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� RIO, 10 (V� 'A,) - o mi.- I visão, �o Exercito em alas p�nheiro'1 dignos. de parti
" tro da Guerra, G:en. Lott, ,

que pretende explorar, crpar na direção do clube,
�l\OU hoje o segumte aVI-- I �ada n�aI� p'ermclOso nem pertencont., ao Exército' é, a� "O m,inistro da Guerra I maIs. p'l.:eJU?lC�al ao Exerci, cernais forças armadas o
,so,

l'de�'a oportuno alertar.
I to, cuja rrussao não com- uue é acertado

'

pois' queCQns E
' it t' b t d brev l d

"

. os ofici?s. d? xerci o Cal! �

I
por a a a er ur!1 , ,

e re- devemos r�tribuir com �o,r�
úa a. tentativas

de envolvi- lhas .em suas -f'Ileiras, tra- tez ia o estímulo e, a amiza

{nentos políti�os que se )'pm balho a que �e entregam ire que nos trazem, os ca

": 'acurando Jazer em .tornc, I cO,m pers istencia seus 'lnl- màradas das' outras -forças
a� eleição aa ��va dll'ef-O-I

mrgos maI,s perigosos por qUe nos dão a 'distinção de
,

-ia do Clube MIlIt�r. I�SO que fmgem exaltar �m partilhar '(la nossa

a'ss.
oe ia-

J, 'As simples seleçao, de ai," grupo para, com seu apoio, ção., ,-
" .

'Ul1S sacias para .cl;udal:eTil ,,�tacar e tentar destnuir o' Numerosas e difjceis são
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·����::�::ir��1f$f��� �y�t!;Thli:�,�Er:I�:i�� Ig�:'���1::��!r.I�1E; IonSIC,lO, .u,e,-ar" es n, aS,leas e .•
,. orfgDO�.o' .'IS',los pe1_'mane_ntes 111�e1:�il- rucaçao de seus no�es' pa- ')11' aos milhares de socics p _ ' fi U

sados em criar ,a,mb:�n.,�., ,:a encargos .na diretor-ia. do 'clube pela preocupação
extremados proplclOs a di- Lm ambas fIgUram, com,' de tornar-se a. associaçãc "Dor.alecio SOARES : rico folclore, sendo ínegn- ! corte qlle in:rort,alizo�.Pedr() QUECíVEL (plagiando Se-

Nos ultimes meses do, velmen-te. o' r:nelhor, con}un- Americo, VItor Meirele, e ieções),
MAIS ANTIGO ano. d-e 1957 e os entrances to no estilo que até hoje se tcmtos outros.' O surgrmen-

de 1958, teve Ftorianópolts s.presentou em nossa Cap: - to de Hassis Correa nas . Agora, voltando á, Expo-
o seu setor 'Cultural. e at·, tal. Devemos essa lnlcíaei-. Artes Plaaticas deu-se com siçao de Antes Plasticas de

"tistieo deveras movimen-> va à Socie?ad� Soroptímla- a dec<;>raçã'O do Re.staura.. n,'
Ftorianõpolls, tivemos opor ..

. tado, Na parte musical vi- ta de Plonianõpolis, /
te Calçara. Apresentou-nos turridade ,de. rever os tra-

mós a apresentação ,ode va ..
, N o setor das Artes P1as- paineis focalizando aspAC,- h,a-Jh()s, ele Hassis Corre:1,

l'r�a,��L'iB,.g d.e reIrome na,�.. ticas, 'tivemos no Jnstit1üo tos pitorescos da nossa I',I'llesto ]\feye:r Filho, Prof.
,

'''__ T1h 1 d Aldo Nunes, Hugo. MuI1ti
_

ciJmais e eslrã�.g...-<f.; B�i� B_s_tado_s, Unidos, a -L,.a. en\vo.ven o pessoa�, ,I unior, "Rodrigo' de Hato e�
.�c apresentaram no ·Tea;;.::-o C:XpoSlÇ.ão <fi:Y'mtl!r..�� De.. cOI�as e costuI?es,. n� estl"

1 ela primeira vez, viíno�Alvf<I�O de Carvalho, nos senho de dois 'cata-rinêfi-Stfs" {2 fodo seI!' �?vlmentando trab�lhos de Dimas )�o'sâ,
'

�

cinemas e emissôras locais, que s,e ve,Ul 'reve}ando _d� corn-rar-a ",11 ,ldE!_ a� co, P.edro Paulo Vicc-hieti, Ta�_' ,

tendo gra-nde reper-cussão maneIra' acentuada. Sa,) les, c�m pmc,eladas
.

I d G Th I
zlrtistica a apresentação rl!) ele,s: Hassis Corrêà e �r- e movlme�tadas, delx�ndo �a, e' à as :J3,rog-

DlRÉTO�: �UBENS -D�-.:'W'] DA-' RAMOS--"- G�REN,T�: DOMINGÕS F. DÊ AQUINO conjunto da Escola Na-ci,}· nesto Meyer. O primeiéo �s subasdfIguras çomo que jt�i�n���i��,coil�r�m�i��. ,

--------� . _nál de Mtlsica, com primo- çonstituiu certa surpreza ll1�ca;, a a_s, mas com,à .p�r.;.',· d
.'

EDIÇÃO DE HOJE ': 12 Páginas - Cr$ 2,00 - FL,ORIANóPOLIS 11 ,de Fevereiro, de 1958 1'OSOS numeros do nosso, para os apreciadores da feita Ilusao. de' COnclUlda,s, 101', os ,seus t· baI, os, §lem'h .
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_'_ , sendo este ao meu ver ....a' pre em marcha evoluti�a
APÓS TRES ANOS MARTIRIZADA, PELO OANCER- ._ I

-c.',
" \ parte mais importante." -do destacando-se' Hugo Mund.'
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;::�u estilo que agrad-a e ell- Juniar que, 'cursa' à: nOS3a

M""0".rre,.11,�",.·_na ranca'.' , a'·',.�,:.. r le-s''so'r,a' Ber'n-ade',te',�:i�����r'::::r�,t:;��',�:, �P�t;o�fX���:_���fee!��>r
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- mante da aI)te; 'de estiió belas e valiosas gravuras�-'
, -'---

,

-
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. ,'" completamente antàgon:i(!1) AMo, Nunes, ap�e'sentou
SEU �CALVARIO COMEÇOU NO RIO GRANDE DQ NORTE, NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS, SUA TER,RA NATAL _'- EM ao ,de Hassis,' o Erítesto s�, tambem uma série de, tl'a-

.
RECIFE, JA' HAVIA

.

SIDO ,DE§ENOANADA P.ELOS MEDICaS --O SEp MARTíRIO, NO NORDESTE,' DEU 'ORIGEM A ap.fésenta 1lJ.inucioso nos baÍbos inéditos bêni. r.eve-
UMA TOCANTE CAMPANHA EM .FAVOR-..D08 CANCEROSOS -- PEPITA> IRMÃ DA JOVEM PROFESSORINHA A G O RA 'seus deta1hes, Os seus tra.- lando o s,eu espí'rito criad(,�'

bm.SAPARECIDA DISTANTE DE' SUA TERRA, FOI UM ANjO 'r)_E' GUARDA EM TODOS OS MOMENTOS _._ MORREU' CO- baIhos são descriitivos ao f;m<:-cujo" estilo apresenta, -

. extremo, fator f)ste q_ue d:í trabalhos; valiosos. ErJ\,eg-
MO SEMPRE VIVEU: SEMPRK RESIGNADA -----.,...... -" :lOS seus desenhos um va- to�MeYe:i' Filho;' -lfassis

','
_ Reportagem de FERNAN.J!JÔ SOUTO MAIOR ler extraordinário. Os Seill'l 'Correa, se a;R.re'Sentararfi·

,__ Bernadete Xavier Gomes impotente, �gravado o mal, \ a�o, tBernadete
• esteve no visitar o Santúári'ó- da'Vir- pre viveu: resignada. C9J11 bicos de pena nào 'são_ tra- C0m, �tv�Ll'ios 'trabalhos da

nasceu na cidade de Cur;: a pr,_ofessormha procurou o RIO, acompanhada pelo .dr. 'gem de Lour,des pa,ra,' supu,,- o enorme .apêgo que tinha '<..os ,fDl�tuito�, lI�,l'"gados a, f'ua exposição j� apterior,--
, .

t mente focanz�da .Os no,,'Ós:
ralÍs Novos, no Rio Grande Recife, ond� os médicos ,�' Valdemir Lopes, confir'" cal' um.milagre .. que,. f{',sal:.. , àvida a: professorin:ha esta" (;sr�on��o! sao,p-açlen em��- Dimas'R"'s'a. 'P'e..:rro ,P·all"".l,

"

" .

'_ ',', (e m:r:uclOSOS, e'sses' sa'o u U -

do Norte, onde e�erceu o ram apenas três mêses d€ mando'se, mais uma vez ° vasse. Chegou�Se, a a�redi- va. �onvlçta de que co�s�-, algu1'l;; dos' seus desenhos, ,Vicchieli, T'ercio da Gim?;
magistério. O destino, PÇl- vida. Muito-embo·râ-desen� terrível diagnóstiço: o mal tal', após suàvoltª de Lou-r- gUlpa a,cu:ra no Santu�rlO� mas' apresenta-nos outros e ,'Th:�}es,Brognõ!llf sió re-

...--
rém, foi· cruel: . cortou a ga<hada, Bernadet� 'desen 'era: irremediável. Dotada de des, que Bernioldete estari,ª- da Vj_rgenl dê LourdéS, mas, em 'esWo dif,er,ente' .como. "í�laçoes que sl!;�:gem.<:e. q.ue "y-

carreira e as esperançàs da candeou uma tocante ca_m:- inabaláve1 fé, a joverit pro- curada e, -,Ílêsse 'caso seTÍá ã. :mélhoia, qúe aj<)resen;tou' .que ésb?ço d3; natu��_za -�h 'i. !!l1.�ptaI� ú aImlH.ente '-

f '-1- 'd h f" d 'r h 1 -.' , "'",'
.
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. 1 d, S "', I va, focahz,am.,do ,"asnectos -ae .. , 1",tICO, e. cultural '?e F,h ..

jov'em pro eSS(h,i�ala ain a pan a em avor· os CÇlnce- �e�0tin a vo- tou, recente- o pnmelro tllllagre do. Ano- apos vo tal' o antuarlD, \.. ,,' d' -L'
.
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na or·'a 1 a e. uma rosos" pa�rocma a peos mene, a urraIS ovos, "manano. .,,' 01 1 1;1. qbm� a·'f.,J!VilSl' a" 't,.';es, Sã-o realmente- dois 'e" "�:os .]ovenll ar,tistas -de qUE':

pa�tida. de:, -"olei, B�rnadet� I
Diários A��9�iados, inicia - rigindo-'se, lQgo, -em s.;eg.,�i- '...
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,{Jl'O.S. d.'i�.eren.t�a .• qli�' a,�Í'�',' ,�lor1á��n�l�s ..eS!f�l'a "Sejam'
,

.fe.nu o.b.ra!ço', surgl11do d.aI.. da. _peI.o _Dlano. de. pel'na�-
.. d.a" ,p_.ar.a

a .CapItal F�i:1er:;ll ,.F.,�." ,:;'N.���: �
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a

;,�mp:.
re3"';;;:. ':f.;u.1:'e1fti:los .r_f}�a �t,ua ar�e �uej.,.:.,i '�' te.rt�vel doença -,,:p,ar,a' aJ'bgco" �>' � '. ',.,' '.l. -. ;:, :�,�gv��ª-l:j�i0�U�' ._:il{_;;��'f""'� ,!y'1(�E �',5.;ii.;;;�;t;;é:'. �-- ,;.' ,,:9'��Jü DE »:!�e'a15� <l;u,e $rr;,é!St,o, Me�er ,Fl '�.l': ���mlne�lOblece a cna_-

,

r., ua!. a üietl'ich1ia 'leme siaci'-i'�: :eiu:'lM5"il-.'.�o.qÔ :iWl�;â:b'� Km5ílscnek, foi \à ",� n ",' '1.;�t) d,i.'á :8,::-e'.;""_d?tu\is,:.;.f,.;u.-· ;·;'.G.. BARDA�'
'. lhobaln_ãa ,;_n.a-t0'lse"fll:motr "!'1:' "
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<"n10soseslosque.aln·e-

Inun'� 'c"I·a�H'a:' a"-fu�"u' 'd'a'ç-a"0-'da'CIITI-a" .;�a��;ér�;:.i;:��0 :!"!�f:::.:..e:i:y��n�Cl���-- �is�;:�e���.'�e�{}��:',�.b��: >,tCU�a:;vQee}�Sí��l�i':ei' i���i��
circ. LIma e SI.lva l'e 'o sr, te a p_rofel?s.ora de Currau, cal' COIsas ,novas, ,agu'ar.d,,- �i'va: :le, organizar' essà ex�

if$f' ,
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• Je.a11 Pierre/ Verres, �spe: Novos, portou 'se 'como um rijOs o .fpt.u.ro.. ., ' --,_ posdlçao q,ue slobte todoslt9.a�

B r'as"I-Ie· r'a' d'e C''ala"
-

�S·o:'I' u��� e-I' '-" cialista, e� 'tuTó:�né� �aiíg- :,a}ltê�,tiC? a�:jo, �e gua���fI,. e1
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NesCe' setqi" tamberrt tiYe -, ,�o a��i:t���, e 3:,aba�!��� ��
. I '

,',�
,

,', f nos, �11edlco de�,':Se{vlÇO',�19, -?'� _f1�r_da, ,ldade, �a.7rlflcoll,--· ,tn6,.s' uI!l� eXDosiçp-0'dliVjliy' ,��ta:�lo. ;'
, y � .'

, ,Hospital, em q��, ��.ew:a,._;�a__;:> '� e�t\l a;ra-acom:�a�,,,,,,,,,!_Z�D.1:bjlt1t, <fite ufo, preçl�o
" •. _. '_ • ,�,-.>, �-

- ": :
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I I', ".
,/, ;1'] va recolhida' ,Eernatlete', re sua íiia_, a, na p.engrma- dIzer que alcançou suee;;-, ---�-__--

,,,"-

_ Concret�za':_e _afma1 u�a,i,ta�,en�� ,esP�_�-j:�l�zfldo,,� ser,',!B_rasIl todo o 'Poten?,lal l"e' solvendQ renunciar"a, qual- ção que- empreendeu, _pe- SQ, po_i� toda�; v,e.z ,que este
velha asplra�ao: dos cafel- u�lhzado n� ,fabr'lc� que se:: p�es��tado p:elo ,kno�_- quer intel:venção citúrgica. din.do o auxíliO' de---todo_s em :�nhecI�o a,r!Ista de Tu�a-cultores brasIleIros, Ta constrmda no ,Estado de how' ,,mt�rnacIOnal da Stan' Decidiy-se tentar pór favor dos cancerosos,

'1 aO a_qUI �xp,oe, as suas oe,

S- P··l d d' B' 'd d t d
' • . I,las sao ,dlsputadâs.
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AcaI�Y Margarida, tartl ..
\. Automóvel Clube, de São -I uma das maIS ,conc;ltuadas ções de regressar ào EtásiJ. Agora;, J)a histÓrIca capi- bem nos brindou com uma

Paulo, ultimaram'se os de- Estabeleceu'se na oca- marcas de" cafe soluvel n0S Mas a SlTa' tempei'atu,râ� tal francêsà, Pepita, assistin 'm.a:gnificà .coleçã(), de ,Q1ll:1. A

talhes par.a 'a o,rgariizaC"f!o Slao que a Cià:-- B�asneira Estados U11ido"':-. Mais, ain- mantinha- nos derrad-e-iros do os últímós momentos de drQs, Este, a.ritrsta catari-
';Y .", ,

.

'd d f
'

h I
llense anualmente nos ap'l'e_da Cia, Brasileira de Café de Café Solúvel, agora 01'-- da: tódos os áperfeiçoamen- dIas, entre'-38 e 39 graus, vr a

..
a pro: ess,orm ;

,selita uma'série de h'aba.,
Solúvel, com_. capital illicial gariiízada, será dirigida Pl';- tos científicos' e inovacões Não seria' possível suporta.r o- Nordeste. mte1ro ,chora a lhos de-Teal . va'lor e a' sua
de 200 milhões de-Cruzeiros, los. srs. Roberto 'Alves iLi-, técnicas, oriundos' de �em uma viagem de avião. sua morte, terminou a m:is- produção tem sigo tão gran ..

que se lançará à conquista ma, um Diretor' a ser 'indi-' lahm:a.tórios americanos, Finalmente domingo pe- .

.são cruel reservada pelo de �que creio,quase não ha
de novos mercados para' o ,.cado pelos membros dª 80- serão rncorporadós e .ime' la manhã, ern'-companhia de I destino: acompanhar, Bel:-' �er 'um apre,ci.ad'9}' d� pin-

,

, d' d
- 'h d curas em Flonanopohs ove

\.
_ café 'brasileiro. I ciedad� Rural Brasileira, diat��nte aplicados:,e�, sua �ana, Pet;>Ita, Berna e-

i

na ete, sa en o' q'l!e, a
r.ã,q possua u!!:' qua-dro 1clé

r �' interessante notar qub subsomtores da nova Com', ,benefIciO da nova orgamza-· te fOI acomebda de brus;�a, qualquer momento, a morte AcarY Margal'lda: Chámo (I
. acontecimento ocorre ime- l?anhia, dois Diretores ação brasiléira. " ! crise' e faleceu como sem-I a lev,aria.

'

, i iie '� o nosso, TIPO, INES,;

��E:��:':!:::n2f�.:;r:'��i[���:���:�riJ?�I('0M'"
_..

",p.R,·E"F,E'·IT_1._ .ID,-Á'" ; 'A,",E�M-":'p-,,-R··.·E"'.,'S">A'"", D',.·,E' ',.,,8_O·M'para -a quàl veio' especial' 'maiS dois Diretores a se- 'g - un
mente ào Brasil, o sr, CedI re;n incÍicaçlos ,pela ,Stan"
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,L, Hudnall, pr�sidente da darâ: É,rands, à qual caberá ' '
,

SPEIOR-IA' DE V
.,'

'

"���:Z�::tu:�:�:::!;�!:;::'��::::O�;��: ABRICiO:.E A1H
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"

: EICULOS �

Huô.nall submeteu aos pre-'
,

,
'

.

.

sentes representantes Com esta assodação, mui, Recebemos: ,
, go'; ,

,

',' ,

. sobressaltad,a, temerosa,

e�
pas$ou ,por tais, e tais' si - 'lue se utilizam dos servi,..'

dos grupos ',que 'integrarão to se beneficiará a ,indústria Sr. Diretor. Raro é

O.
dia,

rl!-.ríssi,mO i a�

..

sim

mesmo
-

o. pacien.
te,

.Sl.... tu_.a.:Ç.
õeg

de.!'l.a,gr.�,da.'.
y�iª, n<.:1.8

(1os, .da 4üto Via�f) 'Bom
,
a nova Companhia __ o brasileira' de café' solúvel. \ Valemo-nos das ,colunas .mesmo, em que todos 'os í dIretor.

!l..aos daquela empresa; tI,S .Abl'lgo. '

combativas de seu concer· rarros '..:.:.... cada um a sua I Os carros, em péssimo <'ríticas 'a' bô'cá', pe.qúen'a E �e nenhuma �rovidên-projeto de equipamento 'a,l' Está agora à disposição do
Llarlo,matntinó' para, em hora _ não encrenc'am no ,éstwdú em súa grand'e mãi(.� estão se avolnmaItdo. l!.:sse da for tomada, farem-os va '

/ ,/ nome da laboriosa. heróica 'me[Q do 'per,cúrso e provi-' ria, trafegam. 'nas" hor-arf :pov.�, temos, a' certeza: não ler �ssos direitos ho, Ju
e sacrificada população, dos c;ências urgentes n�o, ..são fie, grande móvimelüo

..

SU-l'
S'upo'l'tará por muito, tempQ diciárid,' pois êles não po�

O R 'I S O DA ( 'I' D A' D I: Coq.uei'Í-.os'- :palhoeiha, Bom tomada.s para serení,os s�'s,' re1'l__ofadíssimos_ --;i esta e a ,tanta de.sCOl).lliqerl:lç�o-,-e" der-ão "SoeI' póstergados e re-
, "

'�;,_ ,
. '. I;; Abrigo e Abrão, à- qual r-assageiTos ,tr�nspórta-clos exata expressa0 � apa- ��nto �chm��lhe� E, e s.en,- legados ,C0111 prejuízo' evi ..

pertencemos, e sufragando, :lO lugar ,de destino, Ao con- nhando tantos passagelro's lllldo IS'SU, e sabendo 'não, dente, da� coletividade de
também, a, j!lsta. tevo�ta ,do'::; ll'ário" parados: os, Qnil?u,,;, quanto possív��;' _ <iue, utll ser mais J,JOssivel. supbrtai' que somos parte. .

f)orianopolitanos' :que I;le di-' -ficam' os 'srs� 'pass'agelros carro f�z o serVIço que de� ! tal estwdo de COIsas. que Ag!adecemos .penhQrac]r,s,
l'igem às praias de Coqúe!.., qu, �a coiltingência� de com'; veria se.r, íeitg' por dois 0:� \ to-rnamos público nOS:398 n. dIretor, '

o abrigo que
ros, apresentar o nosso 'p�etarem o percu�so a pé, tres.. .,

"

-

I protestqs, lla, esp,erau�a de der a esta nossa ;revoltuda
,maIs veemente protesto ou esperarem que 0S pOUCOiJ �u�tas ,vezes �a fAQr.a dO) qu,e.1 as

.re.
clama

..
çges verbais mas·'de todo justa reclama-

contra os serviços que yêlll carros ainda em condiçi'í�s j'orano, Ia se vaIO ombus, s�Jl!-m agora levadas a sé- ção.
.

.

sendo' oferecidos pelá Auto venham - stlbe _lá &_ qlJe . barulhento, transpondo len- -no por' quem oe' ·direi.to, ,�S - Na. se:lrta feira à
Viação Bom Abrigo, ao horas - socorrh; o veícu ..

,
tamente o percurl'!0, até,qu� I PREFEITURA 'MTJNICI.. l'ente, 7 horas, como para

ternpq em que sól1Gitamos !c avariado e levai' os pas- a e�austão, de uma peça,l'.rAlf DE. FLORIANÚPO- corroborar tudo 'que afIr.,
as mais enérgic'as providên- sageiros àó destino de e:l... ou' a sobrecarga ao d._éb;: " I/JS; INSPETORIA DE VEI- D?ado à�ima, o ônibus nO 2
cias do sr. Prefeito Muni- da um,

'.'

motor faça-o descansiw CULOS e A. PRóPRIA EM" fIC,oU parado 15 minutos em
-(,ipal ue . FlorianóP9Jis, :p.o " É COmlj1lJ haver um só peswd,arr,ente� .

deix-ando ao
'

PRÊSA,'
" .'

baIX� da Ponte, para rec�-
sentido de ser aque1a 'em-· veículo em tráfego e nunC9, léu Os pobres e sacrificadüs'

.

Passou a época; senho,' bel' agua no ,radiador: °
prêsa compelida a cumpÍ'il' se -sabe se o ônibus cheg'� e,rs, passageiros. ' ! diretor,: de ficar' a poo'ula'- carro _no 6, na me'sma n�ié0,
O.s te�l;mo's Ido, contrato de, ao final da linha. O horá- __ E a população qJJe· se' ção a mereê, de part.ieula- po" t f-I

I
.

d' I
'

• �ao e.s ar com reios em
concessão qUe l-he foi fpl- r,io não' é cumprido como nti iza dqg' -serV1ços, sr.. 1- re,s' menos -escrupuloso",",- O _()r�em, colidi!! com outro,
ta." deveria $er" e Os 1}rejuízos retor, tem suportado' tôd,'l.s

I

poder"público teTrJ- 'obrigll� veIculo, causando ferime�_
Realmente, SI: .. diretor, é daí decorréntes sãó inapre- ess'as afrontas pacient.n-' ç5.o, já que é titular do se1'- tos leves em muitos pas

tempo de. opormos um B.�,S',� c:iáveis. men�é. _

.� viço, concedido <evéntua1-. �ageiros e g.ráves n'um
TA ao descaso; à dej'levn- .São empdgados .no co-

.1
Amd:_t nao .se ouvem tre.- melllteb a outrem;' Ide'zela�"" menor, que foi levado in

eide1:aeão, aos' sacrífício�, u'Iércio, ,funcionádos pú" ': a?laço�s maIS veemen es, r� 'o
.

em, estar da popula. !'l''Ontinente para o Hospi
,aos sobressaltos, ao"-I>etigq biicos,' bancários, es,tudan- maIS. vlgo,rosas, que tod�s �ao.

�
.:, .,.,' I tal. o- mesmo ca:vro qu.-!

(�onstR:n�e,' ao� p1;ejuízo:1 tes, homens de negóGio, di) .. , (:�nf�am em alg!lma prOVI- E �esse. çem estaI; -;- Jl;l-"r ':.ontinuaria trafegando 'foi
t'ftteTlals a que esta sendo) 11-"-S' de casa a chegárenJ dencla das, autOrIdades; �as �e!haVelmente, pelas rú- el1cont!'1;l'do encren d'
�ubmeHda a população, de tnr: e às repartições, ao co- �.�!as taIld:;_m. E as crItIcas "pes apo_n.t'adàg e 'P_Ql" oi!',

.

�Gâixó da poute, 'n�am�nehn:
Florianópolis .,que se vê mércio, às lojas, 'às. esco, feitas a. boca. peq.uena, I 1Ill1 tras nao expressamente dé sábado..

a

l brig'ada a servir-se. dli-, lí- Ias.'
-

passagem" so-hd_anzando-se me'ncionada's ,acima-.:.,_ nã,)
nha de ônibus do Bom,A�bi'i- É

.

tôda uma popnlac;áo com' OU',l'O, contf(ndo que;á está, _sel1dQ oferecido" a(;s, Moradores d·e Coquéiro��

--, inVERTEL�TT
uma organização capaz (,e:
oferecer maior' apoio a' to
'dos os seus associados.

Los ou instilar desconrían- iro da Guerra alheio 1.. es.. inutilídads �o,s esforços qUe
-

'!'a nos' __propóslcos de dé.. colha, qu., compete un iea- VIsam dividir o Exército '

. terminados candidatos. mente aos associados em ou desviá-lo tle suas tace ,

,
,

Constítuido
"

por corpo es. .geral, não pode entretanto fas normais, bem como ím. .:

Nadá justifica a in,f�'t\-' c1arecido de associados, deixar de recomendar aos pedindo, pelo acêrto da es ...

missão, no processo �e elet- ,('ertàmerit� dispensa o Clu- o'ficiai� que p�l'tiCip�ü�e,m colha, que seu' clubs seja
ção; de impenitentes 80� be Milita1; essa intromissão do p,le-Ito serenídadg e C·)- desviado pelas fina'lidades
pr-adores de,

c.
ísanía, que SE' suspeita, que deve s;er �e, ii::ne�Im.en�p compatíveía co� políticas, que não cabem. em,

permitem levanta.r aleiva- i,udlada pelos partidarios a dIScIP.II.na e a dignidade lsevs objetivos e só podem
cões contra oficiais indica - de ambas as candidaturas. {;OS militares mostrando prejudicar· os

' interesses
(los nas eleições-a, candida- Conservando-se o minis- aos eternos exploradores a- dos socios. _' .

