
E' um oficial como êshc, ínse

gurQ de si mesmo, recalcado, sem

treino suficiente parâ Usar da
autor-idade de que é invesüido que
nos dá a impresaãu de livel'IUOS
sob. um regime nazista, aonde a

fôrça é o direito e a brutulidade
a Lei.

ABUSO DE AUTORIDADE
SEGUNDA FEIRA DE CARNA- o individuo se incomodat� (o in

VAL QUAT'RO CRIANÇAS DE feliz não sabia que estava falando

6, 4-, 5 e 3 ANOS FORAM· com um capitão),
PRESAS Pronto! Desacato à autoridade I

O capitão chamou um' guarda
mandou o pai e filhos para a De.

legacia, não dando oportunidade
que O cidadão levasse seus filhf;s;
em Casa ou providenciasse seu en

caminhamento,

Sim, é verdade que o pai das

mesmaa estava em sua companhia,
mas isto aconteceu, é um fato

que vem demonstrar a autoriíÍade
de uma ordem e a ímprulênvia
d., um pedido, É_nos doloroso relatar um ca

S\! desta espécie, maiv.ltrbitúrie
dades como esta, abusos de auto.
ridade como o acima \ que dão

oportunidade que falem mal da
nossa Polícia Militar.

"

LOJA DE <:ARGA.:

.

•

A Secretaria do Consei I paração.
va:tóz:_io,Nacional ,de Ca�to I Quaisquer outras ínfor
Orfeêníco comunica aos ln- mações poderão ser presta..
teressados que continuam das pela Díretoría de eu1.
abertas, até 15 de f�"ereirQ, tura _ Palâelo dás .Secre
as inscrições- para os cursos farias ....,.. 3.0' andar - no

de Especialização' e de Pre- horário' das 14 às ih noras,

R. Felipe Schmidt, 40
fónes 22�10 e 25·00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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H Para 'almoçar e jantar bem, depoi. de, sua _.çasa,

, ii
A QUERtNCIA PALACE HOTEL.

.
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. A'CONTECIMENTO SOCIAL

feira 13 de Fevereiro de 1959
o

•

';.;' i��_ • ,�...... '" .o;

(c.o�.tLnua�ão da.
o t!1:it2�' pág,lna.) .r.,,�diPM4e� olÍ.tros .]ugares do

BrlV-le�'a o trabalho ,dOB, �ue não .col!!te-J0_?de �eber, o� bJianquinha pertu- ainda maior. influênri.i do 'lHE
Cla)}larem a, !\uP'�o�lo!:ld�dê 110 car- Sll!, filzendo � cobertura dos iol- eram o .que, ens , um . cail)lI'YaL de "badora. nos anos anteriores

,naval, da ilha, rl(js �le, cutros es •. guedos carnavalescos, não se re , nrte, ,:
"

'
"

A -Co�j'ssão Julgadora, nomea- I Os-llailes�' infantis como

tadosn onde. haviam estado antertou-. . :f<:.ri,am ao- 'carnaval cataririense, A 'prova .mator" da atração dos da para a colocação dos prenuus, adultos; transcorreram no

mente., ,

I j!OI'(lO, tivera oportunidade de ou", <lias do· rei._môrno "em nossa: O.il-� deu. ,aos 'Tenentes do DiaBo; o (�. major animação,
I A movimentação aos' carros. vir naquele mesmo dia. O repor- pitnl, estava, entretanto, patente, Pl'jl;;e;ro 'lugar, reserva.ndo para As nossa;.�:emissorás, prestaram
'com suas mutações consüitu iram ter respondeu lU' t·ll 5', -lava, pá- porque Q número de turistas nês'- os 'Pl'õtegidos 'da Prfncêza, ;hh_ relevantes 'El'rviços 'nos, dias (fue.

: coisa espetacular e inédita para 'ra P..rIlVIl-l' o 'acerto' da filosofia te ano, foi de milhares e os auto" co), também o primeiro lugar (.n-" terminarsn-i, através de lnformu-
os que pela primeira vêz aqui e8- popular que' diz,., "puxando móveis, .cam inhcnctes e até oni; tre muitos outros que comparo- ções valiosas ao públiro e concor •

ieda Maia 'Barbosa � August.o José Alvettí casaram· tiveram, pois, muitos já (T eonhe ,

.. brâzÍl, ,para sua sardín.i", bus vindo de outros Estados as- cerarn á praça. rendo para maior brilhantismo �l"

se na Capela do Asilo de Mendicidade no dia, 4 do cor- _ciam tendo volt.a do 'Ü! ai.:lO' rela II Al$n disso, a fama de nosso sim o demonstraram. Sem' 'qulOTel' nem de leve; .n , folguedos.
. ., lembrança do carnaval passado. carnaval tinha chegado a todos os. A nossa reportagem registrou' terferir na opinião dos julgndorés

'

A' nota dissonante, foi arente. tendo tido por padrínhog BrasIl Borba-e senhora, Um dêles (paranaense), disse reca.,t�s do B�asil e empanar ês- a existência de
.....

grande número de achamos ';'tj·('tanto, que êsse jtll- sempre. Os "cheretas", exibicio-
OSClÚ" Maia e ser-hora, Cacildo de Andrade Xavier e estar admirado que as estações de' se pr!:8t!g1ó que sóbe 0< a'lO "ano veículos vindos i até de Goiáz, Dis- gamento,' devia 'ser inteiramente nistas de todos "os carnavais, e

Olívia Maia te Agenor Maia e Lia Dalva Araújo. I. " trito Federal, São Paulo, Estado popular, deixando o povo em' Ii .. nêste ano aumentados em número
Éle funciof,ál'i0 da Assembléia Legislativa ,e, .aca- V.' E N, D E I. S 'E' do Rio, Rio Grande do Sul, Par'ã� berdade ,l2ara munjfes tarc se �trã"� por' espírito de imitação e palha·-

dêmíco de Direito e ela acadêmica da Faculdade de
I nã (êste em número muito maior2� vés de suas opin rõcs ,enLqu, .';;,1.0 �çãdâ.

