras - receptoras
mos um, não sei que de' vau

1
. ._ Destina-se o mesmo a ga- de radio à venda no merca-

Estabelecida nésta "Capital, á rua Saldanha Mar�. 9 O RUGU I'Gogh e de Gaugín. ;1 30,NUA .rantír ·maior segurança no' do usa- ftírnecimentó de
nho, 129, 'tem vagas para os seguintes emprêgos : •

.

a) Chefe de Bordados á mão; .

Othon imprimiu profundo 14 de [ulho - Brasil, 1 x tugoslavía, 2
"

equipamento -rnóveí de rá- energia de vibrador. A nova

b) Costuúreil'as com 'bastante prática; sentido de beleza'literária a
'22' de julho -

B�aS�193! �I�����; O •

dio e considerável Elcono- uriidade torna desnecessá�is,
c) Auxiliar para serviços geràis de Escritório, com l'

'

....·t '1'
.

t
'

ub t·t
. -

desse lvro, que, - reyl o -, . 27 de maio _ 'Brasil, 1 x 'Espanha, 3 .1
mia n,a substituição de pe- 'a fr,equen e s s I Ulçao E!

conhecimentos de Corréspondencia Comercial; f
,1) �orda(]eiras para servi-ços de taréfa á domicílio.

('ontem endereço, e em cujas 193& (FRANÇA I'
ças.', ,I Vi,bradores.As intel'essadas aos divérsos serviços deverão apre- páginas!? escritor, por �ezes, 5 de junho - Brasil, 6 x �olonià, 5 (prorrog.)

scnL1r-se diariamente dás 8 ás 11 hQras, e dás Í4 ás 17 exausto de tanta miseria, de 12 de jl'mho -= Brasil, 1 x Checoslovaq\lia, 1 I

h"=";'�";O;7(-Jp.A{ Ã�O-- i�����j����\!:::Jl:: :�,�rB��f;:�u!a,
1

força ,IIU& ,B,eD.,BvI,,',T�·va. Kosmos Apóstolos Vva. Panayotl). Kutsoucu,'! I I
"'I

-, " hospitais -, engalana a tor,
I'

28 de junho.--'- Brasil, 2 x Suiça, 2 (C�'ntI'n"'_,a na 6.a pa'g.) I
com largo_so.rlso .nos lablos

l �rtlC)pam o contrato de� eus filhos Helena eJoão' '" , ..,
,

-

Dem 'io tura daqueles quadJios com 1 de julhO -, ,Brasil, 2 x Iugoslavia, O
I verno,. _ depare� com, um numa atitude. franca, como, .

I 9 fie julho - :aras11, 7 x Suecia, 1 I IFlorianópolis 25 .. 1-58 extraordiária capacidadedcs
'

" .

I
Eenhor J'ovem e de apárên- s:: (fossemos velhos conhe-

FI
' 13 de julho -:- ']�rasil, 6,x Espanha, 1 I,j orl::tnÓp.olis Curitibu critiva, com o sedativo paisa-.1 id

-·c'UR--so-- A-N'TONf�',�- -D"-E-'- "BAo<RROS gístico de fino lavôr; mas a I,
16 d_: julhO -:- Brasi�'9�4 \�:;;���i, 2

. __, I �: �:���!�io:ind�:::::i;
c,

;,s'ao àpertar-me a mão"
,

• "

2 ti A
"

'

ct:_iatura humana continua '16 de junho -_Brasil,' 5 x Mexico, o. demor,adamente. Defrontan- em tom admirativo e natu-�'

EXTERNATO FUNDADO EM 19 um pobre mOlambo, que a" 19 de junho -' Brasil, 1 x Iugoslavia,' 1
,

I· ra'l'.",

,

.

22 ti' •
' I do-se, veio ao meu ,encon-

I
Alfabet'iza e prepara para os exãmes dé admissão Escritura,s g�rante� criada

.27 .de junho - Brall!l,' 2 x-uun_�la, 4 I ,

Olh
'

nosso queri,-
.

tro de 'forma inesp.erada e",
-

.

a, so, o

,ao Ginásio.
_

. .' a Imagem e semelhança.de.. . __ "

..

"
. cio mestre'

MATRICULA� ge 2? a ,31�,d,e j�iro, ,das 8 "às 12 noras. Deus ' '. '
,. . .... ,' '�����'�tlllr= '1111.11,'111'11111111 ,rrf4I11I!U��"'�'W":';; I R t ib

_. •

t

'

'lÃ"

Mi��iif���att�7JIi; ':::eP::.:gad�
a 'pri-

I ij!:!�:d:nd7:, ::; 1-
- - " "

��J(P'
'--,

�'!";�,""'''Z·.. i�-�,���
�

: '1 ,::�::-:�!��i�d�'::'
ENDEREÇO.: Fernando Machado, 32. o trabalho como dever so-;

i ;n , ..� blante bem familiar. De _ia":

I
,�

Para o.s. Estados mais distantes, enviamos por via aérea" sem aumento de des-
os nossos colheram nova vi4 pesas, Junto de cada coleçãq segue o programa, CÚ'ntendOl m.atéria.',€o:igtClaSl,
!él'ia esmagadora: 9 x 65. � , condiçõe's, L-bcais e época:de e::oarmes, \e tudo que disser relSpeito à Escola. relêvo.