"

Clich�s?
..

"I Estado"

�\!
--:-'-�..!k-'--1

,
J

i .
,

,

� Em que município o drr. JORGE fê� ilsso?
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. Florianópolis,
. .

F' O ESTADO -r- O mais antigo diário de Santa Ca{�1"iTêrçá Feira, 11 de evereiro de1958, f- .... -----

-
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-
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UniV(_'''$i4a4�
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(

A aaie .:"111_
40$�k8$t�4{O$ .

tlai40$
A Universidade de Har-l Adams, The.odore Roosevelt tuou no frontíspícío da ins- Ires, ou seja, a màior dotaçãode: propriedades, 'ações, bo .

vard é o mais antigo e um. e Franklin D. Roosevelt; os . tituiçâo. Esta doação inicial de -que dispõe uma univer- não teriam meios de obter'
dos mais famosos 'centros' pensadores

.

Ralph Waldo "foi o embrião 'de um fundo sidade em-qualquer parte
I
nus, peças de arte e esta

de ensin� superio;- do.: Es-, Emerson; Oliver Wendell q�� três séc�lo-: depois at,in- do mundo. As doa�ões eh: I t�ári�,. livros, instru�ent�stados Urudos. Ha mais de Holmes e James Russel Lo- gma 400 milhões de dola- gam a Harvard sob a forma científicos e' tambem di-
três séculos tem proporcío-] well, e os homens deIetras

. SEt'R'ET·.A�RIA DA fEGURANÇ·A7---- P
,

BlleA!
nheiro. Algumas tomam ;-

nado a estudantes norte- Henry Wadsworth Longfel-
.

. ri' U forma .�� b�lsas de estudo 1-
.amer ícanos e estrangeiros a low, Henry Adams, Jamesj ,

.
.

.

para financiar cursos de I���;!:�:�:�,;os�::��!:�� �: ��n;��t. Rober( Frost e
. �ireloria do.Serviço de Fi�calilação de. :1����ã�u�:pde:i��tro mOdOtdas ciências e das profis- Fundada em 1636, a uní-j A M

.. -. MI· ·'1' fi
r Harvard tem acompanha-

soes liberais. versidade já nos seus prí- o' rmas, unlçoes,· a erlalS n ama- do a evolução dos tempos' Visitei, domingo à noite, a exposição de moti•. Entre' as personalidades meiros dias de' vida recebia/! •

P d I Q'. A
. através da história norte- j

. vos folclóricos do Prof. Franklin Cascaes, Não foi
�:::: .{.,u��::,:mdr.:: l'rr;;�,d;: :'g:;'� ,eiS e ro u OS

. UI,,!ICOS gressl'os ::;!:an;�r�ia:,�n'::�:� I !:�:u;r�e�:�ór�:a�: ��,o,:�����r:.. �:�:�se. 'os presidentes John. mgles, cUJO nome se perpe-] OU (orroslvos espec� .em todos os campos I e a história do pnmeIro Icaro b�r:Iga-v:_I�de, alI nó
I . de atividade, Atualmente a I Rio Tavares: verdadei!: �!"i:rlfõSé' coIÍiprimiaPORTARIA N° 1/58. famosa Uni e' .

'

'�. -,
'.

ibid G . ,

ALCIDES BASTOS DE ARAUJO, Diretor do .... .'. ."

<
-

o ,_ �._,"t", c i
� -

frente aos dl�ersos a�pectos �XI lOS. raças a gen,
J F' I'

-

de i Ar ..

' .�ti_-_- - """"""'-1 aparelhando para atender

I
tileza do Prof. Franklm recebi uma aula completa do(te Isca lzaçao , e . Armas ��.,:,-,,- ....

h' ,
• - tí d .

, u,_:-"-". .'"
�

-=-::::::==::nlUÚ1:::-""S, no uso de
. a's novas éxigencIas orrurr- assunto, com ínterrupçoes con muas e pessoas quesuas a,nv,;;;-- -"::�o_' -"�.
I ",

'

I
.

.

� .• ··ot!sC;;; de conformidade com o art. 8°_ letra. das do advento da era do, 'quer iam expressar parahens e ap ausos ao mestre
..

"..,..-...�.�, :rolfe;;t:mento baixado com o decreto nO 1, de 18 ne
'

espaço". �

. .

Corno aquele persoiia�e"� do Monteiro Lobato,
, .� d 1939 ' , . ------.-----

leitor da biblioteca de Oblivion e amante da ordem.Jane��N�IDERANDO que preven.ir as c�usas .da ,d�-:I Poli
I

ll·c·a·. indir�ta, poderiaoresu�ir .assi� ;;n�ha op�ião sôb��
sordem é precípuo dever das autor idades, as quais com- ! o paciente .e notavel tr abalho; VI e muito gostei .

.

di '! d id des : I .,. -* *
pete ;o���������sOmql::I�U��.t� 56�sdc;m��_:la��nto gência, os Estados Unidos * -'I

para o serviço de Fiscalização de Am;as _� Muniçõe�, I (Cont. da na pag.) Hoje vou ver a outra exposição, vizinh.a dessa: .

aprovado pelo decreto n? 1, de 18 de janeiro �e,.193'), estariam prontos para res- �a do governador. Depois da folclórica, a demagógica.
proibe "transitar com armas. de qualquer especte em

.: _

.

f
A

•
E ... riâo vou gostar! Depois eu conto!

,.

.

. -

b ,t 1 • � j.onder a· agressao com 01-
zona de meretrício, clubes, dancings, ca are s, ugar e" ,

.'

onde haja ajuntamento ou reunião ou 'previsível aglome- cas dotadas das mais mo-

ração pública"; dernas armas.
.

CQNSIDÉRANDO que os festejos carnavalescos de-- O· conhecimento dêsses
terminam excepcionais deslocamentos e aglomerações

fatos deve servir para evi-
populares; I 1CONSIDERANDO que ou.ros setores de Segurança íz r que os russos calcu em

-: Pública 'adotam medidas preveribivas contra possíveis mal as suas manobras. no
causas de perturbação ida ordem pública nos dias dedica- caso de as autoridades de
dos aos folguedos carnavalescos : Moscou decidirem recorrer

CONSIDERANDO finalmente, a conveniência de .

,
ao uso da violência para

evitar, /por todos os meios ao alcance' das autoridades -----;.. - -�--.�-------

�:�::v::�::' ,�i;:�:':; ;U�t���:�:;' a",'.���=n�:�:;�:' ,'o�:���i::a '::;o::::��o:� rpal··c···OI;jrl"ÂjI�@V:���l��d··e·a•. vinual e coletiva" d, a pelo Co.nselho do Pact� , ••
" . I. 8-

.

.' =.16.810
DETERMINA: •'3 800 {'Co Bagdad aos planos ,I..k •

ILMAR CARVALHO •
"

r' Fkam suspensos, do· dia 15 ao 19 (IjI& feven:iro do
d

. • •
'iO i�12·.6681� corrente ano, em t,odo o território estad.ual, Os efel.'to3

(rdem milita�" �om a eC;-1-:5•••e••�.'j•••e.�.GOee3�,��U'��••3�e.@®�o�,
•

<>
d I 1 D :-;no Ide constltUlr um Es- --- - - -.-- ,

10. 352
: das ricenças p.ara.J'fl•.orte, eJe .arm�as, conce lC as pe a

.' lre_, ROFANOI -

,J.A M -. 'ado Maior Combinado, foi
.

. SAGRADO E P .

. ...',

9.8931
:oria do. SerVIço uê: FIsé�hzaçao r"� �l:h{a�- e ulll�oe,; -

De ,vez em q\,)ando é bom lembrar que e&�amos Cf..- .• ".

9.0:51 li --ih�bse�'v,â.pcia deysa �ejern:ll1açao Importar_a na "onsideradà em Washing- ,'.
d

'

fim. ES'e mundinho vai 'acabar, é mteressaH-
8.300 (assaç!",o da hcença, �pI"eensa() �as armas e autuaçao d'O

ton outra exirlência do dA- f:nn;oa:Sgue;er, 'é neste dia IT)orn:acen�ó' r'e outubro,
8.288 flagrante pelas au,t?ndanes c?mp�tentes..,. 3envolviménto progi'essivo acho opartuníssimo falar em tra-gédIas, �lm de m��do ._

..

7.076 Os s�nhores. FIscaÍs Re;\l'lOnals, no mtenor ·do Eg·-
do pado como um grupo' Muita gente que anda p.or aí a roubar. o prOX1n10, e

6.320 lado, transmitirão aos senhores Delegados. de Pol�l'� �'egional ,de nações decidi-I eng.a'1ar o semelhante íncauto, a lesar ?S lrmaos, a fa-
5.400 dos �unicípios o te?r da presente portana, para le

.d \ bl'icar a discórdia e a provocar guerrmhas, deve ter
5.130 cumprime!1to-, pos têrmos ido art. 10, do regulamento su- (-RS a preservar a ,paz' e '. . r

._ , Sel!1pre em mIra a chegada do glande {la .. ,

"5.020 pra citado,
sua rllglao atraves de umá .

Creio que {'eve ser sensacional estar armando �l-4 769 Florianópolis, em lO de fevereiro de 1958.
t a.

,- PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE firme posição defensiva.
2Ui11a maldade, pois não temos tempo para ou ra COI�'4.764 li B dA' Teda'via, reconhece ao mes- tão útil, tão absorvente, e que nos faça esquecer o .cJJfl,

4.688 '

Alcides astos e rauJo
. _

4'.661
'

Diretor ,do S,er.viço de Fiscaliza-ção' de Armas e Mumçoes. mo te'Ilpo que é um impo,t· .. D da humanidade co� �tanta rapidê�. '.: . o

. .
.

_ E enquaílto Os fIlosofos, o_s, sacel·dotes de tod�s <.'l

4.639
I

.
- ", . ·':Ct11te elemento nos planp'l.

, 1"«
-

al"!<ando seus indóceis rebanhos, os io;.'·_
4 13' '. .

'

'd
- I e 19lues vao

,
"

.
.

. r
-. ,,', d t.6 :!efe1J.S1VOS a COnSI eraÇ'ao . ,

.

da-s granides e pequenas tramOlas, Os . evo a�
43

..

gIcauores . -

.

._ . .

.

4.3 .

rio efeito que causam à eGO-- dos de Belzebú vivem na máis santa: ignorânclà da pres·
4.312 .

'.

t o-es l)ara 08,1Omia elo país as despesas tação de contas,. deixando 'es as preocupaç4�288
79 àe ordem minta_r. outros.·4.0

'�ossa falta .de fé chega a induzir-nos que a moda,
4.06(' Os Estados Un�dos es-

o bo;U o original é mesrn'o bancar o mau. Não !dar a iní- /

3.798
,tào prontos a dar aJuda p�- l�ima'bola pára certas fraquezas sentimentai.s, ir atnar�

-i: ��i /' 'Osvaldo Meto· I 1'a fomentar o desenvolvJ.- ra,ndo a cara, aper�ando a bolsa e tramando de manSI·.-

lr.'ento econômico dos Esta- ·!lho uns golpes melO escuros. .

3 ..597 ROSANA COLABORA BISNAGA DE MATÉRIA, dO' t Mod" Porque não é o medo apocaliptíco que nos fará me
3 526 d oOs o nen e elO, re- .

. , t ,," b·
. PLASTICA - Recebi, ontem, uma carta, assina a p'Ür

. lhor. Não é o receio do 'que VIra que nos orna�a o�-3.497
uma assídua ledora desta coh.ma que simplesmente torçar sua segurança lll-

zinh(;s. Isto requer um treino diárío, uma 'preparaç!11)3"":459 assina - Rosana. ' �erna e fortalece-r as SUgS metódica,' uma renúncia gradativa e urp espírito forta-
3.351 Sendo o. assunto já tratado por mais de uma vêz, a defesas. ' !ecido pela fé em melhorar o ,eles'tino.

.3.216 carta de Rosana é uma confirmação. do que aqui já O objetivo dos Estado'!' Não acredito, mesmo, que istu tudo termme em s�-·3.144 dissemos. . J
-

.

te palnl"os. Cónvenh.amos que nuin dia só morrem dOIS
3 061 Unidos é obter maior esta- -,'

· "Sendo ,eu, assídua; ledora dos seus artigos, .que tão.
indivír:uos: um bom, e ou tro que a 9idacle agradece a

3.016 brilhantemente aparecem no conceituado matutino "O biHdade política e melho·
<'usêncü{. Por uma dessas coincidências macabras e

2.897 Estado", sôbre o título "Nossa Cap.itiil", venho, encare- i'es coúdições de vida para �c�ntecíveis, são sepultados um. ao lado do outro\_ Nã02.753 cidamente solicitar-lhe a publicação desta. "I-.:-S povos do Oriente Médio .. entrará na cabeça ,do menos avisado umas indagaçoes ::J
2.623 Sr. Osvaldo Mel� Sei que, por milis de uma vêz o

1'espeito do fim comum? 'l'erminou aH, igual, avida;dia-2.600 sr. tem se referido ao caso., fazendo-o da forma ma,is c'Ün-

A I .U. G A • S E I metralmente opos�a de am�os?
_2.450 véniente possível. 1.. _ A- mim, parece imposível que nada mais suceda, qU8' 2 . 417 Ate' ago'-ra, pore'm, I'nfell"zmente nen'huma prOVI' - U R CI t

•

f nt' d na- o pel'
. - .

", '

ma casa a ua . emen ,e Inão hajarr outras orças que nossos s,e. 1 OS '.
_

.

2.328 dêncía foi tomada, apesar de seus co.nstantes arpêlos. Rovere (Antiga Tico-Tico) cebem, mas que prevalecem, com o eSplrIto, procurando2_.288. , Resolvi então, tratar mais uma vêz dêsse problema.
68 frente. I IlOVOg rur).1OS, em àmbiellt�� diferentes, conforme o qu�2.207, O caso se refer,e às malditas bisnágas de matéria

. . ,. se semeou, Dara uma colheIta futura .. ,2.089' plástic.a. Ainda domingo, na Praça 15, eu e mais al�u- Tratar com o propnetarlO
I

.

Assim dever ser, porque dois proveitos não cabem

i:��� mas col��as, ficam'Ü� c?m os ves!i�os �stragado,�' dev,Id?, à Rua Etefano Becker 116.
num saco,. A duali,dade do bem e)o mal não são_compa.

l".709
os _esgUIchos de hqU.Idos �or�osIvoS que os tarado&

I
Estreito (Canto SAPS). tíveis. O Cria{lor, em sua A_ugusta in�erp�'etaçao e no

estao usan�� na� referId� b�nagas. _ __ (estino que dá às
-

coisas' alllmadas e ll1alllmadas, pre-1.684 Por vanas vezes fUI obngada � chamar a atença? I. va. pela. viu o grande proc.esso, a l�i imu,tável, �iusta, bo� e COll .

1.652 daqueles moleques co6trolando mesmo a. vontade de /,
�. � soladora. E ele eXIste, que_lramo'S' ou nao entende-la ...1.604 bate-�os: Mas, quem se aventura a f,azê-lo? Rec.be-se � .

.__ __._.,:.. ..,

1.575( respostas agressivas e tratando-se de "menoi'es" (so- , " :r- .(;�'� l
- M O ( A S-1 543

.

, 't',"," � -v -"
· . mente na idade)" ainda outros incômodos teremos que

-. o�. �,..-� •

..,.

•1.522 suportar.
-

.' ._

ALUGA-SE Necessitamos de moças que tenham apresentação e1. 490 Não r,espeitam as senhoras, quanto" mais 'as senho-
�. 256 ritas. .

,. desembaraço, para' trabalhar em serviço externQ.1.405 Deve -entretanto haver uma repr,essão ?' esse aten-I' �o:r;fo�tavel e espaços� re�
1.031 tado. A quem cabe essa providência? I sIdencI� recem. constrUlda a

973 .

O fato está merecendo de qualquer forma, severas" rTua LUl,\ CD�lfI�o/ 3M7: - 88826 d'd'
-

I . rat!lr a nspIm Ira, .

me I as. \ .

641 .

Q1!J..andd não usa� ácidos nas malditãs bisnágas, co- ,
_

573 locam água colhida 'em qualquer lugar. 1-527· E' isso que está esperando a_ população desta Ca- �502 pital civilizada., ,.
.

: I '

451' Muito obrigada pela atençjio que me for generosa- .;
397 a1€�te dispe�sad.a. (Assinada) ROSANA. ,

�83 PEdo que se lê, bontinuam as hisnágas e a moleca-
�7\ gero que as usamr a vontade, sem que sejam impedidos
321 na prática 'desses atos condenáveis.

2 .

Vamos mal, muito mal mesmo.
272.919 Tudo- .corre amatróca ...

Criciuma ., .. ., '.. .. .. '.. ..

Laguna .... '
.. ',""" .. "i ••

,f
. �

UTu�sanga .. . .._.. '.. ".r" ••

Jaraguá do Sul .... '. " <. ! •.

Concórdia .. ., :'. .. .. .. .:

Chapecó , .

Turvo .. .. .. .: ,. .. >. • .•• •• (. • •
.:<••

"

Caçador .. .. .. .. .. ," .. ...

..
Timbó ....•.. '.' .. ", .•

Pôrto União .. ," .. ', ....
Cán,oinhas .'. .. .. .. .: ..

São Francisco do Sul . "

'

.. . .1, ••

Palhoça ',' .. .. .-. ..

_

Orleães '

, ..

lndaia•..................
São Carlos .

Palmitos .

Axaranguá .. .. .. .. .. ..

lbirama ; .

_Presidente Getúlió ,

'Videira , .

Mafra ", \ ...•.....

Braço do Norte .

I:tuporanga' .. .. .. .. ..'," ..

Joaçaba .. , ,

Hqdleio \ .. " " .

São Bento do Sul .. .. .. .. .. .. .,

-
'

_-

RSÁRIOS
Faz,em Anos Hoje:

- sr. João Medeiros Jú
nior industrial em Rio do
Sul

..,.- srta. Modesta Morais

Savas, filha do sr. Nicolau
Savas, do alto Comércio
desta Praça.
- .srta. Marlene Abrahão.'

--;- tenente Eugênio Lá-
.zaro Cidade, da Reserva
Remunerada de nossa Polí
-cia Militar.

- .menino Marco Anto
nio, filhinho do. sr. Antonio

, Nunes Pires e de sua exma.

espôsa d. Wanda K., Nunes
Pires.
-' sr. Orlando

Linotipista-Chefe
prensa '�Oficial do
.....__,..-4,.."..-_._--�-_...-----::- -- - -----

'ElElIORES-·'·E,XISTE,NlfS ATÉ 31
"e"

:Df DE'lEMBRO DE t951··· 's

...... , .

Teixeira,
da�Im
Estado.: .

. ,

.

Lajes .. .i.

.... ltajaí '.' ,.

-

.

Brú�que .. ,

'
..

'
..

Rio·do Sul ' �.

Xanxerê , .

Capinzal : ;

Taió : '

, .." ..

.

Itaiópolis .'.

Sombrio' ....
G�aramirim ..

_..

Nova Trento . :
. Sã� Joaquim .. ..'

Rio Negrinho ... , ., .'. ..

ltauro.Muller .. ..'.. .. . .

Piratuba � .

Vida� Ramos .. " ..
-

.. .:.'
_

..

Seára .. .. .. .. .. ..

Tangará .. ,! :. .. .. .. ..

Araquarí '

., : .:,' ..
'

..

Itapiranga .. . . . .

-

Tijucas ..

- '
.

Mondai ' .

Sãd . J.OIs.é •• •• •. •• •• •• ..'... .'.

Jaguaruna .. ..... :. .. .'. .. .. ..

Papanduva .. .. .. .. .. �. .. .. .'.

Campo Alegre-. " ... � . '. . ...

'
..

Herval D'Oeste .. ., .. .-. .. ",

Bi,guaçú ', ..
'

,

Imarui , .

Cu�iiibanos -
. .._: .:- ..

. "

• IÍ, ••

Xaxim " <" •• ", ••

Itá .

Gaspar. ..
-

. . .
.. ,. .. '.. '..... ..

Cam:boriú ., '.' .

São Miguel D'Oeste .

Bom Rietiro .. .. .. ., " .. .. . � .. .:

Tratar a Rua João Pinto, 6-A.
-�---- - __

o ._. ..

\I
I

----_......:...-:------�-

Tratar à Rua Jerônimo Coelho, 23- -

I
I
I
I
I
I'
I
I

Descanso. ., .. ., .. .. .. ..' .. .. .. '.'

Campos Novo's .. .. .. :. .. ....� ..

Urubici ... : , ..

Pôrto'-Belo .. -.. .. " .. .. ..

Dio.nísio Cerqueira .. .. .. .. .. ..

TOTAl:.: - .

Paga-se mil cruzeiros. Que saiba cozinhar bem.

Apartamento 2 - Edifício Santo Antonio

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"SALA DE-YISíTASrr um progr,ama· Tr
�

'd B Ib' d· T
A

·t' do p,og,ama "SAL��E(�!!!� B�� Professô- emen a
.;

a· ur ·18 DO' r80S1 O'
.

a
�t!��?ª�� ���5��.�i;;�.:::.;. ,Cidade CouU'estioDa-meu,ro e'Protes-
m -, d it I J B t t Bouvintes, nao so a eapi a , oao a IS a onnassis - O sr, Inspetor da IVTP acontecimento passando ho- Com o aumento eonsíde-

t M· d
·

t
.

COIDO também dos do lnte- Juiz de Direito da 2.a Vará d '1 d 5.. '

I d 'I f aIs e vln e mlnu' eve estar a atura êste ras amargas. '_ra_ve �e
veicu os que�-

05 __Exmo. Sr. Dr. Cerqueira .. --'_"--____
,
__\rior. 'f C' P f� A iniciativa do e iciente Intra - ror. Henrique

d'rádio repórter foi das-��s Stodíeck - Osní Régis e

��.'��"� E1�' tes, f u O parad'o-felizes' e ponsso.a RadIO os advogados Osvaldo Bul-
�

�- S..,'ôi
Guarujá está de parabéns cão Viana e. Aloísio BIasi e )

_/��� garn constantemente pela O corre corre dos guardas
por contar em sua progra- ainda ,9S acadêmicos: Néy

n
.z;F4 � .. cidade, além da falta de que absolutamente nada po-

mação com um programa Hubner - Naldi Silveira -

con'lU;CimenTOS.
· ,.

pontos de estacionamento diam fazer e' mais os desen-
altamente cultural. Artur Sullivan - Márcio para os carros particulares, contros de ordens que nês-

r
. Colaço e muitos outros. de qúando em vez, o trânsito ses casos 'Só servem para au-

Dentre outras personalí-]: Neste breve registro, e principalmente' na rua Fe- menta a balburdia e a con-

dades da cultura ilhôa, já se com os nomes apresentado: Finalm,ente hoje, no res- oa ra a .Ilha porem bastan-
I
:)0 l'it�no do samba, "E._ I Iipe "Schmíde, torna-se um fusão,' tornavam impossível

fizeram ouvir em têmas di- acima, os leitores poderão tnUl'ante "Rancho da Ilha" �é preocupado, com o v.es-I· dj.�l';1l'�i amanhã diverti- verdadeiro caso. fazer mover-se a fila cada
"ersOS os professôres: De- fazer uma idéia da que> "Uma NOI'te na Bahia' _ t F Ainda em-um dos últi�os vez maior dos carros ali en-'Y ,

d d d "SA tibular de uma ou ra a-
" 'm· se até as' quatro v dasembargadores: ,Osmun o e o programa LA DE 'I dias da semanâ, houve na- curralados.

\ _

Wanderley da
. Nóbrega e VISITAS", �énnoras da nossa. soeíe- culdadeque irá enfrentar. madrugada. quela movimentada via pú- Foi. preciso pessoa com-

dade prestam ,sua colabo- blíca, uma cêna que bem pletamente estranha ao ser-

I rtç!'ío aos necessitados para A mais famosa. desenhis- Í1I:,:::l uma bonita' festa .Iernonstra a situação pre- viço tomar medidas de e-

j realizaçju da ala fnfan- ,:1 de Jóias da A�'érica no .u:b,valesca, realizou o ve., cária em que se encontra o mergência para o'cdesenga-
: li anexa ao Hospital de u.omento, é a sra. Bernett .";'�::'o Doze de Agost o. .erviço daquela Inspeto- vetamento dos carros.

ria. Pars" que ,se possa fazer
Caridade, que receberá o ''llle fez a seguinte declara- uma ideia mais ou menos
.nerecido nome Jacinta Pe- :üo recentemente: "A mu- O sr. e Só :1, Dr. Claudio Um número de mais de exata do' que se passou, bas-
eira e Oliveira. Valente Ferreira estão da vinte carros, inclusiveis ea- ta esta afirmação sumária

.hcr que 'melhor usa um::l· h b d� mabens pelo nascimento min ões e oni ús, em�er-;. e um proprietário ,de car-

jób é a Duquesa ,de- Win- raram naquela rua. ro, que esteve parado no
1" seu filho. .. _

Não havia jeito de' por.a meio daquela confuzão:
coisa nos eixos. . Levei quasi vinte minu-
As businas em ação. Pal- tos para' sair no meio do sa

'pites. de uns, descomgostu- rilho, no trajéto do bar "AI
ras de outros mais irritados vorada" até a .'''So�rana''.
:! apressados. Não épreciso mai� m�ça ...

. Àn iversarlou-se no dia 1

1 penhora Vera Fialho Le
À noticia mais surpren- 'lIOS: A coluna social cum

c:C;!ute das adjacências do'
p rimênta com os melhores

"Society" é de um casal que votos de felicitações.
t:I eve viajará para a Eu

do Brasil é a

"0 J:stÀdc," o

S E R Y I ç O M,I.L I T A R
INFORMAÇÕES OTEIS

Está marcado para o dia

S� você responder afirmativamente a uma das per

guntas abaixo- poderá dizer:- "ESTOU EM ,DIA COM

O SERVIÇO MILITAR" . '"
..

.1) - Já tenho mais de 17 anos de idade e menos

,de 20, possuo Certificado de Alistamento Ml-
.

litar ?
-

?) - Já tenho o Certificado de Isenção do Serviço
Militar ? , ;� próximo, o casamento d�

cun ita, egraciosa srta. Ste
la Piazza com o Dr. Max F.

r

CASAMENTO: .. ..

