
Assistência médica ao 'h-ome'rii1iifjíiierior '-

Dev�en�9' phrtir ' para ,�ôrt!) _Aleg�e" onde e:xercer�:,
o ,ca-.çgo .-de :Di:r�tor dj:) Col�giQ Anchieta, o Pe.", José

�C,arlos N,up.:e� ,S. J., :,'i'fx:tJlQssrhilit�ó..",��, Í��11g 'koal<
.' .".. ":,,,,,""«"""S:;-�o't., "d'ri"'

..

ê1" ,'" '''"'1' "'.�.�..:..J·..;.;],.".s"·e..le.

mel1ct:'-e l:ig,li,.aa,ecen. o-',oe ,pUP ICO a!!' Q ..�,:,H�au� .'. '" .,.,
•

,siásiicas,i-Civis e milita:r�s,' a -ateiidosá acolhiª,ª .de que'
se1npre ,foi alvo" despé4�::-se de seus. amigos.é, pessoas
de suas relações, e oferec� modestos préstimos no novo'·

.

campo -de atividade.

·0 minislro da Saúd,e ,dá' um balanço'das atiyida�es daquele setôr no biênio 56 - 51
,

".'.
reas ;yol�nles a ,s�ryiço da sa�de sa��ee:ç��e v�� ���!��;'�n'��

;RIO, """13 (U. ��'�eia Fa-
.
nal, mqUIeta9ão seriam.el}- dor,' além de um aparelho grande. pois, pela primeira ça, .organizado' pelo sr. ���at�b�os em vafl�s Esta

lando, numa'

ti'
_ de! t� as autoridades sanitâ- transportavel de abreugra- vez o governo federal dava Orestes Diniz. Citou então, .._'

as que aum�nta
emiroras Me , � �YI�;,a\f o nas,. so?r�tud_o porque as fia. A psímeíra viagem foi assistencía médica à milha- vários dados sobre 'nume-Ila.� emD�'OOO_ ? :;umelo de

, pro esso� aUrIClO;., ,

e e- aruais Iimitáçõsg ao' desem- para o Brasil-Central onde res de brasileiros. 1'0 de \leprosos no Brasil e'o eI_os: ISS�, a� !l' que no

deiros discorreu sobre as, barque de passageiros foram' assistídas mal� d A' LEPRA
'

d
. ,. . ..

I Hospital
de CUl'ICICa, sana-

f ld d d lvídas :
'

ai s
.e', numero e munrerpros VISI- t'

,
. Ia IVl a ,e� " .esen,:o VI, a� . o!lundo� de zo�a infetada cem localidades. ' .Em seguida o; 'professor tados e assistidos onde se orlO_ queA exerce ? !;>ape

_�eIo �lUIS�er\O d,a t�:ige, S,�O mUI!o redu�ldas. Além ASSIST1lNCIA MÉDICA Maurício Oe Medeiros abor- aplicaram as sútfonas.: que
. �adrao, te�t-se al>erf��çaa-e cUJa. aS,.a .e 1 u ar, Ql�SO, nao serra possível, AO INTERIOR dou! os .trabalhoj, . efetuados hoje torna a doença cura-'j

o, em mUI o. os m�, o ',?s
�este.s do�s tmmel!os .anoa... c�'Iat embar�ços ao comer:-, Out!O s_ervIç� criado, em pelo Serviço Nacional .da vel,

, >_
!!e tratamento do mal. mUI-

_
s�b o ,gov:erno do .presIden- C}O mter�a�l(?nal por mo- 5�, fOI Ó de assistenela mé- Lepra, 0lIde foram introdu- TUBERCULOSE, E '

' to grave pelos fatores BO-

te Juscehno Kubitschek, tivos sanitâríos e, nessas dica federal aos 742 muní-' zídos var ioa
' melhorâmen- ,CANCER,'

cio-econômicos que o ge-
'DEP��1t:�:r:b�rl§,EN-' cond}ções, .

a epidemia ar- c!pio_:; sem médico. A reper-: tos, Inclusive um plano de A campanha antí-tuber- ra�;ês "aspectos : , Diagnôs-
I
.', 1

'

t
gentína deixava as auto- cussao desse serviço fOI luta moveI contra' a doen- culose rirarecéu igualmente .�

. �IC!a'�men e, ,?cupou-se o ridades sanitáriás brasí-
' tíco, tratamento preeose do

. ministro do pr,?Jeto. tran�- leiras confinadas numa ati- "O "M,AIS'
,

'. mal e hospitalização para o,

for�ado �m lei por sançao -tude de expectativa, tanto ANTIGO DIA,RIO DE SANTA CATARINA.;. N, 1 3 2 6 9 tratamento, dos casos grá-
presIdenc.lal, em março de quanto possível armaila"e- vea e pesquisa ,têm presidi-
1956, - cl'la�do .

o Departa-, procedendo à mais sev�l'a, <10'-0 ataque ao canc�r, fa-

m�nto Nacional de Ende- vígllâncía nos portoj, e ae- '._ ,

,mIa,S RUFais;. qUe reune os, roportos,', de forma a esta-, >

antigos serviços de peste, belecer, para qualquer ea-
",?,

'U
.., '

,

ta tum�lar.la e febre amar�Ia, S'O suspeito, a única medida }f��

'.,' DI' ng,re- C,'U.oi'."r_._.·".,e
.

"�, ',' n..• " '�[��J:��J�fl::'1'lr;F.� !���::��I�����; .� pU », e
..

•

•

nhe,cIçlo fI? tod9 O paIs pe...r tituto Adolfo Lutz, qUe' ib.- ,
'

Um parecer e, tanto é o as gar�htias, eS't�tutárial'
Ia �lla _

notavel ca,I?P.anh,� d� graram. obter uma extraor- ,DIRETOR: DO MINGOS F. DE AQUINO .seguinte, da CESPE, pu- que lh,e" �ssi$tem; I! começar
�xtInçaQ -,

da ;,malaTla: FOI dinária vitória para a cíên- ,

,_ _..

.

. <, blicado no' "Diário Oficial" , pela vahdad� dá -prarroga-
'esse 'o prrmerro ato, Imp�r'" cHi brasileira: Isolar e ti": EDIÇÃO DE HOolE . \2. Páginas .: Cl:$ 2,00 _ FLORIANÓPO.L_I_S ,��:� FEYEEEIRO ,DE 1958 de 10 do.correnta: çào de l'iQen;ça "de�'qüe tra-
tante ,da

A

Pasta' �a Saude pificar' o virus. (j alarme _!SI�.-�iii�iiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiii�iíiiii__iiii·iií'ii· PARECER _N. 3;3,0/57
-

ta�êstes auMa", ' 'j

fiob o governo ,KubItschek. causado. pelo surto. deter- ',' -

AS, (','0-'TA'S,- �J& ,r'�,'j�'_=.;;,:'A',IND''�'A'"
A Secretaria da:l!l;duca-

'

Ora, Se est!t �C;o�ão)'d�uEPIDEMIA DE POLIO- minou a abertura', pelo Con- ção e Cultura .devolve a�es- r,rocedêp'cia.' 'as r�z�s' �
MIELITE gresso de um crédito de ta CESPE, parâ l'eexàme (). vocadas QlV",' représ:enta

:t:'rosseguiu 0A' titular da Ci'$ 80.00Ii:oOO,OO p a r a processo em que a profes- (10, ex-Departam�
_Saude. f�la!1do sobre ?,_s�r- eventual aquisição de va- �

2:"" ,�,,_ �ôra ,auxiliar MarY' RebêIo Educação; fec:pnsiderJ,tn
t? elHpemIco, de pohortH�- -cinas e estudo ,das possibi- f" ' -" F4 - Süuza, com' exercfci6', na parecer ,1&43/55, �ê'"
h.te que ,assolou 110.SS0 ,VI- !idades de Instituto Osvaldo 'Pul:>licou A Q=AZETA de anteontem UJI:l:>qúadro demons- escola de Cêrfo, • distrito e efetividade� à 'l'eque:ce

��i��í:i;:' �eA��e�t��� ,:� '�!lk� .fab;icar a vacina ti-po tiatiyo das cotas pagas' aos ,municípios, nos 'e�ercícios dé 1956 município de Camboriú, re- estª logicami�e, '.preval

tabele.ce,� na�ur!ll aiar!lle UNIDADES SANITARIAS e 1957.
-',

"

-
I i�erp;�������i:�. Qeali;��f:; �;i�o, fa��;t��i:fei�g�!ro

na opIlllao publIca naclO'� AÉREAS
.

�" \"" . de 15 de setembro de 1955. 345. de: 3-&-55; � âispen-

Sll,V,lO .SILVA" Superadó o alarme pro,"" Nenbuma,'data de pagalJlento! E o gov:.êrno. quer discussão 2. 'Reexaminando. todo.o sou a referida: Pr-ofessôra.
vocl).clo pela epidemia' da. sôb.re datas !,! !

.'
,7 ", \'

-' proces'sado verificamos: 1°) Se é que' a mesma;' embora
_ , Argentina, continuou o .mi- que, a requerente foi dis- disp_ensadá ·das súa.s fu11'-

A fim de assumir o exer-. nistro, foram tratados ou- 'Chegaremos até, ílà�::
'

pensapa p.ela portaria .... ções mas com- exe,rc),cio de

elcio do cargo, de Delega-do tros problemas de' real im- X
:

n. '345, de 3-3-55, mas con- facto e irregula-r, \áoÍlTou
,do .Imp9sto <;te Renda, se- pélrtancia pára a saude pu-

- X IX tinuolL no exercício da fun- .::ons:guir. uma-- 'l,féençlI de

O'uiu há ,dias para :ponte blica, tais como' a lepra, a

I O
'" tI" �"·I·"· t�·· 'd' d

. cão. 210) Que llessa situa- 90 dIas, sob o 'beneplácito
Nova,' Estado de Minas tuberculo-se, o caneeT e as '

,g9verno a ua . e:x,p ora a CIrcuns ancla 'e, 'em ,OIS anos, çr.o irr,.egular, á requeren- àa Inspetoria 'Escolar da-

Ge,rais,_ o sr. Silvio ,Silva cloenças mentais. E,in ,com-, ' haver pago aos !Dunicípios im:Portânc�á qu� ultrapassou :ao to.. 'te· pediú 90' dias de licença, quela circunscrição, não

que servia na Delegacia do binação, com a FAB, foi '. .. , ú OU.9: ('(\nfe�uiu pela 'por- implica ess��"an:bmalia em

Impo'sto de RenQ,a, desta criado um Serviço de Uni- tal pago pelas admillistràções anteriores, de' 1949' a1955.
-

taria 11. 5.371, di,5�8-55? de direito ,�, e nem determina
, Gapita'l. que, se fez' acom';' dad'es SanHarias Aér�as, O' f

'

t t
.

't ;

d�'
';'.

' ,

S' t
Vl'Z que a pe.tlção fÇli nor- qualquer obrigáção em se

panhar de sua Ex-ma. 'famí- com equipe's' compostas de'
. con ron O e!,ll con eu o uemagoglc0f'ap�nas., _omen e

. ffirl'imentf! 1nformada. pt1la lhe dar a prorrógação de
lia. um clinico, um técnico ra- impr�ssionara' os que tomem os números crús, :sem analisa'-los I Jl!spe�ori� �scolai da9uel�. licença, requerida: A supli-

Nó-ssos votos de felicida.- djologista-, um dentista, um
' 'I ClrCUnSCl'lçao, qwe ,nao CI- cante não é mais servidor

dés: ',i, oftalmologia e ,I:lm vacina- "â'l�z da inflação e do cresc�lUel1to,das'arl��cadações em função ,tou o fato de eit;l'r a postu- do Estado desde a ..data d,a

d I : Jante dispensada;' 8°),' em portaria n. p45.
� ,e a. '._',

' ,

, '

'. !;lata de 3,..11:'52, ''foi 'la:vI;a:'" É-de. ',ser' tornado sem
,

O'sr Nerêu Ramos po'r e e' pi
.

d
"

d I'" ,do' um .ato tornando 'sem �feit6 o' pareêer- .2.306/56,'

',,_:., I " ,

. X m 0" em ez lanos, e; ,gt)\'"erno, I,efeito a, reff)rida por.taria" lles.ta' ÇQmisãç, n�gando-se
,"; n�o\arrêCa�{)U,t�to.quaÍlt(JI�'sr/>Jorg�1�c�r..dl\ enf ,ape�as'qm:', 'tI3�

'.de, ri, (5.371� de �-8-5õ; a li:cençà'> 'em, prO!fogaçã-o,
,uf'" 't"'d"

�, "'.t"" • '

"'t' .,'� 1"..1 -r:f�'I" .-,' é,t.. '.:.. "

'iA'" '4°).ipor-jim,;pede.'a ieqQe::- (selj«ita,aa, já- qÜê 'Ttenhti;��

,)!., e� ,,(f ,�:uma,re�.asslS en�t� l'1}é:\3.Ó Orií�(;e�l.�nItàj�,,�m.aiêÍ.-:'", -,r:enre., .no, p'··,.rb,'.ées"9, :.01,;,11, 'e"';"
...

r ,vi.iiculo.:.mintém, :,l ..
a re.que-,

;< nlaadêsr cep,ro$"��slós,�;'$aÜdt;�'ál)riiii;�� t'i�Íl� '���tis�):..,�, �I' �iÃ�t:�����,��fff:tki��::51r; 'iI r!�f7s����'i������riCI'U_iradas 'de, r.o(l'�gem,:éorisérvoÜ -todo ,o' sistema dê,;tràltspôrte d.o· , ,eontar de 15�9-5]5i ' 'sao, que a SecretárIa �da

E d "
'

, I, 3. Antês' da.pertáría, n. I Educação e Gultura se dig-
,sta O sem que o tra fego fôsse,i,ritet'!'9mpÍdo um só dia;,dotou Mã/de 3-3-55,,-havia a peti- 'ne pro�ideneiar 'n�, sentido'

v,ª'ria,s cicJâdes.,de agua e esgôtós;� ,c,oJ!struiu .grupos'esc,ol�e.s em ciD-nária requer'idQ a. sua. d!'l que a aludidá professôra
- J . efet,ivaç'�p e 'equiparação se ,afaste definitivamente'

tôdas'as sédes' munieip�is íainda selÍi 'essas c�s. de ensinQ! e nos u Professor Complementa- do exercício das funções,
,
".

I .I'.
. � tista; com fundamento

-

na cas,o ainda não o tenha fei-

�IS p�pU os�s','tlstrdosl etc., etc,' .. i
, ,

lei n. 820 de 30-1-53, bene- to, e que o seu, nome não,
'.., � .

"
,

. X. _,.,....' X -' IX \, .

'I
fí,cio

que'.
lhe foi assegura- fjgure mais em

fÔlha.de
pà-

, ..
"

'/'
-

.

õo pelo parecêr da CESPE gament.o do professorado
O "Barriga-Ver!le", de Canoinhas�.de 9 do córr�nte,'a pro- 1.043)555, de 5-4-55. estadual do município de"

'po'sito"d"a.a.f,irm,a'ça'"'o ·d...\,csr. govern'ado,J �e ,e'star, a 31:,',rde' dezem- '- Todavia, motivado por. Camboriú. o qu� deverá ser

.

U .L U representação do ex-Pepar- alcançado por intermédio

'bro de, 1957 icom QS compromissos .em dia,',' nada devendo i\.escre-
tamento �é Educação, foi da Inspetol'ia Escolar da-
,recons,i,derado 'o dito pare- q,uela circunscrição.

,vê. o seguinte: :
"

.

-

,

'
' �_, ,". cer, por não contar a inte'- Somente assim, 'diante do

""Lera_m bem',? Nada devI·a. o, Estado a. 31' 'de 'deze.'mbro 'd..i re'ssada, na época dá pro- acontecido é que poderá ser
'" "I m4lga-ção da lei n. 820, os evitada a repetição dos fa-

19571 No entanto, só agora, em fevéreiro, pagou à! Prefeitura
I dez .. ànos de exercício no t.os quI' causaram o tumul-

, , ,magistério público, alí exi- to que Ma nos parece totaI-

Municipal de Canoin�as dívida que ,deveria ser paga no primei- gidos, devendo ser reHfi- mente sanado.
,

ro s�mestre do ano'llrÓximo passado. Devia Ia êste município. â:d:il:�:er�tcÊsp�C��t4:):5 lfl�7.S" em 12 de março de

Afê -uma afirmaçã9 oficial de üm governador de Estado contém '(Ver: cppia do parecer da 'Dante De Patt�. presi
CESPE 3.280/55, 'à fls. 12). dente e .,relator.

.

mentira-gritante. ,Em que terra estamos" .. etc. etc. - 4. Por conseguinte laho- 'Moac;yr de Oliveira
"

'X' . ,_: , X'
,-

X' �ro.u ,el!1 equ'ívoco' e�ta Op- H1IJ!!1ilton J. Hildel;>l"and
, mIssão quando, no pare-cer Alclde�, H. FerreIra

A ,divida a que sê refere o. valoroso órgão de i Canomhasr 2.306/56, de 19-6-56, à fls.' De acôrdo.
8, dêste processo, concede a (ass.) Jorge Lacerdí!

era a das cotas! ,1 r licença de 30 dIas, em prór-
X X X ,rogaçã,o ""Com fundàmento x x x

'� _.
- nQ fato de "que a reque- Nada mais causa espan-

-/ Póderà1 O govêrn� informar quant6 e quando receb.e� do rente <hão podia, ser dispen- te, partindo do presidente
............
,. sada qa função que exercia, ,da CESPE: autoridade que

,��'�,� '1" r

i _ g�)Vêrn9 {ederal?(
.

de p,rofessô·ra Auxiliar' da-- dá' jeito em promover ,seu
1P ....

�
"

�..

P d ' f' f' do a sua efetividade": 'con- irmão um dia antes do pra-
-_,_- --r--'--'--' -. _' O' era ao IJlMOS con Irmar que oram 75 milhões, rece- ,'elu,inde;> ,que

"
... não tem zo e faz' com qu.e outras

UDENILDA: .:........ �u sou o tel!' único partido, Jorg�. E bidos no dia 30 dê janeiro?
'

r

I
cabimento a portaria 345, promoções .só sejam alcan:-

contra, nós os pequenos não farão "

"
, .' . de 3-3""55, do D. E., que de- çadas medIante 'recurso' a'

\ ' nada'!!! 'E que foi com êsse auxílio'qu,e pagou.a,s cotas?-i -
,

,

ve torpªr-se �em efeito, 'Justiça .. ro como vai aCOll-

1I!J!lIJ�!!!'-!!!!!�I!!!!!I!!!I!!!!!!!!.�LIJI!II!!'I!!!"'!!!!!!!!!I.�!!!"�'!!!!I'IiI!!!'�!!I!!!!I!I _,
, est-endendo-se a requerente' tecer outra vez, ..

)'-'()'-'()�)_()__:()'-'()'-'()".()""().-.c) -{J:;"()�()i�()""'(I_()",,()'-'().-.()-.-.()�()._.()�( O__(,......().....J.-.().,.Iii.().....()....().-.().-.,�o.-.()�).._.�)--:o
o d 1957 f 'd grR d e saudoso General Liberato Bit Ildefonso 'JUVENAL

'
_. . cada e'·pl'atrioticamente

l'ealiZan-,
disso llueixou-se"o erudítô au-'

::::i�t.:t��s �:n!!�:ç:�e p�;::.a: �e.:;�tt�:�:�:',�:P}:;:.,,�.:;:
,- -�.

N'I'·
'

..

"

M�'�I:�' /.'1"')'� ·t�T·IU'·'�' '-�·ITI-H·I'N'�N'S'83.
- f��t.i�a�;s�n�;;:iSS��m�::�:�' :!:\ !��ád�::�i�;�a���::i:te:adi��e;��

Sousa e Luís Dj!lfino, cQm' o sur- tarieidade e con,textura artísti(�a ,',.,' 'i',' ,"
'

i'
. , pagma de- honra, da abertura, do por aqueles a quem sohcltara

'gimentó de' dua§ importantes. de seus versos", é ,_conhecido .

" ',,'
'

.

.

.

_
_,' ,

.

'preci�'g:õ-Hvto; 'informações refere·ntes à resjlec-
b d'

-

t t:tu 'l't
" do'

, ,
'

,
' "

", A "Hjstória da Literatura Ca- tiva àtividade literária ,a fim de

;o�.::�a:n�a té�a Ix;:r�:�r:esco��.n:� s��' cOI:::sd:��:�e ,d: �:i::o:, n?-' ","HOM'"ENS' E ,A'lGAs�r e "HISTO'"RIA' , 'DA"' UTI:'R",IU'RA'" tà:finênseU e 'obra. muito bem es- figurar lIa referida obra,

maIS estUpendos c\>lorldos e Im- tada�ente na capItal da Repu-, .'
1;. . crita . e, concatenada. O autor não

'

pres,sionant,es NUÁCES, pin,cela- blica. leiros e homens humililes, e anô-
.