Moscou � um novo recor- ,�= r�f' 1!!lR'$)
,

].111 !.IP;_I_moo._MilIlI,__� E' o fruto colhido da arvo-

de mundial dos 80 metros ;e............. te desímvolvida; o resultado,

com obstaculos foi estabele- : �
.

C A B A 'M' D ,E C H E G A � . i, ce 32 .anos. de luta permanen

:::t!�:,·a:::a :::ao Gda�i�� I:MOTOR[S D',ESE L' GM 1:1 �:::.-�:�e�o =:':"�
"9"110. It

' .
-,

"

1:1 r:ompe, norteando novos ru:..

- -,_ .·�·.·oI : r-epr,esenlam eles,·mais F,ÔRÇA em, menor " 1 ,'mos na escalada do bom ca-

1!WI!I.!W!l!P.I'N!I,;I. ESPAr:t· e de CUSTO ma.is 'haixo: "I minho e;do bom senso.'

'I , Aquela frase, - nosso que-

·11 - C C II'J�U R' TOS 'E L E T R J C O S - ':_1· rido mestre, ,é a força qu,;!

:
"

MARITI140S � ESTACIONA'RIOS J
me dá al'énto para prosse- -

guir na senda dessa bôa cau-

.•
' DE 25 a 440 H� P. • sa, tão iIicompreendida entrp..

.Ula;.�;'::'�1: ': 1
JI!!I

1.'••_ ',.Mo.iilres de reconhecida capacidade: ,.1
nós, a fim de que a juventu-
de, - homens que serão am'\

ri
.

'Inlorm'açies detalhadas. Sécção .1 nhã, possa' abranger quanto
• E' d I' GENERAL MOTORES • tem de educativo na evolu-
IJ c um_ pro u o ' '.

, I i!ão eugênica ae um povo, __

! H O E P C K E " a' a prática desta ginástica ge-

'I ,Matriz' Filiais 181 nial, que·é o 'Jõgo de Xa-

f••••�••••••••fi••••••� '
drez.

Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional
TABELA DE PAGAMENTO 'DO MÊS

DE JINEIRO DE' 1938'

cial, eu coloco .em minha es

tante, em lugar 'de honra, o

llvro que tanto, me erffOcio
nou, ';Homens e Al�as", --, �
livro tr1ste e verdadeiro - 1escrito, não, apenas pelo prl�

,

moroso estilista, m�s peloJANEIRO D1A 22 - Ministério çla Justiça - Mi
nistério da Fa2ienda, Poder 'Judiciário, Catedráticos da sociologo de observação agu-Faculdade de Direito, TribUnal de Contas. ' ,

DIA 23 - Ministério da.' Educação..._ Ministério do
da e percuciênte, refl,etido,

Trabalho, Min�stério da Agric�ltura, MifliStéd.o da Via- por mais que insista em ocuI ..

ção. tar, na personalidade mar-

DIA 24 - Ministério -da Saúde. '�
'. I

cante de Othon d'Eça. '

DIA 25 - Procuradores e os' que" não receheram
'

-

Inos �i� ��imil'APosentados Defil'litiV�S. I' "all"rl-a- -,1-0-,28 -..,. Aposentados provisórios, Salário Família. _. ,'�". . I!.
:

"

. '�I29 - Pensionistas Militar,es e Provisórias.
DIA 30 -'- Pensionistas Civis. ,D', f' I IDIA 31 - P!,ocuradores e os que não 'receberam 'uraSI � reo e

:::�H�!���m�:, �i!� tab;;;9:::,ento de 'todos
"", "p,.• 80',',10·m'.b,·a I, IFlorianópolis, 21 de Janeiro de 1958, liMario Salema Teixeira CoelhD. I I

,

. Delegado Fiscal. ',' I No embate que sustenta,·
.

NOTA - Tendo em vista a recomendação do T!"i- ram 5,a-feira as seleções d(J I:
hunal Eleitoral de Santa Cata_rina, solicitá-se i:I<:; 'pesso2E B�asil' e Colombia� no Sul·
que rec,ehem vencimentos,. salários ,e pro'::=ntos por esta Americano de Basket-Ball,

I
D . F. que providenciem no meÍlor _Pl'azO, a substituição
de seus TíTULOS ELEITORAIS, considerando-se o

prazo estabelecido em Lei, findo o qual serão suspensoó
os .pagamentos dos que não se habilitarem com os novos

TiTULOS.

OI,DfM D'OS ADVOGADOS DO BRASil
.

'

'Sessão,de ·1a'nla Calarina
Edital N. 11-58

ASSEMBLEIA GERAL
(2.a convocação)' ,

De ordem do sr. dr. Presidente, convo'co os senho
res Advogados inscritos nesta Secção e no gôzo de seus·

dire!i,os,. para a sessão de AssemWéia Gel:al' (art. 59, I. ',.'-o •

do negulamen�o (.) que se'l'ealizarp. às nove (9,00) ho-
ras do dia :1 ôe Fevereiro vindoUl'o, na sede desta Sec
Ç::lO, à rua Trajano N. 1, ..3.0 anôar.