" 3) .� H tenho o Certificado de Reservista ?

(Nota N. 3 da 16.a C. R. M.)
('

...."""'..-... S01:;za.

A querelaP.A R�T I C I P A ç Ã /0
.

FRANCISCO CARLOS e ARMANDO HENRIQUE,

.:1S(;1'. Sempre a jóia' ex8.-

. E D I T A�L

La com a roupa certa.

I S ífili
tem o,prazer de participar aos parentes e amigos de

seus pais, Carlos Alberto Cardoso e Maria Bernadet(�

Vial'.<l Cardoso, o nascinlento d'e seü irmãoJinho CAR

bOS ALBERTO CARDOSO FILHO, ocorrido dia, 4 na

· Maternidade Dr. Carlos. Corrêa,
Fpolis, 4 de fevereiro de 1958.

�
--o

ropa.
decoração que -tem a res-

ponsabil idade dos Srs. Ary 'Grandes são os prepara
Neves e Eduardo Rosa.

!Ívos para as noites carna�
E�ta mha7ilhosa decora-

;ia)escas da '.'Boite Plaza"
.:.�Eo, será para os festejo',;
. 1"!11110 Konder' BornhotÍse !1
c:�rnavalesc(\s

.

nos sa!õe;; .. .

t-- Não teremos n�stes dias, ::oro um el:egante Jan ar..
do Clube Do�e de Agosto.

.I rilimo gostoso do piani-

N 'd d -d-L·· t- �I
11J'-:O vermelho mas no ri- Na próxima semana co-

a CI a e e' aJes es ao
._

,. . ,

b t.1110 dos cla.rins, os fohoe�, n'lentare� a bQl1ita festa réu-
de para ens o $1" e sra.

. ..
.

_ .-

t
- dlvel·t'ndo '!Ízada n,.o restaran:e "Rau-

l
-

L' R J'
.''_ ara0 se. .' .

� o�',o UIZ amos UnlOl', .

.

". ,

pelO nascimento de seu 'fi-
-.--

Em CUl:itiba em elegánte
filO Luiz Gustavo.

f'�8ta, foi el�ita "Miss 61a-

n'onr" a srTa. Vera Coelho
O sr. Rtid Bauer vOltOil

.--------------------.------------------�

DATI1.ÓGRA�A
,s;.. Admitimos uma funcionáriã, cóm prática �; .datilo·

orafia. As candidatas deverão apresentar-se, dU�.l"lamen

te. da� 8,00 às 10,00 hoi'as, aos nossos escritórios, .no
Edifício IPASE, 3.0 andar, para as provas rle habilita-:-Ição. - SAT�A.

i•••• .;.."'•••••;.•••, H " .
. � �

-: .i
: ,,'

.

'1
i
••

,
i
•

i
•

I� ACESSÓRIOS PARA AUTOMnYEIS E CAMINHÕES"':" I
i
IAcumuladores Correr:;e.:, p/ pneus
:Amortecedores Cortiças em folha
•Amperômetros Cruzetas
: Arruélas Debrum p,ara

:Automáticos guarda-lama
". p/motor arranque Diaframá
8aterias Disjuntor .

30binas .

.� ;1)Encerados
:Bol11bas Esmeril

-/

• de gasolina . l ' tE, Faroletes

I de ar Feltros

• de engraxar Ferramentas

: de água tiltros

:• e.Jrrachas p/freio
.

Fios
Buchas

.

...� ''-1 Fuziveis

I·Buzinas'
. ._

'-�Gachêtas
'Cabos de bateria Graxas

Calibradores .
.

Graxeiras

I Câmaras de ar. Lâmpadas
Camurças. Lanternas

:Canaletas Limas para

IChaves' platinados.
C. imento p/radiador

'. .
Limpadores-pa.I!abl'lsa Tintas

f Túb.os de borracua
: Cólas .

_, "�."_'�.,n. Lonas para. _r,elO.s- - �M h d I cos pàra g.asolina
I Condensadores

c
• acacos

.

1 I au I

.Conexões j""... ' , realejO dê cóbre

I• p/cano gasolina simples • Uniões para Clmos de '\

I M
. gasolina.Contra-pinos ' angumras

• Cópos para. �ólas. .

I :�:�: ;::�lina Ol;��;��;:!l:ante, , �:�:�l�s ".ic;:. I ventilador I
. I

-�, <

para amortecedores Vidros

I �- ·1
II' 1,/. '

. •••••••••, ,1
���,_.....�....................................

"

MEllO & Cia�
\ M � T R I�. 'p)
Rua FelIpe Schmldt ,).J

FONE - 3711

.F I L I A L
Rua Cons. Mafra, ,?.
Cx. POSTAL, 48

Panos acamurçados
. Papelão hidráuliQo

àsbesto �.

grafitado
Parafusos
Plat_inados
Plásticos
Pneus pretos
faixa branca

Polidor

,-
.

Porcas
Rebites
Reflectores
Reguladores voltágem
Remendos
Resistências,
Rotcires
Sold�s
Solução p/baterias

<"\�'�inais

»-
Também festejou seu a- saiversââi-io dia 7, � 'senhora

Zulma Furia, A. slmpatica
::era. recebe� neste- dia, o

c,.sal sr. e sra. I,Jeputado

Ataca todo o orrealalDo
.

EM .SIFILlS OU REUMA.
TISMO DA ·MESMA OltI..

GEM"
USE O PUPULAR PREPA.

\ .- RA'DO·

12I1I!t:41-:W#J rEI
I '.: -

-Apr�lVadC) pelo��. S. P•• como aux1liar DO. !
tratamento dll Sifilis e ReumatislDo da mee�.
oriogem:
Inofensivo .ao organismo, agl'Adivel como II.

cor.
---------_:-�---�.=:��=-----------.------------

'cho da Ilha". "Uma noite

lIa Bahia".
Sobre o assunto (j"oias),

devo dizer que. a sra. Es

piddião
. (Elza. Amim) tem

�il'areéido nâs ,reuniões 80-
"

.

I
'

clais, com suas custosas'

j.Jias-muito bem distribul

Ó1S.

(I Dr. Mauricip dos Reis

-'gora esta muito bem ins

·tal::.do, ampliou seu escri

ório com mais duas salas

e mais um telefone.

Transportes Aéreos Catarinense S. A.
Assembléia Geral Ordinária

Pelo presente são convidados os senhores acionis
tas da TAC - Transportes Aéreos Catarinense -S.A., a

�ol11parecerem- à assembléia geral ordinária, a se reaU
zar no..dia 24 de fevereiro de 1958, às 14 horas, na sede
social, à 'Praça 15 de Novembro, Edifício Sul América,
-4.0 pievimento, a fim de deliberarem sôbre a seguinté
ordem do dia:

.

1)/ Exame, discussão e- deliberação, sôbre o relatório
dá diretoria, parecer do. Conselho Fiscal, balanço e con

tas, ,-- re.fereilte� ao exercício findo em 31 de IJt:zembro
de 1957;
2) Eleição da Diretoria e membros efetivoS! e suplen
tes do conselho fiscal para exercício de 1958;
3) Outros assuntos de, interêsse da sociedade _

. Florianópolis, 22 de Janeiro de 1958.
João David Ferreira Lima - Diretor - Presidente

A V I S O
'Acham-se à disposição dos senhores acionistas da

"TAC" - Transportes Aéreos Catarinenses S.A. os do
cmuentos a que se refere <> art. 99, do Decreto""::: lei c.

2627, de 26 de Setembro de-1940.
Florianópolis, 22 d JaneirQ de 1958 .

João David Ferreira Lima::'" Diretor - Presidente

O sr. e sra. C. T. Luiz

''Jr�rio Freyslebem, encon·

tr[' .. se em r.ossa cidade 'vi

·:ltancto sua fãmília..A co·"

lnna social deseja ao sim

'nátieo casal uma feliz es

j·�"da.

Quem será a Rainha do.
']arnaval dI)' Clube Doze de

Agosto?
, .N fi noite dos festejos, do

2U arii�erss\do do governo

.n;rgé Lacerda, Angela Ma

:el'da' em nome da escola

:]L Sanlba "Protegidos da

. Vinte"e' um "Tiro}ês", e�

,.u�o nos salões do Clube

Doze de Agosto durante o:'

festejos de "Momo" ..
Quem será a Ra'inha uo

Carnaval? Qual a fantasia

S A L A -S
ALUGA-'SE .vARIAS EM·PRÉDIOS TERREOS E
CENTRAL. INFORMAçõ� NO TELEFONE.3512

...�.

ÓTIMO· NEGÓCIO SEM' CAPITAL
,

,PELO REEMBOLSO POSTAL

t'l'incesa", uma placa com �.lais bonita e o casal mais

[J;;davras elogiosas ao ilns- ,1IlÍmado? Tudo isto' acon-

::re casal. ,

I
tecerá nos salões.�o Clube

'-- Doze sobre a belissima de-

Miss Santa Catarina srtv.. C'ol:ação Aql;�rela do 'Brf.
Terezinha Dutra esta, vi- sii.

I dando Florianópoli�.
O' colunista felicita �h)

Movimenta-se a cidad� casal sr., e sra. Iony Reka .

?'Il'a os festej-'ls de "MO- i}elo nascimento de Silvan;:t

.vlO". O departamento de E.iizabeth.

Turismo da llha, esta pre-

p;:�rando uma bçlissima de

c0raçãb para cidade. '

I\1.ovimehtam-se também

Com prazer

r.'assagem do

dE' Joaquina

registro a

aniversárh> Aumente Oi'! seus ,rendimentos entrando em contato
com nossa 'firma a fim de desenvolver"" VENDAS DE

C:ASIMIRAS, LINHOS, COLCHAS, CAMISAS etc., :PE
LO SISTEMA DE REEMBOLSO POSTAL. Cede-se mos ..

trual'Ío grátis e paga-Se ótima comis�ão. Cal·tas para
"A CIDADE DOS A-VIAMENTOS" - Caixa Postal,
10:021 (Belenzinho) - São Paulo.

I

(Quininhu)
ocorrido dhtilS "Melindrosas", que n-:es- Biumenberg,

�. ano não serão poucas. lOdo corr�nte.:A �oluna
Pa'rabens aos foliões d::> [,,()cial deseja-lhe felicida-

Clube Doze de Agosto, que nes.
--_:........."._._----- _--_ ----

A !��!���I �� de�;5�};:la�:o à cda- A , E I, ç A O
���g��, ��e ;��R��� �!� �o NPOR Santa Catari- Matrícula Para o (urso Primário
senvolvendo intensa' ativi-

. As Revdas. Irmãs Franciscanas residentes a
d'ade em pról da criação de O EstMo Maior do. Exér- .

- m Núcleo Prewaratório de' cito vg ouvido a 'l'espeito do rua Vitor Konder, 4 avisam que está aberta a

Oficiais da Reserva em Flo- assunto: vg emitiu vg con- p:latrí�ula para o Curso Prim�río de l_à 12 de
rianópolis, que já é -cidade for�e já se manifestara an-

feVere.l·rO. . A DIREÇAOuniversitáriÇl.,. acaba de rece terlOrmente estudando

bel' do Mriistro da Guerra idêntica solicitação da União iiiji�ljlf�l;.f;;.=-���ó tel€,grama que se segue: Nadonal dos Estudantes,�..

r-o'"Gabinete do� Ministro da parecer contrário à preten- .p A R li ( I P A \ A
...Guerra - n. 1.0�0 4SS - ção vg por não atender .às

Lamento informar impossi-I necessidad,ês do Exército. Ulmar Silva e senhora participam aos parentes e pes
bilidade atender pedido es- Atenciosas saudações soas de sua amizade; o nascimento de s� filho Ulmil'!!'
sa Associação contido ofício Gen. Henrique Lott, Minis' Sardá da Silva Junior, ocorrido na Maternidade Dr.

62 - 353 de 3 de dezembro tro da Guerra".
\

Carlos Correa, no dia 2 do corrente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. EDITORA "O ESTADO'" �TDA.

<OS�
r.

lt('dlantt' contrato, de acordo com a tabela em vigor

,

A direção não se responsabiliza pelos
conceitos emitidos nos artigos assinados.

nua Conselheiro Mafrl\ 160

T�lefone 3022 - Cu. Postal 139

Enrlereço Telegráfico ESTADO
D J R E-T O R

Rubens de Arruda Ramos
GERENTE

Domingos Fernandes de Aquino / i Chefe do Serviço de Otorino do Hospital
:. R E D A � O R E.S . I de Florianópolis -- Moderna Aparelha-

Osvaldo Melo - Flavío AmorIm - Braz Silva' - S' N A E
André Ni10 Tadasco _ Pedro Paulo Machado _ Zuri gem Ulça e lerte- mericana para xa-

Machado - Correspondente no Rio: Pompilío Santos. me dos O'lhos. Receita de Óculos por
C O L A B O-R A; n O R E S i Refrator Bausch Lomb. Operação de

Prof. Barreiros Filho - Dr. OswaldoRedrfgues .Cabral Amígdalas por processo moder.no
'

- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da CO'3ta Pereira
CONSULTORIO

•

RESfDENCIA
.

- ·prof. Othon .d'Eça - Major 'fldefonso Juvenál-

Prof. Manoelito de Ornélas-_ Dr. Milton Leite da Costa Rua dos Ilhéus 1.'" casa Felipe Sehmidt 99
, I FONE 2366 FONE 3560

- Dr. Ruben Costa -;, P�of� A. Seixas Neto - Walter
I �����������

Lange - Dr. Acyr Pinto Ida Luz - Aci Cabral Teive'-, DR r: WALMOR ZOMElt g��i�:����a ��H::Ii�: . ()�)'_'O"'()__()�()�()'-'()�()�()"'f)__()�()"'O""()�()""O",Naldy Silveira - Doralécio Soares - Dr. Fontourll, GARCIA e Crianças 6

'BJA'� E-' R'ES�AURANTERey - Nicolau Apostolo - Paschoal �po�tolo - Ilmar Diplomado pela Faculdade Na- Consultório �. Rua Victor ,_ "'"" .

.

.

� _ 1:1,1 '" '. o

Carvalho I
tional de Medicina da Ilníver- MeireHes n, 26. ,,' lit

,,'10' , I
[iI'U V ·lt'�I";).I '1 H n d I aidade do Brasil Horário das Consultas _ das ,�e � "'.O.N.TE 11�,i.ii 1:-;'1 B'

'

. .:

,oMaria Celina�'Silva -'Alldo Fernandes Virgílio ,I Ex.lntern� (lot- eoneurse da 15,às 18 hs, (exceto aos 'sábados)

. .' -', .,

I'
Matermdade - Escola Residêneta:' R',a Mello e Alvim

'-', D;SAG ��t1rçLln�nres .

'

(�er���r!Oue��oiim��fáviO /'
n, 20 _- Te.to:_fone 3865.

'

[. AMBIENTE EXCLUSIVAMENTE FAMILIAR ,eOlegarlc Ortíga, Amílton Schmidt e .\lgemiro Silveira �...nterno do_.Semço de �Ir�r- DU. ��,H�UHA'm te CARDÁPIO ESCRUPULOSAMENTE""SELECIONADO
R/E' P R E 'S'E N T A N T E

-

ligia do Ho.apltal_ 1.A......E.I.t;... -'"'I '

,�. l do RIO de Janeiro Doenças �oUBaEPaRrCeulhLoOrSeEsPiratório e ESPECIALIZADO EM PIlATOS Á BRASILEIRA ,E ARABE
Representações A. S: La.ra Ltda. 'Médico do Hospital de Caridade

,RIO:- Rua Senador Dantas 40 - 5.0 Andar ie da �.aternidade Dr. Carlos RADIOG���I��L����OSCOPIA
e

A BRASILEIRA A ARABE - te
.

Tel. 2.2�9�4 . OOENÇAS Diorri�NHORAS - Cirurgia do Toru

t
Filé de péixe /

S. Paulo Rua VItoria 657 - conj, 32 - I PARTOS _ OPERAÇõES
to'ormado pela�"'aculdade Nacional Bife a diplomata Kib,e crú ,e'leI.. 34-8949-, PlARTO SEM DOR pelo método dç Medicina, Tisiologiata e ·TiBio- �

Serviço Telegráfico da UNITED PRESS (V-P)
.

psicQ-profilát.ico.
cirurgião do Hospitlll Nerêu ,�

... Bife completo Grão de. bico com geygeJin
o

.. . 'd' d GENCIA PERIO Cons: Rua João Pinto n, 10, 'Ramos
""

Bife ao garnê Espeto oriental

,Hístorietas e Curlosi ades a A
.

- d�s 1600 às 18,00 horas Curso de especialização pela - Bife ,a cavalo Kaf'eta ao espeto
DISTICA LATINO AMERICANA (APLA) Altende �om horas marcadas S. N. T. Ex-interno. e Ex-assis-' Bife aceboulado Coalhada sêca

.

e

AGE�'NTES E iI'1D.RRESPO"'TDENTE,Q. . I Telefone 3035 - Residência: tente de Cirurgia do' Prof. Ugo °I
'

I d d t B' I h d ,�v !'II - Guimarães (Rio). e Bife mi anesa com sa a a e ba ata ermge a rec ea a

1<' T' d �. . A

d QA"':TA CATARIN A. Bua General Bíttencourt n. 101.

" Kíb L b
.

_.,ij.,lI1 o os oS' �umclplOs e .... '� n
I

. Cons.: Felipe Schmidt, a8....., Rísôto de frango I e
,

a ame Q

,

.

'A S S I,N A T U R A DR LAURO DAURA For,e 3801
e _ Fr-itada de Presunto Abobrinha recheada ,

.ANUAL Cr$ 400,00 CLINICA GERAL Atende em hora marcada

, Homelete de presunto \ Homelete e
Res.: _ Rua Esteves Junior, 80

.

tN.o avulso.................. .....
" '2,00' d S _ Fone: 2294 'Pf:lixe a jardineira Além de outros pr�tos a serviço La

A N U N C 'lOS llCspecialista em moléstias e e· c
P' ôlh d C t

nhoras e, vias urtnãrlas. ,
eixe com mo o e camarão Ja r e

e
DR. NJ!;W'1'ON U'AYILA C

_

al it
Cura radical das infeccões agu- - arnarao com p mi os Ih CIRURGIA GERAL �

...----..--�������������������������-..um--�
das e. cronicas, do. aparei .o ge- �

nito-urinário em ambos os sexos Doenças de Senhoras - Proete- , BEBIDAS NACIONAIS· e ESTRANGEIRAS �

llJoenças do aparelho Dígestivo, 10gJa - Eletricidade Médira
c I

e do sistema nervoso.,
+Consu ltôrfo r Ru_a Victor Mei-

t Serviço culinarío apto a qualquer exigência.
Horário: 10% às 12 e 2% às 5 relles n. 28 _ Telefone b3G7., EM FRENTE AO ,CINE RiTZ _ BEM NO CENTRO DA

e

�----=-�V_'-"�'E-'�·:N'---.�,.-D·--���E'�-:-· ��'�'E-��_w� hOTaS _ consuoltoA'ri�� Ru
..aFT.irea� dia��:sultas: Das 15 ho�as em

r CIDADE I
� .denves, 12 - 1. I'uB\l' - on.· _

.

"

."' (I�Residência: Fone, 3.422 '-

Uma casa, situada na rua Gonçalves Dias (Ponta 32�. Residência,: Rua Lãcerda ,Rua:'_Blumenau .tI. 71.
,��(!j""'I)"_'�)--()'_'()""()�()'_'()�()""o�o"",()"",()�()'_'"..

do Leal, Estreito) Preço Cr$ 70:00�,oo: CQutinho, 13 (Chácara dll Espa- '���!"Ii.!Ui!J&l.lIlllllilil"lItlIliilllllllSlBlI�"II!!illllilIiISlIIIIli.�illlIll!�
_

_

Tratar dela telefone 3811.
.

nh_1! -.Fone': 3248.
: �RDO:;�I��o�:UL�lt6E�{A ,

. , DEPARTAMENTO-DE SAUDE PUBLICA
:EJ@@lJt4êêêi#lj'#tí#1j#1í#Jeí'#Jí#Jí#Jêj#l@i#l@,r#l .....;

i �o�s�l�i!�Ea;U��aS�elip" '
Plantões de- Farmácias

Motor" Marl'll·mo 'lIP: ['NT'A' \.\. m: ����?ot',d!� �'l�li6 3:���s�. "

"'1: l' ._' MÊS. DE FEVEREIBO ", _.'_
" Ir Resldencla _ FelIpe' Schrrtidt

... n. 12�.
J

_ I ,

1 --:- sábado (tarde) Farmácia:Vitór�� ,,' Praf;� 15 qF Novembrpi,27
2 - domingo Farmácia- Vitória Praça 15 dê Novembro, 27

" " "

" " "

"

, DR. ANTUNIU MUN1:l '}o';

ARAGÃO

CIRURGIA

TREUMATOLOOIÂ!n'.' I
Ortopedia

Consultório: João' Pinto, 1'l -

'Consulta: das 15 às '17 "t"ras

dtãríamente. Menos aos sálú.l�s,
Residência, Bocaiuva, 135.
Fone: _ 2.714.

J .,pR. ,:cHÉLlO' BID{RET'fA
<, �M' JíJ D I C O

, Ortopedia e Traum;ltolo,la
. Jj:x�interno por 2 an'Qs do Pavi-
,I�ão Fernandino SOplinsen da I'Santa Casa de São Paulo.
�Sel'viço' do Prof. Domingos
Jjl�fine) _ Estagiário ao Ce'ntro I

I

de Ortopedia e T�aumatolC)gia e

"1do ·P"l'onto Socorro do HosPitalj'das Clinicjl� de São Paulo.

G,Sel'v�ç� do PIlof, G?doy Moreira. I- MediCO do HospItal de Cari-'
dade de Florianópolis.) -' i

I
meformidades 'congênitas e ad
quiridas _ Paralisia Infantil _

@steomielite _ Traumatismo _

Fraturas.
-

.

Consultas: Pela manhã no }Jos-

pit�l de Caridade, das 15 às 17,30
horas no Consultório.
Consultório: Rua Victor Mei-

relles n. 26. •

I Residência: Av. Maufo .Rumol'!
n. 166 - Tele!. 2069.

DR. JULIO DOLIN VIETItA -

MJ!:DICO

I Especialista em Olhos Oúvidos
Nariz e Garganta ..... Tratamentó

e Operações
I.nfra:Vez:melho _ Nebulização

_ Ultla-Som -

(Tratamento. de si�usite sem

� p�eração)
J\,nglo-retinol:lcopia _ Receita de
Oculos _ Moderno equipamento

de Oto.-Rinolaringologia'
(único no Estado)

HoráfiQ das 9 às 12 horas _'
'

das 16 às 18 horas.

[ConsultóriQ: _ Rua Victor
Meirelles 22 - Fone 26'7ó
Residência _ Rua São dllrge,

n. 20 _ Fone 2.L21

DR: HENRIQUE PKJSCO
PARAISO

'MJíJDICO
Operações - Doenças- de Sel'ho

ras - Clínica -de Adult')1I
Curso de Especialização no

Hospital dos Servidores do Es.
tado.
(Serviço do Próf. Mariano de

Aiidrade). > /'Consultas _ Pela manhã no

Hospital de Caridade.
.

À tarde das 15,30' h.oras 10m

diante no consultório à Rua Nu
nes Machado 17 Esquina de f: ra·
dentes - Telef. 2766.
Residência _ Rua PrM!d?,lte

Soutinbo '44 _ Tel.: 3120.

DR. CLARNO G.
GALLET'l'I

_ ADVOGADO
Rua Vitor Meireles, 60.
FONE: 2.468

Florianópolis

O ESTADO - O mais antigo diório de Sa-nta

EM e E R AL

ossmark
NOS SA LOJAV I-S IlE A
./

, R.ua·Deodoro, n.o ,5 - Tel, 3810 .

\

B'� sábado (tarde)

9 - domingo

'15 - sábado (tarde)
le - domingo

18 - -3a feira carn.

22 -- sábado (tarde)
23 - domingo

Farmácia Esperança
.

Farmácia Esperança

Rua Conse�heiro Mafra
I -

Rua Conse,lheiro Mafra

Farmácia Moderna

Farmácia Moderna

Rua João Pinto

Rua João Pinto

farmácia sto. AIltõnio Rua Felipe Schmidt, 43
'

Farmácia Catarlnense
'

Farmácia Catarinense

Rua Trajano
Rua Trajano

o serviço noturno será efetuado pelas farmácias �antô Antônio, Notur
na e Vitória. situadas às rufts Felipe Schmidt, 43, Trajano e Praça 15 de

NONembro, 27. ,
,

O plantão diurno compreendido entre �2 e 13,30 horas será efetuado
pela farmáci!1 Vitória.

R,ua Pedro Demoro, 1627

R.ua 24 de Maio, 895
,."

-��.t
-

O se.l.·viço notUl"llO, será efetuado, pelas, Farm.ácias 'nO CA�N'l;O e IN-
�DIANA.

.

,

,A pr�sente tabela nao poderá ser altJrada seno pI'évia autorização dêste
Depal't-Jmf 1>.

' ,
.

_.

D. �. P., Ja'

2 e 16 (dpÍtíingos)
9 e 23 (domingos)

LE.IA-

ASSINE-

DlVULGUE-

I Motor ideal para .barcos-de recreio e para outros barcos simila-

� .ces, além, de esplêndido para motor auxil�ar de' barcos á vela.
, Completamente equipado, inclusive painel de instrumentos.

., J Dispomos para entrega imediata, nas seguint�s capacidades:
.5.;5' HP -. -gasolina 80 HP Diesel'

11 HP_" 80 HP " (direita e esquerda)

35 HP "_.
,., 103 HP

50 HP -'
" 132 HP

84 HP-
.

-GRUPOS GERADORES - "P E N T A" .

Quaisquer tipos para entrega imediata ',- Completos - Com

motores DIESEL '"PENTA";partida' elétrica - radiador - "

fi)tros - tanque de oleo e demais. pertences; acoplados dire
tamente com flange elastica, a Alternador de voltagem _

trifásicos ,220 Volts -- com excitadór - 4 cabos' parÇ

ligação e 'quadro completo de contrôle; tod0s conjuntos. estão
a�sentados sôbre lopgarinasJ)rontos para entrar em funciona-

mento.

REVENDEDORES AUTORIZADOS PARA O ESTADO DE

SANTA CATARINA
MAéHÁDO & Cl'8 SiA Comércio e Agencias

Rua Saldanha �arinho, 2 -' Enderêç� teleg: "P R I M U,S"
Cx. Postal, 37 - Fone 3362 - FLORIANÓPOLIS

:P:.ê-Êê........t=J-.-��êr=J@êr=r!#1Êlf#lt§E§l[3rf:rr:;:J�.."ê=rF:::==:J�@=re:::=S:::::'l'•

I

Luiz Osvaldo d'Acampora: . �
Inspetor de }<'armácia.