é oriundo de fa,rnília privilegia- 'I)enses 'ROS gemos que c�lminll- só bilscQu' preciosos esclarecT- Res�a-Ihe, ,entre,tanto" o sua-

das po.r artista admirável, que "H.omens "e Algas" é, incon- nimos que êle" am�u 'e compre- da não apenas quanto. às vírtu-' ram na Pões ia e' na Prosa; esten- mentos em a "Nova História da vissimQ e confortador consôlo de

deu, tal ,'alma aos quadros 'ou testàvelmente, a' obra' mais ex- endeu:', - alma piedosa de ir des morais e cristãs, mas' tam- deu-o aos sinceros pe,quenos
Literatura B,J'asilêira''...:.do saúdo- baver produzido obra valiosa,

episódios' tanta vida às imagens pressiv'a do' seu, r.econhe,cido sen- jnão pelQ sentimento,' do santo bém pelos dons da intelígência, obreiros de nossa cultura lite- so General Liberato Bitte'bcourt rara e única, que muito servirá
,

qué elas' pa,recem cantar
"

com � timento' ar'etivo de intelectU'al catarinense que foi Joaquim pois a' vQca,çãó para as belas le- t:ária". assim, intelectuais sem que fOI <> primeiro crítico e 'his� ,para avaliação dá cultura litern

autor a música impressionante que vive as ij.uas produções, !lois Francisco do Livramento 'conhe- tras apresenta-se ináta 'na maio- ptojéçãQ 'so,cil!,l, quasi sempre 01- toriador a mencionar sem in- ria de Santa Catarina, desde os

e harmoniosa dos seui póêmas retrata fielmente cênas da vida' cido por Irmão JoaqUIm: '
-

ria de seus ilustres. membros, E' vidadQs, como se a riqueza do 'justas omissõe.s, QS lite�atos ca· s;us primórdios, quando Frei

em pr.osa; e a. �utra: criterio- -atribUlada' e d'Qlorosa 'da gente ,A ,segunda: "His�ória da Lite êle um dos mais antigos de nos- talento fÔsse inferior a do ou-
tarinenses em obra registradora .Fernando de T'rejo y Sali'ábr{a,

sa cI;Ític'a e erudita história da hu.milde da pesca e out:I'os labõ- ratura Catarinense", da autoria sos 'lintelectuais, 'visto' 'que já ro amoedado, com o qual' a In- da evolução 'da literatura' nacio- depois Bispo de Tucuman filho

literatura catarinens'e', ,da' pena res de ,.

sacrifícios. pela qur.l do professor Arn.aldQ Santiago completou o júbilêu de' rUbí e cultura, lamentàvelmente, por nal, como em outras, de escrito- ilu�tre de São Fra'llciscQ do Sul,'
adamantina e cQnceituada de ve- sempre tivéra sincera e COIM- utn dos grandes e incontestávei� caminha ·vitorioso ',para o. de ouro vêzes se avantaja, nãQ foram 01- r�s catarin.e�ses, tllndo s!do de- plantôu o' primeiro marco, até

terano cultuador das musas Ca- vida admiração, e os panoramas valores de nossas letras dos de noss�s �e)as ,letras, conside- vidados, porque a obra foi ela-
I ver�s admlra;�rel /e metIculoso) os dias presenJ;,es em que, ape

líope, Clío e Polymia, cuja con- dos lugares ou recantos r,itde tempos presentes e outro nome J rando-se que a' sua estréia r borada, por um espírito supe-rior.l senao ca?satIvQ o seu trabalhe sal' da indiferença, do impatrio
ti'ibuição para o engrandecimento muitos dêles têm as, suas chóças sobejamente conhecido além fron- cenário da literatura cll:tarinense, revestido de salutar sentimento' de ,pesqUIsa, levando-se em con- tismo ou mau catarinensismo de

dàs letras 'nacionais, 'tem sIdo de barro e"'p'aus a pique, cober- teiras dl,l 'Estado, principalmente I
data de 1915. com a publicação religioso, incapaz de aninha.r em

ta a sua já avarrçada idade de muitos, teimam alguns, nobre e

devéras valiosa, I tas. de palha; e que, co.mo um na. Capttal da Repúbli�, onde a, de PRELU'DIOS, seu prim,eiro a sua alma paixões ou precon-
veterano das letras catarlnenses, dignamente, por manter guarda

A primeira: "Homens e Algas", c�pri�hQsô' con,traste da Nature- sua cultll e �loquente palavra d� livro de verso},. muito bem re- certos. '\ fiel à píra simbólic.a da Arte

da aut(}ria do estimadQ poeta j! za, sao os maIS belos e surpre- conferencista de assuntos literá ICebidQ pela CrItica p.<lr se haver Um dQs c!1�vl!dos propósitos do E' bem verdad'e que o autor zelándo .pela cQnservação do fogo,
prosad�r Othon d'Eça, no�e �ue eJ1den�,es ,do litoral OQ da "Ilha rios, cien:íficos ,ou ,f�losóf!coSl. re�elad? poéta in�pirado e per- autor ao publicar tão importan-, 'teria muito aínda que dizer sô· ,sagrado das belas llltras na teÍ'i'a

_se impôs 'em o nosso melO m- Verde,' tao decantada pelos seus ,tem-se feIto OUVIr, varIas vezes, .feIto, hvro prefáciado pelo inol- te obJ;a, foi cóntribuir com va- bre a vida e as obras"de alguns "de 'Cruz ,e .Sousa e Luiz Delfino,
telectual pelQ ,real valor de poetas, por ilustrados li "h.oW'osos audi- J vidável historiador e poeta Dr. liosa e proficiente ajuda para a literatos mencionados IIgeira- de Araujo 'Figueredo e Delmin

suas pro'duçõe�, e, de, há 'múitQ,' O precioso livro, de Othon tórios" autêntico, e�b�ixador de I Luí,S Ferreira Gu�.lbert?, que "Enciclopé�ia de Santa Catari-, mente em o seu precioso livro, da Silveira, de Horácio Nuncs

ultrapasso?, as fronteIras �o4Es: d'Eça, representa Ju�ta e co�?- �ossa .:-ul�ura h�rarla, na,que_�al c?nstatou A

nas poeSIas nele con- n('; o vahoso
/' �liabalho, que

..
o. mas precisamos considerar a la- Pires e Lacerda Coutinho

tado pois o autor de "CInza e ve'dora' h,omenagem a memorut Importante metrop'Ole, � cena, tIdas: "gosto apurado, esponta. �r!lhante e cOllceltuado hIstorIa- mentável carêhcia de coaperação Trajano Margarida, Nagib Hahas,

Bru�a" "Aos Espanhois
}

con,- ,saudosa de Araujo Figueredo. 'o culo onde se cQngregam as maio- neidade e forma cuidada". .' dor patrício Almiran,te Carlos da .!Jue, p011 certo não lhe foi oferll- Geraldino Aze,;e?o- e tantos' ou'

finante;" e outras obras,' "ima- '''poetà da Saudade e do Mar, res. ,e mais lídill!as expressões ·,Ao escrever a importante obra Silveira Carneiro, verdadeiro elida, pois, bem sabemos de quari- trQs, qu,e produzIra.m versos, (;]-

ginação poderosa, ao serviço ça l,que dorme o quiéto. sôno' da mor- das letr.as pátrias, agora 'llpJ.'ectada, o Profess.or Cidadão- ,Cátarinense pelo des- to seria difícil cibter tal ajuda .
jas estrófes vivem cantando em

a" na ex- te' no Cemitério de Coqueiros, , Santiago "não. limitou o seu és- veladO amôr e dedicaçãQ à San- ou cQoperação, dada a impatrió· a nossa alma enlevada e agrade-

hi-S't1��c;0,.,d l�.t:l'l!'fk. cata
"

t' Cat_arilla, ::-vem paciente d.edi- tiea indiferetIC;8.' de .)l1uitos; e cid.a.

}tJ"fo·�: � \

(onibale ás endemias rurais e unidades aé-

o DA .( 1- D A D E

"""'.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis,' Sexta Feira, 14 de Fevereiro de 1958
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o ESTflDO - O mais antigo diário de Santa Catarima

_IS. c. S'•••• '8$� 00·- ;�a Aao
O pre.ti�9 ..·liil1:erario .,ComisSãO de-trabalho-Agrad-ecimen-
'"

A S�cledade Car��av�;�es��,; yOli,<>-I:Ires Machado, Se�re- j
'_, ,,'

"

de Honra I ITINERARIO Machado

":��::�:I.�Ono�::::!,:�1 ::i:':Z::' .. �:::r�::to - O ,prQg.�ama j !::; :::�: �: �::�. ! pr�:: ��i�: :::'::::0' .iGS��D��::::'T� Dia.

por seus belíssimos carro,s�1 -�Antonio Luiz, 2.0 Secré- ,Diretor ,Çeral de 'Gal;pã� lVfa�ia. ,Uuiz';Çhap'fin -,.Emi : 5,0) Coruja _ Homena- Rua Felipe Schmidt " bo" agradece a todos que

a1e�ricos e de mutações, e I tajio ____: Cezar à_ugrrst,o,', ,',GuÍlherme ,'Cháplin, 1.,0 I. jJ� ,D_i1min,'e�f:""":'- Celinó 8.
I

::e� a Fabrica de Papel !ta I
.

LOCAIS DE ABERTURA'" alT:ldli�ra�' COI? donativos,
que tem a gerir-lhe os

pas'-f' 'Ma'Yer Peressoni, 1.0 Te- Diretor -,�irio Járiques I Beb,astião��'Sergio Campos Jt:..I I Lux HóteI'- Palácio do' emprestímos e motores e

sos la, �iretoí'ia: ,

',,' sóul'eil'o" -:-'.Heitór .Mello" D.ias, ?'� ��r,��or �.,Fran,_1 �e ,�eHo --:--yHeit�r, Campos- �,o) Carro da Rainha -I Governo _ Fr.ente \da'C�t�- viat,ul'as etc.,' concorre�40Presidentes de Honrl:!:�, ��.o �ecretano - Emo Dal �ISCO D.lg1J.�éíomo, .Alm�X!�.:-1 ue Me.n� -,
_:AJ.lI:elio Campos Alegori� de Oscar Scmidt

!
dral .:- Prefeitura MUlllCI-" dessa forma, para o maior

dr, Thins �leming, ,dr, Hei�·11 G1�a�de� A�xiliar de Te"Sou:' �'ife _.:.:. Elpiâfo Souza Lo- de M�llo''''''::'' �Íl,di Pereira ' Dedicado ao Sr. Prefeito pal -:- Estátua Fernando' brilhantismo d� préstito.
ter Ferrar i, dr. Fellx Scha- reiro - Joao Soares, Conse- ;:!e�! .Qrad,ol: =- Osvaldo Mel;.. Lopes _,Mauríci Ramos - Municipal -- -'---------'---_.--'-------- , _

«ff'er, dr. João D.' Cavalaz-' lho Fiscal -, Eurico Fagun: lo. Ivan Vilaim .: Walmir Ma- H�menagem aos Turistas

�zi e Carlos Gevaerd.
.

,'-des, Orlando Chaplin, Au- DIRETORIA ,DO�GREMIO tos "- Pedro Ventura, - Mi 7,0) O circo vem ai ---' ,

'

Presidente _ Eurico Hos
�
gusto Jacques, ,Raul Geva-' Presidentes �de Honra - guel Müller - Inery Silva ';\futação de Eurico Hosterno

I

��
......

_ltJno 1.0 Vice-Pres.: dr. crd e Arnoldo"Müller. Dire., Ni_',�olhla Velo,so 'e Noemía José Dutra - Elpidio D d' ad M d I I ,�
... ').,"-t��,l _'"

" � IC o ao }1ll o n:

t '�/j j{1"

., /. ,

Aldo Severiano ,de Oliveira,' tor de Propaganda - .Na- Gevaerd, Presidente - Ma- Lopes e Manoel Gomes. fanttl ,_' .

�� •
_ �

,

!'i:��:�pr;��: ��::��el'�:; �:�'1�:.0
Coelho e Moacir Sil-

i �;�ce���.�:.r:es 'MJW::h�: as�s�::f:C:::g:�::::::s�� nI�:aJ�:�e�:�:� d�a��ac�.:ao�� I' -:::-/� �,'�...
- :-J,' II',t

. :;_)�r:', -, mão, 2.0 Vice-Pres.: Dul- ras Maria Linhares Macha- �'"
.! céa Veloso, See'retaria Ge- do _ Edith Romão - Clotil 8.0) Viveiro de Aves

r

:
l:al '-'Nilééa Veloso, 1.'a 8e-' (;c Marangoni .:_ Herondi-: Carro. alegcrico de Luiz
cre.aria - Clotilde Maran- Fã' Gomes _ Olivia Castro Gonzaga

I �;oni, Tesourei�a - Helena e das srtas. Helena Digia-! Machado Coelho
I Digiacomo, este ano, segun- eomo - Nilc'éa Veloso _I Dedicado ao sr, Celso Ra'
: do. estamos informados, aba Dulcéa Veloso _ Dulcinéa

I
mos

. ,

"

�-
..

I fará o .ilheu com �'apre- Veloso, sob a direção geral' 'hümenagem ao Serviço SO'ANlVERSARlOS,:C" vas 'd'e apreço e regOZIJO. I
_

'

'.

'

,
'

I'
.

Des, FtE:RCILÍ��:,MEDEr-�· 'Os 'de' "'O ESTADO", que I
�entaçao de çal'l:os deslum- ra sra. Nicolina Veloso; daI da Industria

RO"S
I "

't f 1 brantes, confecclo,nados pe- mtegrànte{ da comissão de' 9.0) Pà:pag�io - Dedica-
, ',�,

. mu� 9 o prezam, ormu am
,

'
','

� '. , I
" ",data' d':

'

d fell'cI'da- los senhores _ EurIco Hos_ tl�abalho, sob 'a direção ge- co à Imprênsa' falada e es-Transcorre 'Ila_' ,8 'votos, e perenes ' I
hoje, () �nivet;sáilo natalí-' des. terno -:- Augusto . Jacques ral do sr. Oscar Schmidt. i L�·ita . ,

D t" M
. -O' -

t'
.

I

10) P' A'd G' h
Nüs' vinte anos que viveu em Joaçaha o Manduqui-

cio do noss� ,prezado arrii-�" FAZEM' ANOS H.oJE _

_ eme no . arangom - -programa es a aSSIm :0 IramI e e Iza - ,

, ,

P' D 1 G l D" I b d' l\f t.
,-'., d' E' '1' D '1

ta conheceu deterr'ninada pessoa como udenista!
-

go e ilustr,!:! conterrâQeo de- - sr" Alcides B. Araujo ..�11l0 a ranc e - eclO e a ora o: I � ,uaç;lO' e mi 10 amIe -'
" _,'" " , "

"

•

C t V' t Di' O
'

t t't' "
.

M 'I S'l"
Nao direI que ISSO seJa 1Uenhra cabeluda, das que

serribarga<lor Hercílio João ;_ tEnente Alinor José Ru" as 1'0 _ Icen e - gIa- presen e pres 1 o, ,e I; e- anoe 1 v,elra ". J

.'

I
' '

.

corno - Luiz Gonzaga Ma-' uma homenagem da ê). C. D d' '� S C G
desmoralizam.

" -
-

da Silva'Medeiros.
.

th.es
"D' b " : " ,

e Ica

°Ilha,'
. rana-'I Direi, contudo, que é preciso rever datas: a U.D,N.

Magistrâdó brilh,ante,,' _! sra. JosefirÍa. Massad chado Coelho - Manoel '''Tenentes do ,la o ao ' "elros da· a I' .

L d f'
"

' . é brotinho, com seus 15 anos, no máximo.
_

dono de invejável cultura, - sra, Margarida Schmidt Silveira '- Heitor Mello - ExmOll sr. Jorge acer, a, , Homenagem�?, dr, Des., "

'

'i; * ,�

�. Excia. em rtossQs meÍos __.;. sr, Corone,l Antonio An- Cezar Augusto Meyer - D.D. Gov'ernador do Esta- J[enrique Fontes "

. "

," ,_"
-

I
"

.'
.

l' E J?or fa�ar no caso, em diretorlOs dIstrItaIS do P,S,
sociais e culturaIs goza de' tunes Stefane Peressoni Guilherme do.

� ll.o} Alvolada de Amor: D" em Joaçaba, o Manduquita encontrará alguns nomes
vasto círculo de' amizades,_1�'sr, Francisco Pereira Chaplin -, Francisco Di- 1.0) Cavalo Porta-esLar- _ Mutação I' 'd:" '

,

I
'

-

' conheCI os, ,E 'so procurar, . .
/'

que na oportu.nidade de tão � , Neto, giacomo _ Marildo Pedro clante ' ' Dedica,dp ao Sr. : David,
'

'�*-.,
grata efe,méride lhe levará - dr. Miguel, E. M. Orofino na Silva _ Lênio-Fortkamp Dedicado a Alberto Silva Gevaerd '.

'I
' ' ,', "

'I
Um carioca, depois de visitar a exposição lacerdea-

'

suas mais inequívocas pro- - Fenelon Vicente Damia- íbebeto) Homenagem ao dr. Ader-' .' \

!. •

, ,na:
II � - Fernando Luiz Casti'o Homenagem ao Jockey bal Ramos da Silva "O'

-,

t'
_" ,

'al
.. d' " d· t ?

_
, '

I'
" 1" _ s srs, �m por aqu� guma ln ustrla e maque es.

- Elpidio Souza Lop�s -, Club de 1;"lorianópolis' 12.0) Paláci�' Encant�do I, ,',
-

-. * .

* ;,;
Edi C�stro - ÃI�eu 8tH --=-!� ca��ada d�Gu��a - �uta�ão "de�.eitor ��Ho, '_ '0/o�pe-r�sga entr,e� o go;�rnador ,e � U.D.N. "tá

..

":.1':.,
'"

- '.
'

I
(' �r an;ISC?" plgla9.0mo '-:-', ;dandô.'sopà�.' ,Para os làcerdistao/> vencera o governador

I"�'
'

�edicàdo 'a.� Coni�rcio da 'p�ra 0S 'hor,nhausistas já venceti � hD.N,
,;

,

'

I
Capital '

I Para nós "também. O gove:rnador, que fa.lára t�o alto
, ' ,.'

_

'

'
'

��menagem' �óstuma a

I
e ião. 'valente, no ,T�atro, já' deve �star falando baixinho

A primeira lJágina, além 'do clássico éxpeMente de .-----, Mano Jacques Dias e humilde no PalaclO.
mulheres, bonitas, há o colorido vivo, que reforça os do- Organização do Préstito, Repete-se a velha história do espanhol que t�v,e,
tes físicos das fotografias de capas, transfo.rmando-as G 'l'h Ch l' I '

-- UI erme ap In
'sua capa pisâda.

num ótimo veículo de venda. Osv4do Melo Direção do Desfile _ Eu .

Na pagina interna, urna palavra com jeito de inti-
T

'

mI'dafle do. redator, dizendo que a revista já, está mudan- .oS "TE�ENTES" E O C,ARN-l}.VAL D1!:S :m ANO
I
rico' Hostern,ü,

.

,',
do e continual'á a mudar para melhor, .:_' Os "Tenentes" que são os' �arechai; à paisana do Comanda'nte da Caravana

,,'�\.�_','.... '

. -

O_,� ,..../", "

.,.,A,,_�,'''
....

(!-'--<;J'
---:

As duas páginas seguintes focalizam aspectos do nosso calmaval, promefém tim sucesso sem prece<_lentes 1 � Te�ente Lede�ir' I

� "'"
mundó louco. As' notícias, 'sâo' qúentes: furacões 110S nêste ano,

,
'

�
Estad<Js Unidos um cachorro criado com dois -leõezinhos,

Temos sôhre a mêsa, seu programa e damo-lo, a se-, !I,a extraordinár{a anatomia 'da mais recente Mlss Meias '

.

" guir em primeira mão nesta coluna.
de Sedas, a tragédia marítima que fez numerosas vítI-

A L U' G A' 's E! ,.,,;it"�-_,r
mas e mais um novo invento' que abreviará em muito o Dele constam '12 mimeros Sensacionais formando o '" _

. �.;. " _

�.�i::,m:n;�ucad�e�:��rnhas,: 'fUGo' isto, ��m f�t.OgrafiaS �::!��ai:red: ;:;!�!�� apresenta 'em homenagem ao
QUARTOS PARA CASAL Secl,elaria da Seguránça Públic�

Em seguida aparece volumosa,matêna pohtlca, com 1) _ Cavalo - Porta Estandarte. Dedica.do a AI-
E SOLTEIRO, SEM RE-

DIRETO'RIA 'D'E VEI'CU'LOS 'E TRA'"NSITO'algull'S clI'cheAs de de homens feios, nas mesmas' att'tudes ' FEIÇÃO, Í N F.oRM A- .',' ,berto Silva e homenagem ao Jockey Clube ,de "Floria-
oratórias e sisuQ.os comentários dó'que ele'ii fizeram, vão ÇÕ�S PELO F,'ONE 3297,

P'
,.

BLICO P I
I

3/58fazer ou' irão fazer, 'de acôrdo com os prógnósticos' do I1Ópolis, ,
' -I-- U" - or arla n.

�

.
..:;_

oráculo qu'e no caso é o bem,lnformadó articulista. Ele 2) - Cav_alaria da Guarda. d,e onra. Curso,de Admissão
'

Flori�nópolis, Em 11 de fevereiro de 1958,
está na lista dos jOl'nalistas mOidernos qJle não se com- ,

3) - Banda de Clarins.
r ' , O sr, DiretO'r de Veículos e Trânsito ,Público, no uso

prazem, em noticiar e comentar, mas realizam o mais
4) - Banda de Música.

. ao Gllna'sio dá suas áh1ibuiç_õ,!!s etc ...
impartante e o quase impossível: dão a chave do ,fut�:o 5) _ Cor�ja '_ Homenagem à F�1?rica de Papel' ii j' R E S (1) L V E :_

político da. nação, a 'lnarcha dos conchavos,. os can 1-

"Itajaí". Matrículas abertas a,par- : Estabelecer para o' emplacamento o seguinte �horá-
,datos que serão delTotados e os eleitO,s, No fim das três

- -

Florianópolis. til' dó dia: 14 do corrente rio: Para Bicicletas e Motocicletas, das 9 ás 11 horas.
gordíssimas páginas quase só de matéria, a gente en- midt e dedicado ao sr, Prefeito' de,

F1c_" 'I'
I
mês das 13 às 15 horas, à Para, autQmoveis e Caminhões, das 14 ás 16 hora.s,trou no congresso, na 'casa ,dos políticos, dos pais e dos midt e dedicado.' ao sr, Prefeito de, uo.léUlOpo IS. �,

'

, . C U M P R A _ S E:-
tios da pátria, na sua intimidade, no passeio, nas bo,a- H t

.

t I Av. lferclho Luz, 77, .

I
. -,

I" 11" d f
'

deomenagem aos uns as, " D. V., T. p" em F onarfopo IS; e everelro
tes e ,no joquei, e ainda jogou no bicho no mesmo palpi-,

7) _ a Circo Vem Aí _ Mutação de Euri�o Hos-' , 1958,
te deles e naturalmente per�lel1. -

, " "H" ,
'

D
"

-

"nI'cas' ilustradas dos nos I
tern0 e dedIcado, ao .mundo mfantil. - omenagem a

epOlS seg\lem-,Se as crv '

,
' -, �

"-
, " ,

'

sos me�hores sabiás, vivendo o mundo deles, rodeado de CaIxa EconomlC�� de ,Santa Catarma. Um bai;co à' vela modelo
, 'I I d C 1" d L' "Cuter" com 'cabine dois·

"

'

aÊ'falto, e gaiolas _ ap.artam,en"tos, fala�do so naqUI, o, 8) - Viveiro e Aves - arro a e�orlCo ,e UIZ. ,_-" I
I b as mesmlS C I d d

-

C 1 R béliches,' 'r':o mpl\etamen'te

H'-
_

:-:�,

Eh,a sll'a tl:,istez�, na sua mCOr,rIgI�e oerma, n., ,- \ Gonzaga Machado' oe ho. De 'ica o ao sr. e 80 amos

SInJas nOItes, mtercalados entre vedetes, �scIlto:es, ar -

, e homenagem ao ServÍço _§ocial da In<lustria.'
.

eq.,uipado, por preço -de oca- I, ,� �,tistas

e.
numerosos recalca'dos que fazem o Imp�ssIvel por

I 9) P
" D' d' d

'

I F 1 d e SIão. ' Ibl' 'ti '
,

'"
- apagalO - e -lca o a. mprensa a a a

urna pu ICI alie, .
'

_
_

rr t . com o S'" Darei A-Iui:ula Dobbll dI> �huolaoa8 COnoava�. toca DO cOrpb aômente em 2n1lugarell..

d d d
.

ma Escrita ' ra ar ,'.

I Macia ,COIDO ,a palma da mio - & funda Dobbe sustém sua hérnia. A ÍI oa I(U'DepOIS a secção e mo as, on e os manequIns, -
.