Ordem do Dia
Discus'são e- aprovação do l;elatório e contas
da diretória, referentes ao exercício ,de 1957;
quaisqu.er outros assuntos da competência da
ªssembléia.

Floria,nópolis, 23 de Janeiro de 1958 E

1)

�) ASf:INE

Este�am F!regapaÍli
1.0 Secretario

DIVULGUE

"O E S�T A DO"

SE VOCÊ ESTiVER eURSAJ"O J1JlJ':POSSVIR A 4.a >SE'·
,

,RI� GIIfASIAL ,

-SE VOCÊ TIVER 1-9 ANOS OVeENOS. ._'.

lagurie,ns� ,que me escrevera

ainda, há· poucos dias. Ti-'

nha .0. mesmo áspecto e fa-

to era. cEmbora me fosse

compl�,tam.ente des.conheci-,

do, de imediatO' reconheçko
como sendo filho do b'ondosd,

Esta é a 'Sua. 'oportunidade
....

de garantir Q futuro, de ser oficial do E:Xército,
da M�i-inha ou da' F.A.B.

•

Preste exame para uma das Escolas:

E,SCOLÁ PREPARATO'·BIA 1)E CADETES'{do Exército)
ESCOLA PREPARA 'I'OiR1A DE CADETES {da Aeronáuli·

/"
.

'Cà}
COLE'GIO 'NAVAL

lar suave do pai. •

I Antes desse encontro ha-

I
via solicitado, pelo reembol-

1>0, ° livro de minha, autorIa
"Xandrez Intuitivo" El o fo

lheto ..o Impossivel Aconte-

"

Para isto, pre�are-se convenientemente nos pontos o�ganizados pelOl corpOl es
pécia-iizado de professôres ,da EDITÓRA INCA. Rigorosamente dentro <}ps
programas oficiais, de tôdas as matérias: Milhares de questões passadas em

,

" exames, resolvidas e racionadas.

E -'D C (d' E ',.., 1 8 ) ,. $ I!JftO E, por sinal.. enxadris�a
.

. c. .. O' xércilo -- � Vo: umes - malérias ,"",I';, lU ,.,0 fervoroso, com, (>timo cabe-

E. P • 'C�(Aeronáulica .- l volu!De - 4 malérias) Cr$ ·600,:00 I
Gal �eóri�o; alem de alto

Colégio Naval 2 volumes --: 8 malérias} Cr$.700:00, II ��::;I�narIo
I do Bane?' do

. _

' l'a! A rázão dessá aproxima-
EDITORA'INCA - Avenida ,RioBranco1 185 � S/1108· 'Rio

(;e", neste figurando a fot?
que tornou facil a identifi':'

cação.

I
'

ATENDEMOS POR REEMBOLSO POSTAL

rão, - em, si, talvez, para

muitos, seja corriqueira e

vulgar; mas, para mim, os

tenta significação em, alto

r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Senhor Dir�tor do "O ES
TADO".
"

Saudações muito atencio-
sas.

'

,

Em' me,U nóm�, e' no de
diversos corWumid'ores ve-

,', � - , '

�h� pledír:U�e o favor' de SOBR,ARAM MOEDAS ESTRANGEIRASalerto» a COAP para qu,e
'

exerça umajíscalização se-
' � 'NO'l'EllA-O' C'AMBIAlv..e:a nos diversos açougues ':"

'

,

eXtste1l,te's em 'nossa Capi.. ' RIO, 1°: (V. A.) -,Por ror-: :1:\10 na Bolsa de Valores

tal, por le/Starem os mesmos' ça da.acentuada elevação desta praça, dos 141'mil dó- Os motores eonvencíonaís
em flagrant� desre 't ' i dos agios, as moedas come- lares-convênio com a Ar- de aviação mais potentes
,PortariJas da

'

l �et51,as

I
çam a sobrar em grandes g�n.tina, ofertados� :J;?a cate- (usando pistões) são os

d
,

" "qU,
e e' orçao a qUantid,ades nos leilões de gorra geral; somente foram Wright EA-3, projetados pa

ven,. er carne' por pr_eços su- cambio. Ontem, por exem- licitados 81 mil.
, ra 'o gigantesco L-l64�-A da

perWt1€is aos tabelJaldos. Es"�' �' Lockheed. Com' o apareci-
ses preços variam _ no mento da versão mais mo-

aç?ugue, da rua Crisrpim :::�:::::::"""""'<"""<'>h"""""'" , derna de sua série L-1049"

lVItra, a, carne de l.a está I Súper-Constellation,
à fá,·

sendo vendida a Cr$ 4600
brica resolveu dar.. lhe essa

desde há alguns doas,' '';''0
extraordinária potência Ue

• .� 12.600 HP. É por isso que o

açougue da rua Estêvets Jú- Súper-H (como /
o da Real,

_ Sexta-feira eleição do rr

' ,

- - ni<>:r, passou derrepente a
Que se vê na fotografia) l

Conselho Diretor - 0\ PODER DO,

\
C_r$ 50,07J� no meroodO 'bem ;;_. além de outras- melhorias

Co d D
" sido did t b ' sensíveis, tem maior velo-

m a presença' .o 1".
' ven a am em a Cr.f' .Flortanópolj .. " Domíng'o, 2 de F

.

de 19'58
J

_

Ed d
,.