. .

-. ---.:. I.

3Bi_ii"lllllillllllill�§1I"lInllllll.!II!III! 'III
_

.ililIIlHE_II. l����,��::;..�,-"f."���

"U E S TA D U"

-:0:'-·
ALFAIATE do S:ÉCULO
- :0: ---

Rua Tiradentes, 9

_'LAVÀNDO ( O.M

E S T R E I T O�'

Farmácia DO CANTO

Farmácia INDIANA

.:.

------.

VIAGEM COM ·SEGURANCA
,

E, RAPIDEZ
Só NOS CONFORTA\fEIS MICRO-ONIBUS

DO

Florianópolis - ltajaí _. Joinville
-

- Curitiba·

Age"'ncl1a • Rua Deodor-o esquine :' �

,
• Rua Tenente Silveira

Virg,e'm E,speciaUdade
da (ia. WEIZEL, INDUSTRIAL - Joinville � (Marca Registrada)

,

':{

economiza-se le mpo- e dinhéir,o'
\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



/ .

:'ESTADO DE 'SANTA (_TARINA
COMAR(A DA' CAPITAL

Juizo de'Direito Privativo de 'Menores '

».,
..

PORIARI� H.o '669: �
o .Jufz de Direito Privativo de Menores da Qomar'

oa de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, usando
das atribuições de seu cargo e de. acôrdo com a Iegisla

I ção vigente, resolve mandar adotar, para' as festas car

navalescas do corrente ano, as normas seguintes:' _

___ -"
1 - Nos festejos 'promoyidos por clubes e asso�ia,

I côes recre<ativas, exclusivamente para sõcíos e suas ia�
, - são europeia .da Comunída- celibat:í.rio Hallstein,: que rnla as características ,le truturação política e 'eco-
>mílias, a participação de menores será regulada pelas '. ..,

de EconôRtica -Europeia _ hoje 'conta 56 anos, d·e:d;. um juris'-'Consulto: reserva- nômibl' da' 'Europa+futura;
, respectivas diretorias.

,

.

2 _ E' proibido o ingresso .de menores de 18 lUlQS
(Mer-cado Comum), Afir-: cou muito especial atenção

I
rio e t'luasi-f.rio,' sem trair' Hallstàín l.z'parlicipou nos

ma-se .em Bonn que Halls- à reestruturação dos 'seus grande entusiasmo, pen - preparativos' da organiza-
nas casas de, "dancings", bares noturnos-o bailes públí- - .

I
.

. ,

. '

.
' . . tein não. se despede do Mi�1 serviços .. diplomáticos-:ale,., sande incessantemente: ção ,da Un,ião Mi�eira, nas

cOÍ>, qualquer qu.e seja o
. título ou, denominação qlle '-

nistérlo dó' Exterior com mães,
'.

/.

I
Ainda recentemente 'um re- negociações para a soluçjio

adotem. I ·1t'1;
, grande mâgua, porque, por A carreira .

universítárta '

porter realçou que o cére- da questão do Saree, nos
3 _:

.

A participação de menores nospréstitos e des- .' - I'
. '

"
- • -c. urn lado, o cargo de Presi- de Hallstein foi brilhante, ',' brõ de Hallstein trabalha preparatívo., da "EURA-

. files de sociedades carnavalescas, ·.dependerá
.. deprévía, dente do Mercado Comum é' -------------

:::�::Ç1:ã;::!":::�i\�O servir bebid�, .alcoolieas a ::.:fl:. ::�:gO�: :::P::
I�·

,.N·
'.

0-.t.·' "l�:C''I-a'
.

',�.
,

..·8.······ dle .

. ··0,.. "Iiine. m.·
.

a' ·
- va e porque, por-outro lado,

5 - Além de-ficarem sujeitos-às sançôes previstas '

1 I
- .

I lati
se antevia a nomeação de

SENSACIONAIS,.OS PLA -, ,\ '

'd' U'A t de
.

t 'f' lU' k A'd I h'M '

na egis açao comum e na especia re ativa a menores, - c'C:O.' .....nunctou, am a, que " pre en e m ensr 1- �.];ee er .e
'.

o p enjou ':1
um segundo .secretáríode' .

os infratores serão detidos e apresentados às autoridades NOS DA UNITED AR- Q investimento ,ness�s DE-' car a exibição de '''A VOL-

«: competentes., ..
"

.'1t I

Estado que possivelmente TISTS PARA O FUTURO! lESEIS PROPUÇõES se 'I'A "AO MUNDO ,J<::M 30

6 - A fiscalização e a vigilância 'serão-exe�cida� limitaria as suas atribui- 50 Milhões 'de Dôtares In- elevou a 35 Milhõ�s de dó� DIAS", 'aumentando .consi-

. pelos Comissários e funcíonáros dêste Juzo, em colabo- ções. .

,

. vestidos em 36,:eroduçõe$ lares, que, somados ao cus- aeravelmente o número de
\ O "comerciante da- EUJ'o.,..

"
:..,', . I' .

• , -.-
'>'i+-ração com as autoridades da Secretaria de Segurança _ / " O Psesidente tda United -to das demais. películas - ',�t:as mà'�áç��' por tôda !l

pa" - titulo. humol'i'StIco. ',. l' . . .' :; �:-
Pública, especialmente c.om os da Delegacia Regional , Ar.hisllS',' Arthuru.; B-i Krim.' l.um· tota de 20 - atingia Imensa tr'êCl'e tf� 'éinemas dos

lue H'tllstelfi 'l1ecebeu Jog-,;n :� ,'c
. f ,,', 1 t' d

'

'r.ir:'" n .

de Polícia, senc!Q a esta encaminhados os menores apre-" . .

,
reuniu na. semanll passada, I

'1 a",rLosa quan Ia e 50 ,Sstados :(l111u08. Trimestrê
'lOS primeiro..$\::u.,diàs; mmCél ,. 'lh-

-

endi,dos, os quais, no dia imediato, deverão sel' apresen- de' em N&i1'R York, a imprensa
I Ir:! oes. . 01' lÍ'imestre, são êstes Of>

foi comerciante, Filho .

tado·s a .eAst.e Juizo, para os devidos fins, 'I' d' f I Unias" f, serem eXI'bl'dos " "R S'l t R D "d
um arquiteto ,municipal d�' �specl� lza a,

. a�end� aos

j Mr. �r�rry declarou que
Ull I en,. un eep, it

7 - Fica: designado o Comissário Alcides Bonate.lli
Màinz Hailstéin cursou di.- Jornahstas sensaCionaIS de- Ls:a pohtIca, de planeja- faneit·o, 'Fevereiro' e Mãr- Hecht-Hill-Lancaster,. com

Para organizar e dirigir os serviços de fiscálizaçãoe' I
-

't d t' I :0: "A Lenda dos Desapa .. ctarlt Gable e"Burt Lari":
I.'eito e 'só passou, ,à. diplo- c Rraçoes a respel o, a a 1-, Plent6'e realizaçãõ para en-- J •

vigilância. 'd d d h'" , / ;'cddos" (Legend of the caster_, dire"ão de Robert', .:nacia- relativamen�� . tarde. ..1 a e a compan Ia e (te trega aos cmemas - sera . ."

8'- Dê-se àmplà publicidade às presentes normas, I
.

'.

f t I .a< '. ',ost), filme da Batjac-Pa·· Wise; "F.érias em Paris"
'Em 1946' o conhecido �C(j- .ó-eus p an�s p.�rfl o u uro.. �('guiél-a no

, uI.turo,. ,t.anto .

I

inclusive pelo "Biário Oficial.do�stado", bem como co": Pela p t IOf I "i,nn,' em Technirama, com (,Paris 1I0liday),' .filme àe.

t W'lh I Rop
..

ke..
.

nmelra·. vez,' a en,-I quanto passlV'e
..

, 8. I me�, ..;. ..

munique�se o seu teôr ao Sr;' Dr, Secretário da Segu-
nOlTIlS

at
...

IH ell� . dendo a, const�ntes; e anti.. a serem lançados' nos Esta _

hilm Wvyne, Sophia_LOrel\ 'f01da·.Productions, ·em Te-

rança Pública e 'ao Sr. Delega<!o Reg�orial de Polícia .ap�e8en aTa" a sem, nes·
o d'd d t d

. I d U 'd'" d
� Ros�,.n() Br'azzi � "o. Ame- '(;hnirama e 'technicolor •

.3a alturll. reit.or da Univar-- ,s'osye I, os e par e e eXI- ,os m .,S,' na tempora.a
da Capital ." '

I' dcan.o Tl'a11quilo" (The "om B" b H F d I'

sidade de Ftancfort ao.
bidores l!mericanos, 'a Uni-

I
áp 19-5'8 (muit.os, dos quais .: o ope, emane e ,

A,; cumpra-se, -' I �e(l Al·tl·Sts poAd"" com um 'f " "d d' .Quiet Amerlcan), da Figa- Anita Ekberg e' Martha
Douto.l· Adenauer. Mais t;iJ'- .. L

•.
' ':',. �,

.azem parve ' e nossa 18-

Florianópolis, 30 de janeiro de lJ).58' I· d t dA
,

'b
'

I f (O; Inc.,. dirigido e a-dapta- HYer direção de" Gerd Os
..... de .HaUstein foi' nomeá:d�' 1110 e an ece encI�, anUD-

I
tn �u,lção no Bras! 1 o ere-

.

, .' , "

..
' ..

-

As. Ary Pere,mCJI OUveira
presit:ente da comisã-o ale __

' dar 'o 'hl.llçarne�to -de QUA., cern '!l1�Üli concentração de d� por- Joseph L: 'Man1ge- �Il:!�;, '.'...GDd's"LittleJ:í\.cre",
JUIZ DE MENORES

!!lã da UNESCO e, quaü. .) � \'r�o GRANDE,�' FILM�S! �n;;res'l. ll_9.'fnes, e-s�rêl�.s,;. "J�I;C�,.�� 7"_9�t:� �.d� 'Graham ,da Secql'ity, Produ.ctiom:,
,

P" a cad t' .� ... 191><>61. "tJ ÍJ' .':t .. 'o '. '. •
"� . .,,.,� r, 1 êene COl11 Audie Mur- com AnthoÍlY Mann, na dÍ-

'N.J(....;..U�R-S'kO' "p'IAR'jA' J""'3-
.

"..,·-�·-·8-:/"'-'Gf--'
-

tmJ;\'��O·'RE'-;
� "':::�.;.:l::::sã �ae!�:�g:c��� �;;����n;o��I:i:i(e;;�Q" �:�

.

�:l,:;:;ki!���r�;'�,::�:.u:� '���;�l c�:�.:;��au�h�ior�:� �:ç��ye' :obert',Ry,an .

e Al-
�

"'�T .' .0
-

.

.
.

-
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Relações Extel'Íores, Nessi .

- ACORDO UÉ CA,çAE' ':p� " �t.:l a

r.ara a Bryna . Pro.ducÚons, .l::er� Mitchum, Arthqr Ri-

TO E'
..

APA:RIf['Rlif'!í:
.,,� ?ltura .a .direção (la política' �ini,;térjõ da Agric-ulturà! - 'Dhf�ãJ:d��t{ça .e Pes�a
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eGm K'irJ.<. POtHda!1� Ralph p!ey:. ná. qireção.t nu externa alemã esta'fa iríte�..
·
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' .. 4 LíeerH;a de Pescadores� Ã.mãdores .
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I - Inscrições abertas até 8 de· Eevereiró; -'Con-
o' Diretor -da D..0, P. e Exe'd"titor do Acôi.;dÓ" no

'. '

, ,--,.

curso dia' 14 deI Fevereiro de 1958-,- ,2.- D@cumentos·TEIi:'i.I:N'Oll'sode·'sÜã-S· a'trlbuiço-.es comunl'c'a" que,: d,e· a.coArdo 'co·
..
m p" A 'I T�I:I' -J" P A � :/1)-""'-'-
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necessários para éivís: - Certiclão .de- idade' com--fo- '�� ,-"", �

tocópi'a' autêntincada: :..._ Diploma eu" certificado de Senhores e Senhoras Cl)l!- o artigo 53 do Decreto-lei N" 794� de- 19-1'0-38 (bÓdig�)' � � ""',� � �

.

';:"r
-Cúrsos de Escolas de Artífices Militares ou Escoias Téc-' ribuintes' do Montepio <lo <:!e Pesca) é obrigatório aos senhor�s pratican,te.s��tj,;· {, --, OS�"1'UTRA--'-E -SENHORA"'::_ "

_nica-Civil; - Atestado de condut-á f9rne�ido por autori' ':��tado e Institutos, Caixão pes.ca amador a�retirada' de uma l'ÍGença anual, 'ê1;lj:i .. '-.
_:_ THOMAZ 'éA.MfIlhI'::1:!E'�SE�RA_

dade Policial; --Certificado de -Reservista c","" Ter no má- !;'conômica, vende-se um 10-
taxa é

..

_.de .9�'$ 21,50.
' .

;'-":,- ..... Têm.··a_
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satisfaçãõ' ae' pà1iicii>�r- áljs,1trreri� ';� pessoas
I xI'mo 35 anos r·eferl·dos à data do �on.eurso,-para �)s

.
.

,

. Parágrafo 2.0 - 'O amador de pesca, que 'dé' qua!" . d
.

1- - 't.,l d.
. e sito á Rua Casemiro de' . , '- e suas re açoes, o cón rato <;te casamento e seus filhos

atu;;lis servidores civís - ,3 - Poderão candidatar:-se: .. que�' maneirll, negociar p'l.'oduto dé sua pescaria, terá
, É L t Ú E e' .

O 'S V A L D O
a) _ Servidores Civís. das Organizaçõ,es ,Industri�is do :A:breu; Estreito, com 12 P:JI sua Jcença caçada ê apreend,idos .os apetrechos de pes·': N' I

.

Exército e civis diploniadps eqI Escolas de Artífices Ml-' 80 metros,;. tratar á RIJa' ca en�ontra,dos em seu polte·r. 10 1 vos -

litares, com o máximo de 35 anos; -b) _....,. Reservistas COn'1 'Conselheir.o �af�a,<l.O§. '. '

OBS. :-. As licenças podem 'ser retiradas" diària- Blumenau 4-2-1958' Florianópolis
o curso formacão das Escolas Técnicas Ctvís .Oficiais· --

.

lJ (3:i!i.'i�"".;J, ti�,:-��r-l mente na'séde da D. C, P. à rua Felipe Schmidt esque- t "1:;1 5�' T ., I
.

i'
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F"abrica; c) O concurso 'para os canàiàatos à Fábrica 'i!ecrém construidos à' Rua
'

..

CANO' ID'ATQS '1. MAJEl'C''UlA
�

de Curitiba, será realizado em Curitiba;. d) Os candida-
Lacerda Coutinho, 18, Tra- ,

-'

,;.;. A
..... �.JJ. . ,'.'.
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tos civÍs devel'Íio custear seus transportes e demais des- •
.

pêsas, .'.
-
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CLUBE RECREATIVOc .

.,. AO COLÉGIO NAVAL-
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Dia 15.- sábado '-'-, BAILE C1\'RNA"ALE'SCO apen"""· p'agamento d t'd C· $ 20000 (d

I.' '. re"re5�idam. e es; ma'ls 'em' menor

I ��m início às 2� horas.
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-;0:'.0 .. _,., .. ,
e nova axa. e." � ,

,,' uzen-
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", ... --{)Ja 16 _ dom,ng-o - VESPERA,L INFANTIL,.
tos C_J'uzeiros-) .
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." �om início às 16 horas
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Os exames de conhecimentos." sêrâo realizados nos

: .�S.P.�.ço� e 'de CUS.TO mais baixo", •. '(: Dia 17 - 2.& féira -

'

BAILE, q.'RNAVALESCO dias 6, '7��;é1'1O 'de!'lFevêfei"ro pr,o 'Í�indoa@:"'f! ,t·'la:' .

• i:;. .ti
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com in'ício às 22 horas.

.

,

: �"' .......� � ., ... â·... ,... ._
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.
.

, .

•
.

': .'
-

. �.

I 1"
'"

venda ao pr.êço de Cr$ 30,00, cada: unl'; i Pr��isa-se .de fu�cionárlãs .parfl', os seguintes cargos:

j MA•. à.·..'ITIMdr� is·tlciofi ItJÕS��L .:1. derã!):::r:d�=i��i�:sc�:,rnoa:���l{�f�a;il;:�:=r�:�!i P�J;�!�r������:;::: :�:�:��:��' '

___ t te o dia, e no .penado da. 19,00 às 2100 horas
• . (.;.]; "cF.Y.{". J,,,,'J J,"':_- ;'l,\. _.� �

I
I diáriamen(e,.n.a séde. do Cluhe, �o pre-:� de , .. : li Trâtªrj!,_IJJa..5aldaIlha_Marinho�.34, de..9 .às·l2

i DE 25 a 440 S.. Hy P. : t ir!q�t��tO para un�a noite e Cl'�_ 300,oo� p:ara. a�,
__�ras ��. lllar.�?·l tI.) Z\� es-í' .. � .
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I AS CXND.lDATAS AS'- +-AULAS DE BALLET QUE

! -E' Um nfoduí'õ1:ENtIfAt-'OTOIIES" ,.-ri �
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. . 1 f) A venda de ingressos par� pessoas em
DE .F1j:VEREIRO DAS 15 As 18 HORAS, E�J\S AU-

! In(otrtá�iies d�l�íLa.d:i �'e�ç�lé: Máq�i���'
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O "C_ó,".erciant�: da Europa
Q,' lnlcio de: uniaevolução

.

BONN - � Secretári.Q,de celer. Hallstein dirigiu os c.epois de um doutoramento \ c orn- a precisão d'e um relõ- TOM" e, finalmente,' (r�
c

Estado 'do Ministério . di>
.

trabalhos no Ministério do aos 21' anof('ede dois anos gio. A sua grande capací- Mercadu Comum, A grande
Exterio!', da República Fe- Exterror, sendo considerada 'de "livre-docência" em Bex·· dade' de percepção permi- mobilidade de Hallstein, as

de!al da Alemanha, Prof. uma espécie de Vice-Minis-
'

Iim foi-lhe oferecida uma !_}u-lhe ocupar o lugar de suas qualidades oratórias

Dr. Walter Hallstein, foi. tro, Nessa fase dá evolueão
i

cátedra': O Prof. Dr, Halls- intérprete das ideias do e o seu eonh�cill1ento de vá
eleito presidente da comis- da Repúbli:ca 'F.�deral,·· o

I
tein .. reune na sua físionc- Chanceler referentes à es": rias línguais valeram-lhe

, ... -

sem dúvida a nomeção pa
',ra 'tão�importante. ca�g';);
Esper��:s� d"e Hallsteift que
transforme �s planos teó

ricos do Mercado Comum
num organismo 'palpitante
de vida,

U, K, -

'Testemunha de Acusação�'
ce Edward Small, reãrizá-

....

cão de Arthur Hornblow,'
nilly Wilder, n�1 direção,
'No eIetlco-' 'l'Yrõné Power,
�farlêné Dfetrich e Charles

iáu�ht'ó'n: '.:o;

Abril, Maio e JunhO:

CONVIDA-SE OS sóCIOS E EXMAS, FAMILIAS
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



João Benjamin dos
Santos

reita pelo Senhor SCAR-
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lo adeslradíssimo "onJe" do Vasco da Gama, que o público florianopolHano. conhecérá dia 21, conseguiu deixar o'RicrGrande do -Sull
'isem sofrer uma só derrola. Sexta-feira derrolou o São Paulo de Rio Grande e domingo empalou em Guaraling'uelá com o clube quej
Ilem o nome da cidade por 3 x 3. Pelo vislo, eslá aplo o grêmio cruzmallino �e fazer afluir ao esládio da rua Bo caluva, diaf 21 � amaior!'
: 'il1;:�st\t�:r,t- '=�����-"'f�ll

,"

,I assl·sle"ncl·a de"odos es lempos" '
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Sul-Americano de Baske�-l está marcado para a noite

FUTEIDL·TENi5

(j []HATA'A_
e TURfE cp lhIl está virtualmente ga- de hoje. Sábado foi a vez

V ',.
-

c::: n ho pelo selecionado brasí-.: cio Chile cair diante do "fiCI �
.... ' • .eiro que já derrotou todos ve" de Algodão, pelo escore

'f (:.; grandes: do bola ao testo de 54 x 43. Muito bem, bra-
:: Continental apenas f'altan- 'bileiros, A' Vitória! '

...
•

-
c::Io

)C�--��----------���
,.ATLET.SMIJ·REt1

..

A VENDA OS INGRESSOS PARA O
,

EMBAtf VASCO X SELECÃO,
.' .:,

'A F.C.F., promotora da temporada do Vasco da Ga-..
ma em Santa Catarina, acaba' ('é organizar' as seguinte
tabelas de preços para o sensacional prélio do dia 21:
NA SE'DE DA F. C. F. E NQS POSTOS DE VENDACarlos- RenaOI 4 X

. Olimpico�2
Brilh�nle 'atuação do ,clube de Teixei rlnha, confirmando o triunfo do p'rime iro lur"o- O quadro
brusque�se é �gora, \,unlamenle co� o Caxias, o líder- ,B ocaiuvil .e Marcílio Dias' d�yidindo a
o Cámpeonato da Segun- "1 I

·

h" A I ·fl"'" �, I

d dds Zona teve prosseguimeil" ,

an ernln a - c assl Icaçao e aproxima ro a a.
to idomingo passado, .realí- L' Cast� da Iideranca o cOfl,_1 Com os resultados acima.I snndú e São Luiz, 4 I Nesta Capital - Bocaiu-

zando-se três pugnas, das junto grená que c�de o pos-I , classifícaçãõ- dos conco!�-'
•
4.0 lugar -- Bocaiuva e va x São Luiz'

quais a mais ,importante te- to ao seu vencedor que pas- "Pl1tes passou a ser esta: :\hrcílio Dias, 8. Em Blumenau - Ol ímp i-
ve lugar em Brusque e fo- ,;:: a dividi .. lo' com o Caxias ,1,0 lugar -, Carlos Re-

'

! ,'e X Paisandú
_'-u am prota�on.istas ''.''Ca,rlos qUe na úl'l.ima .quínta-feira ',aux e Caxias, 1 p.p. Próxima rodada I Em' J'oinvil ls - América

IIl enaux, vice-Iider junta-' u-.rrotou seu maior rival, o A rodada de domingo Pl'Ó- :',' Marc ílio Dias '.

,r!)ente com o C��,i�, .., e Q' ;America, pelo escore de 2 a 2.0 lugar - Olímpico, 2 ximo marca as segui� Em Brusque - Carlos

�ü]'impico, de- Blumenau,.,;lí":: 1: Em Joinvile, jogaram 3�0 lugar - América, Pai- L�rtidas: I J{('naux x Caxias.

der do returno e 'campeão. América e o nosso Boca iu- '---- -,--,- ,--'-'--,.... ,

.. _--,---

do turno. A disputa trans- va, 'tendo o, final da peleja
-

U l't"lm' I'S 'Esp'o"rtl·VIS"

Sábado, dia 1.0 perante to- doutra feita, 29.000m2, to-correu sensaéional, segundo ,
.cusa.do 3 a I para o qua-

'

,

-
'

,

"

" /

elos os Diretores e grande t:llisando portanto, ....".os informes chegados ída- dro , de Cocada ,que assim
I M I sn ira o

extra-,
x x x-

, anoe r ver , '
x x x

'

.n úmero de. Conselheiros do J"1.000m2 ofertados ao FI,-
qu ela cidade" tendo o pelo- :::0llsegu,iu. rehab, í.Iitar .. se d.e c.rdin ár io "rower" ma'rtl'ne- Notícias chegadas de São Joe Erkin

í

campeã I
, I ' , o (.0. FIGUEIRENSE F. C., .em GUEIRENSE, sem nenhumtão 'ue Texeirinha, em bri- .}:2LlS ultImas, insucessos.

',1'110' qlle já conseguiu um

I
P_aulo revelam que o ar- lrnpér-ioBr itânico cas ven " ,

, ".

"',U, ' ,
.. o -

:;.ua séde "campestre" lá no ônus ao Clube que perten-lhante ,conduta técnica e Marc íl io Dias e Paisandú
titulo Continental para San- queiro catarinenso ,Nivaldo. '''I dia ?] o campeão suéc aI. "

,

I
,. � ,

,

' continente, assistImos a uma te o do qual já foi Pres��!'tdmiravel ardor combativo yelejaram em Itajaí, empa- B'1
-

't t I J h
'

ta C�tarina e o ralli'

,re_1
nao rE\novara seu, con ra o ,ngermelr o nsson, sera f'olenidade "por' dem;:tis si- dente. Após a assinatura da'

suplantado o "onze de,A,du- �ando sem abertura de con-
1'" PI" t

'

, .

d" d' I
:nmido' \no "dIoub e conl ro:m o a melras, VIS o 'ser L) proxlmo a versaria , e gnificativa, digna de um (: scritura, foi oferecidà aoci: Vid,al pela contagem !de ;ag�m. \Valmor" VI'!-ela, e' o nov" "eu deseJ'o àbanldonar a prá� F10y P"thel'son pelo tl't I

'J

I
- , w u- l'l�sgistro tOldo espj:!cial, pa- i{rande desportista vincula-.A Classi.ficaça,

�

o, h
. ld' t

.

d 4' t b 1 a'
"

t h' d
. I .

\óompan eIra que o a IS a oca o in e o, regress n - 10 que es e conserva, a OI", ra ,que , fique conslgnad:1 do' ao alvi-negro., uma cel'-

---'-':;'1:,-',-1--8--0-'-1-,1--'-1-,-,-4---·----
E'dson Westphp.l consegúiu:do a esta Capital, para se E:nos. I D,OS amMs do tr�d1cional \ejada, ;fia:'qual participa-

,

tm substitu'ição a, Frandsco. (stabelecer com um escrité.- x x_x , 'Clube alvi-negro da ·Capi- :'um t0dos os Diretores e 0S,
.. I

:::lchmitt que, como. ,nottcla-I 1':0 de representações. Archie Moore antes de tlil. 'A hora aprazada pelo. (.perários que estão t;aba-.
:- _c,s, sofreu lementável aci ..