'
,

l' 8 h 'dt reduz a hernla. junta oá m6loul.. e permite qualquer esfôrço, Cômoda e IM-
gTOS, eretos e terrivelmente profissiona'is, exibem desde I 10).....- Piramide de Gizah - Mutação de Emílio Lopes" Rua Fe Ipe c mI " perceblvel'no cOrpo. Lavivel, sem bulbol; sem,oorrelaa'nem elútfoos, ooloaa-

,

'188 em 2 ae&'l1ollos. Invento !lIIedoano pranUdo per médloos. Um mflqre ela
roupa debaixo até vestidos de noite sem urna rug�, sem' DaÍnine1li é 'Manoel Silveif"á: Dedicado à' S. 'C: Grana-" 23," Tél. 3235.' cl"ola I Esorltórlo. Dobb8 Truss, de demollltraçiO e vendas: Av. Rio Bi'auft, ,

-'

d 1-
' ,

Na y"'á'rze�'a-:__'--
-

',A20N°T1E9·S· ·Dad·Er"'ERSIOGdeoJTanAeIro.R_.?RIIEa"Os'�SInE'rlUo·N41u:M4.·EaRndOar,' SVl1EoNPaHuloA'.um .ângulo desfavol'áve_I, em c�narl� e pape ao ou en-
deiros da Ilha e homenag€ffi ao Desemb. HeI)rique

tão ao natural mesmo, no BOIS de Boulogne, Torre de '

,

Eifel ou Arco do Triunfo, E' �'il1dústria, pura dirigida, Fontes.
" ,,' _ ,IMEDIATAMENTE VER ÊSTE MILAGROSO IN ..

e para a qu�l se lhe dá.o falo das compra.dor�s não te-
I 11) '- Alvorada de Amor - Mutação, Dedica�o ,,'"

(Conto da 6& pag.) .'VENTO COM O 'TÉCNICO'· DO FABRICANTE'

rem, frequentemente, o mesÍl10 corpo, das exibidoras. ao sr, David Gevaerd, onemagem ao-Dr. Aderbal-·da re_s" d:efrontàl:am-'se as e�u� DOBBS, NO HOTEL LA PORTA, QUARTO 306,
,

.
Um ligeiro sorriso amarelo na secção da's caricatu- &l�a. res do Juventus e do Amen

ATENDENDO UNICAMENTE . HOJE- DIA 14 DAS
raso Logo ap�s o -últim,Q c,rime pa,s�ional, cóm �spaço pa- I 12) _ Pa,lácio Encantado. Mutação .de Heit�r Melo, t·a: 4 x 4.
ra um maraVIlhoso anuncIQ colol'Ido de urna pasta d,entes ,..., . d d' d C'· d FI· RENER 1
e um refrigerante que é um e:el'no convite a um barulho e FranCISCO D1gIacomo 'e e lca o ao ome�clO: o, ,

'inconveniente que sobe pelo' esôfago e vem dar às cordas rianópólis, Tambem, homenagem póstuma a Mano Ja-. VASQUINHO 1-

, vocais provocan,do horror nos que escutam a gaffe,., ques Dias. Ta�b�m no Abrigo de

Em pOl'tugüês comum: arrôto,
.

I ' Organizacão do prestito aos cuidados de Guilherme Menores, ,i-ogaram, sabado à
,

As n?tas de }Jolítiea. inlernacional_v�ria� d� nú'- :Chap'lin Filh;, . Direção do' desfile: sr.,Eurüio' Bosterno t'arde, :as equipe� do Rener
mero para número: o OCIdente ,perdeu a mfluenCla em,

C' d d C 1 "T t Led',· .

e do Va,squI'nho. Ter'mI'nou o
, ,

'

b
- e oman ante a ava arla, enen e en1r. '

determInado paIS do bloco ara e, mas em compensaçao 1. .

A' ','
" " '

em pequena nação ãsiática a coisa mudou muito. E tel'-
,

(C'omo se :ve, vaI ser um grande sucesso.
' E'RContro éom um empate de

� I , , ,

d d
.

E 1" f t d'" gis 1 a 1.'Dirigiu, o 'encontro--:- mina fazenilo ,o piQr vatIcll�lO ,aos :ussos', ver,a elros
I : sta co una, corno sempre az o os o.,. anos, re -

monstros seguros por cordels as maos astuclOsas de tra áqui em separado o acontecimento, desejando plen(),l o Sl;.' Elini' Orlando, da Sil�
Khruchev. Chegamos, g�'aças a Deus, ao fim da r.evista I

êxito aos incànsáveis homens do 'galpão dos Tenentes 'va 'com boa atuação.
de atualidaues, Semana próxima ela promete. nOVIdades 1 'b'" -

'

,',

LUloZ Ao da Sl'I'va' durante suas espetacu ares eXI lçoes"
�-,.

,

Dízem que o sr, Irineu Bornhausen, percorreu:
do' a exposição do 'I'etÚr� "Alvaro de Carvalho" en

controu diversas obras que já inaugurara no seu

g'avêrno. 'I�clusive uma ali pará as bandas de

Tijucas. ..
* *

.. *

Na dia da. inauguração 'da -citp.da exposição causou

admiraçãó a escrituração da palavra Transmição!!!
Depois fizeram a correção, , .

*
, * *

......•.·················•·······..········'i

IPalco Ul,:V:idpl
: � ,t ,f", ILMAR "CARVALHO' !

:••••••••�•••••c•••••a••••••o j•••�G,

R E Y'I',S] A, ,M,O'D E R N A

* *

Júlio' Campos, Gonçà1ves
DiretoT

13 AS 20 HORAS.

'EXAME PAR� PROTÉTICO.
Acham-se abertas até o dia 28 de fevereiro
'as inscrições para o "e�ame de PrÓtese, a
ser _realizado no

I Dep.artamento de Saúde
Pública no dia 6 de março .do corrente.
Os interessados devem dirigir:se à -Secre
taria do citado Depadamento para melho-
res eS,clarecimentos,

.
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.� você, êk é um homem. dmàmic»; decididoe eonjiante. É' também
TÉR V I ç O, M I L I T·A . R um fumante que exige mais ... somente Li'!l;Coln 'consegue satisfazê·lo

INfQRMACÕES'OTEIS ��!.Mis�u� selecionada defu'l1W8.,e.rpOOiais, Lj,ncoln:.é Ítm 1ft;. -�,�

Se você responder afir�a�ivamente a uma das per-
w,rit;ique mantê'i[t,:� 1fp<)S' maço��a. ine8iiw..inconfumlível>qualidiítÍfj"

guntas abaixo poderá dizer:- "ESTOU EM Di� COM:
'-, .' '.',., .' .

"

. .

.

O
-

S�)RVI11.�:�:�:C�:ti�;C:::'d:��,��:':n,�e��: RCAÓDNOC:RURD'SEP MPAA----�QAu31�OA�SAMRE6(EA"NTIOc'o·o.PDEE-· I
"AN� !t,IÓ" "11TrilTiff N SE

2) - Já tenho o Certificado de Isenção do Serviço I' r '.'

Vistosa edição a côres comemorativa do 10.0 aniversário.
Militar ? '" PRECISA",O, ME:I'.·ANICO DE A'RMAMEN.

.

:

LiterAartutera:3) - J� tenho o Certificado de R,eservista? �
(Nota N. 3 da 16.a 'C. R. M.. ) TO E APARELHOS

História

ESTADO DE SAN
.

.

,
� Folclóre - Secção agrícola - Calendário

\
, TA CATARINA- , Os acontecimentos mais importantes ocorridos em

ram por vários ,anos fora.
.

.'
.

.

Preenc�i�ento de vaga, da Fábrica de .Curitiba: -I Santa Catarina durante o, anó. c

Só dezesseis anos- depois de 1

(OMARC'A DA' CAPITA'''''L' 1 - Inscrições abertas ate 8, de Fevereiro; - Con- i Informações - Te!.: 2274 ou Largo Fagundes, 8.
Trendelenburg ter cômu- I .

.

�

curso dia 14 dei Fevereiro de 1958 - 2 - Documentos Direção: -Martínho Callado Junior, Orion Platt

lH,.cado .os result.ad.os d.�s I J'UI1ZO de' ·D.IIlrel1lo Prl1y'al11yo de Me'n'ores necessários para civís: - Certidão de idade com fo-'I Gumercindo Caminha.
_ tocópia autêntíncada: - Diploma ou- certificado de 1 .--

seus trabalhos o clrurglao' Cursos de Escolas de Artífices Militares ou Escolas Téc-

ED
.

T
-

LKirschner
.

apresentou nQ
.

PORTARIA N0' 669 nica Civil; - Atestado de conduta fo}necido por autori-, J'A'Congresso de Cirurgia de
• dade Policial; Certificado de Reservista - Ter no má-

.

. O Juiz de Direito Privativo de Ménores' da Oomar- '35 f "d ' d t do'
1924, em Berlim, aprinün-' XIl110 anos re erl os a a a o c ncurs@, para os

ca de Florianópolis, istado de .Santa Catarina, llsando -atuais servidores civís - 3 - ..poderão candidatar-se:
ra paciente salva graças à -

das atribuições de seu cargo e de acôrdo çom á: legisla- :1) -, Servidores Civís das Organizações Industriais do
intervenção preconizada por _ .' . E "t "d' I dEI d A t'f' M'

.

C ça'o VIgente, resolve mandar adotar, para as festas car-
. xerCl o e CIVIS lp oma os em sco as e r 1 Ices 1-

'l'rendelen...burg. omo em
.

-

. litares, com o máximo de 35 atias; b) - Reservistas com Comarca ,Ide Palhoça, do E<;-

Ih t
cnavalescas do corrente ano, as nonnas segumtes:

t�mtos casos 'seme an es, .. '.
.

o curso fonnação das· Escolas Técnicas Ç'.vís Oficiais,. tado de Santa Catarina, aa

uma costureira sof.reu uma _

1 - No.s festeJosl p:omovIdos' por c�u�e� e

assocfla.- com a idade'máxima de 25 anos - 4 -

Esclareclmen-I forina
da 'lei, etc ..

çoes recreatIvas, exc uSIvamente para SOCIOS e suas a- tos: a) Os 1:!andidat6s que pretendem servir na Fábr' .
.

embolia pulmonar depois .

d C bd' FAZ SABER' t
mílias, a participação de menores será regulada pelas

,. e.
ur�ti a, ,ev�m re�uer�r. inscrição �ir,:tameri� ao

'

..
- a �uan:G;I

ue uma operação sem gran, respectivas diretorias. Dl�'etor da _Fabrica de CurIt.lba; b) Q_ualsquerpedIdos I
o presente, edital VIrem ou

de importância. Ao dizer
2 E' 'b'd' d d

-

18
de mformaçao' devem ser feItos ao DIretor da mesma' dele conhecimento tiverem

,

- proL I «} o. mgresso e menores � anos Fábrica,' ç) .o concurso para os candidatos à Fábrica I
t J

.

t

.,

ao médico: "Sei que se a-
d "d

.

"b t b '1 'bl'- ! . , .,', ./ •. , ,

. que por es e UIZO e cal' 0-
, (ias c�sa,g e ancmgs, ares no urnos e a.I es pu 1

" de CuritIba, sera realIzado em CurItiba;' d) Os candlda- .' '. _ ,

proxima o meu fim; dê sau-:-
.. I d E

-

t cimento de todos é expedi
�os, qualquer que seja o título ou. denominação que tos civí� deverão cU-stear seus transportes e demais des-, fiO o

.

scrlvao qqe es (1 , '"
..

dades ao meu pai!" A pa- adotem. pêsas.. .. -,t- ..._-
�__��. I subscreve,

foram regular- do o presente edital que se-

�iente estava absolutamen- 3 _ A ,participaçãO' de menores nos préstitos e des'
I mente processados Os te!.· rá afixado e publicado de

te convencl:da' de qUe che- files de sociedades carnavalescas, dependetá de prévia P A R T I ( I' P A ( A- O·
mos da Interdição de Luiza acordo com a lei. Dado e

gara a sua última hora. o :m_torização dêste JU_izo. '. I '
"

.'
Semann, por estar' sofrendo passado nesta cidade e C'ó-

Dr. KirschiJer .' operou ime- 4 _ NãO' será permitido. servir bebidas alcoolicas a"� ,
_ OSMAR DUTRA E SENHORA _ da� faculdades mentai�, a marca. de· Palhoça, aos 30

diat�mente, sem. nareotiza- 'lleDores 'de 18 anos.' 'I - THOMAZ CAMILLI E SENHORA - requerimento de Evaldo Se- dias do mes de janeiro do

ção. ci mómento crítico da 5 _ Além d� ficarem �jeitos às sanções previst� Têm a satisfação de participar aos parentes.e pessoas i emann,
tendo sido decreta. ano de mil novecentos e cin:,

eperáção forarp os escas-, .la legislação comum e na especial relativa a menores,·' de SUélS

relaçõ.es,
o contrato de casamentq de seus. filhos

I'
da por sentença de 30 de ja- coenta e oito (1958) Eu, As.

sos ·50 segunJios durante os os infratores _serão detidos e apresentados às autoridades .
É L IDE' e O S V A LDO· neiro de 1958, _que nomeou Helio de Oliveira, Escrivão,

. , . . -

quais é· preciso fechai' a competentes.
. � _. N o i vos -

'
seu curador, o referido ci- o datilograf�i e subscrevi.

artéria pulmonar com r �uas
.

6 _ A fiscaliz&ção e a vi:gilância serão exercidas Blumena� - 4-2:-1958 Florianópolis dadt�o ,Evaldo Seemann, o As. Abelardo d,a Costa Arar.

[.inças, abri-la com um cor- pelos Comissários e funcionáros dêste Juzo em colabo-
."

.•
-,-------- .. ---- �--.-

,---
- .. - -.-----...:.....-., "-r--- ·tes, Juiz de Dir,eito Est.á

.

. .. '.' ,

. '�. .'

"

te e reti,rar o coágulo., �lrs- ração com as autoridades da Secretaria de Segurança

'T'
-.

-d d
.

I
cOI_lforme q edital origin<tl,

c hner declarou quando dI! Pública, especialrnente com os da Delegacia Regional I· .

'eCn IC'O e ra loque
afixei no local do cos-

.

s�a sensacional ,comu�ica- I'de �olícia, send.o a est� e�cam�nhados �_menores apre- :".
'

.

I "

.

.

'

ttime, ião qual' me rep,orte e

I.;ªo que nem todas as _ope- endldos, os qUaIS, no dIa ImedIato, deverao ser apresen- a..
. ..

"
.

dou fe. Data supra..

rações deste gênéro pode- tados a êste Juizo, p�a os devidos fins.
.

.: Precisa-se rádio-técnico com bastante experiência para dirigir - i
Helio de Oliveira

riam ser coroadas de êxito, 7 - Fica 'designado o Comissário Alcides Bonatelli : .

.

Escrivão
•

•
aconselhando, porém, a que para organizar e dirigir os serviços de fiscalização e: oficina de rádios Philips. ;,{;
",m todas as clínicas s� man� jvigilância..". •

tivesse à disP.o�içãó .o)n-I' \ 8 - _Dê-se amplà publicidade às presentes normas, i
trumentário desenv.o.lvídO Ii

inclusive pelO.
"Diário Oficial do Estado", bem �mo co- i

.

PO,r Trendelenburg.
'

. munique'se ? seu teôr ao �r. Dr. Secretári() da Segu-
.:O Dr. Vosschulte' parti- rança Pública e ao Sr. Delegado Regional de Polícia

I '
, .'

'('ipou na sua comunicação da Capití:ll, , .:,

(lue até agora 'só há conhe-
:

.

'dmento de 15 operaçôes' 1958 I

puril i� 'e uma em
I� ..U·,·' ,m'

.

·'00'ar'
\

II �:::::!.e:Oi::�:mevi:::::
O Dr. Vossêhulte,. cuja

comunicação será flreve

mente publicada pela "Deu-
HAMBURGO"':': No Con-=-- sen este número reduzido

I tsche Medizinische W0-
"I
gresso de cirurgia recente- :Jela circunstância de, nos chenséhrift", trabalha a-

mente realizado em Ham- : últimos ano� se ter dedica- tualmenta com os seus as

,burgo, o Prof. Dr. Vosschul- �o maior atenção aos pro- slstentes no aperfeiçoa
te, chefe- 'da Clínica cirúr-I cessos de evitar tromboses mento da técnica de 'I'ren
gica da Uníversídade de I

e as consequentes embolias delenburg. Descobriu-se re.,

Giessen, apresentou uma I pulmonares pela ministra- centemente qjue se pode
comunicação 'sobre o su- ção de medicamentos con-

'

manter um sistema círcu
cesso de uma

.

intervenção I tra a coagulação. Na opí- latôrio entre a parede do

cirúrgica a que procedeu .

nião de Vosschulta a dími- coração e os pulmões'mes
num caso de embolia pUI-lllUiÇãO d� número de casos

monar. Uma dona
.

d'e casa, de émbolla no após-guerra
de 47 anos foi salva no ú�- ; induz�u os .especiaÚstas em

timo momento. Os. especia- erro. É provável que se de- f

I· desi
.

t ..··b
.

di
. . I

ístas esignaram a m er- va a ...
' I uir essa rmmui-

venção 'do Dr. Vosschulte ção às alterações do aíste- ,I
de uma "das operações mais ma alimentar. Com a nor- I

ousadas, mais raras e mais malização da alimentação
!

felizes dos últimos anos. nos últimos anos o número
I

A paciente fá se encon- 'de embolias . voltou 'a au

trava em plena reconvales- mental'. A' operação de
i

cença e pensava no regres- 'I'rendelenburg assume, por
I

so ao seu lar, na sua fa- ..sso maior importâncias até

mília e nos parentes e 8,mi-I.-,,:·'================-=-=.-..::::,"�"='::'-
gos, A operação de uma ül-

FLUX
"'"

cera no estômago dec�rrera I ,o - )EDAT INA
bem. No 170 dia depois des-

.

,. .'

nua

mo depois de íntercêptada,
a artéria pulmonar. Outros
trabalhos de Vosschulte e

dos seus colaboradores têm
- ,

1)01' abjetívo de aliviar a

),:arte, direita do coração
durante a operação. A ope

ração de Trendelenburg se

râ=rro ano de 1958 com cer-

teza um dos temas de maior

atualidade da eírurgía.
Ernest Burkha�t

Alivia "

as colicas uterinas
-

lenburg".. Esta raríssima

,( intervenção [unto sao COra

ção foi desenvolvida há cer

ca de \)0 anos pelo cirurgíão
alemão 'I'rendelenburg- à

base de investigações e ex-

ta operação uma embolia
pulmonar, está complicação
tão temida na fase .pós-ope
ratórla, transformou a re

convalescente numa mori

bunda. Um coagulo origi-:
nado por uma trombose én-

Peia l?f.o de seus ecmnonentec Analge
,lna - Beladona, ...,. Pb;cldia e Hama

ln2lls, a l"L'OXO-SEDATINA alivia pron
ttilJ!çnte ss collcas literlÍlas. Combate as'

1r:e-:�arll'lad�s fiM funç6e:; perlodicas
dM . senhoras.

S CLlre.l<r.t.e e regulãl10r dellSaa ttinç6ea.
,..;

ousadas, mas raras e mais

• ração e os pulmões.
O Dr. Vosschulte não .he-

sitou um' só momento em

proceder à intervenção c.o:.:
nhecida sob a designação
de "operação de.Trende-

perlências que se prolonga-

I·

�

, ��

Homens de ação fumam
-

"!

'

LINCOLN
'.

"-

o dr. Abelardo da Costa qual ja . prestou o devido

Arantes, Juiz de Pire'ito da compromisso e está no

exereicio do cargo, pelo que

serão considerados nulo'! é

de nenhum efeito todos os

atos avenças e convenções
..,.

.

que
I

celebrar sem a ass.is-

tência do. curador. Para que
a notiCia chegue ao cenhe-

Desnecessário apresentar-se sem .e�periência nece�sária.
'ribLiÍntes dn Montepio ,.'10

b:,tado e 'lnstitutos, Caixa,

TERIlENO
Senhores � Senhoras CI)I!-

Salario 'Cr$ 4.500,00 e gratificação anual.
� '.... ./-

Feonômica, v-el1de-se um 10-

:2 sito á Rua Casemiro de.

Apresentar-se nas Lojas Pereira Oliveira
Abreu, Estreito, com 12 p'Jr
20
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.

l�x·lnterno por .concurso .da
,
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DOENÇA& DE SENHORAS
PARTOS - OPERAÇõE8

PARTO SEM DOR pelo método
psico -profilátíco.

Cons.: Rua João Pinto n, 10,
_. das 16.00 às 18,00 horas
Atende com horas marcadas -

Telefone 3035 - 'Residência:
Rua General Bíttencourt n, 101.

ANuAL ....................

DR LAURO DAURA

Cr$ 400,00 C'LI1HCA GERAL

"

.

200- i"�_"'<',""�'
, E:speciaIísta em moléstias de Se-N.o avulso

ANUNCIOS nhoras e vias urinárias.
Cura radical das infecções agu
das e cronicas, do .aparelho ge
níto-urtnãrtc em ambos os sexos

.i)oenças do aparelho Digestivo
� do sistema nervoso.

Horário: 107'2' às 12 e 2% às 6

horas, - Consultório: Rua 'I'ira

dentes,'12 - i.o Ar-dar - Fone:
3246.

.' Uma casa, situada na rua- Gonçalves Dias (Ponta - Residência: Rua. Lacerda

Leal, Estreito)
.

Preço Cr$ 70.0QO,00. Coutinho, 13 C-Chácara du Espa-

Tratar delo telefone 3811. nha :._ Fone: 3248. "

1

" " '"

"

! ,

O ESTADO - O maís antigo diório de Santa Cata1'ina

Felipe -Schmidt 99
FONE-'3560

Chefe do Serviço de Otorino do Hospital
dê Florianópolis _ Moderna Aparelha

.

gem Suíça e Norte-Americana para Exa
me dos O'lhos. Receita dê Oculos por
Refrator Bausch Lomb. Operação de

Amigdalas por processo rnodemo '

CONSULTORIO RESrDENCIA

DR. EWALDO SCHAEFER
Clínica Médica de Adultos

e Crianças ,

Consultório - Rua Vjctor,
Meirelles n, 26.' .

Horário das Consultas - das
15 às 18 hs, (exceto aos 'sábados)
Residência: R!,a Mello' e Alvim,
n, 20 � Telefone 3865.
-------_.-

r. LUII,t\.'l'O
FILHO

Doenças do aparelko respiratório
TUBERCULOSE

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA
DOS PULMOES

Cirurgia .0 ToraI
Formado pela,.t'aculdade Nacional
de Medicina, Tisiologista e Tíslo •

cirurgião do Hospital Nerêa
,

Ramos
Curso de especialização pela
S. N. T. Ex-interno. e Ex-a.ssis·
tente de :-Cirurgia �do Prof. Ugo

Guimarães (Rio).
.

Cons.: Felipe Sçhmidt, ':l8-

For. e 3801-
Atende em hora marcada

Res.: - Rua Esteves Junior, 80
- Fone: 2294'

-

OR.

OR. N.I!,;W'l'ON J:)'AVILA

CIRURGIA GERAL
Uoenças de. Senhoras _' Procte
logia _ Eletricidade Médi('a
Consultório: Rua Victor Meí

re lles n. 28 - Telefone !i�07.
Consultas: Das 15 horas" em

diante.
Residência: Fone, a.422

Rua: Blumenau .'l.• n..'
.

'.

DR. "AYRT'ON'� iDE''iOU',C;iltA
DOENÇAS DO "PUJ-MÃO -

TUBÊI{'()ULOSE
Consultório ��'_Rua felipE: •

Schmidt, 38 _" Te'" 88Q1. .

"Horário das;1 às 16 horas.
Residência -::- "Felipe Sehmidr;

n. 12'1. ;:.. •.