D
50 00

'ii' " evereiro u cidade de cruzeiro que o

�l�tíl��:����' �SP�R!��:GENS:_ ·:�":!::h:�1?i:.F!E. -N°
':

o�t�I(' I-a's' da Academl·a --::-e'i �ve lugar sexta-feira última, . O grande lançamento que
' �sso por estarem pagando o "

"
,

'

'

.: _' _'.
_

J/ái-?,r-2'7.:��.!..�l�/7" ,
nos salões do Clube Re,crea- a Rádio Guarujá vai pro- t�post� de Vendas e Con-I '

' -��-l[f"-
tívo "6 de Janeiro", a quin- mover, no setôr de rádio-" s�gnaçoe,s que não pagavam
ta reunião preparatória pa� tea/t,�o, com a iradiaçã,o ,da há mu,ii.os a'!1'0s.

Tornou-se, na verdaçie, Os Concursos de 1958, 1S" l"llO sobre: EnsaIO,' Trova,

f d
_'

d R 'I Pd" um grande acontecimento to é, do corrente áno versa� Jornalismo e Folclore. NOVA YORK, 1° (U. P.) -
ra a un açao o otary nove a de Raymundo Lo- .

o er'llCli esse ,denodado I'ntele',ctual, o Concurso m's-
'

'
,

,

'I x' X· x

CI b "'dE t 't "O L f"'� h
F'o�tes, cientiIicas declara·

ue, o s rei o. pes; I 'PODER DO ODIO" JorrI,a �er cegar Q,O Pre- tituido pela Ac�demia Ca- .'

Não foi possível, material- ram que o Brasil figura en-

Entre os assuntos debati- está ,despertando desde já o sidente�' COAP êSte. apê- tarinense de Letras para es:- MARIT! PINHEIRO mente a publicaçãQ no se tre os países .pelos quais

dos figurou o da' eleiçã� do mais vivo interêsse entre lo, que e da classe pobre timular' e amparar a produ- ,

'

gundo' semestre de i957, d� passará' o satélite
.

artifí-

CÓllsêlho Di:r;etor .do Clube os ouvintes désta c�pital e ,P?is o� ricos pagam semh:;ão literjr..!'ia éntre nós,_ �., ,MACHA'DO
REVISTA DA 'ACADEMIA. cial Norte-Americano Ex-

a qual devera realIzar-se na de todo o E t d dtscrnttr e! compram o t' I
.

Inscrev�ram-se onze cap
_

A Imprensa Oficial, apetar plorador, disparado, esta'

,
,'

_

. ,s. a o.�". de, '

,tpO chdatos: Na forma _do regu- da bôa vontade da sua di- madrugada ao espaço side-

f�OXi�� r;união -d� 6.a �._ Essa hlstorI:t e�OClOJ;lan- ;arnde quedlhes apraz. ' I íámento dos concursos, o Transcorreu a 31 de Ja- r�ç�o e .dos demais fUI?-cio- l'al., ,

en:a, Ia.
,

'

.

te, contad� '_e� �OO cápítu- �

gra ec�n o muito� fi�-
.

jul�amento dos .trabal?t?s neiro p
., . nanos; tmha compromissos Pelo contrár10,_ o satélite

. S�be--;se q';l� a cha�a ofI,.. los �ensa�lOnéQ:��':;'s'��á pa- mo-me.:. so par_a conhect-, �era a 22 de fevere1ro proxl- ,.
.p. o an1.versarlO na-

I inadiáveis:Além disso, essas nor�e-americano nã.o pas-

clal esta assim orgamzada: trocmada com "exclusivida- m�to da Redaçao, paro não mo. _ '

,tahclO d� poehs� e decla-I dificuldades foram acresci- sara em nenhuma ocasião

Par P
.
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- Da Com,issão julgadora de- madora mternaclonalmente das por fatores ligados as sobre a U,RSS. Os sinais ,do

a resl en _e:- r. e- e, pe as jas ELETRO- tear ma v�.o com o
.

meu verão fazer parte dois es- famosa Marita Pinheiro l3ua� atuais instalações, in- explorador poderão ser ou-

-feriIJo Angelo Piaza TÉÇNICA, distribuidores açougue,iro, setnão é' capaZ critores não academicos é a, Machado.
'

"uficientes face ao volume· vidos na frequencia d cento.

�ara
\

,Vice-Presidente:, dos rádios e'radiolas SEMP. a:f:é que tique seni forneci- -abertura dos trabalhos se- Residente n R' d J
dos trabalhos oficiais pri- e oito ou cento e oito três

.odilon Bartolomeu Vieira' Os prindpais personagens' menta de carne., rá ,pUbliéá. .

o 10 e .a- vados e ao próprio edifício- l!1egaciclos. , " ,

Para Secretá,rio Geral: de �'O PODER; DÓ ÓDIO" Ass.- Fernando Francisco Os prêmios' em dinheiro e nelro,_ onde nasceu, Manta onde funciona �IO, 1° (U.' P.) -, Archie