,

x x x (:eixar (' Brasil fez ,uma r'�- ; Sr. _Thomaz Chaves 'Cabral, ihando na construção di)
llil '; ('.ente fl'atur�ndo u� braço., O técnico da Seleção da' ,t>!:'tção sensacional: viu o; ilustre e dinâmico Presi.- maior e mel,hor estádio r.o

A S,oclleda'de' dos' vassos para a inantl'tenção E não poderI�, ter SIdo me-
I
Capital, dr.' Saul Oliveira, jqvem Eder Jofre lutar e ll('nte do Conselho Diretoi', pul do Brasil, tenldo na oca-

41;:. já gloriosa esgrima ca- ihor a esçblhá.,' Silveira ()
I

�;o que sopbemo'S pretende considerou o pujilista bra-
I

com}.ia:recerram todos O::l' s:ão, falado' os Senhores

AI:�::r:�i�:�za �:l�::���!::F�:,::p::: I �':::���::��:�:o�:::F!:; �:I:i;;�g����E::::::E�: ::�::::��:o:::�����:��; -�:���::J��!r:��:' �::::::g,"�:::���:::���.
reil:a, cario.s Ro�rigueS, Hf ..

: �tlal�nições que�rep�e$�n�'a-I mo p'e�otã? do Coritiba, bi- do e Paulo de Jesus, bem �to porque, a reunião mar- me ,do Clube o gesto inédito
'.,. "Banho

'

cte pohto PereIra ,FIlho e Nor-:" r'fto �a Fetlel'açao',Aquatlc.a, '3nmpeao paranaense e base :wepal\ados'irào'longe. (':Ida seria a pri_meira da: ao esporte catarinense e o
berto Sel'�atine. ' ele; Santa Cá'tarina r_:o Cam- <iã. Seleção da terra dos Pl- x x x ,\ atual Diretoria e em a quaL segundo, ,conCilamando aosJaqueta'-" Dirigiu a Secxão de Eso. (éOnato Brasileiro de Remo 'lheirais. O cotejo ,seria após Realiz.ou-se 5.a-feira à �eriam resolvidos' assuntos pr"esentes, no sentido de que
grima do Clube, o' senhor ,:r.ar€.ado para, o próximo .{ temporada do Vasco d:l ,lOite na séde 'dó Clube Do.,' !le relevantes interesses' do unidos, trabalhem em' pró!Fernando Koenig; foi mes- '!'l1ês de março na Lagôa- Ro- Gama. Ze de Agosto, a entrega de Clube. Para surpresa no.�- dCo..} esporte, barriga-verde,
tre da sala o sarge�to Wal- ddgo de F,reitas, no Rio. Continua a balbúrdia na !lrêmios aos vencedores da ,;à, constatamos a' presen- principalmente pelos in�c-

Na esgrima, o �andiclato lrir de Souza que foi coad- x x x C,B.D. que de tudo vem trH- P�'ova Mira-,Mar - Coquei- ça do. ilustre e pre<:laro des·· resses do seu querido
-

FI-:
qiJe' ape�as executa, a liç'ão ji!yado, pelos esgrimist�,s 'E por falar em Francisco II �anclo menos :do êxito da se-I :'os Praia Clube, reau'zada portista Sr.' ORLAND'O GUEIRENSE F. C .. Após �
é simplesmente "verme"; de' M3,rio Koenig e Jos� Ubi- ,::;chmilt com o braço enges ...eçao bl'asilei,ra que irá,lv: domingo úl'timo e que teve SCA,RPELLI. Tambem SUl'- tetirada do BENEME'RITO
pois do banho da jaqueta, rvJtan )Afon,so, \auXiliados sado. Chieão, como o. ch�, .. Mundial de FuteboL Aind.\l ('orno vencedor" individual- pesos, ace;.fIemos_ao 'convite O R LANDO SCARPELLI,
IH'lS'Sa a �er i'bicho" ,e, só \ln, êsse pelo ','vei'n�e" Nelsi)U mamas, ou Schmittão, com� na reunião \da semana pas- mE.nte, Célio Manoel Nune�, feito pelo Sr. Thomaz Cha- foram' iniciados os trabFl
j fio, ap?� o torneio de extré·· Mendes que não 'tendo tido { conheci<de pelos cariocas, �<:da, quando menos se 'es- !o Caravana do Ar, e col�- ves Cabral, a fim de, que, lhqs p€{la Diretoria, tené:o
R'ntes é qUe entl�.a para a ca- a oportunidrude de ter feito _"tá um tanto aborrecido p�'rava',. escolheram Zez0 tivamente o mesmo clube. incorpo:ra��, comPll:�eces- sido aprese�da p'elo Sr.
t2g-oria de novíssimos é vai o banhq quando aprendeu a [,OI' não poder no próximo Moreira pa_!'a técnico d2 lompan�ceram à solenitda- semos ao Cartório do sr.,Ot.li Presidente Chaves Cabra;,
'�scalando progressivamen- eEgrima, cooperou em igual- :lacional de remo lutar por SE'leção, tendo êste ..declina': ,te figuras de' destaque db la1/- Bartholomeu Viei.ra, no uma proposta ao Conselh::l
te pelas categorias de ju,:- dr,de de condições com os Santa Catarina ao lado de (lO do convite. E os jornais, p"por te fao,'ianópolitari'o Estreito e presenciassemos a Deliberativo, no sentido de
:1Íor, sen�or, veteranos e ve� t,ntusiastas da sala dos Ati- E'dson, Westphal e outros, I:Qm razão, condenam esse cem como da imprensa fa- assinatura Ida escritura de qLle seja daldo o título J(!
teraníssinios. /

r<:r1ores. êle ttue é, inegavelmen.. estado,de coisas na entida.- ,aLia e escr'ita. A sessão foi doação, feita pe,lo ilustre GRANDE BENEME"RI'l'O'
A Socied84de. dos Atil'a- te, um ,dos 'expoentes máxi,- ,le como preju'dicial ao presidicla pelo presidente d,') desportistà O R L A N D O ao -jit BENEME'RITO OR-

[l,ores, a última a incluir no 'O tesoureiro Kruger fez mos cio. esporte náutico ca- 'oot ball brasileiro. Doze, dr. Jáuro I:inhare:,:, SCAR-PELLI, em favo'r do LANDO SCARPELLI. Ges ..

�;eu progi'ama o bélo e no- 2,Q honras da casa represen-I tarinense bras.ileiro e Sul" - � 'x x em preves palavras, agra- fIGUEIRENSE F. C., doa- to como o que,presencial1l0ô,
bre desporto das armas, ('0- ümdo a diretoria; ,'estive--

I é.imerican�. Todavia" como A,rchie Moore, que há deceu ':l cooperação de to.dos Ç�o. f1Ssa de mais 15.000m-2, é que nos ajuda e estimúia
locou .. se, no ano que fjndou" r'am presentes Os veteranos I'l. fratura não b imp,ec.lil'á l,auco esteve no Rio e em t) 'enaltecCl\a bôa organiza,· em c�a ál�ea deverá o Clu- a trabalhar pelas causas (In'
(,;y' lu,gar de, v�nguaTda, por l �igildO, �oberto Luz e Co.. Ó'e \VOl�a,.l� !}i'�e-s den:ro' de ,: üo Paulo, d�clarou, ao ,re- ção da prova, cujo encargo be-,construir seu Ginásio, FIGUEIRENSE F. C. e con
ter Sido n Ulllca que man- I (,nel RUI; notou-se a au- I"OLlCO mais de um mes fez- ("mal' a Nova Iorqu,e, que i�0ube aqs srs: Dalmiro Ma- patrimônio que fica limítro- <;equentemente, pelo esporte
teve em plena atividade uma "ência do Nel_ito, o catar;"

I
nos uma revelaçã�:" prete1"- ,.Jretende disputar o ,titulo ira e Hir'an Livramento. A fI:' ao: estãdio" óra em cons- eatarin'ense, em cujo selO"

�'!11a d'armas. Colheu agora: !lPllSe número uml da eSgri-'� ,lf' :;isputar as_ eliminatórias ele todos os pesos contra o :eguir, foram entregues o� t,l'ução, sendo que a única cncontram.:s� tantos e tão
os frutos do labor, feellllido ma, que, na esgrima barrí-, nrasileiras para o S'ul-ãfi1e-, letentor da corôa que é r.rêmios, .§endo que ao, prl- condição 'imposta pelo' doa� grandes, desportisas. Para
- uma turma de jovens ca-

I
ga verde já era uma espécie' rica'no. ,Aliás, ChicÍÍlo Po.b- FroY� Patherson. �ecol"dé!-" ,neiro colocado, coube uma dor, a qual ,constou da la. bens e felicidades pessoais,

tarinenses fez o banho d� ci,(� tradição; notou-se 'tatn-
I
u:e no seu acervo de con- } que há dois anos, em lut8. tága mini.atura, oferta(la vratura ,da, escritura, foi a Sr. BENEME'RITO OR.-, , '

jaqueta. P3/raben�; pois à, b�m a ausência de veter:t-, Quistas três tntulos de cam- : elo mesmo titulo que esüI- 1 elo sr. A. G. Oliveira, 'um de que o futuro Ginásio, re- LANDO SCARPELLI, com

S-Gciedade -dos Atiradol'J,ls, e, .,nos, do outros clubes. Qua'l- peão do Continente. Que s"' ,7;),' vago, Moore foi derrota - lelógio ofertado pelo SESI, reba o no.me de GINA'SIO
à sua dinâmica diretoria. ,h, ao mais, çúmpriment'JS res,tabeleça no mais breve rio por nocaute, sendo Pat- ;jlém de uma medalha de THOMAZ ,CHAVES CA-
São Os segiIintes os jo-

I
aos Atiradores e até a pró- espaço, de tempo, ,são' os �é'l'SOn proclamado campe- (,uro. 'A todos os nadado� HRAL. Há que ser conside-

vens que dão os primeircs
I
YÍma. 110SS0S votos, <�o. (Cont. na 7.a pág.)

.

rndo, ser, a se'gunda doação

Cadeira .. . .. , ....

Arquibancada .. .._.. ..

Meia Arquibancada .. ..

Geral .. .. .. .. .. .. ..

1/2, Geral , ..
'

.

,NAS BILHETERIAS DO ESTA'DlO

150,00
60,00
40,00
30,00
20,00

/

Cadeira '

.

Arquibancada " " . � .:
Meia Arquibancada .. ., ..

Geral
'

150.,00
70,00
50,00
40,oó
30,00

'1M(�ia /Ceral ,. .. .. .. .', ..

As meias entradas somente valerão para
senhoritas' e menores de 12 anos.

senhoras,

DIGNIFICANlf GESTO, DE UM
GRANDE - ESPORTISTA

" PÉLLI, de vez que já doára

4 a 2, l'esultado esse 'que

/

Faixa Branca,

,os UlOSSOS mais lSincetos

agradecimentos pelo muito

que tem feito pelo FIGUEI
RENSE ,F. C ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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\ IMPORTADORA COMER ('tAL MADISON LIMITA nA

JUIZO DE DIREITO DA

COMARCA DE BIGUAlÇU
'Edital de pr-aça com o pra

zo de vinte (20) dias

Data supra.

Orlando ROmão oe Fá-

e arrematação a quem mais

der e maior lance oferecer,'
sobre a' 'respectiva avalia

ção, um terreno penhorado r
,

1:1 Júlio Samuel Régis, na
I

ação executiva que lhe mo-

v eu a Importadora Comer

c ial
_

Madison Limitada, es

tabelecida em Curitiba, sen-,

EDUCANDÁRIO SANTA CATARINA
Precisa-se de- funcionárias para QS 'seguintes cargos:
Diretora, Econôma e Enfermeira. '

Pede-se referências e paga-se bem.
'

,

Tratar à rua Saldanha Marinho, 34,' de 9 às 12
horas da manhã.

�

�E S C o. L A . D E BALLETco o dia designado neste'

edital em subst ituição 2.0 I ALBERTINA SAIKOWSKA 'DE GANZO AVISA
r.ntertormente designado. O

1 AS CANDIDATAS AS . AULAS DE BALLET QUE
terreno penhorado foi ava ..

1 ABRlRA AS MATRICULAS NOS DIAS; 12-13-14

", .

.... "I DE FEVEREIRO DAS 15 AS 18 HORAS, E AS AD·

,�a,d�o. em. alto mil crüzeíros
LAS COMEÇARÃO DIA 13 DE MARÇO E.. V.

'

,Cl$ .8.000,00), acha-se 'Florianópolis, 22 de Janeiro de 1958
------------.--------�---------------------------------------------

Eis alguns dos outros ti-

Arnquari

Bom Retiro

Bra-ço (:0 Norte

Brnsque
Camburiú

Campo Alegre

Caçadór
Campos Novos

Canoinhas

Capinzal
'Chapecó
Concórdia

Criciuma '

Cif1'itibanos
-Deacan so

I

,
Diônísio

"

Cerqueira
F1oria!},ópolis

3.834

5.865

6.237

2.500

4.340

4.302

1.709

3.789

1.405

17.661 H .63i ; 13.800

5.801 4.080 451

4.217

10.525

3.612

1.341

3.169

8.026

5.227

2.830

3.497

9.057

4.764

527

"7.95Ó 1 . 238' 1. 490

10.130 , G.047 383

9.925 \ 7.286

7.251 4:641

6.401

4.RGO-

9.267

G .680-'
548

1.010

4.639

3.015

5.020

5.130

8.288

973

397

2'

6.461

8.148

12.819

9.320

ê02
1.325

30.665,22.618 13.780

4.360

6.384

3.114

3.909

3.305

3.780

1.900

2.984

(i.676 3.791

6.233

1.408

4.474

1.151

573

2.600

1.256

3.674

1.031

4.288

641

4.066 3.085 2.753

22.597 14.754 9.893

3.239 2.839 -1.§.84
6.'354 3.683 3.459

2.805
, I

9.284

13.309

2.200

6.745

8.407

18.979 J5.057

11.411 7.544

1.543

5.400

3.351

16(.810
7.076

25.837 14.606 10.352
"

2.012 '2.2882.9'{O

7.388
2.140

3.672

5.'335

11.081

5.564'

1. 721

2,708'

3.613

8.284

3.064 -2.492

2,.326 1. 390

-Trihunal Beoionul- Eleitoral
Quat'.ro- demonstrativo da .renovação do eleitorado de Piratuba. 3.081 2.411 2.207
Santa Catarina, até 31 de dezembro de 1957, com a res- Pôrto Belo 2.400 1.689

, pectiva percentagem sôbre os votantes em 1955. Pôrto União 7.258 4. 781i 4.661
Munícípic-, 1955 'I'itulos % Sôbre

F id t 'G '1'resi en e 1 etú 10 3.496 2.084 ,3.651
Eleitorado Votantes Novos Votantes' \

ICo dó Sul 15.900 j 1. 845 8.300
68,36 Rio Neg;rinho 2.604 1 .936 2.328
87,51 Iwdeio 5.7453.984 "l.288
32',65< S. Bento do 'Sul 3.272

118,64
2.713 3 .. �44

�50 Carlos 2.979 2.464 4.079
11,05 S. Francisco do SuL 6.507
110,35' São Joaquim 5.460,
112,84 Silo José

transcrito no Registro

de-I
c om o prazo de vinte (20)

J:móveis sob nO
.

4.145, às dias, qUe 'será afixado n a

folhas 147 do livro 3-D e local de costume e publica-
. Araranguá

te.m as seguintes' cáracte- do na f'órma da lei. Dado e .

, . Biguaçú
riaticas e confrontações: j.assado nesta' Cidade de

- Blumenau
O Doutor Jaymor

_ Um terreno situado no Biguaçu, 'aos três dias do

Gu-marães Collaço, Juiz lugar Alto Biguaçu, ne;te mês de févereiro do ano de

de Direito da Comarca Municlpío, com a área rle mil novecentogj, cinquenta
de' Biguaçu, Estado de três mil e duzentos e se- c oito. EU, (Ass.) Orlando

Sauta Catarina, na lenta e sete metros quadra- Romão de Faria, Escrivão,

forqa da lei, etc.. <1os e cinquenta decímetros (' datilografei e subscrevi.

Guadrados (3.277, 5m2 fa- Biguaçu, 3 de fevereiro de

,

FAZ SABER aos que o zen do frente com a estrada, 1958. (Ass.) Javmor Giú-
tresen'le edital de 'primeira .

S
I -

C II
'

c.e ão José e fundos com' mames o aço, Juiz de Di-

praça -virem, com o prazo t�áá's-d; F'ran'Cisco-Robel'-' leito.
Ce vinte (20) dias, ou dele

to Silva, lado direito c,otn' ,Confére com o originaicenhecimento tivereI· m que terras de 'DanI'el Rég ís e,
.

- afixado no local de costu-
1'0 dia vinte e oito (28) ,

, lndo esquerdo com terras do; me.

deste mês o Oficial de JuS· J"
-

R" E
"

oao eglS. , para que
tiça dêste Juízo, à frente do

chegue ao conhecimento dt:
Fórum às 10 horas traráI. ,

, '. _' _ quem Interessar possa, e ex-
li público llregao de venda d"d· t dit 1pe I o o presen e e I a., ria -- Escrivão,

nlos Os nosso''! aplausos aos Estado. ! rr.i1ia brasileira".

Cáspar
r�l1aramirini

. [ferval D'Oste

Ibírama

hnaruí
Indaial

Itá r

['aiópolig
Jtajaí
ltapíranga
-ltuporanga

, ,

Jaguaruna
Ja rnguâ do Sul

,rGaça'ba
Joínvile

Lagunn
.Lajes'
Lauro Müller

Mafra

Vova Trento

Orleães

Palhoça

3.526

1.604

2.450
4.312

4'.343

4.060

1.522

4.419 4.613

5.396 ,2.417

BE'ára
Somb-rio
Taió

6.9924.915 1.575

2.070 1. 709 502

4.730 3.286. 2.046

321
91,5'3
19,01

91,16 S. Miguel. d'Oste
18,86

12{);35
6;33

4.717

3.470

4.216

3.6.\)1
2.43'1

2.628

-

2.623

2.897

1.852

1.652

63,61) T'angar-á
64,96 Tijuca-s
78,42 Timbó

105,77

97,38
175,19
70,07.,
120,24
107,37
115,14
165,59
104,39
,44,'18
32,'04.
29,37
62,26
71,06

119,02
70,47
2'4,05-

113,66
124,95
82,36
.22,27
95,8:2
138,19
84,35

.127,86
41,5-7
77,25

27,09
, I

95,84

55,681 ( O _N, ( U R S O DO D:À.S.P.
89,23 C. 358 � ESCRITURARIO DO SPF -- Encerramento
67,05

I
inscrições dia 15 (quirize). de fevereiro.

59,31_, Atendimento na Escola Industrial de Florianópolis, à

91,20
í
rua Almrante Alvim nr. 19, das 9 às 12 horas. .

9.435 ·6.86!J

5.719 4.503 • 4.668

13.842 10.oéJ 12.613

7.700 5.790 4.769

2.018 1. 697 378

8.627 6.616 6.320

2.582 1.fi84 2.089

5.525 4.264' 3.597

3.138 2.138 3.061
, -

2.452 1.987. 826

496.862 351. 982 272.919

Tubarão
98,43

. Turvo
14,56 Urubicí
72,44 �Urussanga:
0,19" Vidal Ramos

6�,�2 I \ ideíra
.

17,33 Xanxerê

6��!8 rXaxím
65,89 T O T A L:
123,15

69,88
80,05
'39,85
111,64·
93;79
73,G1

113,71

6:t31
93,20

90,47
119,34
52,42
162,09
109,49

Distrib-uidor·
�epresentante
Com exclusividade, por conta, própria, para vendá

ele produ :os inseticidas, desínfetantej e desodorizantes
: produtos de gr�n,;e, saída), procuramos, Somente firo.

ma de grandes possibilidades, com ligações e vendedo
res. Possibilidade de lucros .excepcionais. Propostas de
talhat'as com referências para "FISCHER" Rua Dom
José de Barros, 278 -- 3.0 con], -- São .Paulo.

II

._- -- - -----_ - �

'SUít nova roupa anata_
para o homem moderno!

J�p&riClr
�

� confeccj(lnad'� 'em q�atro\ talhes
, e e�n 32 tamanhos, Séus tecidos e aviamentos
de âlta qU'illidaM e pré-em:ol-hidos.

• Você se $t�ntirá bem, pois o corte IMPERIAl
EXTRA é 100% anatômico, muito mail conIocú.ci
e mui!O mais degante.

J
,- ,i

.ti
, jz

.������;.
';;.i;

r

, '!" t
..............·'i-·"�

Disrr:b.uidor exclusivo.

MAGAZINE HOEPCKE
CARlOS H.JEPCKE S/A

,__,.' 'Gorofl'fido por

JECIDO'S E ARTEFATOS FISCHER SIA
Ruo Protes, 374'-,- São Poulo

35 OrlOS 'es,:e_doUzodo ne. ramo do vestudrio

• Sua nova roupa - IMPERIAL

prontinha para vod vestir. Não
nem -demoradal .. provas,

EXTRA - cd
há iongas espcru

Camínhos.para o infinito
Não é exagêro . afirmar Inf'in ito", o que está sendo soas de gôsto.

'llH\ após o lançamento dos feito para que, dentro em

"Snutn iks", a ciência, parti- breve possa o homem reati- tu los da nova',ediçãp_ de �L
ucularments no que diz res- ,;ar seu sonho de visitar ou- TEROSA: ".o Raid" Para

� ,

peito as pesquisas astro- ',1'03, plariêtas. Além dessa, Matar, Rommel"; " A - Pista Palmitos'

náuticas, passou a cami�har AL;rEROSA publica. várias d(' Pequeno Talismã", em Papanduva

muito mais depresa do que cul ras reportagens de gran., "O Crime 'Não Compensa'"
vinha fazendo, nos ultimus, "le intel�êsse, e artigos, c.on-, "Bombaim:, a Cidade CoU:o r
t.!'IOE, ALTEROSA desta LOS e todas as costumeírns t:J:1 E' ; "Tres Idolos da

JU-_lcillinzena focaliza; na repor- Sé�'ções que fazem dela uma h.. ;üude F'raneesa Trocam o

tagem "Caminhos Para o r ovista de classe, para pes- Palco pelos Estúdios"; " O

,.
,

--'-------,
---o-,--'-,---

,-_ I ii1:(I�ico do Amôr", em '.'Pá:
U L TIM ASES P O R T I V A, S -

.

f!';n,'lS da História"; "Férias"
, '

" "C::ilh
.,

t ri V -"

(Cont; da 6.a pág,)' organizadores da prova Mi- � "-' ue as e erao, nas

:'es, que completaram o per" L: Mar-PrRÍaClube, que alo.
I
l!�ginas de 'modas; e vários
-

curso, em número de 30, rançou um êxito sem prece-
'

outros, compreendendo tudo
I

.

:foram ofertadas medalhas «('entes, ultrapassando mes,- flqui10 que .<t mulher e ,0 hUr-

e brindps. Ao Caravana do rn-o a �'Xpectativa. I. uem moderno pred��� s�-
f�r, campeão da prova p01' x x x bpl', para estar em dia com

equipe,' foi !)fertada uma A FÁSC programou para ü atualirlade. !
b I,· TlP

" ',.
1 2 di", t

'

oe lSSlma aça pe o -sr. r�·- cs proxlmos Glas e e 'i ra ao.se como se ve, e

.' }eito Municipal. dr. o.smal' f::m.'ço, o I Torneio Infan-
I

um conjunto l!lagnifico de I

,Cunha. Finalizando as so- �')-juveÍ1i1 da temporada,' ae,2��ntos que muito contri- ,
1 'd d 'd' d t d' 'I 1.

' '_
Ih

I
enl a _es o preSI ente ' o reI' ame que evera congre- I

",mrao para m,e orar os

Clube Doze' enti'e_gou uma gflr um g1'ânde número de SCl1S conhecimentos, e por
I

medalha ao acadêmico Dal- l1Ddaidores, haja' visto o S1.1-! u,n preço que está ao seu. i

r)liro Mafra, como preito de ('('8S0 que obtiveram os cer' a;cance; Cr$ 10,00 em todo'
]'cconhpcimel1tol pelo-s ser'- tfl.mes anteriores realizados' o Brasil. Também está ao

.

I '

'!iços que pfes'Íou na orga- �a pistina da Escola de 3k�nce' de qU[i.lquer uni o

nização da Mira Mar-Praia Aprendizes de Marinheiro,s.
I
!JrfÇO de uma assinatura

Clube. Da nossa parte que-
'

x x x II fdll'a! (24 números) de AL-
I

. \ ,

l'Emos agl�decer, em nosso Teriis Clube Bôa Vista, de 'l'l!.:ROSA: Cr$ 220,00. Re-

nome � da ACESC, a oferta joinvile, patrocinará l!O' meta !eSSa impôrtan-cia, [l- '.

('om que fomos alvos pejo !='l'óximo dia 9 de março, um
. "cmpanhada de seu nome e

},nisidente _Jauro Linhare.:;, "d1sacional. Torneio Aber-
I

,enJerêço à Soe. EdÚÔra AI ..
-

I

doando uma belíssima flii.. lo de Natação, em sua pis- tl);'nsa Ltda. (Caixa Postal
.

' I,. '

llIllla do seu clube. Mais rina. Consta ,que para esb 279, Belo Horizonte), para
I· ,

vrna vez, dando um fecho competição serão convidp.-
j
;'eceber quinzenalmen.te, em

1l esta reportagem, l'enova-
I
dos os clubes Ida/capital do �l.:l casa, a "revista da fa-

-.
_.-.._-

·lfé·c·n"[CÕde"iidTõi
I 'Precisa-se rámo-técnico com bastante e�periência para dirigir I
·

' .
.' '. .

I oficina de rádios Philips.
. .. ----- .. -----------,-- --

-

I
..

_,,". - --� -- --------- --'-,,-,� .
• •
• •

: Desnecessário apresentar-se sem experiência necessária. " :
• •

I • •

'I Salario Cr$ 4.500,00 e gratif,icação anual.
J� I

• •
• ••
• •

: Apresentar-se nas Lojas Pereira Oliveira -- :
: "";��;;r�b

c. 1 __

• •

I Rua Conselheiro Mafra, 6. I
..................................................�.�..••••• i...i;. "Srintc. CatarinG l-- .•. ------.

_. __ .. �- '-. __ ---..JoI
�.���."...,�""""""""- ....",.�......,;"""'7'-':.--:l-=..Jr.llr.;,;.:,_�.�.'.�.,;;;i��E:i·...".-�:.;.._;,;�,,��;;�;i��)i��:;6kiil:��;,;�,,';:��;.,�.�·���:i:j··�;-�R;:·=m&.iiI��_������.�� , .............-;;:::otIIi.,__....,._........._
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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C' A N,U-Á!R 10 . (A T A R I N E N lE'"
f A SAIR: '

l'istosa edição a côres comemorativa do 10.° aniversário.

�
Literatura'

o

A�
.

-

t

História
Folclóre ,- SecçãQ' agrícola Calendário,
Os acontecimentos mais importantes ocorridos em

Santa Catarina durante o ano.
.

Informacões - Tel.: 2274 ou Largo Fagundes, 8.

Direção: Martinho Callado Junior, Orion Platt
'

.

Gumercindo 'Caminha.