I' �R. JULIO DOLlN vIEni�-
I MÉDICO·

I' Especialista em Ulhos, Uuvidos
'Nariz e Gargimta _ Tratament�

e Operações
Infra·Vermelho - Nebuli�:tção

- Ultra·Som -

(Tratamento Ue sinusite S\lITI

p!>eração) .

Anglo-retinoscopia - Receita de
Oculos - Moderno equipamento

Ide Úto·Rinolaringologia
(único no Estado)

,
.

aorário das 9 às 12 horas -

das 16 às 18 horas. ,.I Consultório: - Rua Victor
I,: Meirelles 22 - Fone 267ó

Residência - Rua São J(lrge,
n. 20 - Fone 24 21

DR. HENRIQUE PRISCO
PARAISO

MÉDICO,
Operações _ Doenças de SCl·ho.

ras _ Clínica dI! Adulba
Curso de Especialização no

Hospital dos Sel'vidores -do Es.
tado.
(Serviço do Prof. Mariano de

Andrade).
Consultas - Pela manhií no

Hospital de Caridade.
Á tarde das 15,30 horas f:m

diànte no consultório à Rua :Nll'
.

nes .Machado 17 Esquina de f:ra·
dentes - Telef: 2766.

.

Residência - Rúa 1;'res,d�,lte
Soutinbtl 44 - Te!.: 3120.

DR. CLARNO G.
GALLEl'Tl

_ ADVOGADO
Rua Vitor Meireles; 60,
FONE: 2.468

Floriimópolis

\

VISltE_ A LOtA l

Rlía·Deodoro;í'n.o �5 � Te1.C3820 .

i �eAR E' RE'S:rAU���-r:E�"
I "MONf.'E�J.;IBA.O,�' I
, AMBIENTE EXCLUSIVAMENTE FAMILIAR I
'e CARDÁPIO ESCRUPULOSAMENTE SELECIONADO ,
c ESPECIALIZADO EM PRATOS Á BRASILEIRA E ·ARABE' II. A BRASILEIRA A ARABE

.,-I
Filé de peixe

" Bife a diplomata Kib'e crú, c,
____

c 'Bife completo Grão de bico com gergelin
, {. Bífe ao garné . Espeto oriental o

� Bife a 'cavalo Kafeta ao espeto Ii Bife' aceboulado Coalhada sêca .

� Bife mílánesa com- salad� de batata Beringela recheada .,-I Risôto de frango Kibe Labanie

� Fr-itada de Presunto Abobrinha recheada 3,,� I-iomelete de presunto Homelete
Peixe a jardineira Além de outros pratos a serviço La �,-j Peixe com môlho de camarão Carte

/ ,,'
, Camarão com palmitos -

i BEBIDAS NACIONAIS e ESTRANGEIRAS ,
.t Serviço.culinário apto a qualquer exigência. ,_, EM FR:ENTE AO CINE RiTZ _ BEM xo CENTRO DA
! . CIDADE' -'.' , ,
.._.().._.().....o.....6....()...().....o....()�()_()....()._.'()....()....().......()- FI�i
�Hilm__iilill_!1I11 F 'nllllllllllill!!!lIIIHiI_1illlllil 611111Iillll!lllliililliMilErilR.\\\���� _

.

DEPARTAMENTO DE-SAÚDE'PÚBLICA
Planlões de Farmácias
MÊS DE' FEVEREIRO

.. '-r
':.. •

�

,.
'\.. �

,

�tf.a r�drO��E)1"0: -1627IN_ . '1'
,

Húa 24,he Maio, 895 '

l. ',-/
O i!e�'viço noturno será efetua'(:!o'pe1as Farmácias nó CANTO e

DIANA. 1 .. _

I
A pr�sente tabela não poqerá ser' alt.:r�'lda seno prévia í\.l.lt:J'i:ação dêste IDepal't';me 1). _

.

.

- i, ,,'

D. 5. P., Ja' ,�

� '".
,

"

Luiz Osvalido d'A�ampora, .

J..',!. \
.

'

r I
.

_

'. I�spetor de :I<'a.rmácia,..
'

I
" ;. _

-"',
-- I1I11Ii1ii!§llll_mll!l�.I�i.llliiSlD1ill!illllllli[(l••J��!.iJ_��:!,��",,�

DR. -HÉLIO BERRETTA
MÉpICO

Ortopedia' e 'Traumatologia
Ex·internó por 2 anos 'do Pavi
lhão Fernandino Sominsen da IISanta Casa de' São Paulo.
(Serviço do Prof. Domingos
Define) - Estagiário do Centro 15 - sábado (tarde)
de Ortopedia e Traumatologia e

I
J e - .domíngo

'do Pronto. Socorro do Hospital
das Clínicaa de São Paulo. . I < •

(Serviço do Prof, G.0401
Moreira 1.�

...8 - aa reíra carn.
- . Médico do Hospital de Cario ./

dad,e de. Florianópol�s..! II
22 - sábado (tarde) . Farmácia Catarinense

- Deformidades congemtas e ado . _.'

.

quiridas - Paralisia I�fantil -. 23 -,. domingo '!i'armácia Catarinense
Osteomielité - Traumatismo -

\
Fraturas. '.

-

Consultas: Pela manhã no lIos. O serviço noturno será efetuado pelas farmáclas ;� ..nto Antônio, Notur-
pital de Caridade,. das 15 às 17,30 ria e Vaória. situadas às ruaí! Felipe Schmidt, 43, Trajàno' e- Praça 15 de
hOI'as no Consultório. Novemb.ro, 27.
Consultório: Rua Victor Mei·

. O p' lantão diurno d'd t 12 1330"'-
.' .

relles n. 26. .
,compreen 1 O en re e , ••aras, se.r� efetunào

"

Residência: Av. Mauro Rumos pela fal'mácia Vitóri-a.
n. 166 _. Telef. 2069. .

Motor ideaÍ para barcos de, recreio e ,para 'outros barcos simila

.ces, além de esplêndido para'motor auxiliar de barcos � vela.

Completamente equipado, inclusive p.ainel de,instrument?s_,_...

�m
Dispomos para entrega ime-diata, nas seguintes, capacidades:

5,5 HP gasolina 80 HP Diesel
11 HP

" 80 HP " (direita e esquerda)

I 35 HP _�
" 103 Hp·" '" "

...

50 HP
" 132 HP

84 HP
GRUPOS GERADORES - "P E N T A"

Quaisquer tipos pé\ra entrega imediata _. Completos - Com

motores DIESE'L '"PENTA", partida elétrica _. r:adiador _

·filtros _ tanque de oleo e "demais pe�'tences; acoplados' dire
tamente

.

com flange' elastica a AÍternador de voltagem _

trifasicos 220 Volts - com excitador _ 4 cabos para

ligação e quadro completo de contrôle; todos conjuntos estão

assentad0s sôbr'e longarinas prontos para' entrar em funciona-
mento.

REV�NDEDORES AUTORIZADOS PARA O ESTADO JlE
_

..... " .

SANTA CArARINA ,

MACHADO & Cia SIA.Comércio e,Agencias
(Rua Saldanha Marinho, 2 _ Enderêço teleg� "P R I M U S" m

Cx. Postal, 37 -. Fone 3362 - FLORIANÓPOLIS W.
[f-..:::rc:�f§JêªE::ir.=r�ª·pE:!E2L:êt-ª1§!EêElêêã

-----

1 - sábado (tarde)

? - ãomingo
..-

B -"sábado (tarde)

.9 - domingo

2 e 16 (doniingos)
. ,
'.' 9 e 2� (dol1lÍngos)

L E I Ac-.

ASSINE-

DIVULGUE-

"U E S T A o ()"

R·R I TO
-- :0: __,_

ALFAIATE do SÉCULO

-:9-: -'-
Rua' Tira,dentes, 9

L A V.A N D O COM
-

-,

Farmácia Vitória
r

Praça 15, de Novembro, 27

Farmácia Vitória Praça 15 de Novembro, 27

Farmácia Esperança
,

Rua Conse�,heirQ Mafra

Farmácia Esperança Rua Conselheiro Mafra

Farmácia Moderna J'?ua João Pintá

Farmácia Moderna Pua João Pinto'

FarmAcia Sto. Antônio Rua Felipe Schmidtl,43

Hua Trajano .,

Rua Trajan_o

-. .

.E S T R E I'T O

Farmácia :aO CANTO'
.

,
.'

..

Farmáciá INDIANA

VIAGEM --(OMf·SÉGÚR·ANfrA A

. E RAPtBEl �

,

Só NOS, CONFORTAVlEIS--MICRO-'ONIBUS

DO

RÁPIDO .rr;SU�·:�RtjlLElRorr
Florianópolis - ltajaí

..Agência:
• "

1

- JobivilÍé '_ Curitiba
.Rua- beo�ro esqui'n� :' 1
Ruá Teneilf� Silveira ,

�
-

..; .

Virge,m E'specimidade,
,da (ia. WETZEL INDUSTRIAr:_ Joíoville � (Márea Reglslrad_)

le;I11DtO,," � dinheiro '.
"'."

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



·'0 Est.dou.o maIs anUlo [)Iárto de Santa CatarIDa .�.
5Florianópolis, Sexta Feira, 14 de Fevereiro de 1958

• -------------------------------------�

Predo'
tecllica

Direção de Milton Leite da Costa e Rubens Costa.
,-'

. lo,bO" .para f958.
.Iuti d..

instrumento. Ora, a segun-

,

ma ·encl� da' decisão não comporta pe A·literatura" nó enfanlo m,a rá ,bem represeRtadi, espe-"',') U nhum dêsses recursos. Não

Agravo. Reforma da de" agravo n, 2.539, da co- mento no art. 266, n. I, do se enquadra em qualquer cialmenfe pôr au101e.� estran.geiros - "Dicionário de Artes
cisão agravada pelo próprio marca de Florianópolis, em Cód. de Proce�so Civil. dos casos de agravo de ins-

juiz que a proferiu. Remes- que é agravante "Sul,Amé-I Inconformado com a de- trumsnto enumerados- no 6ráficas."" O primeiro I�nçime�to do' ano
sa dos autos à superior íns- ri� 'Ed,errestres, Marítimos I

cisão, agravou o autor.. O art. 842 do coo. de Pro- -' "No que respeita à exe- RA.. .. ? e Querência", de Júlio Sér-
tância, Aplicação do art. e ci entes, ....Companhia de dr. Juiz A QUO reformou cesso Civil, nem tão-pou- cução doplano de reedições, I Explicou-nos, a seguir, o glo

-

de Castro.

845, § 7.0, do Cód. de Pro- Seguros", e agravado Hor-
r
a decisão agravada; dando co no art., 846, que prevê' embora não tenhamos con- Sr. Henrique Bertaso que, _ E COm relação a lite-

cesso Civil. têneio Batista dos Santos: I por justificado o não com- o agravo de petição, por seguido realizá-lo plena- Uma vêz concluídas as edí- ratura didática?
___. O disposto no �rt. 84�, ACORDAM, em Câmara

I
parecímento do advogado isso que não implica a ter- mente, tudo fizemos para ções ora- em trabalho, pro- ,_ No que diz respeito a

§ 7.0, do Cód. de Processo Civil, por unanimidade de
I do agravante à audiência minação do processo prtn- que. as solicitações mais piclando o necessário desa- êsse setor a produção será

Civil só tem 'aplicação quan I votos, não eonhecer do re-
I

de instru�ão e julgamento. eípal. .Est� prosseguirá nor- urgentes do público fossem fogamento, a "Globo" vol extremamente diminuta,
do da nova decisão couber curso. Custas pela recor- Requereu então a agrava- malmente. atendidas. Em vista disso, e tará a examinar os origí- muito embora, em príncí
agravo de petição ou de 'rente. I

da à audiência de instrução Daí o não conhecimento dadas as llmitações de nos- nais que lhe vêm sendo pro pio, esteja a Editôra empe�
instrumento', conforme res- Em ação ordinária I in- a remessa imedisaa dos au- do recurso, incabível na sa's"cotas de papel, vimo- postos incessantemente, ad- nhada em publicar traba-
salta' do .texto legal. tentada pelo recorrído foi a

I tos a esta instância.jno-, têr- espécie. nos impossibilitados de sa- quirindo direitos autorais lhos de autores rio-gran-
,.
Vistos, relátados' e dís- .ré, ora recorrente, absolvi-

f
mos do art. 845" § 7.°, do �lorianópolis, 4 �.! ju- �isfazer os desejos de nos-, Irancêses, inglêses, ale- denses, Vale a pena consíg-

cutidos êsses autos de: da' da instânc�, com funda- Cód. de Processo Civil.
I
nho, de 1956. sos leitores, relativamente mães, espanhois e norte- nar, a propósito; o recente

Todavia, como alega o Osmundo .Nóbrega, Pre- .

a novas publicações há �mericanos de obras de oferecimento que fizemcs à

P
.

A R 1.1 ( I P A ç Ã'O autor e ressalta expressa-
I

sidente e relator. muito anunciadas". ficção. E passou a citar os Secretaria -de Educação e

FRANCISCO CARLOS e ARMANDO HENRIQUE, mento do texto legal, êste Alves Pedrosa. Estas as palawas iniciais lançamentos, neste setôr, Cultura, de premiar o me-

dispositivo só tem aplicação Ivo Gilhon. do Sr. Henrique Bertaso progsamados pata 1958. lhor livro destinado ao uso

quando danova d�!são c�u Fui �regel'lte, ,Fernando, da. Edltôra, Globo, qua�do - Lançaremos, dentro da das Escolas Primárias. Aceí

bel' agravo de petiçao ou de Ferreira de Mello.
',' I fl'l-llSemo.s . sa�er' se o pro- 'Coleção Nobel, mais dois tando a proposta, aquele ór-

,

.

-_.- grama editorial de 1957, de livros de Somerset Mau- gão governamental deter-

E S C O L A ' DE B 4 t L f I
sua firma, fôra cumprido. 'gham: "Estritamente Pes- minou a abertura de =o-

ALBERTINA SAIKOWSKA DE-GANZO, AVISA I
Durante lOI��o tempo ti- soal", uma confissão auto- curso para seleção duma

AS CA'NDIDATAS 'AS AULAS .DE BALLET QUE
vemos oportunidade de pa- biográfica e "Don Fernan- obra destinada ao 1.0 ano

ABRIRA AS MATRICULAS NOS DIAS: 12-13-14 Iestrar com o diretor da do", 'delicioso livro sôbre a das escolas de zona rural.
DE. FEY.EREIRO DAS 15 AS 18 HORAS, E AS AU- "Globo", ocasião em que .Espanha e os espanhóis, De O concurso, instituido atra-

LAS COMEÇARÃO bIA 13 DE MARÇO P. V.
' ,

� .fomos informados do plano Pearl Buck temos três li- vés do Centro de Pesquiza�
��'ianópolis, 22 de Janeiro de 1958 de produção da editora gaú- vros de extraordinário in- e Orientação Educacionais,

.cha para o ano que ora se terêsse: um é a sua auto- seção técnica da Secretaria,
inicia. bíogralla, a que daremos .está, como de resto já foi

Assim, o quadro das prí- possivelmente 'o título de I noticiado pela imprensa, em

meiras edições �egistra 103 "Minha Vida", e mais as fase de julgamento. O autor

títulos, num. total de 127 I novelas 'Vem, Minha Ama- do melhor trabalho recebe

volumes, e 01 das reedições I da" e "A Flôr Escondida", rá como prêmio a publica
apresenta.128 obras, que se ICharles Morgan, autor de ti ção do mesmo e o pagamen
desdobram em 155'volumes. "Sparksnbroke" também se to antecipado da porcenta
-

- Prevaleceu o critério
I
fará representar em 58

com.rgem
habitual sôbre o pr:ço

da-qualídadq na escôíha das seu último Jj.Vl'O, "Challen- de .capa.. E' C_Qm satisfação
ob,ras que vão ser lançadas ge to Venus",. ainda sem ti- que procurall)os cooperar

em.,1'9'58· - di::i-nos . o Sr. tulo em po.rtugules. 'desta -forma' no sentido de'�

Henrique Bertáso, acres- - E -quanto à

literatUl1a!,
l.j.m enriqu

..

:ecimento maio!l'

'centando: "Só publicare- nacional? (la bibliografia fundamental
mos O que se nos afigurar ;_ Nêsse setôt um livro para as Escolas Primárias

I
bom. Devo 'explicar, poré�, que por. 'cérto despertará o' do Esta�o.· ,

que nestes últimos anos te- maior interês_se pela sU,âI" NO'sei6-l' de ouras de na

mo-nos dedicado especial-' né'�reza, �bem como peloJh�reza filo�ófica e educacio

mente a livros de natu:reza �e -io autor, é "MemÓ.,.' ·nal a· '"GIQbo" publicará no

"
téeníca e científica, e as rias", de João Neves da priineiro trimestre do ano,

'obras fundamentais de re- Fon�ourà. Reynaldo Mou- a "História da filosofia",
• ferência, CQIr}O -dicionários' ra, que tanto SUC!)SSO fêz de Ganzague Truc; e', no se

'I':-enciclopédias e altas geo- eom "Um:'.Rosto Noturno" 'gunao -semestre, a Psicolo

: gráficos'''." 'e o. "Ràdér da Carne", pu- :gia Experimental, de J: de

I - �uer dizer, então, que 'blicarâ um livro que Erico 'la Váissiére, S. J., bem co

I a "Globo" está abandonan- Veríssimo' considera talvêz IriJ:O_â "Il'ltrodução à �uca
do o campo da literatura? o melhor do autor: é "Ro-I ção", de William F. Cunhin

I, - Longe disso. Estamos I·ltlal'l.ee no Rio 'Grande", his- gham.
'

apenas observando uma
I
tÓlria intensamente dramá- I OBRAS DE

I
'2spéele de 'pausa, que, en- tica. Ainda na ficção apre-I DIVULGAÇÃO
tretanto, não deve ser in- 8el'ltaremos um, autor novo,

' As c.oleções "Tapete Má�
"

tErpretada como um perío- Barbosa L.essa, num exce- gico" e "Fundo de Cultura

do de inatividade, pois a lente volume de contos gau-
.

Gera!" serãe enriquecidas
, edição de obras técnicas em chescos; "O Boi de Aspas' de alguns novos volumes,.

I
.......... , 1 "M

"

,

que estamos empenhados é de Ouro". '

como, por exemp o, a a-

tarefa árdua e coníplexa. Q ,Fora da ficção, gostaria
I
gia dos Números", de Paul

lançamento- ,de trabalhos

I
de chamar a atenção dos' Karlson, "Introdução à Mú-

I
� dessa natureza de:Pen� de leitor,es para o livro de Ray: sica", de Luis Cosme,
! uma-equipe numerosa e va- múndo Faoro (um gaúcho "Obras Primas da Música
I
da�a: e:r{g-enheiros, tradlu- residente no Rio), "Os Do-

.

Universal", de Da�id Ewen

'tores' especializados, r.evJ- nos do Poder". E' a história
I
em dois tomos e 'aéresc-i-

sor,és técnicos desenhistas, dó patronato, políti,ço bra-
r

do de ,estudos sôbre os prin
ttc .. Poueas 'são, aliás, no sileiro; obra, originalística, I cipais compositores brasi..:

,j mundo i�teiro, as 'editôras tavez única no gênero en- leiros, '�História das Gran- -

que se podem: .dedicar, ao lre nós. Gui�rmino C�·I des Óperas", 6.° e _7.0 vols.,.
mesmo tempo, à literatura sar: além de estar coligindo de Ernest Newman, "O Ho-

e. l.vros de caráter ténico e anotando 'os trabalhos es-
I
mem e as Línguas", de Fre-

I

ou científica. parsos � Alfredo Ferreira' derick Bodmer, e "História-

I .
Nêsse teriaIO, além de Rodrigues, que sairão sob

I
das Ciências:', de S. F. Ma-

reedições revistas e- amplia- o título "Homens e Fa.tos i son. '

'

,

das de, obras eomo "Elnge- da Revolução Farroupilha", I .

- Literatura infantil Eri'
,

nhai:ia Sanitá!ia", de Antô- tem quase pr-onta a sua co Verissimo promete e�

nio Siqueira, "Formulário "História do Rio Grande do I crever mais livros para a

: Técnico", -de Ruy Honório Sul, a mais completa até
I
infância, mas is8P já para

, "

Bacellar, e "Física"; de hoje a�ecida. 1959, depois �e terminar o

Kleiber, encontram-se em . Já <fuma natureza �ais terceiro volume de "O Tem

preparo 17 novos trabalhos, sintética" mais preciosa pelo po �, o Vento" - esclarec�

entre os quais se inchiein: que contém de informasao, o Sr. Henriqqe, Ber!aso. -

Enciclopêdia Técnica Uni- é a "História Geral do Rio Por ora trabalhamos na eJi

'yersal - organizada pela I
Grande do Sul" de Arthur. �ão de contos de Andersón,

Seção Técnica da Editôra Ferreira'Filho. ,pois descobrimos aqui em

r
_ Curso de Hidráulica "':"'1 - Finalmente na poesia Pôrto:,." AJ�gre uma ,ilustra'

I de Eurico Trindade Neves;' lançaremos d�is livros de dora que nada fica a dever
!
- Lajes, de Olsen e Remi-' poetas gaúcho,s; um é "Can às melhores da Europa.

I tzh�ber; _ Eletronica, d�ti�as., do Tempo Velho",
.

de Aliás �la é europeia, mas

'Corcol'tm e Price. '1"1 io Silva R' ,
'-mI�cDcada entre nós. E'

,I � , l'

: MAS, E � LITERATU�

Agravo n.o 2.539, da co

marca de Florianópolis. I
Relator: Des. Osmundo Nó-.

brega.

,

tem o prazer de participar aos parentes e amigos de

seus pais, Carlos Alberto Cardoso
.

e Maria Bernadete

Viana Cardoso, o nascimento d'e seu irmãoaínho CAR

LOS ALBERTO. CARDOSO FILHO, ocorrido dia 4 M

MaternidadéDr, Carlos Corrêa.
Fpolis, 4 de fevereiro de 1,958.

------------------

CONTADOR . (r$v '6.000,00'
Precisa .. se Contador com prática de contabilidade

mecanizada e chefia de escritório. Salário Cr$ 6.000,00 e

gratificação anual, Desneqessár'io apresentar-se se não

possÚir os reqjuisitos exigídos. Apa-esentan-sa por carta

ou pessoalmente nas Lojas Pereira Oliveira, Cons. Ma- S E N S· A ( '10' N A L! !
ira, 6 . SABADO - DIA 8. AS 21 HORAS. - GRITO DE
.----,-------...,...;-----------------

ESTRQDISTA CARNAVAL DOS VELEIROS DA ILHA

'CONVIDA-SE' OS SÓCIOS E EXMAS� FAMILIAS'
Precisamos func ioná.rio com, prática de serviço ,(1€

ilçhario' de estoque, recebimento de mercadorias, cálculo
ele faturas, etc.

,

Desnecessário apresentar-sé se não 'possuir os re-

.: qúisitos indicados.
.... Admitimos urna funcionária, com prática de datilo-

...

Exige-se referên�ias.
.

\' ! grafia. As candidatas deverão apresentar-se, diáriamen-
Salário inicial Cr�r 3.000,00, com gratificaç'ãó anua:. te, das 8,00 �s 10,00 ho.l:as" :�.aos nosso.s, e�.critórios, no

.I'�•• 0s c�n�lidatos devem 'ap'f.?s<{iútàr--se! ruis Lojas- Pé -. �difíc�o IPASE, 3.° aI?-aar, �ará as' pfovàs tle habilita-
r1:ll1'a OlIveira·, Rua Conselheiro Mafra, N. 6.