Ae'cl'o Cabr'al N
í

AI - d' F'l
",

C t I)em assim 'as Men,ç'ões hon- Pi�heir:o Machado, num Essa Revist� continua a Moore" campea-o mu'ndl'al de
, ,

'

eves " exan re,
' avio Helena '

os a

, Para, 2,.0 Secretário: Marta,- Pedro, P.a�lo, Bl'd'l'�
- Rua, Lages, / rosas, que caberão aos me- gesto dê raro carinho pelo ser. o pontó alto do prog,ra- peso meio pesados 'enfren-

N b S hl h
s n. \ lhores tr�abalhos não pre-' nosso Estado, vem se dedi- ma deste ano. �ará o portugues Julio Ne-

a o� ,ç ic ting ta, piana, Alzira, Juvenció, P 'd.' ,- miados; serão entregues, em cando a torná-lo cada vêz
x x x ves, esta noite, segundo�,�

Para Tesoureiro: José, Virgínia, Gonzaga ,e re 10 ,para' '11l1n'_ se.sS,.ão' sOl,éne extraordina- . '1.. Ve,m obtendo franco êxito clarou seguirá terça feifh:

Mm I Alf d B b A d � d
mais conl'lecido e admirado o MOMENTO ,ACADEMICO.

, ,?e .

re ,}) ar osa, . ril:?an o terão seus papéis ' nameJite co.nvoca a.
no País e no exterior.' Seu

próxima as vinte e três ho-

PI-l:tra ,D1retor de Protoco: mt�rpretados pelos aplau - �,"I·Onam'e'nto do In's-I taAm'""!I)1e,a�deamipaUbIPl'CraoÇma-°o.v,�ermá" lar, em Co'pacaba'n,a" no di' _
Trata-se de,um programa ras para os Estados Unidos.

9: didos componentes do "cast"
.. 'IA'

li�erario irradiado todos os CIDADE DO VATICANO

.

Acy Cah,ral Teive de ra'dl'o t'eatro da' Ra'dl'o
'

,

I'
-" volume}" -dos trabalhos ga- 'zer da própria poetisa, é sábados, pela Guarujá e o l° (U. P.) - O papa pio XII

�·Itufo de dent·'· ).ardoadtis, dando' aos seus "t 't" t'
" patrocinio das Emprez:,H·. desig'nolI' ho' b'

p" DiretloGr sem Pasta: Guarujá _ um dos mélho- V, IIC8- {l,utores 20% dos lucros H- deer��_ ��;�o�a ::m��::d�o�; 'DaUx S;Ã." às dezesete 'e duas dioces�:� d�P�eie���
ascoa uédes Rodrigues. res do sul do país _. I _

M
' quidos da primeir;a edição, I.rinta horas. organização do Brasil. São

A instalação oficial do "O PO,DER DO
\

ÓD,IO" çao e' , e'dl·'o Leg"ai' restituindo, oaí por deante,
Santa Catarina encontram Foràm suprimidas, em ca- Eles, o Padre Antônio Bar"

R d
,� ","

t d t d sempre um.a acolh'.I·da gen'e..; "'ater experl'm t 1 t j G

.. otary o'Estreito V'erifi- está com o seu larl'çamento aos m eressa os, o os os '
"

en a, a par e ,losa uimarães; da socie-

ca,r-se-á em fins do mês marcado para o dia 3 de
Instalar-se-á a rua Vis diréitos autorais. rosa e amiga. musical e a leitura de tra- dade salesiana de Don Bos·

conde de Ouro Preto, 87,
,,'

Os concursos de 1957 tive- A Marita Pinheiro Ma- balhos de escritores não aca- co que será bispo em Cam-
,

corrente. .< Março, às 21,00 horas. nesta Cidadê, o Instituto de rlj,I'h as seguintes denoinina- chado, pois, tôdas as honie- demiços, das velhas. ou das ,po Grande, e morisenhor�

Id f
" .<,lÕes e valores: Premio Ma-

nagens dos catarinens.es.
l'ovas gerações. José de 'Aquino Pereira, a-

enti icação e Médico Le- rechal Carlos da Luz _ Hiã- O espaço de tempo para a 1;ualmente cura paroquial
gal, de acôrdo"com o con- toria _ Cr$ 6.000,00; prê- .' 'irradiação é por demais re- da catedral de São Carlos

trato de locação. feito entre mio Virgllio Varzéa - No- (1-' h' ? ,duzido. Assim que se torne (iUe será bispo de Dourados:

I
o go�êr�� dó Está�O e a vela - ér$ 5.000,00; Prêmio 'IC es' possível, restabeleceremos WASHINGTON, 1° (U. P.)

, propnetana do refendo edi D. Carolina Breves, de Oli- ,,,,' " •
uma e oútra, isto é, a parte -, Anunciou-se hOje, que

f" d N I
veira e 'S�lva - Conto-- ...'. musical e a leitura referi": tudo marcha' muito bem no

IC�O, . i céas, Formiga Cr$ 5.000;00 e Prêmio Cruz e da, atendendo, assim, prin- explorador, o primeiro sa·

Wendhausen. 'souza '.,-� Poesia - Cr$ .. Ç'. ,:'0 ESTADO" cipalmente em relação á téute lançado "ão espaço
___ f,OÓO,OO.' f musica, a}gqns pedidOS 'de, }:f:los Estados Unidos. O. dr.