". plexas e lançar as diretr.-

.- Os estudíosos dos pro-

fI '!'ml"'�' ![�n�DII(��
zes de um moderno sistema

l?lemas econômicos do fl-
"" , de abastecimento .. Segundo

bastecimento o

fio Brasil te-
' • .

.; as bases gerais..._em que es-
.

����:��am::�:tl�:�:�;eo,p:�.: .'
_� . b. l,:�, s::;:r�:g::!Z��:'n:c��l::

reairzar 'um curso em ba- ta,rá �o curso .0 Escritôrto estl1�lal". _

as' vantagens _de I candidatos a garantia ple- algumas bolsas de estudos
ses concretas e dentro das 'I'écn ico fie Agricultura, s.e- ( real izar esse curso.

.

.' na de um trabalho seguro e um certificado aos que
técnicas didátiC'as,' por in i- ,IHado' nesta Capital. i

TRINTA' VAGAS NO o. obj�tivo. Os profissionais_At)rem aprovados nos exa ..

. ciatíva do Conselho Cooder., Uma comissão organiza- CURSO mais. indicados para um mcs paxciais' finais.
'nador do· Abastecimento, da no Conselho, já está-cuí- Objetivando dar a êsse curso dessa natureza são '05 .------------,

cujo alvo com êsse traba- dando, no
.

momento das curso, que será' õ primeiro ('cónom�stas, 'agrônomos �

.ho é possibilitar a forma- preliminares de organiza- . do' gênero a -ser patrocina- ve.erinár-los, que já se

ção do maior número d'e! cão do curr iculo que' deve- do em nosso país, o mâxi- acham intimamente ligados

t�cnicos sôbre a�pecto& li-' �'á' ser seguido. Logo apôs mo de prática e possibiti-: nos problemas �.de abaste-

I basteci
I '

gauos ao a astecimento. O· essa fase, as inscrições se- dades de cumprimento de cimento no país, e verão os

calendário organizado pre-I rão abertas, sendo tal fato um curr-ículo dentro da nos- esforços :que o Governo de-

( A S A _

.

A 1 U· 6'
.

A' -S E
vê trabalhos' de 10 de mar-I !:ãdo à publicidade pela -sa realidade, o Conselho só! senvolve, aÚitVés do Con-

co a 17 de. maio vindouro,
I
imprensa 'e pelo rádio, .de permitirá a áb€rt�ra' de I. selho Coordenador deAbas.,

I ':'
,

Magnifica 'resídêncía .' a Rua Tenente Silveira, 13r
. ��vendo ser des�acad,a tam-II· modo a dar a todos o� 'in- inscríçõês para trinta va,.1 tecirnento, visando a. 'resól.. V -c N D, E-S' E'

_
..
Vêr e' tratar no local, 'com o sr. LUIZ TAULAIS,_ nem a I b t I tun i I -

a;;
.�,__ •

x uejn co a oraçao que pres� I
.eressar os opor unidade de gà:s de modo a ofereceruos .er 'as questões m1aIS com- ,

(� frente ao Lira) .' Diversas canárias Ambui .�

t S I T 1-Ô�, -- . ,V· E·N D E - S i:_
êENDE ..SE. SITLO SITUADO EM :p.OTECAS', MUm:�
IPO DE SÃO JOSE!� ,DE 320"QOO"ME'TROS; COM,1::A-
A, PARTE PLANTADO E cP1.íIRTE·COl\1POSTO -ni.

-ATAS COM MADEIRA' DÊ,tLEL
'

"

AGUA EM ABUDA:NCIA:TRATAR COM o SR
EWTON, DUARTE '�SCHUTEL ,38" 'l;Eh 3140.

'

1858 ., t1�'DÊ, FEVER1IR�Õ'��195i:

.1
.1 Paga-se mil cruzeiros. Q!le saiba:,có�inhar bem,
'] -

I Tratar à Rua JerÔnimo'''": Coelho,
I· _

] Apartamento 2 ..:... Edifício Santo

.I
l 1

RIO, (Agência Nacional)

E M' 'R E G A·D A

Habeas-corpus
_

nr, 2.495, Direção de Milton Lei te da Costa 'e Rubens Costa.
da comarca de Sao José. I .

l .

,

Relator: Des. q�MUN - ' 'J U RIS P R U D E N ( rA
<,

,"_.-""�___,'
-

..........

""'._..

_._."_-"'-_"-
\ Centenário das APARIçÕES, DE LOURDES DO NÓBREGA.

'.

. I '.' " SINDI�('ATO' DOS "'-CON'l'A'�BI-l'-I'-S'-TA-'''S'.I CONCENTRAÇÃO MARIANA_< EM F'LORIANÓ-I HABEAS-;-CORPUS. n-. dia 9 de março seguinte. .
A vítima foi prostrada pelo .

'

; POLIS - Local: Gruta, do C�olégio; Catarinense galídade da prisão preventi-I d
Recebido o a�itarJ1ent?,' paciente �om 'sôcos no ôlho

DE fLORIA.NO; ·P""O'!-'LI"Sva, por falta de'prova da' ,e.cretou? _dr. JUIz �e 01-
I
e nQ nariz, levantando-se

Hora: 19' horas ,.

relação tle causa e efeito' reito a �>rlsao preven.tIva do
I' ensanguentada. O exame de

Ip R O cf-R A .M A :'

e.ntre .<:_l .a?re.·.ss�o'- �atic-a9a
'

de.n._.�C.I..'1-dO,
ora paciente. I' corpo

de delit� a qu� se
- ,E . D ·1' T A L" _:_ .

r--�M-issa
-Vespertina.. pelo pacienteje a morte 'do '/.I)ê,l.o pre�nte HABEAS- submeteu, no dia seguinte,

.

Comunhão Geral x-.
'-", o::_. . � agredido, verific�4à ãlgu��,i �f;�gi Impetrado sob o

i constat0':l "uma equimose Ficam convocados os associados- do SINDICATO

Café 'para o� comung�ntes {Cr,$ 10,tW)
, 'dias depois. Irnprõcedêneià : l�J,l?ro;p..:..

ento de_ qu� sofre ? ".
de colo�Hio _vermelh�_ arro-I. DOS CONTABILISTAS DE FLO:RIANOPOLIS,

"'- da alegação.. � .'
-.

. l\paCl�nl� ó.coaçao Ilegal _na; xeado sItuada na reglaoor ...

�i.
Sessão magna solene

de
_ Não e'xclui (> nex� de . s.u�o �F�erdade de loco�oça'o, I bitária direita" e escoriações 1 para a Assembléia Geral- Extraordinária, a reali-

AVISOS: Venham com·.suas bandeiras, fita. causaHdade ,�nt�e � 'agresC LPo��,s,? �ue a,prisé:o pre ,pela' região nasál". zar-se no dia 10 de Fevereiro dê 1958, na séde so-

Avisem' com antecedêncial J;" n�éro'> dos ,comun- :ão e a �tt�S'iio� �gredid�.�v�l}��y�,qpntra ele ',:lc I'd'O .1 Internada! poste�i?rmen- --eial, à_Rua Traj�o n.O_ 14, 2.d {\n4ar - SªÍa 5 às

� gantes.. i,::-'_.
.

'J-" "'� � ji!i.: �rido nat�§�s.à; '-a c'iricuns�."" ,.�o.• >e�Fontr� aPr:1.0 na l�ll te, no Hosplta�, a VItima �a- 19 horas em l.a convocação e 20 horas com qual-
i De Ordem do ExmQ: -ReVrpo.· Mon-senlibl', Hob-oldl' tancia c{e';f$i:rtâ)l)�sm�'p<::'Qr-" ;,q:aV:1i!-' assl�_mw ac,?n-Ilece�, como Vlffi':S, 22. dIas quer número; para. a seguinte ordem do dia:

JJ Pe. Braun, Promotor da Federação. -
,

I cido alg1t,ri} &.i�S;d�pqf$,:�.is_:"c... ex,z:ew a p�l�ao pre,:en'l' �ep.ols da agressao, tendo
a) _ Élei�ão dos'Delegados para renovação doS-213

( .

.

SALVE MARiAL to'como.···t�re:.ç,$ntô_· é�SQ;m
.. :ú:.fu.\}}v�U:.l1a;..,e.spe�le, ca.rat�r- SldQ q,ada �ofuo �A�SA-

f' nos traumatfs.mos ...c"'a·n'e'a- "'.....c,om:Ptl.lsorlo,_.p.oOIS c.omma a MORTIS contusao cere- do Conselho Regional de Contabilidade, de Santa
NOtA lj�0 ppde ser _fe,i-ta a conéentraçã? na o�·

1 1"
.. .

-

, mos, .ainda" que '�pa�erite!+' ,ei p'e�� , para osócrimes im- b-::<lj�;- ,

.

f-;-�a(!:ue:aR'F7�S/eO!.i'pO:'A·�itf�r.,;�UdL€�A:R���.. :·:SstA�aO�a"_]i�O��.á.,,.V.�.�,l� '�a��e des�ituídos_de :gra�i-I ����:�f�:ã: �����:'a��: �oi�:: :��:so���a�:g:rn��Ii�� ,

K I� iiI; Vistos, relatados ....e cliscu- ,

anos e ,c�n�orrem os :eqUI- agres�ao e a morte da vIü-1
,

Diretora: Prof..MARrA MADALENA DE;MOURA, tidos .êstes autos 'd� HA-' s�tos e.�{lgl(]�s na ultIma ma. � ,�onclusãp que se im-
..

FERRO
'': .

f BEAS-C_9RPUS nr. 2. 49�, parte �o art. 311 do Cód ..do' põe, 'P?r - estar n� ordem I
da comarca de São José em' Proces�o_ Penal, para a sua normal dos acont�rmentos.

,," Curso c'orrespondentê" aos Grupos Escolar�s, 'e, ple-,. que. é _impetrante o s�lici-' d�cretaçao.
_ _

Só poderia ser ilidida 'dian'
. �" '? parã o� :exames de' admissão à? Ginási�. .'. . tador Roherto Hesckett.Pe-1 p� fato, nao. se poe em te de pI:ovà .contrária, que o

C. 358 -,ESCRITO;RIO DO SPF' - E�ce1'ramento
.

�.. No ato da matrícula, ·0._Él S1's. PaIs pagarao a pnmelra droso e paciente Luiz Gon-
duvIda a a�tor.lavco�essa- impetrante não fez, nem se in$crições dia 1'5 (quinze) de fevereiro.,

tinensalidade e jóia. zaga Pereira: ,... "; da pelo p.ropno_ paCIente. .esforçou no sentid,ó de pro-

.

Atendimento na Escola Industrial de' Florianópolis

L MATRICULA: De 28 � 31 de jane{ro, pat"a os anti- é.

"

_. I V:rsa a dlscus:ao apena.s d�zi-!a. _

à rua Ahnir:&Jlte AJ.yinLN- í9, das 9às 12 horas ..

�,,-gõ!!
'altrnos do: Curso. De 1.0 de feverei�o li �2, para os ACORDAM, em Tribu-' acerca da relaçao de causa Nao vale argumentar con-'

alunos novos. /' . nal de Justiça, por maioria ;,V�NIA, do respeitável pOilr tra essa conclusão com o JUS T·I (A E L E I T O 'R- A L
Abertura das áulas, a 1.° de março. de votos, negar a ordem im- I to de vista contrário..

L

fato de ter a morte sobre- •
.

ENDEREÇO: Rua Sal"danha Marinho, 34. petrada. Custas pelÇ> impe..:.I' �lorianópolis,. 25 de ja-'I vindo alguns dias depois do S A ( O' . D -O S '

L I'M '0- E S''HORA'RIO: ,de 9 às 12.horas. ;trante..". I nelro d� 1956. . crime, pois ninguém ignora
,

. Foi o pacjente denuncia-' Ferreira Bastos, Presidente quel tal ,eventualidade é cO-. A Justiça Eleitoral pede J.Gsé Ferreira , ..

-r� DiRETORIA·DE· CAÇA E PESCA do como incurso na s�nçãb Osmundo Nóbrega, Relator mum nos traUmatismos cra- compareçam a() Pos,to E(lei' Jo�() Fra;r;_cellno de Souza

�
Sec·retf.ria da Agricultura _ Santa Catarina

.' do art. 129' do C6d: Penal designado neanos, ainda" que aparen- toraI da 13.a Zona, no Saco João Carminatti
.

ACO'RDO DE ,CAlÇA E PESCA, por haver agrêdido a sôcos' Arno Hoesch1. tamente destituídos de gra- _.dos Limões, os seguintes João Jo'S,é da Silveira

,

inistério d·a Agricultura _:_ D!visão da Caça e Pesca na cabeça, um funcionári� Ma�Ulo .Coimbra
.

vidade: .-
-'.

. eleitores, para tratarem do João José Teixe'ira

I/, E D I' T A "L, N. I do D�partámento de Estra- .

Patrocínio Gallotti, Rela' Poder-se-á, quartdo mui- andamento do respectivo José Antonio Cabral

�;('.. das de Rodagem: -prostr�' tor, vencido. to, admitir ao hipótese mais títul-?· Os não mencionados José João da Silveira

" L i 'c e n ç a
.

de' C a ç a d o r, e. s do-o sem sentidos" no dia <Zonc,edia a ordem,. por': favorável ao p�c}ente de se abaixo, queiram também Lilia Santos Vieira

l' O Diretor da, D. O. P. e Execut01' do Acôrdo,-no·uso 15 de fevereiro de 1955: Pos que enteJ:1do, data vê:rüa, não tratar de.crime de' ho- compareç.e.r, a fim de rece- Luiza Malvina de Aguiar

i d.e suas_fi�ri,blliçõei.;. CO�lUhf�a que,. d� �côl'do e'()m o. af�,: tériormente, ofere.ceu a Pro I ,qu.e nã-o está demonsttaâa, micídió, mas siÍri do de 1e- be.rem seus títulos prontos. Lavina de Aguiar Teixeira

«<g-t)-23 dó ])�creto-lel N. 5',894 (Godlgo de Caça) de motoria Pública aditàmento I no céil;�o, a relação ,de causa são corporal seguida de Adauto Vieira Luci Maria Nunes

'20-10-43, êste serv�ço está' atendendo a renovação 'das à denúncia, dando o pacien' e .efeito entr-e a lesão corpo:' morte, previsto no art. 12.9. Altamiro Manoel Siqueira Mauro Hor;icio da Silva

licença>! 'de caçadores, pára o exercIcio de 1958. )'e com?' incurso nas penas raI e a morte da vítima. _ § 3.°., do. Cód. PenaL Côn" A�eJi�o Id,elfonso d� Si�va Maria do CãrÍno Martins

Florianópolis, 20 de janeiro de 1958.. :;};le�".arts..
·

121, combinadb Esteve presente ao julga- tudo, ainda ,aqui a prisão AClOI).1 Leopõldo de SlqueIra, Maria da Silv.eira

Seraphim Fausto Faucz é0m�Q alit,d4, n. lI, letra A; I mento o dr. Vitor Lima, pr,eventiva s��ta obrigató- ,

Antonio, José d�s'-Santo� Maria Natividade Germano
Biret;r e Exec�t6r do Acôrdo '329, 330' e 331, todos do I

Procurador ?el'al do E,stado ria, pois se ,trata de c,rime a Arnal�o de F:eltas Maria José Correa

Adalberto da Luz Andrade I mesmo Código, visto como
Osmundo �obregB:. que comina o citado-Código Antolllo Martms) Maria de Lourdes M.achado

.

, Inspetor Geral �. veio a vítima a falecer, no' _e efeito entre a agressão por de reclusão" pór tempo, no' Adotiva Felipe Coelho Maria Madalena da SiJveira
-._ ..

�-�--
-.---... ------ -:-------

.

-,
--

.

I
ê�t: praticada E( a morte da máximo, superior' a d�� Aldo Evar.isto ?� Quadros Manoel ValdemirQ da çosta

,

'

',;
, ! vI�lma, ocorrida 22 dias de-' anos.. 'I Abelardo FranCISco Rosa Minervina Maria Rodrigues

DATILOGRAFIA ! pOIS.
.

' Impõe-se, destarte, a de': Bento. _Manoel.GORçalves ,

Maria José de Assis

: Di,.�ORRBSPO!"DiNCM co",l'At'f,u. '�ntretanto, essa relaç�o nega,ção da ordem de HA-! Brauh�� Xavle� .

Maria Vieira Maranhão
. çd� II"'EL/A It.N�ua I'I0000ZI ' esta provad?,J q'u.ant� sat1.'s. BEAS . 'CORPUS,- DATA CantahcI-O' FerreIra da SIlva Maria dê Lourdes Thess-

.
,-

.

. Catarina Costa'Martins mann

i I '.' 'I' Conceta Custódia .Cunha Nita Esmeraldina Moreira
. '( O N y_' I '., .

E j; i Campolino Modesto Gon- Noely Martins da ..Silva :
.

.

" .!
.

'calves . Nico1ina de Borja Sílva .

· I Ca'etana MadE�ira
.

Normelia Francisca da Silva
"",.

. C. N.o-50-58, Çarmem Ferreira Lopes. Narciso' Roipario
.

de 'Ba,r'
lImo. Sr. DÍRETOR I Clau;diomar Carminatti c�los

'.�I\..:' �"�Joi;nal ".o ESTADO�' I Dealtina· Caj:arina de Ol�- 'bdátRaupp' Martins
.N'·É STA' , j velra

.

Otavio Manoel da Silva_ .

.

I ,.> ./--.j Esperandio Nunes da Silva Onesia Francelina de So�za
II SENHOR, DI�ETOR: ..

.'

.' � Eli�ta .Napoleão Orlanclina Catarina Lau,.

II ,"A EMPR�SA DE. LUZ:E '�ÔRÇA DE:F-LOIUA- 'Elieta Maria,Silva
�'.

rindo
NO POLIS S. A., -- ELFFA ,-'.-.- .(TEM.O GRATO Edegandes dos Arijos Ma- Orqüi Ma·rcelino Vieira'
PRAZER 'DE CONVIDAR SEUS D1STfNTOS CON- chado' Olga Costa da Silveira
SUMIDOltES E O POVO EM GERAE'- PARA ASSn;.:', ]'raricisca Nunes Cabial Orlandin.o Júvenal Martins
TIREM 'AS INAUGURAÇÕES PA' SUAS'''' NOVAS Guiomar.Silva .. Placidino Mach.ado Vieira
"CENtRAL DIESEL ELE'TRICÃ DE.·3,.150 KVA.",.E Geraldina Maria Rosa Prot,acio Faustino Martins
SUBESTAÇAQ ABAIXADORA. _ DE �O.OOO KW.", Geraldina 'Maria Pereira Roberto Dutra .

ATOS QUE SERÃO PRESIDiDOS PELO EXM<D. SR ,Geci Procópio da Silva ,,Ruth Nascimento Malagoli
I GOVERNAD'OR DO ESTADO,.DÍA 1l) bO'OO:à.REN- 'Geràldina Maria Daniel ! Rute Coelho

-

I TJ2 �A.S �O,3� '.HO�{\,S NO 9UB }DISTI!-ITO D.O ÉS-' I�idro �erito da Silv.eira i Soloi Mendes
TREITO. J,"

': ...� Ivone Alves Botelho I Severiano Bernardo

I
..

-

,-� .. .:;r..
ATENéIoSAMENTE,

'

'i::�e�e'1�O:���i��aAguiar I' ���;:��a·l�t::I�sH����a
José João 'de Oliveira Vilda de Aguiar 'Albano

I' STAVROS 'KOTZIAS Júlia Fern.andê� JacqueS I Wanderley Lemos .

I Ditetor.o'Presidente José .Joaquim Pereira Waldir de.Oliveira� Silva:

, . ,�' 0,1 guezus, sendo braneas e de

'T.côres. '

...

Canários ete côreade can-

tu.

I'
Certas gaiolas simples e

.. -.

de cria ção em perfeito esta-,
ao

Tratar à Rua Schute! n.

84 nésta.

Cata�ina.
b) - RefC?rma dos Estatutos.

.'
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·'0 Estado" G mala anUao Ofirlo de Sant.· Catar"a Floríanôpolís, Têrça· Feira, 11 de Fevereiro de 1958
�------------------------------'--------��--�----�'-------------------------�-------------------------------------------

I.�a "eái_ Clube
"-

PROGRAMA K REGULAMENTO DO CARNAVAL DE do obrigatório a apresentação d.o talão respectivo
1958

I
e da carteira llocià1.

"MOMOLÂ,NDIA l"UNCIONAL". CART�mA SOCIAL
-- P r o g r a m a _'-

,

A Diretoria comunica também aos' srs! associados, I.'Dia 15 - Sábado - Baile, com início ás 23 hora". qu� será ',� ... .rigorosamen�e exígida na porta
-,

a CATI., -

Dia 16 - Domingo - Baile Infantil, das 16 á,"I,19 TEIRA SOCIAL. 'Porisso, solicita-se aos srs. associado s
horas e Baile Juvenil, das 19 ...-que ainda não possuem a respectiva Cirteira Social. a
ás 22 horas.

_
' fineza ele providenciasem" a sua emissão, para o que de-

Dia 17 -=- 2.aFeira - Baile, com -íníé'ío ás 23 horas. vem entregar na Secretaria do Clube duas fotografia",
Di3 18 - 3.aFeira - Baile, com íntcío. álll 23 horasc, 3 x 4. ..:

-

'-- R e g u I à m e n t o '--
'<

'1a) Reserva de Mesas "

' 17
'�

1) As senhas serão dlstríbuldas pelo
\

sr. Francisco
Medeiros, na Sede Social, ás 7 horas da manhã do

I

dia 3 de fevereiro, 2.a-feira; ,

/2) A reserva' será feita na mesmo dia 3 de fevereiro, (1· UzB E D, O Z E
.

D:E -

.'

A,G OS, O2.a-feira-, 'ás 19,30 horas, na Sede Social.
NOTA: E:' obrigatório a apresentação da -carteira' C.O 1rI, u n' 'I· C' a-ç -i" Osocial e do talão do mês de fevereiro do cor-

'
III

-' re"n,te-�no, pal:a' o/t1U,e'ó sr, Cobrador êstal'á'
-

'A Diret�ria do Clube Dôze de AgÔ,sto reunida, t�-'Ipresente,' para o con1róle." .

mau -as seguintes resoluções, que vigorarão para Os fes-
As mesas serão .reservadas pelo próprio sõcío ou por : ejos carnavadescoa :

'

pessôs d\�UFr�:::I�� Mesa I' PROGRAMAS O'OS �FE'STEJOS _
1) Para 3 bailes -

'

Cr$ 500,00,
I,

Domingo (16) -Baile no' Dôza
2) Bara r"baile - Cr$ . 300,00 Sábado (15) - 13aile de abertura no Dôze

NOTA: A mesa para lima noite, só s'el'á vendida
_ Baile no Prâia

a partir do dia' �5, 'ás ,14dlOTas.
'

I Segunda (17) - Baile Infantil no Dôze
Para os Bailes Infantil. e ';JuvenH não há ' Terça (18) '�Baile n@ D,ôze i

.
reserva 'de mesa.

.

-lOs bailes comecarão às' 22,00· e o infantil será das,
,c) C o n V i t e s \,.1 Í5,OO'As'2Ó;OOnoras: _,

1) O .Clube nã�o ("istribuirá, ingr�s�o. tara' as Pê�- i P, R E c OS:
.

" 'o

so�s em transito, poderá a Diretoría, � seu .err- MESAS - No Práia uma noite ..

' ... ,";. Cl'$ 150,3.0 -

,

tério, e_ sob a responsabilidade de üm S()cjo, -ex-. :_ No Práia duas noites .. :. ":,.?-, " 2QO;oo
" ,pedir convite, mediante' o pagamento=das se- ._:_ No Dôze .. .._'.. ..'.; .. .. .�. ,''', 300,009'"

guíntes taxas de freqàêncía: N dô 't'
'",

3n.·'0,0:' � '"TL-'-A-S-D�E-'-L-AT-I-M-P-r:.-i..
�-

""- o oze, poj- uma not e .. .. o. � :-I: CO ""C ,', ,,' OC''';
a) Para casal e dependentes (atê.d) - 1.200,00 para - No Dôze por três noites .. " ..

,_, 500,00 TUGU:ÉS E FRANCJ;:S

'itôdas as ,festas. Obs.:- A mêsa por uma noite só será vendida f{
,

b) PUÍ'a casal e dependentes (atê 42 - Cr$ 500,00 partir, do -dia 14 (quatorze) às ,14(00 horas. )pratar, diàrtarnente, à
por uma festa. '-' ,,,,,, - Cada sócio só poderá ad-quirir uma .mêsa n,�< Padre Roma, 110, Fu i ..

c) Individual - Cr$ 8QO,OO.>para' tôdas as fes-tas.
_ ROLHA Cr$ 300,00, por noite

d) Individual - Cr$ 300jOO, para uma festa. C O N V, I T E :__

e) Estudantes - Cr$ 506,00 para tôdas as festas.
_ Casal (com 2 dependentes) Cr$ 1.500,00 para. tÔ ..

NOTA: O convite nãe dará dir�ito á mesa, que das as noites.
.

.

será paga a }farte. _ Casal (idem) Cr$ 600,00 por uma noite
Os convites' só serão fornecidos, a co-

_ Individual Cr$ 1.200,00. para tôdas as noites
meçar do dia íl4" 6.a-feira; das 14 ás, 18

_ Individual Cr$ 500,00 para uma noite
_

horas na Sede Social, pela Comissão
-e-e- A posse da mêsa não dàrá direito à entrada, sen ..

'

respectiva. Não será atendido, em hipó- rito 'necessária a carteira social e o talão do mês (ou anui,
tese alguma, pedido na porta. �ade de 1958) ou o convite.

d) M e ri I. r e -8 R E S E R V A :__

1) Não será p!:mitida R entrada de ' menores nos 1.0 _ As senhas serão distrtbufdas às 7,00 do-dia 5
(ll,e Fevereiro e a venda 'será iniciada às 8,00 horas.

2.0' - 'O pagamento será feito no, ato da aquisição' _

<,
3.° -_Os convites obedecerã.9� ��� e;dg-êneiag' e'sta- '

tu tárias ,e �ó. s�r.ã.o f;.ol'necitlõ.s das 14,00 às 17,00 huras
,.;10, da da resta. ,.... .

,
,

4.0 - Os convites só poderão- ser fornecidos 'pela
Secretaria.

5.0 - O convite não dará direito a mêsa que
paga a parte" '

,

6.° - A compra dá mêsa terá que ser feita pelo
próprfó sócio ou seu dependente, pod�ndo no entanto à
s€'nha ser entregue a qualquer pessôa, uma vêz creden�
.:iada' pelo associado. .

-

7.0 - Só serão ,permitidas quatro cadeiras por mêsa
D E T E R M 1 N A ç Õ E S:�

1.0 - li' rigorosamente vedada a entrada de meno ..