_

çao ...=_�TMA. _,__:_' .-:.. _

oe escolha pela e.ti:queta
,

/

D A T.I L - Ó G ,R' A F A

SUí" Rova nmpa °anata...
p�ra o homem m'oderno.!"

·'d.mp�
� confecciona,do. em quatro talheS'
e ·em 32 tllmanhos. Seus tecidos e aviamentos
de alta qualidad-e e, pré:-ene:olhidos.

• Voe! se sentirá bem, p-ois', o 'côrte IMPERIAl
EXTRA é t 00% anatômico, muito mais conforú."
e muito mais degante.'

.

• Sua nova roupa - IMPERIAL EXTRA· '_ cd

prpntinha para voca vestir. Não há longas esperu
nem demoradb provas,

..

Gorar/ido p.or

TECIDOS E �RTEFATOS FISCHER S/A
Rita Protes, 374 - 'S�·o Poulô

35 anos esr:;eciali!o�o nc. ramo çJo ves/udrio,

• ."",*,,,,,,,
..
; �,'..;..� .-� ..-.-

•

I cia dobras
.r gramada

'v
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Flortanópolis, Sexta Feira, '14 de Fevereiro de 1958 o ESTADO O mais antigo diário de Sânta Catarina
._--_.,��-'---_ .

...,

l
_ �. ,

I

IDO RiO IJUORMAM QUE O SR. PRESIDENtfDA R�PÚBLI(A �SSINOU DECRETO{ONCEDENDO À MAIORIA DAS �NTfD4ÔÊS)O PAíS AS SO·!
• lUçõtS RIlATlV4S AO A�O PASSADO. PARA SANTACATARI:"A 'TOCOU 225 MIL CRUZEIROS ASSIM DISTRIBUIDOS: fEDERAÇÃO ATLÉTICA I
ICATARINENSE. CRS 10.000.00; FEDERA�ÃO CATARINENSE DfUNIS, CRS 40.000.00; FEDERAÇ�O DE ESGRIMA DE SA NTACATARINA, CRS .. i
I / .: �,

'.

·1S.000�00 e FEDERAÇÃO AQUÁTICA DE SANTA CATARINA, CRS 100.000,00
.

I
...............il•••88®.�.�$(j\I�•••••••®�•••••Sl Ge••••••••"•••••••••••••õ••••••••••••Ui�••� I �•••••••••••••••e.8.�.�fI•••••tJ.�O®�G•••••9·,

Com o titulo acima, .es-I confirmada, Ontem, o disci.,

creve "A Gazeta Esportiva", . plínado goleiro manteve de-

de São Paulo: I morada palestra' com os

.

"Está plenamente confir-
'

membros ;do Departamento
mada li noticia que A GÀ- de Futebol Profissional, srs.
ZETA ESPORTIVA Inseriu Mario 'Frug luele e Nicola

em süa -edição d-e ontem, .80- Galucci, quando estava pre-
I

.

bre a decisão do arqueiro sente também o tecnico Os-

Nivaldo, vinculado �o '.Pal:' valdo Brandão.

meiras, de abandonar o fu- Nessa- oportunidade ,o as

tebol. Aliás, esclarecemos sunto foi oficialmente resol

que há dois meses mais ou vido, (O Palmeiras atendeu

menos, o disciplinado pro- ao pedido de Nivaldo que

f'issional bavia manifestad� assim já está desligado do

desejo de deixar O' "socer" clube esmeraldino. O com

remunerado, para se dedí-
. j.romisso deverá ser rescin

cal' a determinado ramo de dído mas-o atestado libera-
,

Escreveu: DUARTE Era o 1. tento da partida. càndo-a' em vantagem no' de fazer bôa apresentação' a uma hora e trinta minutos, comercio em Plorfanópclis, torio ficará 'em poder do

Devendo cumprir mais um Continua o Bocaiuva atuan marcador. I na primeira etapa, quando em plena Praça 15 de No- sua cidade natal, Permane- gremio esmeraldino, de 801'-

compromisso no campeonato �IO bem, procurando a todo ".Deste momento em diàn- I <;onseguiu' equ ilibrar as vembro, sem condução para
j
teu no Palmeiras .atê agora -te que Nivaldo não poderá

especial de profissionais, o custo o tento de. empate, te, não �ais vimos a linha I
ações. Na "s'egunda etapa, suas casas, na Trindade e' para lião criar situações e defender outro clube, como

Bocaiuva E. C. dirigiu-se que finalmente surgiu aos .dianteira do Bocaiuva , em
I
como já dissemos, /0 Amér i- Palhoça respectivamente.

i
por outro lado, demonstran , profissional.

sábado à cidade de .roinvile, 34 minutos, quando Lio en-. ação; pois não conseguiam I. ca não teve dificuldade para Atitude incoerente. esta do' do o seu proposito 'de cola-

'onde enfrentaria forte, c�n-. dereçou um espetacular ultrápassar a linha divisó- '<,batel' seu adversário, que Tenente Adão, po.is uma vez borar, enquanto fosse põs- Assim está oficialmente

junto- do América local. passe a Chiquinho que não .ria (lo gramado, devido ao nemssiquer apresentou re- que servem ao clube, mere-, sivel. <» f,ncerrado o assunto e o dís-
"

Precisamente às 16 horas teve dúvidas em atirar con- amplo dominio do América'j s:is�ência. Na' 'arbitragem' cem um pouco de atenção, ABANDONOU-O FUrE- cíplinado arqueiro está de

e Úint:;t minutos, o sr. José tra a meta americana, ludí- Aos 19 minutos, Den del funcionou o sr. José, Silva, para que fiquem satisfeitos�. BOL! "malas prontas" para via

Silva ordenou o inicio da briando a vigilância de Bos;
.

dentro da grande área chu- da' F. ,C.",'F .. -com, bôa atua- e atuem cada vez melhor. I Hoje, voltamos ao assunto [ar para Florianópolis, onde

peleja, com' as equipes for- se e estabelecendo o mar=- ta forte, -conseguirrdo ludi- -ção-
,,'

,

Declarou o Comandante Al-' para dizer que a noticia que passará a dirigir importan

marido assim: América com cador dej'l a' 1, com o brâar _H�l�o, marcando; A dupla de bandeirtnhas berto _Nogueira de Souz;; I divulgamos eom absoluta te escritório de rep.resenta-

Hosse, Mazico e Beco; Nil- qual terminou a- primeira terceiro tento de sua equi- de. Liga JoinvJ!�nse de Fu- que a atitude já citada, foi
I
prirnazta, está totalmente ções". '-�

ton, Ceceu e Cocada ; Para- etapa-da partida. Decorrido }'e \0 'úllimo datarde,
.

tebol, anxNiou' muito bem a �róprla do �\' ,�hefê ,da Déjl_ --:'�-L-T-IM- A S--'E S P O' R T I V·A.S----:guaio, Dinhio, Den, Eueli- o prazo para o descanso re-" O \nível ":d:fsciplina�' era arbitragem. iegaçao, pOIS rrao houve ne-
. U '

. _.

d�s e Alemã,o).O Bocai uva; g\Jlamentar, voltar,am a
�

ótimo, qua!1,?o aos 22 minu- A renda da partida foi""r�um� ,orde� da pr�sidê�-I O estraordinário �'row�r" de Sa�ta Catarina no pró- ..

com IÜÜo, Bongae Carioca; cancha as.�uas �q,ui.pes, no-, t�s Mancelíào resol�e,u 2.gre, ele Cr$ �.865,00. .:- era do, Bocaiuva, ,no sentI-I Man-oel Silveira abordado xímo Brasileiro de Remo

César, Nilson-e Tião; :Man tando-se ja de IllI,CIO a su- dlr Ceceu, desfenndo-l-h€ 1.0 tempo: 1 x 1 - 2.0 do de que- os atletas não pela reportagem Qe'''O ES- marcado para o proxrmo
celíno, Lia, Chiquinho; Adi- perio.rida�e·a�e�.i�ana., I' violento pont�pé, quando o terppo : 3 x L."

.

fossem levado, em' easa. ! TADO" qu-e-e inret'pe]e�l sô- mê:..:" na Lagôa Rodrigo de'
kio e. Zacki. o- B�cJl.luva InICIOU a eta-

i
'Htleta ,amencano. estava. ' O Bocaiuva concedeu 10

.

'Atitude conCle'náve�1 .esta
I
bre a sua propc:bda ,saida l"n:tas. Força, rapaziada!

A equipe b�quens� come- pa complementar, com Sua ,>em bola. Não conheéemos eséa�·teios, enquanto o Ame do chefe ,da deleg�ça? bo-' ào�Clube Náutic0 Mal'tmel- -x-.
çoli 'a partida. claudicando linha atacante bastante re- os"motivos·da'referida agres rica concede'u apenas ·4. quense, _

uma vez que não Ii, teve oportvnidad:! de de- A seleçã<! da Capital rea-
�bastante, seúdo que de '14. 'cu�la, dando 'op�)j''tun,ida- : <ião, pois, Ce�eu êntrou frr- Acompanhou o Bocaiuva hoilve_ interf�rência. dl1_ di- chirar 'que de tato deixou as :ízou novo ensaio na noite
minutos de jogo'·em dia:nteJ (�e 'pal'a que o� americanos me na bola" conseguindo I como chefe da delegação, o 'I :etoria do cltibe, e levando- fileiras do }"lbr')-nerr'I0 d� d(> ante-ôntem r: hoje, ram
eonseguü�" .eg�ilIbral: as :s�e...agjgantassem dentre das captura-Ia de seu adversá-I

sr. TENENTE. ADÃ9, que se em cont� que em outras Rua João Pinto, não entran- hém á noit-e, efetuará mais

açõ.e�, �ffio" (lando 'Ü.p(')(�unida:; (lll?�tr�" _!inh,as forçan�� ,o rio. O ã'Í:bitro dff ,par{fda; .. 'ro,r. incrj'V'el qü�� ,pareça.
I oportLÍ,�idades os;. &tletas.., do ,em' pormenQresc sôbie.os um tl�e.ino' col'etivo. Pelo

-, (l� pára. que os am81neari.�S_, }tlt�mo. re�utb
.

boqu�nse, 'sr. José Silva,imediatamen- resolveu
...

deixar os atletas. _têm .:',s'ido. conduz,idos até motivosjque 'o levaram·.à v,i�to,.o f��i��l;o Saulzinho
sE' avaI1taJaés.7!Íl'�llQ;�_area- .�·endo�s.� então �7}�P:{P!.��.Í:-' t te exp'Lllsou >0 '>atIet�-' fâ:ito_1 LeIo -e Zacki, pr.ecisamente, fuas residências: - i assim pr06'.,ltr. Dj'sse o ca- está mesmo disposto a. co-'

dor. Eram deeQr.nd,os 20 eal:
..

, grand.e.s �e:f�Sa�{.-r:.�o�,,::�.o, que se retirou sém faz.er
-

N.,"---V
....

,

' 'II R'Z-"-'--:'�.':'-:-�-'-- I t�gorizàdo -";lCl,'Iher": t�a1n- locar em jg:railde furma

minut.os da ,·e.ta'pa in ida I i, .CUl �n.do eVItaI
_

a qU�aa;\;de qualquer pr9.testo. Asslm/, '. n' .I.� ,EA . peão Sul ·n.rnericfln'o' enCOH- seus pupilos pra a sensa-

quando foi. cruzada.
.

umá suà C.idadela:, y '-:',_ }o,i del:rotado 0, �o:�,�u�a �.,' ÚMOENSE ,2 rJreiimillar .�ntre. os 'COlljUrl
i 'trar�se s,� �'i ;clube, lJãc 'é 'cional pi.;g.na do dja 21 com

bola alta sObre
..·.·
a ,peql1ena .' Quando .el'.àq:l. de.,cOrl'ldGs, "m ...

·

..

pelo
..

'

'. Am.ér4ca 'depois
-

JUV'EN'TU'DE '1'
.

'.1
"

d;'·- d'. ,. " seu:' ' deso' ') 'i-nn-lte-s.sar 'em
'

(l.•esqu.adrão J�) ,Vasco da
. .:.. ,. .

..

.

\" " .".�'
" .' . .

.

tos secun anos- 0& mesmos .

" ,�o ·6. :
área b9_Slu�en�e;"., ��ltar,iim� '11� �iliut?s:' Al���2 cab"r�;�' �

-; ':: �'-
�
';':-"-' ., ",," I· PreJiaram, dóming.o ú1t'i-: Isaiú ven-ceQo�'.o Ôiaria 'Íl�l:, ciualquer a�'l'emilíção I'el0 -Gama,"do. Ria.

D.en. e O gole�'ro HelIo, ten- ·mag.J.stralm.en.te.,um:'oesc-an- ·.L·· ..em:b,r·ando '

'
..

' ; t d 'd I� 1
.

.'

como"·e' nl°;s c"'nherol··..lo de- ·.�'x-
.

','
•

'c.

., . .'-; , ,.:.,.... • •• 1110 a .. ar e, no campo o ;:; a ..' I' "', v '. \l., .'

("o levado vantagem no l�n- te.'Io ,pela 'dIreIta,. aprQveJ.- 0 PI' .

.

d S- P
. i
J" S' d' L' I FLAME""TGO' 4 . l.aro·u mais estar safisfeÚlf . Party O'Brien norte-ame

", 'v,: :..... {, .,'. ..
.'. '. ..'" ,a melras, e ao au-. pItanga, no aco QS 1-, u,'1

.

:,- ,. • ,'" ·e
.'

"

I
. . ,.' -

ce o comandan.te amef1c.a- tdft.;-._�i:l-·l;\e' ;,pen p
..
a_ra .d� �a- ,'. .. ,.:.,

d
;" 'd'

.

di, - .

d L' F'ER.'R.O·VIA·,'RIO,. 2 com seú novo' eomt>anheiró ricano cam:peão olímpico de
. _, .

"-.,
_ ,'. -t, '. _ ,... •. ,_'.' ' 10, .

e ·sem
.

UVI .a. uma as lYlOeS, as aqUlpes o Imoen:- ' I
' ,

110 colocandp o ��la� :.dej'-bê9·a<�"'�s�1��lar�·ó 1.legundo· ag�:'émi�õ�s' d�. �aior pre,s\1 Se o Jl;veilhld�" sen<fo' 'que I

Jogaram;, domingo' pela ·Edsen'· Wes_tp'h1d, _9iz:endo lan'ç�mento de peso, malho-

COl,lro no fundo das '-redeS'f" tento �e- s'ua' e<!uft>,e,. colo-" "
-

.
.. ! '.' I .

' r . I ,," , ..... ,.." '."
.

d d' l'.

.

.' ';
.

'. :1:,'
.

'�.'; '" � ," ,. tigio do país. PQSS1,.Ii 9,:. c,ju-.... ; (, ultimo' inaugurou o .. seu Ji1aRhã;''l'lO ,campo dg Ipiran- que tudo' fara paTa q'�e o 2. rou seu reco!' e mun la la�
'.-

- ,

,be ;lviiverde' :C'erc� ;'ãé 25' novo uniforme, ;logrando I
ga d-Q Sac6 dos. Limões, as :'co'm" cons,iga vencer aI; eU- ; c·ompetÍ-r terça-fera em

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

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

,.. �p associados,.
_

_ ['Si.!Lr vencedor o -Conj�lÜo do I equipe�" d.o' FJa�eng,ô e do mi�atórias, e a�sim def,e�- 'FránkfOl:t. Parry lançou .�
A' VEIUD"A'

.

0«'" IN6"'R'fft'OS' PAR'A'"0/
'

." ." " -�x
-

�" I Llmoel1;�e pelo apel;':ta�o. es- Ii'er:r.o�lar!o. SalU vencedor ;:teI Santa Cat�r:�l,a no cam_�, P:!'o ��
...

18 me:�os e 81 cen_
.. ft'

'

J � "

,,' JJ
'.

'

.

\ ,

I A Fed�ra�ão ,Aq.uat�ca de
..

1
('ore �e,2 ..

a 1. N'a prelImIn�r 1.0 Rubro-n.egro pel.o escore. pf:onato �l'�l,lellO,d� �e ��m.e��.o.s�.O lecQ!de ante

EMBI!T'E 'VII �.C'(O· V fE1'E"(A-O' Sanla CatarIna fOI fun.à..a.�Ft i �m que JO�r.�pl cas,:dos e
J
'-'e 4 a 2. .,mo, ond� pIo",_end� f.llce:r:-ar I

1101 �.ela. �e 18,72.

,'• ._ .,.J'. .,._ /�\..,�".,": ",,�,� ,.
"

A\ � L
, :no dia.28 de janeiro .de- E(\lteiros sairam vitoriosos 1., GURANI 4 ,> ua glOrIosa carreIra PospOl'- ; _:_ X -',

'.NA' SE'D"E-DA FCF .E' NO.S-POS�'TO··S DE VEND.A'--' "1950.· ';. �f'� o� s�lteiro's pelo_ es'êore de"- AMERICA 2 .' iiva se não_fôr chamado no-l O uru�u�io Do�oma? �ar
_ x.-

'

3 ,a' 'O.
. Enfrentarain-'si€!; no ,do- vamente para vestiJ; a ca-· tinez derrotou ·terça-feIra

Cadeira ..... '
..

1
••• ". •• 15U:'OO .

. I .

Joe 1V�lcot.t. .tinha 37 ',UNIVERSAL 2 lningo pela inanhi, no cam- �iseta da C.B.D. no 'S-:u�-
I
0 é�mpeão �rgentino Anto-

Arqucibançoada '.. 60;00 . ,

I
.

D' t
lVleia:,Arquibancada ;

_. . 40,00' i:rnos ..dé 'dáde' qq,anoo. '-S� OLARIA; 1
"

p.O rio Guú"ani, na Trindade, �HnetlCano. mo laz, por pon ;.os, numa

Gerai ..

· "

..

,'
.( .. 30;:00 tornou·campeão m{rndialde I

Défronta�am-se, _

sábado I.?�'equipes_do América e do _;"x,.,.--
i
iuta de 10 rounds: Como se

M' G 1 2000·" b d' d A'
. O "dois sem�'- al<;Usta cons sabe, Dogomar é o campeão. ela era ..... '- .. '.' , 'todos os p.esos ao.

arre atar I' passa o, nO campo o IH'I-I ,'-;uarani local. Venceram 6s
NAS BILHETERIA,� DO ESTADIO

() titulo das mãos de E�zar4 g:o de Menores, a.s equipes I

"apazes da camisa tricolol;; titu\do por H.amiltol): CQfd:ei ' Sul..:�merican9 dos meio-p�
- Cadeira ... .. .. .. 15(};Ó0 . .

.(",,' 70"7,:00. ·Charle's. Foi derrotado três ;�o Univ.ersal e do Olada, �UVENTurc:< 4 n' e Sadi' Ber'Qer pr,oss'e-gue �a90s,' devendo no p.róxlmo
Arqurba1}Qada lO .

Meia Arquibancada.. •. 50,00 anos depois·com'a idade de ,10 quál surgiu umá vitória �l\'IERICA. 4 treinando com afinco. a fi:m' mê�, de março'colocai' em jo-
.

G 1 '
.

4Q'00 1,..., M
..

d 'd
.

tl·�ll. d
.

I de tevar de vencida as eli- go ,seu tit'ulo contra o cam-era .. .. .. .. ., .. .. ,40 anos por Roc.n.,,)' arcla- il:lespera il t os a it:i�as aNo' saba( o passado no

Me1a Geral .... , ..
, .. ':30;00·

no, no. d.ia 23 de� s�tembr,o Universal pelo apertado es- campo do Abrigo de Meno- minatórias do'dia' 22 qUe .peão tbl;asileir� Luiz Iná-
<As meias enü"adas' somente valerão para rl '2';' d •...

,

.

.

' .' . �,: .

.

'i '1952 '., FTadelfüt co' 'a; .t" sen o que na .

) :ndicarão os' representantes CIO.

senhoras, senhoritas e 'menores de 12 anos, (e .
em I .'. le e' � .. ,.:

.

..'

(Co�t.·na 23 pago

.........ê••••••$Se8••eé8•••••••••e••�•••�••••• 4III•••••••••••,•••••••••.) _ ,..-. -.-.-.-.-.-.-.-.-�-.-�-.-.�.-.-.-.. �-.-.-,.-.•-.-.-.-�-.•-�-����.
IN Ã O P E R ( A 'M !

.
.

\ j ,� 0,·.. .�
,

'.'

,

• .' ; I
'

:

I·
-

'. DlA ;21, NESTA CAPITÁL ;
. oe

• '''�''
.

�,,,.,, ,OI> 'i' ;,? ".;'
"

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

i -1'-' - t
i - I
',I ,T

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

°I........:. :.
.

..� _" , "o; � �. ;�..... ..:::.�
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NIVALDO ABANDONOU O FUTEBOL'
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Florianópolis, Sexta Fe_ira, U de Fevereiro Je'1958
.:.;---------�-------------�-

-'0 •• tado" o .at. anUlo DiÁrio de Santa Catar1D.
-------------.-_ ----:-'---

.

., ,Tôda a equipe do Departamento de Notícias da 'Rádio Guarujáestará em ação,'a partir de sabado, realizando o maior trabalho rádio-jornalistico de todos os tempos.
.

..

Colaboração do Departamento de Turismo da Prefeitura Municipal de Florianópolis. - Direção Geral de Acy Cabral Teive.Participação de José Nazareno Coelho, Jorge Cherem, Mario Inácio Coelho, Braz Silva, Luiz Osnildo Martínellí, Fernando Linhares da Silva, Rui Tiburcio Lobo,
Alberto Edmundo Alves, Irineu Lessa, Mauro José de Mel�o e Onélio Souza.

------------------------

,�'
' " '" - ,- . -.-.... .. � ,� -

,

( , A�" R , A Z E S DO D I A

SÃO, _- J O S É R O x- y
ás 8.horas

AGNE'S DELAHAIE
CATHERINE ERARD
MOUNE 'DE RIVEL

3 MULHERES

«nf'IU, �, J' JN/U

'I.l .e, r
'. COBERTURA COMPLETA DO REINADO DE MOMO, NA CAPJTAL CATARINENSE

Transmissões, Reportagens, Entrevistas, "Flashs" e Notícias de 20 locais diferentes! ",
.

. Boletins diáríos írradíados para o Brasil, em cadeia com a.Emis sora Continental. .

,

..... : I

•

.)" _. �

I
.

I i

-.

..

I .

.
,

i ,

_·_· ····•__ \__•.•h_..- .
.• _

(lHE (SÃO JOSÉHOJE HOJE
, 11p'l06/vA �

'Qtlt1NTOct 'VéRbAlJE,/
,lsloreõlmenle /A,t()llTE�IP.
�

.

.' -.

�'Dll·
88

20th CI.ntur)' -Fo1O,

PROGRAMA
lIVIlE

..

mana:
--

UMA eSTRANHA
, EM .M€U DESTINO
,

� -

c: o.rn
.

\I ST�ANGE LADV IN TOWN" - OIREÇAO o...CÁMERON MITCHEiL WARNERCOLÇ!L MERVYN 4ROY

ifD8Vi D� 111
Baile o melhor Carnaval do Brasil

, / Greer Garson - em

. ás 3 e 8 horas
Dana Andrews -

I'"

)'

RI'Z

UMA ESTRANHA EM

MEU DESTINO

L

- --:

», _.