Bu'sca-pe's
rádio ouvintes, notadamente Van Allen, dõ departamento

Ndliciárit da (IA. �g, E�treito, S. José e Bigua- �����c�n�an���ve��d��:d�:
"� , , ",

_ '

:
, X X x wia Naclonal de Ciencia que

).,rO'NIA _, CEll _;_ AUTRAN R�cepção nos primeiros ioctas as informações são
:1 mêses do ano: Marcos Kon- e?-celentes. -

__

DOIS J�ÉMIOS' PARA à. da terra", de' Arlequim � der, por Henrique Fontes; Conseguimos captar 'JS

,

�, CTCA "Uma casa e três patífes", Renato Barbosa, por Otho seus
- sinais em os pontos

terce;"o orl·";nal preml'ado d'Eça. Quanto aos srs. Ed- ('ue espera'vam'os - acre's·
Ded BÀ,urbonnais e Bene- ....".'

"

)( de Cleber Rl'be1'ro'Fernand'es mundo Moreira, Carlos da
I
centou Alle...... -

dito Cors.'i, respectivame,nte
'.

'u

.,.. SeguindO o' regulamento do Costa Pereira ,e Iyens de . ADELAIDE Austria" 1°
'

figurinis,ta: e dire,tor de "N,a- ('.'oncurso, a "'CTCA na-o ArauJ'o 'na-o foram desl'gna I (U P) A' d d
'

, .
-. .

- na a ora aus-

tal na ,!praça", 'de Henri abriu as ,sobrecartas que dos, ainda,
_

os academicos

I
tral.iana Dayer

Fazer,
bateu

Ghéon, que a' CTCA 'apre- continham o nome real dos que, os deverao saudar em hoje seü próprio record
sentou no., Teatro Dulcina, autOJfes da,s peças destAca- nome da Academia.

.

mun dial dos cem metros,
em dezembro de 1957, foram das com "menção honrosá" e

' ,estilo livre, com o tempo da
premiados pela Associação . "

Brasileira ,de Críticos Tea- "destaque especial. .Pede, x x x um minuto d(lis segundos e

t
'. 'in .Melhor Figu-

no entanto, aos premiados, Os.' escritores e folclorista. quatro decimos.
'

-

rf�::ia��l).e' ?Re�elaçãO de Di--" � p.f:!J?lIlissã�:de fazê-lo, pa- Walter Piazza é candidato RIO, 1° (U. P.) - O Co-

• t .,,: d 1957 A
ra poder divulgar seus no-

à cadeira. numero 31 que mando do Primeiro Exerci·

',e or ,
. f. '" '�e�. Solicita, també�, sua

tem por, _patrono Souza to avisa que estãõ prestes a

DOIS VENCEDORES PARA f vlSlta 8;0 Tea_tro Dulcma, p�.,. França e fOi anteriormente er..cerrar às inscrições de vo ..

O CONê!URSb DE,PEÇ'AS ra a, dlSCUSSjioO do aprove1- ocupada por Henrique Boi- luntários de cabos e reser-

,

'

'. l'
. ' ." " ,tamento de 'suas p�ças.

teux..-<'· . vist.as, para o batathão
�m 22;de Jane1ro foram CONCURSO ANUAL DE ,�cham-se vagas as ca- Suez. Os novos componen-

.reve}adp�/ os nOlues,c!.os ven- 'PEÇAS delras- numero 1, 3, 8, 10,_12, tes do batalhão Suez, deve- -

�edores ,�o c�mcurso d�, pe-, Com intuito �.incentival7 17 (esta desde a ,fundação rã seguir brevemente para
.,.as < n�ql(mals patrocmado o novo autor nacional a da Academia); 20, 21, 26, 29 Ga2u, no Egito:
p�la CTGfi. Trata-�e de· Clé- CTCA deliberou dar carãtei: (também nunca foi ocúpa- Como se sabe, cada inte
ber Ribe�o Fernançies, au-

-

.anual a seu Concurso de da), 33, 34, 39 e 40. São seus grante do batalhão ,Suez,

�Qr de. "forre de Marfim" e Peças Nacionais; com o que patronos, respectivamente: perceberá, livre de todas as

.. ntomo: ?arlos carya�h.�� pretende dar-lhe uma o,ppr- Alvaro, Augusto de Carva- dp.'>pesas, soldo de dez a·
a:t'ltor q.e, Olho Mecamco tunidade de ver o seu ori..: lho, Carlos de, Faria; Eduar- Oi!:t.e mil cruzeiros.' ,

Em vista;"da bôa qualidade ginal representàdo por uma do Duarte Silva,. Francisco' . RIO, 1° (U. pj - Depois {
dos trabll-Ihos apresentados, Cia. profissional. C.astorino de Faria, Fran- de ãmanhã segunda feira, o

a comis'sãp julgadorat for- "INFAMIA" _ DE LILLIAN (,ISC� Pedro da Cunha, Jóão Presidente ·,da RepúblIca,.se
mada por. Tonia Carrero, HELIMAN Justmo de Proença, Joa- reunirá no palacio Rio Ne" '