:'es nos bailes noturnos.
2.0 - No baile infantil não será permitido o uso d.:

íança,perfume.'
o

\

3.0_ - A cúteira social e o talão do mês (ou anui

dade de 1958) ou o convite serão rigorosamente exigidbs
?t entrada.

\ '

, 4.0 - O baile do Depa,rtamento BalneárIO (Práia;.
ie regerá pelas mesmas instruçõ�s.

5.0 - Os cartões de frequência não ter�o valor púa
,

'1 Carnaval.'
.

O N I BUS :-=-

'�r
�

PROGRAMA DO�ES.

'r-

Apeovado pela Diretoria,' em sessão realizada '

em

de janeiro de 1958.,'
I

-

A DIRETORIA'

Apesar
-

da impossibilidade, da vinda, do cOnjunto
"Os Copacahâna",' será-seaíízado a 1.° de Feverei-'
ro :_ sábado - O GRITO�DE CARNAVAL de

. 1958. - Reserva de mesa na�secretJa!l'ia a .

Cr$ 100,00. \

R O ri R A M A DE.' F E V E R E I R O • 58
"

Sábado �. urlto de Carnaval - Oom a, po
pular orquestra "Os 'Cí>pa.cab.."l
na", elo Rio. Reserva de mesas

na secretaria:
via 15 - Sábado - Carnaval
Dia ,16 - Domingo --' Carilaval J,

Din 17 - Segunda - Carfiaval - Baile Infantil _
�

Início�15 horas.
Terça feira -- Cm-naval,

1

",'

i
i o

.
.

'QES�8DOR
M 'O .. D E R ,N O
J Ú,J I' L

A G R A D A Y E'L,
Para i

a !Desfnfecção
dos, SanHíriol
-H16tfN:i�I'A .

DO.E:5 O-,D'ORI. l-A
-

,�

A R'O'M�A li Z A
Distribuidor!Exclusi,o ,para

VEjNDE-SE SAN,', A ,(A-1A,R I N, A
,

Por Cr$ 3.000,00 um fo- - I'
f

'
,

gão a_q\\1erazene, 3 bôcas e B r a s i IJ á no' �d:e lo'ul.'fôrno, marca "DACO" em
'

,
..

,

'

es��� :�r���:e:;��ã�sval_ Rua Vida'l Ramos, 36 - Telelo11e:'__
do Cruz'n. ,,445 no Estreito.

í F I O r i a'.•óop' o I i s,
I

,Instituto Brasil. - Estados Unidos
, o

bailes \.1",,- dias 15, 171 e 18. Na matinêe infa.ltil
somente poderão. dançar os menores de '11 anos.

2) E' rigorosamente proibido o uso de lança-perfu-
me no Baile Infantil. '<, ' ,

3) No Baile Infantil do dia 16, domingo, [Ia:verá'urr.a
'parada de fantasia, ClOm prêmios.

e) Rainha do' CarQ8,val
Como todos os anos, será' eleita a Rainha do Carna

val do Lira.
�

I M;P�°ti R T. A- 'N T E
1), �' Expressamente proibido o uso do Lança::'Per

fume como entol�pecente.•
2)

,

A Diretoria solicita a'os srs._associados a finez9.
de não levar'em pessôas :esh:anhas ao qúadro so

cial.· Outrossim, �H'Eivine-se de, qu� somente po�
derão freqüentar as festas de Carnaval GIlI llIóeioi

quites 'com' a Tewural'ia (mês de fevereiro), s.en ..
,

Ai��NCIO�o
EM

,

�IORNAIS
)

'�VISTAS
(MISSO�S

COlO('ÁI"QS EM QUAL.
�UE. CID.AD�'00 IRASlL

AULAS DE' ING�ÊS---------------------------'-_.,---------

CLUBE REcREtlve;E � (U�TURÃL
:

15 DE: NOMEMBRO

-

As matriculas estarão abertas de 27 do °c"""-
até 8 de fevereiró. Turmas para meninos (de 12 a a15
anos), é ,para adúltos, de arribos as sexos. '

MENSALIDADE: Cr$ 200,00 para érianças e pai'a adul
tos Cr$ 300,00

'

.
,

N. B. A primeira mensalidade será cobrada no ato
da matriícula

\ Maiotes informações na Secretariá do Il'l.stituto,
'ii Rua Felipe Schmidt, 2 sobra 10.

CDllec,çâe,s--ORli' LIda.
Est'ab.elecida nésta Capital, á ,Aua Sald�iÍlha Mal'�.

riho, 129, tem -vagas para os seguintes emp,rêgos:
a) Chefe �e Bordados á m.ij.o;
b)- Costuúreiras com bastante prática;
c) Auxiliar para serviços gerais de Escl'itório, com

conhecimen tos' de Correspondencia Comercial;
d) Bordadeiras para servigos de tarréfa á domicílio.
As interessadas aos divérsos se"kiços deverão apre

sentar-sé,dial'iamente·dás 8 ás 11 horas, e dás 14 ás 17
h01'as no enderêço acima. \ '

SE'DE: ')Praça 15 de Novembro, 21
PROGRAMA DO'MES DE FEVEREIRO

Dia 8 _ Sábado"':' Baile Carnavalesco, com início às Para o baile do Práia 'haverª ônibus em horas e a

,

'n'ecos a anunciar opOl'tunamente.
'

22 horas - Segun�a apur:ção do concurso
. .

SERA' RIGOROSAMENTE- PROIBIDO O USO DO
"RAINHA DO �ARNAVAL". i.ANÇA 'PERFUME COMO. EN.TORPECENTE (CRE-

Dia 11 - 3.á - Feira -:-.às 21 horaS: Terceíra apura· �ETA).
. P d O

.-

�' :raçã�- (final) do cpncurso "RAINHA DO CAR- Aconselhada pela prática a Diretoria esclarece os reço e" caslao
NAVAL','. 'leguintes pontos relativos áo Carnaval: VENDE-SE uma fábrica

I
,-o

"

22 h 1.0 - Não serão atendidos, no decurso dos bailes de brl'nqu,e,do's com maquO1'-Dia 15 -- Sábado .;"._ Bai e, c,-om inICIO as
'

oras
.

,

;2as@s 'de' esquecim�mto de carteira social (ou aa me)l:'
Entrega da faixa à "RAINHA' DO CAR- , nária completá e nova, com

, salidade). .

- NAVÃL"· ' : '��'\'fVi' '2.° :__ Não serão atendidos· no decur.so dos baiIef' um galpão de madeira me-

Dia 16 ---1 Domingo - Báile Infantil, das 15 às 18 horas ue::idos ou aquisições de convites-ingressos. dindo' 8x16. Casa dê mate-

Baile "adultos", com início às 22 horas. "3.° - Não serão atendidos pe.didos de ingressos R. rial Ce 2x4m e dois lotes de

Dia 17 - 2.a-Feira - Baile, com início às 22 horas. fotógraf�s. �'J; 20x30m cada.
'-

,

,

, 'Fernando Luiz �oa.re8' de C�rvalho '",; I Tratar com o Sr. Fredoe-NOTA: - Somente poderão frequentar as. festas de 1.0 SecretárIO
.

CASACARNAVAL os sócios quites com a Tesoura- riCO na "

"A CAPITAL".ria (mês de !ev-ereiro). As mêsas poderãa ser

reservadas, m� Clube, com o Sr. Secretário SOo

cial, diàriamer.;t���.das 14 às 18 � horas. ' \

REP. A.S.LARA.
lUA SENADOR- DANlAS to· s.· .AND.

110 DE JANEIRO -,O. f•• '

--- ----

E. S. C I A.OLIVEIR.A &

.......•.•••

Rua
'

.

1
'

r '

Mãe , ',' .. , ., .. �
, .........••

Pai , •••• -. = , ••••••• ,0 _. ••••• � ," •••• ".' '.' • • • .• • • • • • • •

Data do nascÍlnento , .. ,
;

�, '

•

Estade �i"ií , �

Emprê"'o I}� cargo ,..•... ',' ....••.
-o. ,'0. '
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Florianópolis, Têrça Feira, n de Fevereiro de 1958
• �__-.; �--:...... _:_--

0

- _-:. __ .........;_--"- .._ •• _ ••__ .�-
-

. -_._._-.-_._.�---_. ----_ .

10

vcas e com uma redação pe,.

cu liar, o autor teceu um

p.ovo tapête , mágico, para

que se 'possam contemplar,
surgem relatos que mere-

Já é tempo de darmos
cem detida leitura. As pei-i- '

por finda a ,tarefa que em-

.I

..._
...... __ .• _

J

,

() ESTADO .:_ O ma,s antigo diário de Santa CatlJ--rinll

/

OJivro&"A conqui�ta do mundo". relémbra ce,nte'óas
de· descobertas � ioveocões:de tó�.s ,as tempos

do de um repórter senslj-- montas e as proezas dos "Não se destina esta obra venção <ta roda ou da bús-

ciónalista - é'ada ,capítulo navegadores lusitanos. a especialistas ou' peri:os, I �ola em s,eús ,dia�. Assim

Com a apresentação- de num relance, as maravilho ..

J atnu(
e Paul Herrmann 'traz indiscreções, curíosi- �"A Conquista do Mundo" mas àqueles que desejam prova o livro que, de fato,

"A Conquista do MuIido",- sas descobertas de, todos 'os soube transportar, pára':t "dad,es, paradoxos e as' cou- é realmente um livro no- ampliar o seu campo de C0" nada de novo existe sob..o

da autoria de Paul Herr- séculos e as peripécias de hora presente, ocorrências tradições dâ humanidade na t'ável, mantendo suas ,Cêl- nhccimentos .e poderão .ver sol, mas ressalta, ta�bém
mann, lançam as ·Ediç�es guerreiros, "viajantes, pes- esquecidas entre, pargami- angustiante 'icaminha,da a- racterfsticas através 'da que, por mais importante que "cada aurora continua

"Melhoramentós um livro em quisadores, taumaturgos, nhos da' história. Os heróis través dos tempos. magnífica tradução do [or- que seja l'). libertação da' sendo milagée tão "profun-
que se relatam as lutas, as faraós, navegantes. e pro- retornam com intimidade e Inicia-se o livro com analista Erwin Theodor que,

I energia atômiea em nossa do e- tão glorioso quanto' no

conquistas e as esperanças fetas. 9S acontecimentos se 1'e- revelação do-segrêdo Im- no prefácio, faz e'stas reve- era, não répresenta ela mais primeiro dia da criação".
humanas de�de épocas, mui- Os olhos' percorrem ws gistrarn com o sabor de ulpa presslon ista de Altamira. lações:

l'<

do que representava a !n�.
to remotas. i págiriaj, de "A

-

"Conquista novidade, Conta- Em processo de mi-

Com encanto nas pala- do Mundo" com a sensação Desenhos' e documentos neração de quatorze, m'I
,

de quem assiste, pela prâ- valiosos, cedidos' por mu- anos, a do�.Jtrina da predes-
meira vez, ao desenrolar ,le seus e institutos estran- tinação e o tabu das eatra

cenas da mais intensa di-a- geiros, confirmam o texto das. -

maticídade. 'I'udo parece de Paul Herrmann. Os ma- Nos. capítulos seguintes

/

:ttual' na mesma

Questão) ao tempo, em
exerciamos '. o juizado
direito de Chapecó:

. rigir ,o êrro praticadO'; oPosteriormente, .aposen.-:
tado, contando maís de. 35 q}W,SÓ será feHo com a an!",.,

"

" fação do' dito decréto. As·,
,anos de serviço, público: é,

incapacÚado de' 'sa�de, "" sim procedendo, o exmo. sr,

dr. Jorge Lacerda manterá e x, i 9 a·m�guardar silêncio 'em fac'e à -

injustiça, que, s'e pretendiB íntegra e inatacável a ma- '

R'::::';"ao"I:;�':O::�:o f�� ��!a"'ex�:e::::Olfon:ã:"I;�� BES·UOU,
, gUardará a .tradicão de hOi:'lar, na melhor, da� 'bíllótf.!-' - '.'

.

, E há um tipo espeçial para sani-
ses. seria cu'inpli<*d�de". -

-

A L U G A' _ S f
I �ários de uso coletivo.

'

. PorJsto o dr/Á. S. Cam-
I

pos empr'ee�eu êste traba- Uma cas� a R'ui'Clemente
lho de co!}'lbate ao ato que Rôvere (Antiga Tico-'Óco) ,

considtl.tava' abusivo, prd- 68 frente.
- f.--....., .

.,

jUé;,iejiiI, ao Estado, injusÍi- Tratar com o proprietário
fiCirido e 'maliciosp, para nfí:o à :&ua Etefano Becker 116.
usar quàBfica.tivo mais, pe,· Estreito (Canto SAPS).
sado,' pois, riomo' �Úru1t'ju
�� seu Q.omentáiÍo 'h6' XIX, �elógio de senhora
publicad? em O Estado .de 'ACHOU-SE UM. PRO',-Qé;:lri:senlan!es e disirfl.:L,iclo;'H r'i'"''
14-9-57:' - "é preferívd CURAR AO ·DR. GUEDES' E:lcdo d", �";"'o, (0:0""'"
sofrer por .dizer � verdade, .:....., ,RUA TENENTE SÍL- �lli\SH,!AW' Df 5:;(1:',

a permitir que ,esta seja sa-VEIRA, 29'..;_!; 'Sàlá' iI:"'
<,

,""'-�--,,�

XXXII- (Conclusão )

pr=endemos .de examinar o

decreto que serve de títu-
".

�

'(I, a estas linhas.
, "

Ao ,iniciarmos estes mo-

_pas esclarecem roteiros e

localizam lugares antigos.
.

" _,

Ainda há nesta obra, cen- pécias das vi\gens antigas,
- , tenas de' reproduções foto.;: a invencão do dinheiro o

-;, Tem o ,prazer de convidar as autoridades, associu-, ,,' , '
'_

. , ,

dos e interessados, para assistirem a palestra que fará' gráficas de varras proce- contrabando de ouro na

no «lia onze (11) do 'corrente, às 20 horas na Casa dê I dêllci'a"., 1- Gália, as gerações dos fa
Santa Çata:'ina-, 'o Di:�: Jo'seh K Wied'el1m�ye:" Consul I "A 'Conquista do Mun-dci" ]'�ós e as inolvidáveis adver
norte-amertcano, para os ,EstaGos do Paraná e Santa contém 384 páginas 1')1 tê

.

d" f t
':

destes escritos, sabiamos e

Ga-tat'inaY" ".

'

, ,,- , ,

'
'

'

',� /' :
'"

I
encias Os pro e as, sao

isto dissemos que ,iamos fa-

�����'Tj�lj >�l' '��'���I;�I�DIIR�rT�OIRltAI�>j:
i :::�;;:�:�� :;������'! :;::,:::':;':a��:::P'::: :�:;�:::n,ao:�:r{,:::::::

,

. ',' ,i _', '

'

.

, linhas, a vibração do acha-
_. riosas o livro refere-se à xxx

, PORTARIA N0 2/58� ,

-

-
� I pecaminosa 'I'arteno, ao ad- .o autor dessas linhas pa-

'ALCIDES BASTOS DE' ARAUJO; Diretor do Ser, 1 vogado Lísias, às lendas :'ecia. pressentir seu fim
viço de Fiscalização de,Armt1s e Muni<:ões, ,etc" ,-no URO,

gl'e'ga�, ao liSO d'e I
.'

P ence'.'.,, .o ca ças, ;::;rOXimo. rocurou
de sU!l;'s a�ribuições"e 'em conformidade com o art, 65 do

.

,Regulamento baixado com õ Deereto nO 1 de 18/1/1939, compridas pelos bárbalj,os l'ar, enquanto, lhe resta cOlll o sr. A. B. de Alméiàa, trições, ou mais ,propria-)_
_ , RESOLVE �

"

' fatos da China, às Cruza"
.

ln fôrça� o trab�lho a que e do Decr. est. IrO 49, que o mente,_jcancelaodo" - Vél'

baixai: as seguintes in�tl'uçõe;, com refei'êJ'ÍG'ia' a queim;(: das, às viagens de Marco �e impusera, de alertar 'u aprovou. 'comentário XVIII, publica-
,de fogos durante (IS' dias de camaval: '

.._

-

" I i. ' ,�óLo "no. tôp,o dO mundo" e :'\i1sciência moral e j"urídi": . Conhece::or dos homens, $10 em O Estado de 13/9/
1°-- A queima de f()gos de artifício -será tolerada :

a tantos ,outros ca de -seus e dé suas cousas assim se 1957.
---

exclusivamente,110s carros alegóricos.
' , a,ssunto3 co-estadllanos ,',

interessantes. pal'a o exame _'''sse ato quI" man'f j dAS Esta €>o a concl,usão dêste
20 _ O emprego de fogos de est,ampido será permi- 'u.<:

'

� 1 eSlava o r. .,

tido- sómente no início do desfile ,dos, cai:rbs alegóricos, ' O último capítul_o Pau)' co.nsiderava. lesivo a;o pa- Campos sôbre o ,caso, e' a trabalho. Os fatos foram

fícando terminantemente proibi.da a ',queima �de tais fo-- ,ALUGA-SE :Herrmann consagrà à atua-' trimônio do ,E!?tado e aten- atitude qUe entendia cabia amplamente examinados. A

gos nas ruas e demais lugares públicos. ção d'os descobridores pOl'- tatório ao direito das 193 ào Governador tomar para opinião,públjca estLhabiii··
'PUBLIQUE, SE e CUMPRA-SE � Confo'rta'v'e'l':" e e'spaçosa re

"

d' , , ..

, .' -, tlJguêses, lllenciona a apa- .famílias de brasileiros qué' se redimir dá cl,J!p-a _que as-- ,ta a, a emItir seu JUlZO a

FloQanópolis, em 5 de 'fevereiro de l:�58- "sidênçia recein cons:truida à
:�, Alcides Ba-stos df' Araujo' rua Luiz Delfim), 37. -:-, riçií,o, d�:: astr9lábio, a' 'tra- OCUPI!Tn parte

�

das ãre8,s sumira promulgando o mal- respeito,. Mas o interêsse do

, Diretor cIO' Serviço 6,e'Fis�alização de Armas e Muniçõ'es, -Tratàr 'à \Cri'spim Mira, ��. vessia do' Gabo das Tor- abrang'iclás pelo' Dec. esta::: fadado decreto: Estailo de Santa' Catarina

---......--------�- dual nO 49 e que 'lá têm di-' ainda poderá ser resguard;t,-
"Talvez' por ingenui.dade do, pela reconsideração do

,de J?-os'sa' parte
'

alim�t!tmos
� tsperança, da possibili- condo o êp'o e1TI que incor

da�e' de qüe S. Excia. o s ..�.
reu, ou pelo verediétum S11-'

GO\Í'€l'nador Dr. Jorge La-, pre��' do Egré�io Tribum,J
:el'da, ao impul,so de, í!\l,a C dde .,

ontas do Esta 0,, fi

�oTIsciência' jurídih, m�di-: quem caberá a palavra fi-
�ando sôbre' ,o c{llüeúdo �1: nal'sôbve o, assunto, a qual,
.significado, do ,decreto ,jp,))'

,

temos certeza, terá em vis-�
,3: Excia: assinado a z-r: de '

tá ,H salvagu�rda dOlpátl"i-.
�ezembro último" e nas CO.1-

�eqhlências,' qUe do 'me�rp.Q'
Advirão, q'uer ',eÍn, reíaçã,}

I _

'

�s' 193 famílias, morado_

�as na mesopotâmiâ ' Cha-

'-."

l'e'itos assegurados,' pelai;
Constibições Fê,dera,] e Es

t.adual. Não teve tem!)>),
pois veio a_ falecer, pre'fiR'
luramente em' 5··12-1957,

,
"

� sendo interrompido o tra-

,

balhá�nêste ponto:-
:
Mas a posição, de S.S. es·

bva definida, refletindo

I �ua pers�na-lidade intégra e

" votad� !otalmente 'aos as":
.

suntos que diziam eom o

,interêsse públi-co, estava

definida desde o início ,dês,,:
te, ttabálho, éolrto. sé vê no,

Cómentário nO 'XI, publica
do 'em O Estado de 2177/57:
". ,. a atitude que vimos

mal1tendo há mais de vin

te anos decorre dó fato de

termo� sido chamftdos

ra e dignidade que carac-
.

' -

'�Seu objetivo, definido no terizaram os' atos de seus,

comentário XVIII, publica- - antecessores na suprema

do em O Estado.ide 13/9/57, administração do' Estado,

era o '�desejo de impedir E se tal não acorite
seja levada ao seu termo cer, preferindo S. Excia.

final a tentativa de espo- perseverar nos equívocos a

Ilação. 'em andamento, da serem apreciados, s ignif í

posse de terras devolutas, cará essa 'atitude, pura re-

crificada pelo' silêncio".

de quasi duas centenas d� núncia ao respeito, que lhe

humildes" famílias
.

de pa- é devido, pela sua alta P,)

tricios. nossos". sição social
'

e qualidades
Demonstrou S.S., por "�1,'" pessoa is, e o dever de res

-rnais "b", juridica e logi- 'peito, ao' qual nos j;lganlOs
camente, o absurdo do ter- obrigad.os, deve ser enCfl

mo de contrato celebrªdo, rado, e praticado, com res-

sr. -Governador, í"econhe-

mônio, bom, nome ,e tradi ..
,

'çãQ de austerie1a,de do graa';:
de e amad'o Estado de San-

ta. Catm·ina.

R, J. C .

,pecó-Chapecozinho, ,qüe'r llQ ----

julgarl1ent,o de s,eus, con", ", '
,

�::�:::�:':',,:,:�t�:�t6:�:SINITARlílSacão administrativa, assim '

" ._

p;o�{dendo o ilu�tre Govei'-, BEM C'U 10 A D O.S
nador, 'se lhe imponha a '

conelusão, pOi!: inteligêlw ia
,
." ,

de pessoal e própria, de reti.,
ficai' â ,àtHude ton�ad'a, C01'-

,1#

HIGIEN,lrA !! DESINFETA
AROMATIZA
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"0 Estadü" o mais 'antliu Diário de Santa Catarina Florianópolis, Têrça Feira, 11 de Fevereiro de 1958
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Hetnkel Confia no Futuro

O $Oft�O :4_ QrA _1.,10$ sat-.to
te a1491'a 0$ ,,,in\ôi,.. avi.o ,_

,st'uttgairt --< Baixo- um eonqu istando em 1931 o ti- I �

t'
I ..! de scoters. Entretanto a r.ir um grupo de especialís- ut' aviões da .Alkmanha,

::;ouco pesado, com os, seus I 'ulo de construtor-chefe da

J".
,

CO / situação mudou e He�nkel bs, dos quais alguns tra- 'rank, Blume, F'Ücke, Mes-

("!:ios atrás das lentes, o !::í.br�ca .

.A�lba.1tros. Dura�te I'
.

, '. i :ia -en trevê � possibilidade l:1?.Iliaram compulsõr iamen- cerschmitt e Domíer, eu-

f.nérgica{ Heinkel é, ape- a, P�'lmelra Guerra Mundial
,

"

. .

I de construir de �ovo aviões í.e na construção do �ig 15, caram o futuro com confí-

sar- dos seus setenta anos, Heinkel desenvolveu oer .. I, t 't"; t 1 FI' k I d di
, em colaboração com Mes- Heinkel, assim como (IS ança.

um dos grandes da avia-· ca de trinta modelos ti" '0\1 uma VI orla espe acu ar em e e icou-se a cons-
serschmitt,

. '_
,

-'1'0
avião He 5. Em 1930 o I- _

d Conseguiu reu .. , outros ases da construção Edua.rd Bauer
f d' truçao e pequenos carros,ção. So reu os mais uros avroes, passando a diretor " ._ ,

." " rnmelro aVIa0 de lmhas --- .. --, .-----, -----------

';'lda o ponto zero, mas o da Hansa-BrandenburlY•

n I- t
·

d EdU·dO"
-

M
'

d
·

i-uiu e o' seu �ntusiasmo

I tl�a. das, mais important;·� I �.:��:�nâ:�:sV:�:id:::e�:, .p D· I fCa .

li S -�t'3' OS Dt OS no rlle.ote e I-Ilnão arrefeceu. Ernet He- f ábricag de aviões da épo- 1 U � II..
, ". 'I tá id I

377 km por hora. Em 19B::1 Por Paul L. Ford, do 1
.

t
- .

t M 'd'
_ .

111l1\,e es a convenci o c é ca
�

'11>:;,' as., "
en e ue 10 sao essenciais à campanha soviética, com

N'os Udet estabeleceu com a He IPS I
que, uma vez, soará a' sua seus, projetos e pla- Dcmonstraçâoj, tam bé m capacidade defensiva dos l suas diferentes táticas, que

l10 a velocidade nessa, épo� HT h' C
«, I Ihora. nos de construção Heinkel vv as iugton -I om a dêsse interêsse é a preocu- Estados Unidos e seus alia- vão da pressão militar às

.. ca espantosa, de 746 km/h, I
Pilho de um mestre-tu- entrega-se frequentemente !�resença cio Secretário Fos , V,�\:ão de Foster Dulles com: .:los europeus, Por outro la- política, cultural e econô ...

, " _
Já em 1936 Heinkel co-

.'

I
.

I"níleiro Heinkel\ cursou o �'sua intuição, a' uma ea- .

',.1' Du lles em Ankara, como o desenvolv_imento econômi; �o, o intercâmbio comercial mica, o govêrno de Was-
,

, , mecou a dedicar-se ao és- '
. o

liceu em Cannstatt e, em, pecio de "sentido

técniCO"j"'_
ch'ef e da delegação norte- co da regrao, a base de petróleo e outros: hing ton revisa constante-

tudo de avioes de propul- I1906 matriculou-se. na Uni que .lhc inspirou soluções _ ,

.

t -I'
amer-icana de observadores A política norte .. -ameeica- produtos é necessário para ,'"ente sua política para o

id d T'" d St f lt
. .

sao por jac o e por rogue- ", Reunião Min isterial do O' t Médí b J O' I't Médi O
' M- l'versi a e ecmca : e

.

1L �., amente orgrnars. Quan-j tõ I b d
--. na no rren e e 10 se a-'j'

uar ao rren e ec 10 os ,. nente ér 10.
"

' oes Os seus 0'0 a ora ores "

t d B d d t
_ , I

tgart. Depois mais taude do, depois da Primeira Gran
f"

.' _

G" t

- 1 ac o e ag a , a a ençao se'ia na premissa de que a

I
recursos econômícos e fi-, Para conter a ameaça so-,

,

Echt' di 1 G ibi A'
r iguram os irrnaos un �t, co mun..o 'se volta para as recião como m todo é

.

naceí d . I iétí
.

ôbpresenciou em c eil' m- o e uerra se proi lU na "0 •

I' t
" .

d
"'0 , " u.