�'.'
.

�. ;, --. '-
". ,

•

..... • 0',;', � •

'tf·t '. � ·

. : .. \. '-k

.........�
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,
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.:.,
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,
;
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'.!� .�
�\ '

. , .

�,
i. ." t,

'

.. � .�

': ' 'I

NO.mais elegantelalão da (apitaI!
_ Cinemascope _ Censura:- �té 18 anos

=-Censura: até� 14 anos -. G l Ó R I A
,

Ás 8 horas

Armando Fancioli - Jeanne

Às 5 e 8 horas Mopcau em

• DAVID SILVA em OS AMORES DE ·UMA
I .

PEROLAS DA ,MALDIÇÃO RAINHA
- Censura - até 18 anos _. '- ;:- Techn!color --:-

I M R E R I A l CehS!1!!:--;.a�é18.an�s
ás 8 horas I '''1 P É R ,I O

.

' ás' 81/2 horas
_ O TERROR DA TORRE

*
-

as;
! .

R & ·§-$-g"as:-ê'iM 1S

I
I

Dias 1-5 -16 ;..'17 e 18 de Fevereiro -
�

,
.

.. �' "\Ouatr� bailes 'marãyilhoso� no -

Robert Taylor'-
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8 Flozianópolis, Sexta 'Feira, 14 de Fevereiro de 1958 O ESTADO - O mais antigo diário 'de Santa Caiarmo-
---- _.,'------,--- -�-------------------- -;'"

SITIO/- VINDE-SE
VêENPE-SE SIno SITUADO EM POTEC4S, MUNI
CIPO DE SÃO JOSE', DE 320.000 METROS, COM CA

SA, PARTE 'PLANTADO E ,PARTE COMPOSTO r»

MATAS COM MADEIRA :QE LEI. " "

AGUA EM ABUDANCIA. TRATAR COM O SR.

NEWTON DUARTE SCHUTEL 38, TEL. 3140.
,

"" ..
.

-

EDUCANDÁRIO SANTA' CAJARiRA
Precisa-se de funcionárias para os seguintes cargos:

.Diretora, Econôma e Enfermeira. '

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

horas da manhã.

l A SS. A
ALUGA-SE VARIAS

....
EM PR:€DIOS TERREOS E

• CEN':ÇRAL. INFORMAçõES NO TEL�FON� 35�2
-:

P A R_ T I ( I' P A ç Ã":��:" .

Ulmar Sil�a e senhora .participam aos pareiiiês e pes

soas de sua amizade, o, nascimento de seu filhó, Ulmar
Sardá da Silva Junior, ocorrido na Materniâade Dr,

Càrlos Correa, no dia 2 do corrente.

DE -DO ·APÓSTOLO"
:: '�':� Fun�ado 'êm 20-1�19JO, ,

CEíll'O ESPIRitA ,rAMÕR E HUMI,lDA ..

• ,' .l':._: 7/'''::'';'

Recebemo's:'�i:tg�àdecemos à seguinte comunicação:
E' com satÜfação que l�yamos a'O conhecimento de

V (v). S (s)., que' em reuJiJ.ª�"do Conselho Dyliberativo,
realizado no mês de âeze'Meyto� pp, foi eleita para ope

ríod'o de 20 janeiro de i95S' al20 de janeiro de 19.61, a

seguinte diretoria.' ,

.

Arthur Beck', , , Presidente

:Elpidío.Barbosa ; Více'-Presidente'
Antônio Carlos Q Britto 1.0 Secretário

, Frederico Herondino -Leit� :.2.0 �re:tá.río
� Oswaldo Marques 1.0 'Tesoureiro
Aprigio Silva ' :;i:'•..• ':'J; .;'·:.�2�iO, TeSoureiro
Júlio Paulino' da Silva .; c. '�,�'1Wç:K�::�iq.liotecário

, Albano Noronha ' '":': :'2�:�liQ<tecário
CONSELHO DELIBERATIVO

'

'

Atalá Branoc Freysleben, Benedito Braz Cruz

Carlos Büchele Junior, Clemente Bruning, Elpidio Bar
bosa Gustavo Neves e Olímpia DiaS Silva.

Esper�ndo continuar merecendo a cooperação efi·

ciente' de V (v). S (s)., aproveitamos o ensejO' para nos

afirmar,
,

-', ,

L Re'speitosamente. "

Antônio Carlos, Q'. :Britto
Lp' Secrefário

11
EDITAL

Transportes Aéreos Catarinense S. A.
Assembléia Geral Ordinâria

Pelo presente são 'convidados os senhoÍ'es aCionis

tas da TAC _ Transportes Aéreos Catarinense S.A., a

comparecerem à assembléia geral ordinária, a se reaii
zar no dia 24 da {eve·réiro de 1958, às 14 horas, na,sede
social, à Praça 15 de Novembro, EdifíCio Sul América; ,

4.0 pavimento, a fim de deliberarem sôbre a seguinte
ordem dd dia:
1) Exame, discussão e deliberação, sôbre o relatório

dã diretoria, parecer ,do Conselho Fiscal, balanço e con

fas _ referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro
, , ,

de 1957; ,

'
-

.

2} Eleição da Diretoria e membros efetivosl e suplen-
tes do conselh0 fiscal para exercício de ·1958;
3) Outros assuntos de intérêsse da sociedade'

, ,Florianópolis, 22 de Janeiro de 1958.

João David Ferreira Lima - Diretor - Presidente
A VI S O

Acham-se à disposição dos senhores acionistas da;
"TAC" - Transportes 'Aéreos Catarinenses S.A. os do- I

cumentos a que se refere o art. 99, do Decreto - lei

2627, de 26 de Setembro de 1940., I

Florianópolis, 22 d Janeiro de 1958

João David Ferreira Lima _ Diretor Presidente

DO ,D.A.S.PI

rua horas.

A L U G A·· SE
Rovere (Antiga Tico-Tico)
Uma casa a Rua Clemente
68 frente. I

Tratar com o proprietário
à Rua Etefano Becker 116.
Estreito (Canto SAPS).

�elógio de�senhora "

ACHOU-SE UM. PRO- �
ÇURAR AO DR. QUEDÊS'.'

..

-:- RUA TENENTE SIL-
I

I
'!WW'!� p.�

I
VEIRA, 29 - Sala_L

Viageri_�, urHfffll�
flORIANÓPOliS. - RI1l ÁS" 3�,
fPOLlS.-S ..PAUlG--RIO :' "4,,",
�PO�IS;=- ÇURITIBfi-RIO.�OS SABS,

SERViÇOS AÉREOS
CRUZEIR' DÓ SUL

4LUGA'-SE

i Tratar à
t '

M 'I S S -1 ': D- E
A família da: inesquecível

I ,

Maria 'PauUna Valenla

7.° DIA.

Po���!�!�ânc!!enodF�re!�!!� Ce'nten
uma desenhista primorosa, l zado por D. Amélia Vallan

.'

.

"

,
-tanto no gênero preto 'e dro, que r�une as melhores

branco como no de traba- 'receitás das afamadas do-

lhos em côres .. '
ceíras da "Princesa .do .Sul".

_ Algum livro especial? "Finalmente convém a-

_ Creio que se poderá crescentar que, como pró
chamar assim a utilíssima

I
ximo lançamento, teremos o

"Enciclopédia da
.

Mulher";' "Djcionário de Artes Grâfi

organizada por Fernand· cas" de autoria 'de nosso

Nathan, com a colaboração', funcionário Frederico Por

dum grupo de espe�listas' ta; trabalho admirável, não

franceses. A obra foi adap-
I só pela amplitude e perfei

tada à vida da mulher bra- : to .domínio da matéria, mas

. síleira. Tudo
_

quanto há na. ainda pelo desvêlo e meticu

nossa legislação com l'efe,: losidade com que foi elabo

rência aos direitos da mu- 'rado. Em vista disso, e dado
" 'I .

lher se encontra neste Hv1.'O o invulgar ínterêsse que a

de grandes, e profusas ilus-
r

obra vem despertando nos

trações. Também nessa ca-
I

meios gráficos, jornalísticos
.

tegoria pode ser incluido o e editoriais do país, cremos

livro "Doces de Pelotas",
I

estar-lhe' assegurando
.

o

prefác�do por' Athos Da-' mais absoluto êxito".

�

rio-das aparições de
Terça feira passada ocorl quarto de hora. Voltando a

l d
.' sitou aos pés da Virgem

reu o centenário das

'apari-"I si, Bernadette. foi juntar-se
.

O' es
Santíssima.

ções de Lourdes" na gruta às companheiras. - Vocês U r s. Excia. durante sua bre-

de Massabielle, nos, altos, não viram nada? _ per- .' -, . ve oração, referiu-se ao

Pyrineus, França, sendo prq Iguntei.. Congresso Eucarístico a rea-

tagonista u'a menina Ber- - Não, - responderam. lizar,se .em nossa cidade em

nadette Soubírous, aos 11 - E você viu alguma coisa? peregrinos, que ali acorrr.- de 500 fiéis receberam-na. dezembro vindouro, em cc

de fevereiro de 1858: Respondeu - vi uma se- rão em Agosto vindouro, Depois dámissa, foi servido memoração ao 50'.° aniver-

Antes de iniciarmos a nhora vestida de branco. _ época das últimas apar,- café com mistura, nosrefei sário da 'criação da diocese
notícia das solenidades, ve- E descreveu a visãomaravi- ções. tórios do colégio. de Florianópolis.
rificadas na gruta do Colé- lhosa, Mas, _ termina Bet- Só do nosso Brasil, irão 'No salão de festas, onde -Disse também, da próxí
gio Catarinense, à: tarde nadette, - vocês não con- cêrca de 50. OOO! se via armado no centro do ma criação do Seminário

I
'

desse dia, demos ja palavra tem a ninguém. E' segredo. --.:.: O:::'_ palco o altar de Nossa Se- Maior da nossa Arquídioce-
ao saudoso Mons. A. Bran- - As meninas acredita- As comemorações em nhora, cercada de flôres, �e, e da sobras de remodo-

dão, que tão , bem resumiu ram na vidente. nossa cidade, ,como �isse- houve sessão solene, às 20,30 , lação da Catedral Metropo-
aquela primeira' aparição: - São coisas de criança, mos de início, se verifica- presidida pelo excelentíssi-Llitana, recebendo nesta oca-

'A GRUTA DE MASSA- tolices ... diz a mãe". ram na gruta do Colégio PlO sr. Arcebispo Metropo
t
sião entusiásticos aplausos

BIELLE" - Naquele nicho -:0:- Catarinense. Houve concen- litano Dom Joaquim Do_I da assistência, E' ainda uma
,

.

_.
I .

se apresentou de pé, clrcun- Aos incrédulos basta a- tração mariana. Várias con- mingues de Oliveira, estan- idéia, que será transforma-

dada de um clarão sobrena- pontar Lourdes com a sua I gregações d� ambos os' se- .do presente, os RR. PP. Nu- da em projeto para. execu'
tural, u'a mulher de incon-, monumental básilica com I

xos desta capital e arredo- nes, Braun, vários vigários ção a prazo certo, 'disse o

testavel beleza. ,Q inefável capacidade para vinte mil res (Estreito-Trindade-Sa- e inúmeros P�dres da Com-I ilustre antistit:. ,

resplendor nã� feria os pessôas erguida, como em co dos Limões, etc.) com Os panhia sediados no colégio, Entretanto, ouvindo pes-'
olhos como os raios do sol. Fátima; em lugar êrmo.•lã seus respectivos vigários bem assim Rvdma as Irmãs soas, bem informadas, trans
Era uma luz- serena e bri- não aludimos aos milhares diretores e estandartes, es- e numerosa' assistência. mitimos aos' leitores que a

lhante. Que "visão! Vamos de milagres ali ocorridos .tiveram presentes. I Iniciada com um cântico Catedral não será construi'

ouvir Bernadette:" 'Quando desde então. I Às 19 horas, tendo o R.P. à Virgem, falou em seguida da totalmente. As torres

levantei a cabeça e olhei Este ano jubilar de Lour- Braun, Promotor, da Fede'- a srta. Profa. Olga Brasil, atuais permanecerão, de

para '8. gruta percebi uma des, apresenta-se às autori- ração das Congregações sendo muito aplaudíâa 'ao vendo a nave estender-se

senhora de branco. Fiquei dades talvez de todo o país, Marianas da Arquidiocese, término de sua vibrante até onde é a Casa Paroquial
assustada e julgando ser um problema tremendo que e o dr. Biase Faraco, presi- oração. em cuja altura ficará o al-

ilusão minha esfreguei os ao mesmo tempo é bôa pers dente, dirigindo os grupa- Falou depois o dr. Fara- tar-mór.

olhos, mas em vão. Via sem- pectiva para os'homens de rnentos e os cânticos e ora- co, de improviso, emitindo Quanto ao Congresso Eu

pre a bela senhora 'diante negocio, a acomodação pa- .ções, celebrou-se. missa ves- belos conceitos pertinentes caristico, sabe-se. que vão

de mim. Então tornei o meu, ra mais de 10 milhc�·, pHtina.'À comunhão cêrca
I
ao, ato que se comemorava.' �er iniciados os trabalhos

têrço. _. .r " '"
•

i Novo cântico mariano, fez preparatórios desde logo, e

Quis Jazer o sinalda cruz, então uso da palavra, o R. podemos adiantar, as soleni-
mas nâe pude chegar a mão ,p ;,;R r I c I P A ç Ã o ,lp· Alvíno Braun, SJ�e p�o� dades se revestirão daque-
à testa; A senhora tomá\:! ELEA�A.R NASCIMENTO. E LENITA P. NASCI- Io:otor da concentração �a 1e brilho e cvoncorrência dé,
então o��,�rço� que trazia '� .;. .' nana, o qual, como disse fiéis, que a Igreja Católica

, < M,ENTO comunicam aos seus parentes e amigos o nas ...
'

d
.

S E' ia R d aconsigo' e fez . o, sinal da .

M
.' epois . XCIa. ev n o tem o dom de apresentar.

cruz. : Procurei benzer-me
cimento de sua filha, transcorrido dia 12 na aterní-

sr. Arcebispo, falou com o Às 21,30 hoas, com a bên-
,

. dade-Carlos Corrêa' I.outra v€-z:\e, o)iz semvdífi-.
A

.

berá coração palavras de fogo, cão de S. Revdmà. e o can-

ld d -'D
_.

'''Ih
. , menma rece era na Pia Batismal o nome de I t' d t d

. t�'d h'
'.' ,

'

c� a':.:,,· ,e.!?#· os� recI�, MIRIAM ELIZABETH.
en USIasman o a ,o os, m - ; o o mo manano, encer-

tel o t�.rço �. p!esep._ça da" �
. �lusive a ele Arcebispo. raram-se as modestas mas

senhorJ. 'Ê>epois ela-me-.feZ"
'

,_
Encerrando a sessão, ia- vibranteS' ,solenidades come

--_._.- /"
.

sinal para que me apr{jxi- uriNA DE ACUC'AR AO'ELA IDE' S Alou S. Excia.·Dc;lm Joaquill1 'lpora:tivas das 'aparições de

masse. NãQ tiv.e,�c�rag';;ll1 e�' ,.; '.
f ,.." •• �ue,. agrade.ceu ,as· coIl,sLm":' }?ui'dêS', 'N?ssa Senno:r:a de

ela desaparecéü". Esta cena' . ASSEMB�ÉIA GERAL EXTRAORDIN'ARIA tes manífestações de simpa- Lourdes',' como' desde há
durou mais ou menos um C O. N, V O C A ç Ã O

_
;.ia da a�tência e as depo- cem anqs é c6hh:eci<Ía .

Pelo presente Edital, ficam convidados os Senhores

APARTAMENTO Acionistas para comparec�rem à Assembléia Geral Ex-

NO CENTRO
traordinár!a a se realizar no dia 20 de março próximo
vindouro, às dez horas, na: séde s<1éial, em Pedra de

. Aluga-se apartamentos Amolar, no Municípi� 'de Itajaí, para deliberarem sôbre :.

recém construidos. à Rua a seguinte Ordem- do Dia.

Lacerda Coutinho, 18. Tl'a- 1.0 Modificação. dqs Estatutos Sociais,
tal' na Casa Veneza. 2.° Modiíicação-cla,Diretoria,

3.� CriflÇão.do cargo d� Dfretor Técnico e preenchi,..
mento do cargo.

4.° Assuntos de intérêSse Sooial.

ltajaí, 5 dI Fê;ver�iro de 1958
Cesar B4Stos' 'Gomes _ Diretor Comercial

Está à disposição do nosso. povo todo � vastíssimo
estoque de artigos de praia de A MODELAR, com gr,an-
des reduções de preços. "

Maillots, shorts, slacks, saidas de banho, bolsas, ch.a....
-péus, 'enfim tudo o que é necêssár�o para um Qom banh.o
de mar er:contra-se na A Mode�ar, pó!' preços excepcio,
na1s� .

Tmbém está à disPosição de nõssa grande fregue
sia o estoque de artigos para 'O carnaval especialmente '

blusas slé).,cks, saias em côres vivas e alégres a fÍm de
pl'opóTcionari maior conforto e alegria ;aos' nossos fo
liões.'

, '., '

" Náo será pois, pOIT falta de artigos de primeira qua
lidade, por preços baix_issimos que o nOiiSQ povo deixará

�HÚRRAS(ii;!oE�'��Ô;Eil;M AO I
,CASAL FE���A�NDO VI,�GAS ,�cham-se abertas no comando'do 5.° Distrito Naval,'

Os amigos de 'F�rnando 'B>Viegas',.e�isenhora, 'cón- novas inscrições para candidatos à matícula ao Colégio
vidam a tooas;)is pessoas, de suas relações; p�r.a' párti Na.val, até 30 hoje do corrente an6, para preenchimento
ciparem da hómenagem que será prestada ao .ilustre-cá-, das vagas ainda existentes. I

sq_l por motivo do. regresso desse nosso gran'cl€"'ami'go" . :Para os candidatos que já apresentaram os docu
dos Est.a-dos Unidos da Américâ do No�. '

,

mentos exigidos na primeira inscrição, é necessário
CHURRASCA.DA NO RANCHO DA ILHA, às 20 hs. apenas o pagamento de nova taxa de Cr$ 200,00 (duzen-
do dia 22 (sábadot tos Cruzeiros) .

����

·Cosla

, .

'1'6 ctt��NAEr�oll
I
I
I
IIII
I
I

vêm, por inte,r_:médio dêste, convidar os parentes e pes
soas amigas dêsse ente querido,. para assistirem a missa

que farão celebrar dia 14 às 7V2 horas, na Capela dO' Co

légio Catarinense

Antecipam agr_adecimentos.
.._--_-,.

ARTIGOS ,QE PRAIA COM.GRANDES,
'_

"

'�D E S C O N TOS

, c) Para as senhoÍ'itas será rigo_mente exi.
gida a apresentação da carteira social;

d) Para os associados .será e,xigidà a apre
sentação do talão correspondente à ,mensalidade
de fevereiro;

,

, e) A vesperal infantil será exclusivamente
para os filhos de sócios; �

, -f) A ,venda de ing-ressos para pessoas em

trânsito, será efetuada, ,
mediante apresentaçâ.o

flor associado, durant os três dias que, antecede
rem às festas carnavalescas;

g) Por determinação, da repartição competen. )

te, será terminantemente proibido o uso ele lanea.
perfume no decorrer do baile infantil be,;, con;o
entorpecente, nos bailes noturnos.'

,

L"·.' -�.' .-:Ck.o.� _

_,�-_-----,- , ::,,,--�-='-=====-=-=-==-=====:::!J

MI N fS'T"E RIo---�'D A
.

M A R l·N KA
COMANDO DO 5.0 DISTRITO NAVAL
_, CANDIDATOS À -MATRíCULA

AO COLÉGIO NAVAL _'

os
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•. �
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'fr:
"�

PHOG�'A;,IA E REGULKl\lEN-TO, DO CARNAVAL DE ::! do obrigatório � apsesentação-do talão respectivo
1958

,.
e da carteira social.

" �

. "MOMOLÂNDIA FUNClON:AL"
.

,CARTEmA SOCIAIr
-- Pro. g 1';> a,'.In, .•& -- I A Diretoria comunica também aos.isrs, �ociado�

Di�,jl5 - Sábado - Baile.,<comuinício ás 23.Jíora!?
.

que ser� '-,I ... r.ígQ;rosan1ente exigida ma porta a CAr.�
Dia, 16 - Domingo � Bai1l!l:. kif::mtil, das i6 ,".1 .19 '['EIRA SOCIAL Porisso, solicita-se aos srs. associados

horas e' Baile Juvenil, nasw19 "'que ainda não possuem a respectiva Carteira .Social. a

. .

ás ,22 hgras:. '" _

fineza: ele, providenciarem a sua emissão, para 1) que. de-
Dia .I7 - 2.aEelra - Baile, com imcio as 23 m>ras7 �em entregar na Secretaria do Clube duas fotografiai'
Dia, 18 _:_ 3.aFeira - Baile, com início á8 23 horas. 3 x 4.

.

.-- R e g u I a m e n t o --' Aprovado pela Diretoria, em sessão rea'lizada em
- a)' ReS1!l'V�" �e"MesllS-"' . 17 de janeiro de 1958.

1). As senhaa sel'ãot distribuidas pele ,sr.' Praneísco
Medei,r.o&,t.na Sed'e�Social, ás 7 horas da manhã ·do
día .3 de. f-evereitô. 2.a-feira;

2) A reserva será feita no mesmo dia 3 de fevereiro, (LUi E2.a-feira, ás 19,30 horas, na, Sede Social.
NOTA: E' obrlgetôrío '8, apres(>-·'tação da • carteira

social e do talão do mê 1 le fevereiro do cor
rente- anosrpara o que sr..Cobrador -estará
presente- para o contrõle.

As mesas serão reservadas 'pelo pr-óprio 'sócio ou por

pessõs de sua família., �

b) Preços da:<Mesa
1) rara 3 bailes' ,_:_ Cr$ ,500,-00 Domingo (16)' - Baile no Dôze
2) Para 1 baile - Cr$ 300,00 Sábado (15) _,... Baile de abertura no 'Dôze

NOTA: A mesa para uma noite, só será vendida J _ Baile no Prâía .

a partir-do dia 15, ás 14 horas. Segunda (17) - Baile Infantil no Dôze
Para os Bailes 'Infantil e 'Juvenil não H Terça (18) - Baile no Dôze _

reserva de mesa.' Os bailes começarão às 22,00 e o infantil
c) C o n v f t e s 15,00 às 20,00 horas.

,1) O Clube não distribuirá ingresso. Para as pes- P R E Ç O S :_
.sôas em trânsito, poderá a Diretoria, a seu cri- MESAS ---:- No Práia uma noite. . Cr$ 150,00
têrio, e sob a responsabilidade de um sócio, ex- � No Prâia .duas noites .. .. .. "200,('0

pedir convite, '. mediante o pagamento das 'se- - No Dôze ... " .. .. .. .. "300,00
guíntes taxasjdefrequêncía: '. - No dôze, par uma noite .. ·.. ..