Adolfo: QeH e Paulo Autran "Illfâmia", (The children'R Quim A�gusto do Livramen- gro, em Petropolis, com to-
resolveu � -conceder ainda 3 hour) de Lilian Hellman to,. Joaq.úim, Gomes de Oli- dos os ministros de seu ga

piêinio� :'.Men��o Honrosa" foi a' peça escol�ida pel� velra· Paiva, Lauro Severia- lJirlete. Nessa ocasião, o che

,e 5 preJillllOs DestMue Es-' GTCA para início de SUIl no Mueller, 'Liberato Bitten- fe do governo assinará atos
. pecial". í Foram assim pre- temporada no Teatro Mesb- �ourt, Manoe� da Sil'O'a Ma- leferentes a' campanha de

miados los seguintes traba. lha.' ira, Marcelino dos Reis Du- exünção da maratona no

lh,!s: -r-J..Menção Honrosas "ILHA DAS CABRAS" tra, Sebastião ,Catão Cal-- J31asil com a ajuda norte-
_ "O �op.eto ,de sel! .pai", de Provocando grande .celen- lado e Yirgilio dos Rejs Val"- Jl.inericana do ponto qUárto.
José da�pe�ha", "9 �nterr,) ma entre públiCO e ,crítico,>, zea. PETRóPOLIS, 1° (U. P.)
de CarolJna , de MarCia Mo� fl. CTCA está apresentando o x x x ,,- O chanceler Macedo Soa ..

reira", �':�AS disI_>osições' em original de Ugo Betti; "Ilha São membros correspon-' res informou hoje que den··
.

cOl).tr8:rI<f'" tambem de Cle- das C�bras", na direção de dentes, atualmente: . Tomás tro de breves dias seguirá'
- ber Rlbe.m)' Fernandes. Des- Adolfo Celi com cenários e Adalberto ;,F:ontes, A:fon�o ilovamente para a Bolivia

taque' esPecial ._ "O val� figurinos d� TulUo Costa e d'Escragnolle' Taunay, Cãr- uma missão de brasileiros.

sem sol';, ,de Perlimp�illJ.';; na iliterpretação de Marga- los GoÍnes' de· '. Oliveira,
-

A missão ultimará em Lt>,

"E;!arça �rdente", d� João qe
,
rida Rey, Glória Cometh, Franklin Baltazar da Sil- ?áz. pequenos relacionado..;

,Argos, , Sem' rumo, de Eso ". Tereza RacheI . Paulo Au- veira,. Gustavo Barrozo e, com o tratado de petróleo
ter Nit�Sfhe, "Os· habitantes

'

tran e T�rciso' Zanotta. José Ferreira da Silva. entre os dois paíse's. I

,

FILADELFIA." 1 (U,. P.) �

,
tados Unidos terão p�lO ,me", ciais nos espaços síderaís.

Até 'o fim <;leste ano, os 'Es�
.
nos CJ!lC? :satéli"tes .artttí- Isto, foi' o que afirmou ,hoje

o diretor do planetári'él 'de
Franklin, dr. Levatt, Acres
centou o dr. Le'vatt que a
marinha efetuará na próxi
ma selllana um disparo com
seu foguete Vanguard.

APOIARA' ,'OT'R'.P. O-NOME DE
. l

.BAlTAZAR BUSCHli
'

A NÓTI'CIA", de Joín-. - Tendo-se na > figura de

vílle; puhlj.ca o seguinte: Baltazar .'Buschl,e uma pes-
Na convenção do' PRP no soa correta e honesta, com'

domíngo úlümo, foi delíhe- larga visão e grande capa
rado por quasi unânimída- cidade administrativa, o que
de de votos apoiar a candi-- não só tem provado atra
datura do sr. Baltaiar Bus- vés de sua atuação 'como

,

ehle p�ra o pleito, que se re'present�te do
'

norte do

avtainha, o qual, conforme �tado no Plano de OBras l

soubemos de fonte segura, E1ui�ãmeÍ1tos e sim, tam
também terá o apôio da b;m pela dedicação e, inte

maioria dos partidos polítí- resse
A
que tem demonstrado

cos locais.
' em torno do problema da

Surge assim o primeiro energia elétrica, cuja solu
nome, cuja candidatura se- çao, graças' ao apôio das
rá lançada oficialmente Classes Produtoras e do po
após a convenção dos parti- vo �m geral, conseguiu en

dos que a apoiam, segundo caminhar com serenidade e

Informações colhidas pela segur�ça, .

fazemos, mais
nossa reportagem. uma, vez, smcero apêlo a

---'_ ---- t?dos os partidos, para, em

Rota"" Clube do torno de seu nome forma-
, 'rem a tão almejada quan-

"

Estre'l.to- to ,benéfi�a UNIÃO JOIN-
VILLENSE.

.'