,

" Vl,-'
.oe ell·o. ", e que precIsa pa-

j VI, e.
,Ica que �all'a SO','

l'e

especI,u IS as maxlmos e d' �
.-

pen um aeide�te em que rfoanha a construção de avi.. j:'el'flpectivas da política I)S tal - estrateglca', econom�-" ra esti1:nular o seu de,sen- aqlÍ'êla área, (lS 'Estados
. a�rodinamismo. We rp.her I ,,' ,tn ('OS U I' 'do o· O·' nt' l't'

. 1 I
.'

foi completamente da-strui- fes, Heinkel não desanimou, d:i " • I I S n ne e C2 e po I Icarnente - para, ; Q vimento...· '" Unid.osL enunciaram sua dou
"on Braun prestou bons jle',dl'o, '.,' d d I" p'

í '

.

c:io um' dirigível. E' prová- Na sah de uma modesta es-
. a segurança o mun' o 1- I, olíticamente, os Estados o frina para o Oriente Médio,

serviços como especialista O fato (Ie o ,pr'o'prl'o Fo�- M" d E t d
I
U 'd

.

f'
. I,

vel qUe este acon,tecimen.. talagem em Travemünd.) " '·)'e. - aIS am a, os s a os! lU os a Irmam que seria· (lue se baseia no' conceito
de foguetões.

. -

,

Ito, que o impressionou pro Heinkel fundou o seu escri· ter' Dulles presidir à dele- l:niclos consideram que &s! uma tra,gédia para o mundv universalmente aceito de

fqndamente, tenha chama- tório de planeamento técni- Em 1938 Heinkel
.
apre- g-ação de observadores dos Lf:ções daquela área pode:n

I li"_l'e se os países árabes e
I
�ssociação voluntária p�,l'a

do a atençã? de Heink�l II ,'0. O prime-iro resultado I "entou o

prim,ei��
avião de Esta:'os Unidos é evidência 8tingil' mais fàcilmente os! muçulmanos julgassem que I se cOMeguir os mesmos ob-

para a aviação. ·desses tra;bnlhos foi um �ropulsão por Jacto. Em do intenso interêsse que tem f'eps objetivos de indepen-!. r�deriam realizar o seu de". I jetivos.
I

Em todo o caso cons-· avião e�pecial de asas amo-
I
1932 a He 176 e a He 173 Washington no êxito de um dência ipolí'tica e bem-es-, I tino nacional e íntima as .. , I De acôrdo c.om esta dou-

tndu um avião biplano' \·íveis, destinado a ser il'�ns! süo os primeiros aviões' à T,acto firmado para refor .. lar econômico em associa,,' sodação, com o comunismo I, tdna, FostEir 'DuBes' de

com o· qUilll le,vantou vôo portado em submarinos.
i
j2do e a foguétão verdadei ('ar a segurança, a' estabili- c:âo com as outras nações in' cl'11a"iona!. As' conse- darou em Ankara

-

que se

I'm Junho 'de 1911, despe .. , Foi isto em 1922! Ne,sse ano' l[,�ente utilizlÍ,veis. Goring ('«de e o bem .. estar do Ol'i- de mundo liv,re.
.

<:::':ênc::1S (1:. to seriam sel!-I cIm Estado ou grupo de Es-

nhando,·se de trinta me� lIeinkel fundou em Rostock' e Udet ,rejeitaram estes cde Médio." 1 Estratiegican:�!lte, are.. tid,lS pelos 300 milhões de
I
tados do Oriente M§d�o as-

�TOS de altura. Fraturas qlúl ,1 'sua própria fábrica de' a '.·iões de Heinkel que atin-
I Outra, prova dêsse inte- 2'ião c0E-stitui- Um vínc,lJ1o, riuçu: :rnü3 em todo c sim o' desejar, qs ,Estados

tiplas, quaimaduras bastan'- l'Lviões. Dedicou desde logo' "'i'ram uma velocidade de .,

I ,'êsse está na' promessa for- terrestl'eo ou porít� 'gebgrá- l'Inundo. - tInidos estão· dispostos a

te graves não afastaram o ��ito especial atenção à ;�.:w km/h. Em 1941 Heinke! mulada pelo Secretário de ,fi,ea enti'e os Cóntír{e:ntes da Como declarou Foster' fazer uso .de sua fôrçã; mi-

jovem estud�'te ,dia- enge.. l'onstrução ,de' aviões ,és'- i?(lnsh"úu o primeiro bim0- Estado em Ankàra de que

I
Ellrás)a e,<�fri��:, �q�cia: Dulles e�, AnkaJ;a,- os 'Es::- :ita;�p�ra protegê-los con

nharia do rumo que' e'sco-
'

peciais, como os aviões lal1- tor a jacto, Já na 'última ia.- os Esta':os Unidos, a des.. >:Ól1�,CG.ontPel:!r ::.<?J:.,w..a�6'&i'''e� +ado's
-

Unidos estão cient<!s :ra qualquer agressão' aber
J11era para o seu trabalho e çados 'de bordo dos trans- E'(:, da guerr& Heinkel deli- rE.!to de nãQ serem

membl'osl'
-fr:-;-�.ã:tá�--:--â.·é';�� 'd.q" 'C�nti- i

d·a crescente campanha cIa Ta iniciada' pelas fôrças
CJtra a sua vida. i atlântico,s "Bremen" e "Eu- neoli 6 caça He

__
�6.2... , em mJl ..... eü,- aliânça,' 'da;ão aju,da n��te _AfD:c.a�_q· �,�1Ü'=Qc�;,,1 União Soviética para exten- éJntroladas pelo comunis-

Uma vez' diplomadO, e ropa", aviões desportivos, e 6eil'a, 'que para surpresa. imediata a .qllalqyer paí3'1 'rl'(t"l!ndíêo�
.,. > •

I oer seu domín{,o sôbre todo IT.O internacional.

doutorado em engeuharia:,' hidroaviões. Ê� 1926 Wolf- rI�s peritos, atingia 750 .'
,'(lembro

.

qU? �enha a ser I IEconõmica�enlte,. as, '1'i.- !
ü Oriente Médio. ! Se surgisse esta cop.tin-

11einkel foi pal:� . Berlim,' gang vom Gronau conquis- bn/h.. DePlois da gllerra 8tac�do pelas força� comu-, qnezas petrohferas- do Ol'l- Para fazer frente a esta (Cont. n 2a pa,g,)
--'-----,_.-- --,----- -_,-.'_'_,----

10 S É - 5.a·FEIRA
(INE GLÓ.RIA

't-
0·1

I
I
I

,I
, I

UMA ESTRANHA:
€M MEU DESTINO"
,"

c o m
\\ STRANGE LADV (N TOWI\I 1/ DIREÇÃO oa

WARNERCOLOR MERVYN LEROY

"

n�
.

ill11
·"'.)a,� ..... .-::;�.(��:-.;:,:.:. ',",*,;p.�� .....

A 'confeitaria PlAlA, a partir' do.dia
.1 aO de março, apresenlàrá, diàri.a-
mente, com' 'início às' 13 horas,
completo-serviço de lanchea :

�

BaUe o melhor (arnaval do BrasU'
No mais elega�te Salão da (apitaI!
'Dias 15 -16 -11..e 18 de Fevereiro ...

Quaho bailes maravilhosos no

PLAZA!

- � .-

HOJE ,� (�NE. SÃO JOSÉ. � HOJE ,',
< �JAMES CACHEY - BARBARA STA�wtCÍ{ - WALTER

-

PIDÇEON .- BETTV LOt1 �EIM
em -- (a esfrêlinha de "alma Re�elde")

As :3 e 8 HORAS !. R O X Y(Único Dia) I
C r -

- l\trIJames agney""':' - Se'SsoeSi elas n...a,�
Barbara ·Stanwyek I AS 8 HORA,S
Betty Lou Ken F E R N A N D E L

(Alma 'Rebelde) . i BON"IFACIO, O
PASS:AB0. oP�DIDO . I SONÂMBULO

- Tecnnicolor. "'"'"' o ,
- Cens.: até 5- anos -

,

-

G'
I

R '�AR I l Z I . "AS� HoRAS
- Sessõe� días' Moçai!, Sophia Loren"- Alan Ladd
As·2 - 5 - 71f2,- 9 hs. - Clifto,n Webb

F E R N A N D E'L- A LENDA DA ESTATUA
BONIFACIO, O

I
NÚA

I

SONÂMBULO - CinemaScope -

, - Cens.: até'5 ano� -
- Cens,: 'até.'H anos -

I M P f .R I A l
I

I 'M -P É' R f o-

- Cens.: até 14 anos -

Às 8112 UQHAS
.

(Úni�o dia)
Jarile)3 Cagney ,. Barbara
Stanwyck - Betty Lou Kein
PASSADO PERDIDO

� Tec1micolor -

!
.,_

,

""., ...•

- Séssões dias Mk>ç-a�
As 7 - 9 HORAS

'Frank Sinatr.a - Doris Day
C{)rações- Ená�ados
- Technicolor -

Cens.: at� 10 anos -
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produ-
agru-

,

zindo desde pequenas ma-

setôres
I

tôda sorte de indústrias nufaturas até pesadas má
mais de � consu�üdÜ'ras de diferentes I quinas opera trizes r

------��-�----���-----------------��----
- lera-Clube de Sanla Calarina---

-

��TI�,,�n �IM I ��I m�ET�1 rl��fOO�T�,. ��A� �NT�� �Mm��
A nossa reportagem, ha- panha que está sendo leva- ta 'apenas de 68 metros. Po- Satisfeita 'a nossa curie-

bituada que está em acom- da a efeito pelo Aéro Clu- de voar d-esde 48 até 258 sidade e agrádecídos pela
panhar de.pertoas ativida- be d� Sar:ta Catarina, teve Hm. por hora com absoluta maneira cordial com que

Florianópolis, Têrça Feira, 11 de Fe�ereiro de 1958 des meritórias como a cam'
a satisfação de avistar-se segurança{'isto é, com 4 fomos atendidos pelo Sr.

____�-�-_- ---�--�--�----�------------
'

c�oreuD�cl� Th�� ��a��� OEur�o& D�clorPre�&n�do 4é-

�UM� rll������11�1I1M l� ��'M�Mnll�U"��"��I"�II �O �llfl��" dente, com quem ohteve os ação é de 1.226 Km. O' que ro Clube apressamos-nos
,

,

:-, u;� 'po!menores do movimento lhe permite fazer uma via- em publicar a entrevista

:�
e do resultado esperado gem direta de ida e volta que nos concedeu, valen-

O GRAFICO __ UM ABNEGADO ANÓNIMO __ O "O ESTADO" EXCURSIONA AO . INTERIOR com a "Ação entre Amigos" ao extremo oeste de Santa do-nos da oportunidads pa

DA ILHA
'

__ A EMPR�SA FLORIANÚPOLI$ S. A. COOPERA __ MOJU'ÇZ, COMPANHIA ANTARC� que está promovendo, Um Catarina sem necessidade ra lembrar à bôa gente

TICA E rIRMÃOS MENDES, ASSOCIAM-SE. 'AS COMEMORAÇÕES ---A IDA __ SAMBAQUI, UMA simples palestra, transfor- de reabastecimento. dêste nosso torrão que o

'ATRAÇÃO __ MOVIMENTADO JÔGO DE :mOOT-BALL' -
__ SENSACIONAL PROVA PE NATAÇÃO meu-se numa agradável en- P.: Por que é necessário seu auxílio numa' campa

__ CHURRASCADA REGADA 'A CERVEJA E FINOS VINHOS __ A VOLTA __ OUTRAS NOTAS. trevista .que levamos aosl que seja de 4 lugares? nha imprescindível e pa-

Reportagem de FLAVIO ALBERTO DE AMORIM -_ F o t O' 's- de L A D I S L A U B A N D U R K O nossos leitores. R.: ,O Aéro Clube já triótica, corno testa, dados

Anônimamente, ,desinte':: I
não s�' sabe fiais o que ad- I os corpos c�sados dos jOI-, sa difícil por essas para-

os elevados objetivos a que

ressadamente,' dia e noite, mirar: a praia, com suas I gadores, ._, gens.
se propõe, faz-se mister. '

nas oficinas dos jornais, o
I
areias brancas, a água cal- Mas não durou muito o Cansados, os 'corpos pe-

" Colabore nesse movimen-

Gráfico labuta, sempre
I
ma e límpida, ou os mon- repouso. dindo repouso, fomos à ca- to adquirindo o seu bilhete

mais, no aprimoramento de tes a contrastarem gracío- Sensacional prova d� na- sa de nosso gerente, onde da ".kção 'Entre Amigos:'
nossa imprensa.. samente. tação teria lugar dentro de nos foi servida gostosa be- com qualquer membro 'do

Dia 7,�'Ü corrente, sexta- Lá longe a silhueta da poucos minutos. beragern feita de uma ruo Aéro Clube.jou na Agência

feira, ao ensêjo da passa- Ponte Hercílio Luz," qual Alinhados ao longo do biácea vulgarmente chama- de passagens do Lux Hotel,

gem do dia a, êle consagra- gigante de ferro a encantar velho. trapiche que alí f da café.
,

Eletrotécníca, ou com os

do, 00 "O ESTADO", pro- 11 os forasteiros. encontra, a um sin-al, todos úns cantarolando, outros Srs. Osni Melo, Nilo Velo-

porcionou aos seus auxilia- Sambaquí, lugar pitores se lançaram, uns com saltos- ,dormindo, por volta so, Oswaldo ' Camilli, Wil·

res uma interessante excur I co de nossa: encantada: Ilha, ornamentais,' ou t r o s de ginco h.oras da tarde, agora
mar Behr, Affonso Dellam-

são a Sambaqu�� no inte':'1 canta�o pelos p<,?etas, ( , "mau, jeito", -enfim todos, chuvosa, achávamo-rios é' bêrt, Tony Reka no Lux

_ ríor da! Ilha.' lugar ideal para um descan- Poucos chegaram ao final caminho. Hotel.

Para tanto, assim que so- so físico e espiritual. numa prova eloquente de Todos contentes, dirigimos-
-------- ------

licitada, a emprêsa Floria-I A rapaziada, inquieta sua classe e-resistência. nos, cada um à sua casa, BUSCd- pe"�nópolis, S. A., que faz o pôs-se de imediato a tra- I 'A chegada, nosso repór dispostos para o dia seguin- ....)

serviço de
_ transporte co-: vessu�as,. surgindo de pron- ter-fotográfico tomou di- te enfrentar novamente o

letivo em. quase todos os to dois- times de Ioot-ball, I versos flagrantes, a fim de batente.

bairros e nesta Capital, nos quais se revelaram dirimir dúvidas quanto ao

prontamente cedeu-nos um "grandes valores". vencedor: dois- chegaram
........., juntos. Um que foi via te]'

restre outro via marítima.
Por fim, às instâncias de

Casado com a exma. sra. 'Ondina Simone Ghuer o

casal Ghller gozava das maiores relações de amiz��(le
nesb Capital. .

'

O desaparecimento do se'u chefe por isso, veio - BRASILIA, 10 (U. P.) _
consternar profundamelüe a Capital. D� todos os -circu· Devido as fortes chuvas '('

los sr,ci_ais aco/reram representantes em visita �o COI'p6 !�resi�lente Juscelino Kubi·

exposto na residência enlutada para levar' a' famq;'l tsch,�i{ _somente hojp' retor-
,
'. • " r ara aR' O h f

nomenagens de pezar. r'-' "

o 10. c e e do
• •

-, I Ió o, er !lO, que desde on t"In
O extlJ1to era par da exma. sra. Mir�à Ghuer Ràmos,' "e encontra na futura c-a

casada com o dr. Rubens Pederneiras Ramos, reside!! 'II�ital, inspecionou na manhã
tes na ,Capital' Federal e que, viajara� ontém para esta _

dA hoje as obras ali exi.'l-
CalJital.

-

'I tentes.,�

A 17 h d' t l'
-

o �
BUENOS AIRES, 10 (O.,s oras e on em rea rzou·,se o sepu�t��ento .i'.).- O ·ParagLJai vive ha

flos restos mortais do sal�doso pah:ício, no CemrterlO d3 "anos anos, oprimido pai'
Trmandade do Senhor dos Passos, com enorme acomp2- !'m despositivo incapaz de
n];1amento, vendo-se il1umeras coroas e ramalhetes de concessões no terreno ri,)
flore� sobre o coche fúriebre. direito, a existencia da im-

A exma. família enlutada apresentamos
;irensa livre não é possivel

nossos sen.. ali". Isto foi o que disse o
tidos "atos de pezar. ,

/" jornal La Prensa, de Bue-
=",",,",;_; I._.!I!IIl_._._,� I�OS Air�s.

.Para uma produção esti-> lativamente baixo em rela
mada em 200 bilhões de ção ao valor' da produção
cruzeiros, a .indústria na-I industrial. Confirmam-se,
cional importou a p e nas pois, afirmações anteriores
12% dêsse total em maté-I de que deixamos cada vêz
rias-primas; um índioo re- I mais de importar benS' de

SAMBAQUI estremeceu ao som .do "BLOCQ DAS
V A S SOU R A S"

o cliché acima mostra () avião ("HELIO. C_OURIE.R"
o qual prov�velmente _o Aéro Clu?� �� Sant,a-Catarma

I brevemente adqumra. _. .

Fato lamentável, é o que Q u a I a finalidade da possue 4 avioes de 2 luga-
acontece quanto as estradas, "Ação Entre Amigos" prÜ'-1 res, os quais por_ sere:n de

que dão acesso)àquele re- movida pelo Aéro Clube crrto raio. de �çao, nao
.

,_� 1:" ' sob a legenda "Dê asas ao prestam perfertame�te. pa
E:: <><::»: >«;< <t ;/)}':/\:< Brasil"? ra at-ender aos objetivos

R.: A nossa campanha traçados, a não ser os de

não tem apenas uma finali- L�einamento de alunos �

dade, pois está seguindo pilotos. Uma �erÜ'na:,e de

um caminho. que nos levará -4 lugares poderá servir pa

também a objetivos diver- ra o transporte de passagei
'sos. Encena, pois, os nossos ros, pulverização agrícola
ideais. Inicialmente, desti- como socôrro 'em casos de

na-se a aquisição de um I desastres, enchentes.i.par:
avião de 'quatro lugares-que uso oficial ou policial" e"

irá atender aos anseios dos Este avião. será equipado
jovens que militam em nos- com rádio e outros instruo

so meio, pois que lhes ser- n:_entos �e�ecendo' assim
virá para uma instrução voo de maxnna segurança.
mais adiantada. Além dis- P.: �ando pretende o

so, um aviãO' com as qualí Aéro Clube adquirir
dades extraordinárias que

avião?

possue êsse que pretende- R.: A nossa "Ação Entre
mos adquirir, nos dará ele- Amigos' ,está oferecendo
mentos com que poderemos bons prêmios além do Jeep
incentivar o interêsse dos WiJlys -modêlo 1957 e a

jovens pela av,iação, pro' venda dos hilhetes tem bôa

porcionará maior confiança aceitaçãO' não somente na

,Nosso chefe de oficirnas, ajudado por diversos cole-
-

aos prO'genitores pouco afei- Capital, cO'mo. também no

gas consegua dominar o "MONSTRO", fruto. de tos às tendências aviatá- interiÜ'r do Estado, mas pre-
uma manhã tôdJ,C1J de pescaria. rias dos seus filhos e, final- cisamos ainda mais colabo-

diversos, o relógio andou canto maravilhoso. 'Até ( mente, propiciará transpor' ração para que o nosso

mais ligeiro, e o churrasco ponto onde se encontra uma te rápido e seguro, às pes- ideal possa beneficiar a pc:

convidativo, cohleçou a ser seta .indicando O' caminho soas que necessitam valer- pulação não somente da

"devorado", .o que prov para Canasvie�a:s e Sam' se dos seus serviços. noss9- Capital, como iam

mais uma vêz, ilidindo tô- baquí tudo bem. Mas à me- P.: -Qual o-tipO' de avião bém do interior, de modo

das as provas. em contrário dida que se segue, a estra- que o. Aéro Clube pretenda que se tudo corre'r ass,

de que a praia deSlperta o da é tão estreita, esburaca.! adquirir, em. as ',qyal\dades como esperamos, podere
apetite.

I
da, que oferece perigos sem extraordinárias a que re mos efetuar a encomenda

Não faltou, como não, po:' conta aIOs que por ela t referiu? do aviãO' já em A.bril ou

qeria faltalr, a cerveja. Bons fegam. R.: Entramos em contac- Maio próximo. Tudo está

vinhos .foram distribuido,s. Quando acôntece dois to com diversas firmas, dependendo da colaboração
Vário$- interromperam o carros se encontrarem: mas estamós de vistas '101- da po.pulação a quem so

almôço para cumprimentar tem-se que �O'ltar,
'

I tadas para o "HELIO COU - mos obrigadó§ a recon:.êr.
o nosso mestre Cuca, sr. La- quilôme�rõs, pois a exige � RIER",

em, face ?as vé'!nta- u:na vêz que estô; entida�e
disla,�, que fazia às vêzes dade de sua largura não, gens que ap�:senta. Trata-, na� -possue recu�sos pro_:-
de fotógrafo. permite passagem. i se de um aVIa0 capaz d< pnos nem provelllentes do;

Realmente, o, churrasco, P:t'Ovidê�cias no sentido' decolar e pousar numa pis-: poderes públicos.
nã'o deixÜ'u nada a desejar. deveriam ser tomadas ime-I iiii••iiiiiiiiiiii.iDi••-:-----:-_.::.._------A -surprêsa da tarde, fo diatamente, mormente ago-

G II 'I B-E-R O
'

o aparecimento ,de uma cui" ra que tanto se- fala'em tu' LJ' , G H U'E R
e'bomba de chimarrão, coi- rismo.

"

confortável ônibus, num

gesto dígno de encômios.
O jôgo ainda estava pela

metade quando todos ,já es

tavam em "tiras".
'

A Indústria e Comércio Como se uma bomba
Moritz, ofereceu-nos- o pão houvesse sido lançada, de

destinado a! acompanhar o efeitos desastrosos, jaziam
churrasco, e, a' Cervejaria ao longo, da práia, inerm:
Antártica, atenciosa como

d
' . I

,sempre eu-nos varlOS en-

gradados de cerveja. Os Ir'
mãos MeI}des;-com depósi-

- to à >Rua Conselheiro. Mé
fr� representantes das Be
b.8 "MARTE", deram I
nos diversos éngradados de
,refrigerantes, e a carne pa- I
ra o churrasco, oferta da
gerência dO' "jornalJ

.

IO Dia amanhecêra calmo,
o sol brilhava intensamente.
'A pa!rtida, mareada pa

ra às 7 horas, comparece
ram to_dos, alegres, canta

rolantes, com tamborins e

etc.
Por volta dás 8 horas, des'

lumbrávamos aquele espe
táculo da natureza, OH'

O au�or ,da: ReporlafJe?1l'
plag�ando o, já fCLmoso
GUILHERME TAL

mo.

A penínsuLa de SAMBAQUI serve de cenário para
esta foto que ficará pam a posteridade

Í'�m sua residência, nQS Coqueiros, vei.o a fale<:er
súbit::>_mente, às pri'meirás horas da madrugada de, on
tem, o sr. Gilberto Ghuer, alto funcionário aposentMi0
do Bailco do Brasil.

O extinto, por longos anos exerceu as funções dl
contador da Agência ,do Banco,' nesta Capital, onde se

fez estimado de todos, pela sua correção' e cavalheiris-

ü Executivo Municipal aprovando tão súblime me

sancionou a Lei n.o 254 �' dida, e (> Executivd'- sancio
aprovada / pela Câmara de

I
nando-a, dão testemunho

-Veréadores - que entrega: eloquente da sua alta com:'
os serviços funerários da preensão a uina- finalidade
Capital à ,Associação Irmão I

úti� e ben�fica com larga e

Joaquim (Asilo dos Velhi-I favorável repercussão na

nhos). opinião pública., -

O propósito, que animou' A referida Lei já foi pu-
Legislativo e Executivo à blicada no Diário Oficial do
aprovação d� referida Lei, Estado, estando, pois,

con-Ireside no alto procedimentó cretizado nobilitante gesto
humano de conceder àquela de solidariedade humana,
casa, que reune centenas de que obteve harmonia entre "velhinhos, um ambient.e de os dois, poderes cons'tituidos

Imais, confôrto, ampliando I do Município. Vale" tam

suas instalações e 'oferecen- , bém, por
uma afirmação, de

do dias melhores pai'a a aplausos à ação eficiente e Itranquilidade', espiritual das' honesta da Associação Ir

criaturas que lá se' encon' I mão Joaquim no, objetivo
tram sob os cuidados e sa·1 sublime de oferecer perma
dia orientação das 'zelosas nente confôrto àqueles -que
Irmãs de Caridade. dela necessitam para a sua

A Câmara Munic:ipal em. subsistência.

o telefone aqui da redação
andou algqmas .horas com cer-

tos "distúrbios no labirinto."

Ligado para determinado nó-

mero, ia dar em outro, quan

do não em ;Vários. Foi numa

dessas que saiu a informação,
partida não sabemos de onde

e dirigida não sabemos a quem:
- "O Luís de Souza não faz

nada no Rio. Só sabe é se q�ei
xar de que não provídenêiou o

r'ecebimen to das verbas d:o Es

tado até o dia' 31 de janeiro.
Perdemos tudo. Só de estradas

foram-se 16 milhões. Assim não

é possível".
A Indiscreçâo aí fica: Será

mesmo asshn'? ,Pelo jeito é,
pois o governador está sempre

na Capital Federal, "a tratar

dos interêsseSão Estado".

Para .receber (�O govêrno fe

deral 75 milhões - com os

quais foram pagas as cotas

das prefeituras e os "cada,'e

res" mais indóceis - o sr.

Luís de Souza não moveu uma

palha.
x X X

X

Em todo, o ca,so, como o car

go do sr. Luís foi criado com

ofensa expressa à COl{stituicão
.

,

as garantias que lhe deram e

itada são a 'mesma coisa.

Questão de tempo",

Sr. Mário Schaefer,
Para consternação gel':li,

veio a falecer em dias d::t
semana que findou, em São
'Paulo, onde res.idia, o nü'·
,10 prezado amigo e conter
"�neo sr. Mário S'éhaefer
filho do sr. Otto Schaefer'
:�f� tradicional família d�
'\ izinha cidade de BrusC]ue.

O extinto é irmão 6.L �

srs. Felix Schaefer, Dire
ror da l.R.D.S.V., nesta Ca
pital e Vitor Schaefer, 8)! ..

genheiro-arquiteto, alh
l'clllcionário do D.N.O.S.
Muito relacionado em

rossos meios sociais e cu1-
c1lrais, seu passamento Úli
['ccebi,do com viva contris
r.ação.
À família enlutada apre

sentamos sinceros pêzames..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