", 300,0(1
a) Pára casal' e dependentes' (até 4) - 1.200,00 para - No Dôze por três noites ... � .. "500,oú

tôdas às f-estas... Obs.:- A mêsa por uma noite só' será vendida fi

b) Para casal e dependentes (até 4) - Cr$ 500,00 partir do dia 14 (quatorze) às 14,00 horas. '

por uma festa.
.

- Cada sócio só poderá adquirir uma mêsa
c) 'Individual - Cr$ 800,00 parar.tôdas as festas. - ROLHA Cr$ 300,00 por noite

'

d) Individual - Cr$ 300,00 para uma festa. C O N V I T E :-,-

e) Estudantes - Cr$ 500,00 para tôdas as festas, - Casal (com 2 dependentes) Cr$ 1.500,0'0 para tô ..

NOTA: O co�vite �ão dará direito á mesa, que das, as noites.
será paga a parte. - Casal (idem) Cr$ 600,00 por uma 'noite
Os convites só serão fornecro'os' a' 00- - Individual Cr$ 1.200,00 para tôdas as noites

meçar {lo' dia 14; 6.a ..feira; d,asr.14 ás 48 - Individual Cr$ 500,00 para-uma noite
horas ;na Sede Social.- pela ; Comissão.

-;r. A posse da mêsa não, dará direito à enteada, sen-
l'espe�Úva: Não será atendido, em hípó- . do necessária a carteira' social e o talão dq mês (ou anui ..
tese alguma, pedido 'na porta. dade de 1958) ou o convite. '

d) M e n o .r e s R E SE, R V A :--
1) Não será permíttda' a entrada de . menores nos

,
,

A DIRETORIA

D_OlE' DE, A,6�SlOj
(o,munlcação

A Diretoria do Clube Dôze de\ Agôsto reunida, to ..

mau as seguintes resoluções, que vígorarâo para oa fes
ejos carnavalescos :

será da"

bailes lll"", dias' 1$, 17 e 18. Na matinée infa.1til
somente poderão dançar os menores de 11 aups.

2) E' rigorosamen:te proibido o uso de lança-perfu-
me no Baile InJa'ntil. .

3) No Baile Infantil,do dia 16, domin-go)l'ihaverá fureS"'

,parada de fan!â�ia, comJÓ"I}1·êmi6�.,·
e) Rainha dQ �Carnava).�"

Como todos Ç)S and$; será 'eleita a Raintí'a do Carna-
val do Lira. ,. .s,j "",-,'"

,I M P (} J.t-T A N � E

1) B' Expressame�t� v.roibido o uso do Lança-Per
fume oo:rrrtP&n�l1tI!Cente .._,

2)" A Diretoria solkita 'aos srs. associadO's a fin�7.9.
de não levaren\: pesSôas estranhas ao quadro so-'

ciaI. Outrossirn, previne-se de qUe somente po
derão freqüentar.as festas de Carnaval os SÓCiOi

quites cO'm a T'es'puraria (mês de fevereiro), sen·-

1.° -, As senhas serão distrfbuidas às 7,00 do 'dia 5
de Fevereiro e, a venda será iniciada às 8,00 horas.

2.0 - O pagamento será feito no ato da aquisição
3.° - Os convites obedecerão às exigências esta

tuí ártas e só serão forriecrdos das' 14,00 -à!fi 17,0'0 horas
'lo- dia da festa.

.

,

4:0 .,..,- Q,s :co-p:vites, só pDder�:(}'\Sér forI1e,�idos pel,a
Secl'etaa'ja. .: '. �,' \

,�i' ,:--: '. ,,'': , ,i "'� I
,

5.0.- O convite não dará direitO' a mêsa que sel'á
paga a parte.

6.G - A compra da mêsa terá que ser feita pelo
próprio sócio DU seu dependente, podendo no entanto a,
senha ser entregue a qualquer pe'ssõa, uma vêz ICred'en�
�iada pelo ·associado. .

7.0 - Só serão permitidas quatro cadeiras por mêsa
, D E T E R M I N A C õ E S::_

LO - E' rigorosamenle ved�.da a -entrada de meno ..

res no," bailes noturnos.
2.0 - No bajle infantil não. sel'á permitido o uso d,;)

:ança perfume.
I 3.° ---:- A carteira soéiãl e o talão do mês (ou anui

"r.f{lde dé 1958) Oll� o cOHv.ite serão rigorosamente exigidos
à; entra·da.

4.0 - O bãile do Departamento Balneário (Práia)
se r�gerá pelas mesmas instruçÕes. '

5.0 ;_' Os cartões de frequência não terão valor para
o Carnaval.
,\ O N I BUS:-

_.."....-----:::.w-_--iiiiiii
.

CLUBE- IEtft"VO� Ê :tlJl.JUUt
1S�f1;N(JVE_O� 'r'

SE'DE:
.. Pr�fl 15 de Novembro,' 21

PROGRAMA.DO ,MES DE FEVEREIRO'
Para o baile do Práia ,haverá ônibus em horas e a

preços a anunciar oportunamente.
concurso SERA' RIGOROSAMENTE. PROIBIDO O. USO DO

LANÇA PERFUME COMO ENTORPECENTE (CHE
RETA).

Aconselhada pela prática a Diretoria esclarece os.

seg'uintes pontos relativos ao Carnaval:
1.0 - Não serão atendidos no Àecurso -dos bailes

casos de esquecimento de cart�ira sDcial (ou da meu··

salidade). ,

'

2.0 - Não .serão. àtendidos no decurso dos bailes.
!Je�;idos ou aquisições de -convit�s-ingressos.

.

3.0 - Não súão atendidos pedidos de ingressos �
,

. fotógrafos.

Dia' 8 - SábaElo, -;Baile Carn�valesco, ,com ,início às

22 horas -' Segunda <apuração do

"RAINHAl DO �ARNAyAL".
Dia 11 __ 3.a - Feira - à$ 21 horas: Terceira apura

raçã() (finàl) do concurso "RAINHA DO CAR

NAVAL".
Dia 15 ._ Sábado - Baile, com início às 22' horas

'Entrega da faix� à "RAINHA' 00 CAR

NAVAL"
Dia 16 -; Domingo :_ Baile I�fantil, das 15 às �8 horas

Baile' "adultos", com início às .22 horas.

Dia 17 - 2.a-Feira ......; Baile, com início às 22 Horas.

NOTA: - Somente poderão frequentar as festas de

CARNA.vAL -;os sócios -quites com a Tesoura-
• t _UI:. •

ria (mês,-de 1fwereira). ,As mêsas poderão ser

:l��'::"�;�: ;�màs
ol�'h=tár., So'. ",'I:�"k, 'O'.'1.'1··lêêªj#Ij#@ªe1_PJ@ªªªªrEE�

_

-. II
'''1 Pedlll1O�IIOOS ,n0�gijs distintos lt'itores' o obsé- li

.

V({uio de ;pree�chere�,�coupon Maixo e l'emetê-lo à li .
_

'.

----�--------�----------------�

::�-'.-.'.�.'--... _'--'!'.'---'-:-'.- .... __ .... _. ��"_�T*�
:�•.'::.-.':'_ ..-_::,. :; .. '::.�:.-. :-':.-:::.-.':_ _ '��'c nos 'tIAP�JOS:

.
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�
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_

'

Fernando Luiz, Soares· de 'Carvalho
1.0 Secretário

m Data, 110 nascÍlnen:o '

" .

Ip,stadG �ivil .. , ; .. - .. , .

Empl'ê!!o 1)"; cario ,

"
.

Cargo d" Pai t!\1.ã:er�.· .. - . esquin�

[i�����rl��
nésta.

Grilo de (arnaval
Apesar da impossibilidade da vinda do conjunto
"Os Copacabana", será realizado a 1.° de Feverei
ro - sábado - 0 GRITO DE CARNAVAL de
1958. - Reserva de mesa na secretaria a

Cr$ 100,00.o

':{ R O G R A 1\1 A D E F E V E R E I n O - 58
�.

1 - Sábado - <lrlfo de Carnaval - CQm a po
pular orquestra "Os Copacaba,
na", do Rio. Reserva de meS:1S
na secretaria.

Dia 15 - Sábado - Carnaval
Dia 16 - Domingo - Carnaval ,

Di:) 17 - Segunda - Carnaval - Baile Infantil _.

c·
,

In ício 15 horas.
Dia 1-: - Terça feira -- Carnaval.

As mIltf'iculas estarão abertas- de 27 do C"�'

até 8 de fevereiro. Turmas para meninós (de 12 a a15
,anos), e para adultos, de ambos .os sexos. '_

COLOCAí"OS EM QUAL· ,MENSALIDADE: Cr$ 200,00 parir' crianças e para atiuI
'.aUE. cID,ADe -DO llASIl

.'

.

tos Cr$�OO,OO· .

A"S L-ARIA ,N. B. A primeira mensalidade será cobrada no atoREP. •• ." d ., IlUA RNAOOI DANTA$ 4O-S,.�. - ,a matrllcu a •

..o DE, .IANEI�O .. D, f.. , Maiores informações na Secretaria do Instituto,
... ......----...,." à I{ua Felipe Schmidt, 2 sobra 10.

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

� '-y f -

.------

! <\l LAS DE LATIM, POP-
TUGUeS E. FRANCES

Tratar, diàriamente, à

"t'" Padre Roma, 110, Fu 1-

/

"I

/

\

"

VENDE:':SE
Por Cr$ 3.000,00 um fo�

gão a. querozene, 3 bôcás e

fôrno, marca "DACO" em
'estado de consérvação.
Ver e tratar a rua Osvab

do Cruz n: 445 no Estreito.

. ,

Aí�UNCIO�
EM

�iOPNÂIS
'f:VI$TA�
�ISSORA-S

. SINDIÇA10' :DOS (ONliBJl1S'AS.� ..
�

DE FLORIAHÓPOLl'S
-EDITAL-

Ficam convocados os associados do SINDICATO
DOS CONTABILISTAS DE FLORIANOPOLIS,

pai'E! a, Assembléia Geral Extraor9-inária, a realí
zarse no dia 10 de Fevereiro de 1958, na séde so-

J

cial, à Rua ,Trajano, n.o 14, 2.Q Andar - Sala 5 às
19 horas em l.a convocação e 20 horas com qual
quer -número, 'Para- a' seguinte .ordem do dia:
a) - Eleição dos Delegados para l'enovação dos 2/3
do Conselho Regional-de Contabilidade de Santa

. Catarina.
! b) - Reforma dos Estatutos.

Florlanópolís, 4 de Fevereiro de' i958.
ELOY JOAO Lasso - PRESIDENTE." .- � �.

Preço ,de Ocasião
VENDE-SE uma fábrica

de brInquedos com maqui
nária completa e nova, com

um galpão de madeira me

dindo 8x16. Casa de mate-.
rial 4e 2x4m e dois lotes de

20x30m cada.
Tratar com o Sr. Frede

rico na CASA
"A CAPITAL".

('�ttf"UJR S O';:, DASP"
C. 358 � ESCRITO'RJO. DO SPF ..::... En'Qerramento

ipscrições dia 15 (quinze) de fevereiro'. ,

Ate,ndimento na Escola Industl'ial de FlorianópoliiJ
à rua Almirante Alv'im N. 19, ,das 9 às 12 horas. .

>( A S A • A L U G A·SE'
Magnifica residência a Rua Tenente Silveira, 1:1.')
Vêr e tra�a'r no local, com o sr. LUIZ TAULAIS,

(Em �rente ao Lira) /

•

•

AULAS DE I'H G LÊS

._-'_ - _. a.:,- ..

COfecções ORAM· LIda·
Es�abelecida- n�sta Capital, á�ru� Saldanha Mar�-

obo, 129, tem vagas para ,os seguintes emprêgos:
a)"Chefe de- 'Bordados á mão;
b) CDstuúreiras com bastante prática;
c) Auxiliar para serviços gerais de Escritprio, com

conhecimentos de Correspondencia Comercial;
d) Bordadeiras para serviços de taréfa á domiciEo.
As interessadas aos �divérsos serviços deverãO' apre-

....

sentai'-se diariamente dás 8 ás 11 horas, e dás 14 ás 17
horas no end�rêço acima.

�tRETORIA DE CAÇA, E PESCA·
S�crehil'ia da Agricultura - Santa Catarina

ACO'RDO' DE CAlÇA E P_ESCA
Ministério da Agricultura - Divisão da Caça e Pesca.

E D I TAL. N. I
Licença de·Caçarl.ores

O Diretor da D. O. P. e Executor do Acô,r·do, no Uso
je slIas atribuições comunica que,' de acôrdo com o ar

tigo 23, do Decreto-lei N.· 5.894 (Código de Caça) de
20-10-43, êste serviço está atendendo 'a renovacão das I

:icen'ç.f1s de caçadores para o exerCício de '1958..

v, E' H· 'D' ,E - S E' Florianópolis, 20 de janeiro de 1958 ..

Seraphim Fausto Faucz
') Diveriias canftria,8 AmbUl . Direto'!' e Executol� do Acôrdo

guez.ás; sencl9 brancas': e de Adalberto da Luz Andrade
Inspetor GeralcÔl'es: t ;, ._ .. '_' . __�__ ,_

Canários de"_côre� de canl �

tü.
'\.. INSTITUTO DE B-ELE,IA

"IP,ORAH�Arr,
Pll6-}>ollciona o melhor Penteado - corte de
cabelos qualquer tipo - P�m:aItEmtes .Frio

, Elétrico, .etc ..
Rua Victor Meirelles, 18

Certas gaiO'las simples e

de criação em perfeito' esta
no

à Rua Schutel n.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



nossa vida que não é enea- nação préspere, .' sim; mas

pelo, prisma, côr de ra produiZir:_ Necesstta d� " f:�i;a das " naçõeã '. ·li��'.e:s·,
Temos nossos proble- vossa mtisicà, da vossa arte � (omo é o Braail-e 'áql!i es

mas, da mesma maneira ique e n'ecessit_a de' 'vosso apôio .
tamos pa,r'a (;):�e, 'i.r�a:qadós' ..

em outras partes do mun- mor�l· e 'de vossa amizade. 1:0 ideal" demoçrati'c'0�pc;>S'� ,

'Palestra do consur �"Íne:.., a ler oInglês. - .ou melhor, America _ não concentra vQ trabalha mais. porem
do. --'.

.

A fim de que estes dois samos de·.l)lãoS· dada�;�:tí+-
.

�:íéari�<'pú:a, os�lj::stados do. o americano. AqUI V'Os en:-' apenas um sô objetivo. Os nienas horas e g'anlla mais
Ao' lado destes melhora- 1l0VOS amigas nielh�r se' lhar na senda ; 1�gt:i)'a: �ó"

"pa'raná e Santa' Catarina contrais porque nosso ideal e.sfo�·ços de nossos eielltis-' do que �ntes�.· mentes que os povos do conhecam foi instituifõ o progresso e da traaqudli-:"

::'.r..Josf:lPh··WiédehJri�Yer pro é a Democracia. tas 'não são dirigidos ape-
i

'f) -Alimerit9s'ue'prepa- mundo livre . estão come- programa Cultural conduzi- 'dade.

ferida' na casa de Santa.' Falarei, então, esta noi- nas � ã:", d.�f€sa
. .da

i
J o rapido _' 1h:stes- são, "ho- çando a aproveitar, os Es- do pelo Serviço de Infol'-! Muito- obr igado

Catarina
"

, .

t e ob E t d U"
- .' � �.,. o- . tados Ul1ido.s,' lutaram. con- mações - US'IS -,e .p�los •.

------· .-;-".-

.' •

_

I ,s- re os s a os 111- naçao;: maa-sim ,p-a-ta'o bem je uma realidade e não ape-
.

),
r:

Miiiha,s senhoras �. meus dos. Meu tema {os Esta- estar de'noss-õ �P9V_0 _ a i-las lihiita!fÍ���Ji legumes e
tra o 'S?�1Unism:o .!:la, R:us- Centrós Culturais que, 'co-,,' ,� . .,' '. ;.'

senhores : .',,- ;,'dos Unidos hoje e amanhã. :im:de' 'qu'e :tetÚ��m�melhor frutas em 'C�n��rvas mas
sia. Ah os :Estadés Unidos mo o 'Instituto' Cultural SINI-'II'Rln��'� com "_gr�nde:,' sa.tisfa- Não é intenção minha elo- padrão': de �id.��.��4 :m�dida sim uma gra1i�e 'variedade empregaram. bÜi'ões . de do- Brasil E'stª,dos Unidos des-' ".'. . ·.d�L.

ção" que me
, diri}e -{l;OS as- giar 6 meu país, Citarei Q�ue melhoramos n6ssa;"con- de; aiimentos)com os quais :�re� \ 'na,�eie�a' .

de' seus

I ta.
Capital, i�teligente�ente g. E:M" . Ci U;"'I:D li O.' 'f1,: �i

.

soctadôs, . àJ:u��s .�4 amigos . apenas lai-os que se jeram dições maiores facilidades prepara-se ,uma refeição
tr.ears, assrm- �?TIfo em ma- oríentado pela sua operosa H U lU'

�des.ta grande Instituição !lOS. ul tirnos dez anos' o que temos para,' indirétamente, .omplsta em dez minutos. quinarios iiidustrtaís e edi- diretoria tem concorrido
,. ·e.

\lu�. é ·oJns{ítüt�',·G.últul'al esperamos venha suceder estar no�sa ajuda ao+povo Toda a variedade de
fícios...

"

para uma comprensão mu-

c".. ,/. ,:" -:: :

BXallil-Estad_os -U ii I.d os. nos próximos dez anos. ! do mundo livre .. ·�
.

peixe, aves, carnes, já vem
Os Est�dos Unidos pres- tua m�lhor 'a fim de que L

-;.

.....,�':
:..�qlíi .yos· elj.�ohptajs· porque O fato principal, ao qual I O prq�,reiso dos, EE. . congelada em pequenos pa- .

taram tremenda ajuda téc- nos conheçamos mais e te":
r •

.

. ,._<fésM)�j.s s.·,aoer 'mãis a
.... res. - desejo dar enfase, é d€) que I

DU. nestes úlÜm.;os dez anos' cotes. Limpa t. d
. nica e econômica, a. vários nhamos a amizade sincera

cor a a e '. T" •

pe5{6 d?.s E�;"U:U" e p'o!qqe: o povC! americano � o .povo foram tão �:sttipeiídos" e� pronta para cosinhú e'ser-
países

.

sub-desenvolvidos. qu'� duas naçqes lideres de- '.'

qml'feis api'e:n�i�' a�.f�-l-a,r �; (:08': �stados Unidos' à'Rj,:odoS Os sent1dó�('-�u� ho- vi'r.
,< .:

"

. :�I··-.\ tlxiliaram, também, a Eu- vem ter.

-

l',le
nos temos '0 '�seg-,uinte f..tÚcionando-se· o fato d� ,�'opa à recuperar-se econo- :Eís porque nesta Capital

\,.: e.'X i 9 e.m }"'.: ':>::'. \.
. M ,O

.
,ç: A. S

i <

-

••
'. ,lj��drO 'para os s�us.,., �

.�. :.� qH:e existem fornos automa-: .hIi�:�;:::�os J"e encontram homens cO-.
'"
r- '" •

. ',Necessitamo-s-de moças que tenham apresentação e i .1/2.0000.000.
. ticQs e outros artigos ele- Unidos for- mo Eurico Rostemo dedi-

DE''S 000'
,."

'R'
::":,'.'-

d�sembaraço, PL!l'<l trabàlhar em serviço externo: .' t .. 1 - Um lavraaól' 'não -t;'icos para a cozinha, c'laro ne.cem l�ite ,·em �ó para, as I ..:�do representante do Ser- .•
. �.'� .

..'

.,�, '� :�. "1 oUh:os,s,im é proprietá�tô_' de .,dá quão facil é o traba-! CrI�l'_\('�s d� mUltos p�lses Vl�O de . Informações d'os'
.

'.
-

.

.

... _

�

-Tratar'a 'Rua João pinto; 6-A.' 1 a cas d .",iI 'ho de uma dona de casa

"
:-i.�llgos, al.lmentõ e aJuda E�tàdos Unidos (USIS) e Eh' .

ti'
. I:' ,'-'� t :,-- •. ,

'--o '_::.
.

. j. ,.1 a e ,morra. -: . J •

. , • '. � � .' . a um po ,especla _para. �I�.
.

,� BAtALHÃO
..

'.'_"" S.UEZ: P R O N T O· I. 1'- Todas _as' .f�m�_�iàs • Ela terá, -_assim, mais �e�lça-para mu.:tas �naçoes John :Scafe, diretor exec.l;l- tário� de' us({colejivo:. i..
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O ESTADO
_

- -o mais antigo diár'io de Santa ·Catarina.
..
_---------- ----�_.....::.._-----_.�-- "-------_._-

-� Veíc'ulós <especiais de

vários tipos,;' Lhclusive io':' .

,

g'lletes até a lua.
- Pilhas solares - que

se utilizam' da luz solar a

I fim' de ge'rarem força para

Os aparelhos eletricos.
- Suprimento de água

ó:em fim, - uJi1izando-se, de

lfianeil'a economica, a água'
.

dó ,mal'.
'_

.

.;_ Rãdios de algibeira, do

tamanho' de um' relogio de

Lolso.
,

--:---:- Aparelh.gs de televisão

em forma':'--de quadro, tão
_ 1: '

leves que possam ,ser pen-

durados ná; parede.
- Tecidos novos que não

se gastàm e t;lem se que i-

mamo
- Ainda ·mais - maiol"

rlescanso com. semanas mais

::urtas de trabalho.
- Vemos, -assim,.que os

Estados.· Unido!!, ..e�tão se

co-r..��j;J.·ando� . �m apel;i�f�'
çOâm}hto científtco para

umaque o ,homem· tenha'
vida nlelhor �in todos

. . .

Licença de Pescad'ores Amadores
o: Di'retor da D.. 0. P. é Executor' do Acôl'Ido no

I1;SO �e suas atribuiçõ'es' .éon1uniqa que, de acôrdo 'com
I) artIgo 53 do Decreto-lei N. 794,-.(1e 19;-10-38 (Código
de Pesca) é obrigatório aôs senhores 'pr�tical1tes d�t
pesca amador a retirada ,de uma licénça. 'anual, cuja
taxa é de Cr$ 21,50. '.

Paragráfo 2.0 - O amador de pesca, que de qua�
'iu�r maneira negociar pl'oduto de sua' pescaria terá
sua :icença caçada e apreendido,s' os apetrechos d� pes'-

.

ca en�on.tra·dos em seu poder .

..

.
OBS. :.,:_. As lice.pças podem ser retiradas diària-'

mente na séde da D. C. J? à rua fe<lipe Schmidt esque
na de Jerônimo Coelho, 1.0 andar.'

Florianópolis, 20 de janeiro de 1958.
Seraphim Fausto Faucz

.Diretor e Executor do Acôrdo

( O N ,V-I r E

filhos e para as demais na- Curso correspondente aos Gl'upes Escolares, e pl'é-
p:1l'a para Os exames de admissão ao Gi.Iiásio.

ções democraticas. <.'
' •

No ato da matrícula, os 81'S, Pais pagarão a prJmeira .

Os Estados Unidos de- 1" d
..

mensa l:.a e e JóIa.
vem e prosperarão mas não MATRICULA: De 28 a 31 dé janeiro, par� os anti��'
é independente. Necess1ta g-os 'alunos do Curso. De 1.0 de fevereiro a 12, para os

dq vos:so auxilio assim co_I alLln,:,� novos,
"

. . I Abertura das aulas, a 1.0 de
mo do aUXIlIo de outras na-

.