A Tribuna", de Blume
nau escreve o seguinte:
Afirmou o Sr. Prefeito

Municipwl, em uma)rOda
de amigO€. íntimos, Ique
os cofres municipa,is es

-tão vazios e de que ês;te
mês não dispõe de di..:
nheiro nem para pagar o

seu funcionalismo. Adian·o
tou mais que o' referido
pagamento só se efetiva
rá se o Sr. Governador
satdqr o E,eu débito com o

Municíp\o, .n9;.. IÍtontan!�
,

,de quatro �dhoes e melO

de cruzeiras e atinente
a cota que lhe cabe, pelo
exc� da a.rr�açã�
éstadúal. Ante as sUr

,pr-eendentes declaraçõe�
do nosso '�dinâmico" Pi"e- ,

feiito, témos a 'dech,lzir ó
seguinte: O s'r. Governa:..:.
dor mente pelo E;Ímples
prazer de mentir, pois
aflrma aOs ,quatro ventos
que oS pagamentos do Es':'
taido estão em dia;',éousa,
foliás, que. _ a,firmou no

banquete do Taba(jara,
nas barbas do nosso Pre
feito, ou então, 'mentiroso
é o Sr. Busch Jr.,' que
apeE.ar de ter recebido as

mencionadas cotas, p;ro
çurw, agora. com descul
pas esfarrapadas, justi
f.icar a sua desas�osa e

malbaratada, admJnistra
ção.
Nesfa c()nfusão, provo

cada por grégÓg e ,troia
nog. cabe apenas uma

pergunta: Será que não
há dmheirro, n(;mll para as

doze letras qU,e assinou,
em nome da municipali-
'dade, com a Construmag?

c' x x
-

x

, Que.tál?

HOMENS E ALGAS, de Othon ,\d�Eça
(A vida doloro�á dos' nossos pesca
dores). - EM TÔ'DAS AS LIVRARIAS

PEDRO PAULO MA(HAD;O
Registramos, hoje, com

prazer, aO passagem do ani�

versário do sr. Pedro Paulo'
Machado,· antigo e compe
tente funcionário da Im

prensa Oficial do Estado,
contando já ,com 22 anos de
bons serviços,'

apresentou tema que foi
muito apreciado.

,

Pedro :paulo, que é um

homem modesto e muito
estirp.âdo pelos seus colégas
é um dos idealizadores EC

fundadores da'· Associação
dós Cronistas Esportivos de

I,

Santa Ca�ari�a e qu: e�cre-I
veu a prrmelra cronica a

respeito e que. foi o toque'
de reunir dos cronistas pá
ra a fundação da ACESC.
,Os de "O ESTADO", ne�

ta opOrtunidade o cumpri
mentam com votos de :l;eli
cidades esperando a éonti
,nuação de suas atitvidades
�os meios esportivos.

, ._. !l

Há 15 anos con:secutivos,
.faz c.rônica esportíva, sen
do 13;· dedicados. com, ine
gáv�l ,competência e' crité-

'

rio Ina SE)çiÍ.o'esportiva dêstG.
diário. '�;'1
Nêste ,ensêjo é de se re

cordar 'a sua atuaç�o no

Congresso de Cr�n}ca Es

portiva de Santa Catarina,
realizado em 1956, onde

Pagamenlo "dos,
Funcionários' Inati
vos do Estado'
Somente; a'litanhã, dW, 3,

comeÇlarão a ser, pagos nO

Tesouro do Estado,' os f1iTÍ,
cionários inativos, qil;e re'

ceberão o mês de janeiro
nos dois expedientes' nor-.
mais daq1.�ela Rerpartição'.

'

A GRAD E'( IM,E N lO ,MISSA
Os filhas, 'ge,nros, noras .� net<},g do pranteaefu porf:

JOÃO AMBROSIO ,DA SILVA, agradecem (l; todos
aquele� q'IME!I expressaram votos dJe pe.awr e confôrto, por
ocClíSião da'enfermidade e falelCimento' d:e seu querido
pai� :Sôgro e avô e clonv'i�tt'm pllr'a 'a 'M1issa de 7,6 dia;,
q'IM€! ,em intenção,'tle su.a alma será celebrada M Capela
do Colégio Cotação ele Jesús, dia.4 às 7�30 l),oras.,

... "

.

�""",_·"�Y.-."""""'�.·".·�.W.i·.·......,._.....,.""_'.",.·.·.",,,,,,,

GOVE'RNADOR �ten1 que sair para -'ser
SUPLENTE

, -'

RIO, 1.0 (.vA) - Na Cândido Lôbo., que
reunião-de ontem, pe1a ma" I vernador do Estado, para
nhã, do Tribunal Superior I candidatar-se

ao lugar de
.Eleitoral, decidiu aquela sa desíncompatlbilazar-se;
côrte, pel,ps voto� dos min�s-,' I' 811 'desincompatibil,azarse,«tros Rocha IUag8a" pr .

isto em resposta a Uma con

dente; Vieiz:a· Braga, _rela� I
suIta ,d� P�rtido Social De-

tor, Hal'�ldo Vatladao e mocratIco;' _

'

"

modêlo m,ais antigo, o, i
famoso Super-G. Dois d
gigantescos Súper-H com
prados pela Real já est·
'prontos, dévendo a" empr'
brasileira receber os dO
"restantes nos mêses seguin.
teso Nota-se, a ,facilid�d,com que. é aberta a cober.
tura �o pot�ntíssimo motor,
para mspeçao e manuten.
çao. O tanque adicional' na
ponta da asa, como o qU�
aparece em primeiro plano
transporta mais gaSOlina
que um DC-3!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