.EN��RE ,O: Rua. êcaldan
-_-;':." 0,°

C. N.o 50-58 ,

Ilmo; Sr...DIRETOR
.

Jornal "O ESTADO"
NESTA)
SENHOR DIRETOR:

.

"A EMPR�SA DE LUZ E FORÇA DE FLORIA-
NO'POLIS S. A. - ELFFA - TEM O GRATO
PRAZER DE CONVIDAR SEUS DISTINTOS CON
SUMIDORES E O POVO EM GERAL PARA ASSIS
TIREM �AS INAUGURAÇÕES DA SUAS NOVAS
"CENTRAL DIESEL ELE'TRICA DE 3.150 KVA", E
SUBESTAÇAO ABA-IXADORA· DE 20.000 KW.", .

ATOS QUE SERÃO PRESIDIDOS PELO EXMO. SR.
GOVERNADOR pO ESTADO, DIA 15 Do' t'oRREN
TE 'AS 10,30 HORAS NO SUB DISTRITO DO ES-
TREITO".

'.

í

os

sentidos-, ao 'mesmo tempo
que oferece aJuda economi

ca e-�s�istene.ia. técnica à

muitas nações amigas, in
clusive o Brasil.

Tudo' isto vem demons

trar em fãtolil o que uma

nação forte, sadia e pros

pera pode fazer ·para seus

ATENCIOSAMENTE,
STAVROS, KOTZIAS
Diretor-President�

.

(URSO PARTICULAR "SÃO JOSÉ"
Dit'etora: Prof. MARIA :MADALEN�A DE MOURA

, FERRO'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'VOLKS
c.

-,-::;'_

_

.

. é brasileiro!
" ,-

�_.· KO!l4BI-
RURAL

",/
Comunicamos aos nOSSO$ Amigos e, co público em -qercl �ue, a \VOLKS�

:.__ WAGEN DO BRASIL já está Fornecendo, conforme plano de produção
aprovado pelo G. E. I. A., 6- mundialmente famoso VOLKSWAGEN KOMBI.-

4F�'

/
Para 8' passageiros ou.

810 quilos de carga.

Considerado como o mais ver.átil outo.r.óvel do mundo, tanto para o

transporte de possoqelros ,como de CQ�go, não tem rival' na ornplo co

modidade que oferece em qualquer' destas duas modolldcdes de serviço.

PRE_CO
#' Cr$ 358.000,00

posto fábrica

• super_econôn1ico'
1\ quilômetros cpm

1 litro'" de 9asolin�. V'OLKSWAO-EN DO BRASIL"� .. -

-

�
.

"".' -

,
'

São Berncrdo do Campo
f

· ado a ar
Motor re r§ger

�.

'

S. complicaçõeS mecanlcd�
meno _,o

.

Em exposição :

de altura
24 .ce·ntimetrOs
,"\.Ire do chão

'

I
_ tanto \
hum outro carro tem

Ne'1 .. . encalham.doutrospassa on e os
'.,

"

C. RAMOS SIA. � Com..e Agências

- Rua CeI. Pedro Demoro, 1466-- Caixa Pos
tal 220

- ,-::

._""

� -··-�rt.��i;t�,r·
F I o r i a � Ó p o Í\,í s \

'

.',
�-

,
"

'. ;�
.
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PERDE O ESTADO UM GRA!NDE EDUCADOR;

Deixou, a direç,ão do-'Colégio, eatatinense
.: o ,Pe. José' Carlos<�Nunes SII J.

Ontem, pela manhâ.,o velhê, Colégio 'da rua Esteves Júnior passou para a direção do Pe. Antonio Loebmann
S. J. -- O DQvo('niretor nasceu na Saxônia] tendo tomado! parte ativa, 'como Oficial do Exército, na Primeira
Guerra Mundial- Despede-se do� catarinenses o Pe. José Carlos Nunes S. J., que foi nomeado Diretor do
Colégio Anchieta, em Pôrt� Alegre _'- O novo Diretor) é também jornalista -- Uma maléfica Portaria da

, COFAP esta" causando graves transtôrnos ao Colégio Catarinense, --
"

,

o Colégio Catarinense
está lutando com inúmeras'
dificuldades na ,iminência
'mesmo de suspender o seu
Intemato, acarretando, com
isso. irreparáveis 'prejui-
zos para o nosso Ensino'. A Õ ,novo Diretor; Pe. Antonio
COFAP, pela Portaria que Loebmann é um educador excep
tomou Q_ nO 1509, congelou,

I para todo o país, os preços
sem qualquer estudo esta
tístico da situação real.
,O Colegio Catarínense
cobra uma anuidade de 17
mil cruzeiros que, reduzida
a mensalidades; sai pouco
mais' de mil cruzeiros; for
necende alimentação abun
dante e {ler boa qualidade,
'com elevado, índice nutriti-,
vo, e" dormida. O custo de '(on'eurs'o "'e" -',' Mar- ,vida, porem" vem sendo UI '

'elevado assustadoramente,
não acompanhando o mesmo chas C'arna'valesrítmo as anuidades dos Co- ,

'

'

-

legíos trazendo. então sé-
"-

rios e graves transtornos
, para a manutenção d� um

padrão' elevado aos cole
giais. o que não se faz com
escassês' de<v�bas. '

Mostram ás estatísticas,
com, friêsa , incontestável,
que nos últimos dez anos o

custo de vida elevou-se em

300%, enquanto o custo do
Ensino em 'apenas 150%,
Essa realidade, cruel. está
tornando cada vez mais pre
cário o Ensino nopaís, uma,
vez que não se fez ainda
um estudo para evitar um
desastroso desequilibrio nos

Colegios que, com -essa

perspectiva tão sombria,
irão irremediavelmente à
bancarrota. Os reflexos da

- ------'

'Situação em tela já estão se Direlório do P�S.D.
/ ��H\O'rnens ,R,a�sl,1 na' POll'Cl-a: ,de Po,nfe Serra��, e

, "CeI. Passos Mala
•

' I '

.Com vistas aos .Exmos.. Srs. Secreta'rio da Segurança, Comandante da Polícia Militar e
-

,

'

" Prefeitos Praianos .

,

S. SURI
I das garras da 'morte. ElJ,-

. j.raíanos, na 'sua maioria

1
tadas. Querer justificar-se

.

rn
. quanto isso, o situacíonís- - �OLfTICOS DA OPO- iançan do a culpa sôbre os

Na praia de Itaperna, foi mo, contInua lançando cor- SIÇAO -. Os Prefeito'!) de que foram. vitimados, isso
ct!'rebatado, pel�s ondas, e� tlI�a de fuma-ça> p'ara ,en�o- Lag?pa, Fl<?r�an..?polis, Cam_ s:m se nos afigura des,con
dias do mes fmdo, um c�- ,

hl'll; aos olhos dQ pubhco borm e ItaJa! sao PREJ."EI- sIderação.
,tadão que se -debateu, IPUI- 'as falhas injusti:Jlicáveis..; e. TOS NÃO GOVERNISTAS. ',- ',r

'

to tempo, sem que 0.8 e�- yão trombeteanelo: por aí Não sati!;lfeito em tentar Fôsse exclusiva'mente po-
forços do pessoal da 'p�aIa que somos nós os que mo- deturpar as noss,as inten" lítico o nosso obj-etivo não

treito". que tentaram' ao maxm�o I vidos, por paixões políticas ções, o, com«;.!Rtarjsta ' do. teriamos envolvido os Pre-
Havel'a' condução com saidàs 'a pa,rtir das 9 horas us recursos permI- t'

,
.

t "GI'and J' I h' I d d f"t
. ,'". ,

qUe se
." I

I e an Igas magoas, es amos' e orna" l' a a, o a elos nossoS' COrrEillglOna-
de'fronte as Lojas Eletro-Téc,nica. I �iram, c()l1seguJllse llyra- o

: ludibria,ndo o povo. Assim Radio Anita .Garibal<di" rios e aliados; proc'ederia-

������������������������������i'�� � falounopr�ruma"G��� pretendeu cUIl�am�e m� como �Q�olhe� TU
• Ii - & ,Jornal Fal�dQ d;a Radio explolar o lad9 sentimen- de um lado só, e teriamos

NIS (UP) - O go-

��enll,���, a"'-',0./ '�O COlHAruo !:�tt�r?s���,ba���:�o��Usi��' fliL'�o�,ú�ll�lfda�:��!equ! I i'õ�1f�s� �?:!;g�:a�?n��� ;:r:Om!,���cê:oe�:i�u��I:
ai honras de um prolonga- e.m consideração as famí- ,des ao Governador; mas ·vi- uma Í.lóta'- diplomática em
ào coméntário que preocu- lIas 'das vítimas não devia- das houveram qlle foram que faz ponderações sôbre

�J,:' pou-se bastante em desa- mos explorar politicamerite perdidas, vidas existem que o' b b d" d .

" . creditar-nos, usando a, ve- o c,asO'. Aí" mais uma ve�, estão em jogo ( vidas que
O'm ar ,elO 'a aVIação

. Iha tátIca bornhauseana de eonfir�ou' o seu estrabis- podem estar longe, ma,s
francêsa contra as aldeias

ÀS decisões da última rêum-ao do Diretório Regio- atribuir ao outro as ·pró- mo, pOIS em seg,uida, rlefen- : tambéJp. pódem estar muito Tunisianas. Imeooatameilte
prias falhas, estabelecendo dend,o o ,situ�cionismo im- ,próximàs ,de qualquer um o presidente B()_uguba ap;es

�al da Ü�D ,N o, realizada nesta Cápiíal, presentés ainda to- confusão no espírito públi- prevIdente, ll1sinuou que' de nós, Em tais árcuns- sou-se em responder, deda-
" co. não ,estivesse ela) nes- rrortes se dava�, muitas

i tâncias, a verdade de'veria clarando que só negociará
dos os deputados ferlc'l,ra'}"s, con',tifiuam secreta.s, 'pelo meno.s tas �Ituras, bastante desa- \'eze�, por desc.Uldos e be-

,
p deve ser dita. Não impor-

\� eredItada,
.

b.e?em�8, I?es�Uld.o. ou e!ll- I
ta que torçam e' deturpem

a respeito depois da total,
O nosso comentarIsta, ao b�I�gueS .nao JU.stI�ICa a 111- as nossas intenções. Não retirada: das trO'pas Francê-'

para a imprensa. qUe parece, ou está a sol- tuna dO's que deVIam man- importa que lall;cem ,cortina sas aquarteladas no País.

A Ih d
." I" a reporta do, o'U é dê um estrabismo ter reéurso,s que desgra- de fumaça,,, recurso único Disse Bourguba que chefia-

'

muito custe", co en o aqUI e a I, noss
.

-

tal que só vê para um lado. çad�mel1te não existem. Que eles tem para 'encobrir ' .

, ., ) Assjm não fôra e não teria Insfrtuam 1}m policiamento verdades gritantes que a--
ria seu povd nás guerrilhas

tlem conseguiu' alguns furos' sensa,cionais.
,

I omitido que, o nosso ende- a a!tu�a. das uecessidades e pontam incúrias como essa
contra os francêses se issO'

:3
h

'

reço' abrangia administra- sera facIl constatar como que vai ceiJando vidas e fôsse ne<:essário.

\ O primeiro deles é que o sr. Irineu "Born aus�n se I'dores governistas 'e NÃO 'as imprudências serão evi- . enlutando lares.
-

- ala 13 (VA). - Infor-

d d "t d GOVERNISTAS; ora, 01108-
V I

" mou-se que o Satélite a,rti-

afastou da presi�ência do,Partido, em virtu e a� aÍll>U e 1 ��f:fot:goo�i�!;o r:�t�!�Uco� A ,MELHORAR, O SERVI:ÇO DE ONIBUS
-

ficial norte-americano con-

d d' f 1 chefe do torp'edea t
'

'

t tinua, hO'je, girando em tôr-
O governa or, que se ez' o genera 'em ' ',-" '> ,1" ��au�u: �q���m!e ':�eab�� .

',n8:O M' A B'R I G ,O�' no da terra, com um ,dO's

mento da iniciativa pacificadora do ex-governador. O sr., l,olítíê� é�vo�vei' na �esm,a ..'. ' '. '

"- SE;US transmissores silen-

II litg;r,essao fe}ta aos' adveI:-' , C�m ,o mesm� eSpIl'lto. de I FOI-,nos' assegurado, que I
cfoso, mas cO'm o outro se

�

Bornhausen sàmen1e voltará à direção udenista se o' parti;:: , s�rlO,S,. tambe� os correh"', J,US�Iça que' n?s. ]e,v.ou a '10 s.ervIço vai ser e-já está mantendO' "potente". A se-
glOnanos e aha-dos? ";aceItarmo's varIas colabo- �enldo completamente remo- gunda unidade que funcio-

do reso'lver' adotar, UlTI desies, dOlOS c'aml"nh'os: ou uden, iz,ar o ,Defendendo a c'fiação'de Cl'll'àções sôbre o estado em' ue ado como dentro de pou-
'

. .

_ postos de E,alvamenio em aue se encontrava o servi- I
cas semanas, chega,rão, a J na, em ce�to e ,OIto �egacI�

,

d' U D N '1 nOfisas pra'ias., visámos, de ço de tránsp'orte� de pas- esta .Capital, dois grande..s elos, contmuara euutmdo SI

governo" vinculando o governa or a . . . para �om, e a fato, o Secdtário <ta Segu- fageiros feito pela 'Erriprê- ônibus que serão imediata- nais pelo espaço de dois ou
,

d f
'

Ih
. rança, e o C.omandante da sa ;"Bom'Abrig,o", aqui re- mente postos na li'nha en- três rriêses acrescentou-se.

gOVerna,r, ou rompp.r com o góvern� Dr e azer- e,OpOSl- Polícia M;ilitar - POLITI- gistramos'_a noticia que nos tre, Florianópolis e Bom AMANN (Jordania) 13
COS DA.' SITUAÇÃO -; foi endereçada por pessoas Abl'lgo. ) " '.

:ma,s também os PrefeitQs_,:!igadas áquela; Companhia. , Aguardemos, pois, a con- (YP), - Uma fon_te fIde-

firmação dessa notícia que dIgna declarou, hOJe, que o

,irá por certo, nlsol ver o jovem Rei Faical, do Ira-
mOl1)ento_so problema. que; pro�eteu estudar a

r retirada de seu país do pac-
tó de Bagda quando, den - ..

f, 'Joaqullm M'ar tro de dezoito mêses, ess-e"Y
J ,. "

-

pacto fora submetido' a r-

'gar.lda tificação, "s.e a nQ�a, fede-
'

ração- Jordanial" Ira'que; es-
" Procedente

._
da Capital tive� 'dando r'esulÚldos po-

da República, 'onde ócupa sitivos"."
'

,
J

alto cargo nos Escritórios ROMA 13 '(U P) - O'
das J�epresentações A. S. prüneirO' ministrO"

•. AdQ!1eLara, chegou ontem a esta Zoli disse, no pàrlamento,cidade o nosso prezado
amigo sr, Joaquim l\'rarga- que a campanha ,,<. dirigida,
rida. acompanhado de sua .pelos comunistas contra a

eYJl1a, espôsa e filho. igreja ,é uma manO'bra elei
,

Ontem mesmo, S.S. deu- toraI e negou �ue ,a_ igreja
nos o pr:azer de sua amável católica haja intervin'do nos
visita, demorando-se em a- assuntos' do E'stado. Zolir:radável palestra com o
l.' osso gerente. não vacil,ou ,.ao r�sponder as
Ao distinto visitante e' perguntas que lhe fizeram ,I>

família, que vieram à nos- Os comunistas e socialistas,
�a Capita� para assistirem

no Senado, sôbre as reli:l-
os festejos momísticos;a-' E'
presentamos votos de feli� cões entre a Igreja e o s-

estada. {ado.
-

,

I,

Pe, José Carlos Nunes S J.:

deixou, ontem," a .direção ,do" lira
'díclonal Colégio.

Porto Alegre, estava ape
nas aguardando a chegada:
do' seu 'substituto, Pe. An
tonio Loebmann S.J., para
deixar esta "Capital, indo
agora prestar . os seus va

liosos serviços na vizinha..

cidade'gaucha. à 'frente de
conceituada Casa' de El!s'i-

,
no. ,

Ontem, pela manhã, o Pe. Falando ao repórter .des-
José Carlos Nunes S. J. dei- te jornal, a-respeito de sua

xou _a- direção do tradício- passagem pelo Colegia Ca
nal Colégio Catartnense, tarinense, o Pe: José Car'
após, durante muito tempo, -los teve ensejo de declarai'
ter conduz.ído aquele edu- que deixa a velha Casa bas ,

candário realizando, um \ tante saudoso. como tam

trabalho de fôlego, com bém levará gratas recorda
.profundas repercussões nos, ções de todos aqueles com

meios educacionais do Es- quem teve oportunidade de
Lado. Sua obra adrnínistra- conviver, apesar de viajar
tiva, realizada sem alar- tranquilo, pois passou a di

des, deu novo 'rumo a') Co- reção para outro sducador
legio, ímpr imindo novo as- excepcional. Perde, pOIS,

pecto na vida 'do conheci- Florianópolis" um educador
do .estabeleclmento, creden- : ãe invulgar mérito.
ciando-se como vérdadeiro' O NOVO DIRETOR
educador; que alia a essa O Pe. Antonio �oebmann
qualida-de a de - sacerdote S,J: �asceu na

� c�dade de

dinâmico dotado do mais Leipzig, na Saxônia, terra

,p�rfeito
'

e§.pír.ito de com- h?je ocupada pelos rÍls�o�.
,,:-pi:eensão para com tod_os os. Cidade do IIv!o e da

_

mUSI

q.ue' ,tiveram oportunidade ca, Leipzlg e o torrão na

de
-

estudar -sob sua díre- tal de Bach, Wagner, Schu-
ção, .: " I mann, etc.,. e tambe.m. das ,

O, Pe, José Carias, recen- famosas feiras mundiaís.. O,
temente nomeado Diretor I novo. Diretor do Colegio
do Colegio' Anchieta, em, Catannense formou-se n�

Em companhia do ex-diretor; fala � 'ao, repórter de "O ESTADO" 'o Pe, Antonio

Coleg io onde Bach era re- 'permanência na Capital
gehte da Escola de .Canto, ,Gaucba fOI das mais pro
anexa, fundada no ano de veitosas, -fundando um Mu-
1209. ,

'

'seu de Ades Plásticas.
Depois. Seguiu a carreira. A cultura gancha tam

militar" tendo tomado parte bem teve no Pe. Antonio
ativa durante a Primeira Loebmarin 8.J, uma grande
Guerra Mundial. Em segui- figura. Velho jornalista, en
da, estudou química indus- sinou jornalismo em Porto'
trial abraçando, então, a I Alegre a renomados homens
vocação sacerdotal de Je- púhlicos, entre Os quais o

suíta, fazendo seu curso' de senador Alberto Pasquali
Filosofia na Holanda. Em ní.. Além de ter colaborado
'1932, ordenou-se sacerdote, para ó DIÁRIO DE �OT�-
em Porte Alegre, estando elAS, órgão dos Diários
no Brasil, há 33 anos, Sua Associados, é diretor da' re-

,

'lista de cultura ESTUDOS.
Ocupou outros elevados
cargos, destacando-se o de
Assistente Eclesiástico do
Lar da Mãe Solteira' e do'
Patronato Lima Drumond,
Durante oito anos foi Dire
tor do Seminário Maior de
São Loepoldo, no Rio Gran
de do Sul, e em Porto Ale
g re, organizou o Pronto'
Socorro Psiquiátrico, pres
tando relevantes serviços a'
casais desajustados, etc.
PROBLEMAS DO VELHO

COLEGIO

Florianópolis, Sexta Feira, 14 de Fevereiro de 1958

i'A' Em'prês�:de Luz' ,'f Força-de··
Florianópolis' SI A. jf L FI!F An

Tem o grato prazer ,de convidar seus distintos �on
sumidores e O' povo em geral para ássistirem às inaugu

rações das suas l10vas "C:mtral :ç>iesel 'El.étri� de 3150

KWA" e subestaçã,o abaixadora de 2Q.OOOKW, atos que

serlto presididos pelo exmo, sr. governa'qol', dQ Estado.,
úia 15 do corrente às 10,30 horas no su�di!3tr.ito do Es-

cão.'
_,

Ào dr. BrasiHo Celestino de,Oliveira, vice-presiden
te (e autor de um al'Hgo de incrível bajulação ao atual go
vernador, ainda oniem transcrito pela À GAZETA) caberão

, as�demarches para 8. fixação da atitude udenista no Estadoo
,

'

- Os primeiros contatos com �, governador indicaram

que a U.D.N. não virá para a oposição. O que esfá sendo úl

limado ,é' a entrega dos .pontos por parie do governador J com
.

a mudança do Secreiariado não l�denisla por titulares orto�

doxos. .

Em'.seguida, é"J,O qtre carrel serã9 tomadas medidas
l

'energicas contra o p�rdúlarisino dos dinheiros publicos e

assentado o afastamento de
II

gente que não m�rece �onfian
ca" de alguns postos qhaves. Éssas serão, as primeiras pro

...._,_...o::y,� jdências"para .. ". salv tr Santa Catarina do caos ...

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO
'� ECONÔMICO S. AI

Assembléia 'Geral
.

Ordinária' �

.
.

2.a CONVOCA(ÃO'
"

Convidamos os senhores aciO'nistas a 'se reunirem
em assembléia geral ordinária, no dia 19 de Fevereiro
de 19·58, à� 17 horas, na séde social, à rua Conselheiro
Mafra, n,ó '72, 1.� andar, a fim de deliberarem sôbre o

relatório e o balànçQ referentes ao exercíciO' findo de
1957 apresentadO' pela diretoria, e sôbre o resp�ctivo
parecer- db consêlho fiscal, elegerem o conselhO' físcal,
conselho consultivo e conselho 'técnico, fixando-lhes' os
honoráriqs resp.ectivos.

Foria.uópolis, 13 de Fevereiro de 1958
Oswaldo Machado
Diretor Presidente

Aderbal Ramos da Silva
Diretor Vice-Presidente

Flávio Castelo Branco Santos
Diretor-Sup�rintend�flte

cional

fazendo sentir no ColégioCatarinense, cabendo as
autoridades responsáveis,
nêsse .caso a própria CO
FAP, um reexame conscen
cioso da situação verdadei
ramente dramática por que
atravessam os ColégiO's.

- eas
,Realizou-se. ontem, no
r.uditório da Rádio Diário
«ia Manhã; o Concurso
para a seleção das melho ..

res 'marchas carnavalescas,
patrocinado pelo Departa
mento Municipal de Turis
mo, que esteve bastante
concorrido.

O resultado 'foi o seguin
te:

1.0 lugar: PÓ de Giz
2.° lugar: ·Sonhei com o

Sputnik
•

/ 3,° lugar: Cabeça Molha-
da '

4,0 lugar: Nosso Carna
val.

Dada a exilguidade de ._,

espacouão nos foi possível,
1\ publicação dos Díretõeíos
do P.S.D, dos Distritos d�'Ponte Serrada e CeI. Pas- ,

'sos Maià (antigo Bebe
douro).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