I
"Do Rio Grande do Sul, vários. provocasse mágoas ou recentí-'

-

O-tl�pioi' é que õ depravado cos.,
F

' Duas CaSaS de madeira em ótimas condições, situa- •arr.:J.Uoí:!it.
Carros do interior daquele Estado mentos.

"
'

'tinhe :út:á atacando também os

Os noivos são filhos do dr, Elpídio Barbosa e E�á- das à Rua Clemente Rovere 52 A e 54 fundos. viam-se nos lugares de estaciona-
.

Cad.. um ficari'a C�I;;, su� icji':· niàiõt;"s; nos clubes e nas ruas.

.I.a Maia Ba'i'bosa e Jnão Aiveíti e Braallína Barbosa Aí-
I

",informaci)es na rE�g�axatari.a Gaúcha. mente, Os veículos de to-lo; ínte., sião pessoal." até o Lut,,'!) '::ãr":

,.
E- aqui' ficamos para reentrar

vetti. ','
-. I rio r de nosso Estado já não en�,

I naval.
, ',_ ,1 �

"

nOB' :ilev::>l'es suspensos para o.

-c,!.'"!-asZill-.Õ'I
"",.,,,,, lugar pa r c.•,·"",-1 0"";nd 'c,,os aos , ,�", ;� 'i,i,',.Ú� do carnaval, a maiorForam damas de honra as senhoritas Gléia gení mento. ficando muitos no con.:. todo. os clubes, 195.9 IJPI''o.sltntNl festa :popnlar de arm

Barbosa M2.rçal.e Lenita Araújo. I' tinente.· I .

'

"

.

_.

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

Libl'����:,ua;i:�r��ô�i�it�s ���:e��O;a!���h��;e��.m�s Vende-se uma boa casa recem-construída, com OI��US�a�reo:dedas qu�nn::_�:�::, q��:l�fEt)fRArÃO ' DOS .. fMRRE5AOOS -to
E:n seu .b.e.Jíssimo vestido de 'seda natural, Ieda foi 150m2 na rua Almirante Ca'rneiro N.-8 Agronomica ao

vinham superlotados ,cio Rio Gran-'

'(eM""'R"E'I'O '·'DE"�Sl--lR'T"·'A':'.' CA·I'ARlNA'. , de do Sul e Parana, que ·prefo'- ,
.. D .

"
" 'uma (1,\S liIoivlis mN,is radiosas qu,e já' vimos. Nenhum lado da Vila dos Oficiais do 5.0 D. N. Preço Cr$ .. :. riram fazer a viagem por terra, • " ' ,

atavio de"rírr-�ssári0 e':ú sua toilette de gôsto apurl),dit;- 1.200.000,00 - 'sendo Cr$ 500.000,00 financil1dos. Tra- para conhecerem vários pontos do
simo. ,) moô'êlo ni'í.o l!(YleJ"ia ter sido melhor idealizado tal' no lo.cal, com o sr. Lazaro Bartolomeu, ou no 5,0 Estado,

para o �eu Hp'o gt';1t;::;�O. Emoção e felicidade transpao Distrito Naval. Também as Companhias de

recla .'f!m ;,: lJa fisiõ';:omia ao encaminhar-se para o altar, Aviação, ch.egaram com seus

aviões repletos, Nunca um tão
levu,da por au pai, g'l'ande número de turistas visitou

D:ant.e do alta! Já. esl'ava o noivo, ladeado por seu� nosso Estado, o que indica que i
pai" � 'p:-wnnho; êsse número aumental'á para o ' _'

.

próximo carnaval, quando terê-
I

, O Presidente da Federaçao.. dos Jj::mpreg,ados no Co-
O !:asam�ntQ civil, realizado às 9' horas, foi para" •

, '

1110S, então mais dois grandes ho� mél:Gio de, Santa Catarina, no exerciqo de suas funções,ninfado po,r' parte de noivo pelo sr. Manuel Bernardo
téis fun�iohando confrli.'me deterrnina os 'Estatut"os e Portaria Mini,sterial

Alves e. fe'nhora e. JoãO Marçal e senhora e por parte d,l O movimento' foi, enorme, Su- '.N. 146 CONVOCA O C.ônselho de Representante� desta'
noiva pelo s�"'J<?sié _Sal:J.tos e senhora. perlo�'undQ 'os hotelt's edxisten:es, I Entidade, 'para a� reuniões ill�d{niir1as li realiiarem-.:!c

Após a cerilÚônia o casal dr. Elpídio Barbosa rece,p- Vendo 3 penduradas - LeboceY 13" 26 f\lÍn granu.es e pequenos, en o varIas: " ,-
.

, .

"

,

..

'd d 'd'
. 16 Cúl'f'S com 4 alimentadores com corrente. casas e residências familiares da- i �m sua sede a Rua TraJano _N. 14, ;(alt.os da Confeitaria

cH,mou os conVI 'a Os em sua 1'esl encla.
do comodo aos turistas. ; Chiquinho), nesta C'ápital,.,nos: dia,s' 4�-e,:5"de Março do

Ao novel casal e dignas familias Os cumprimentos MIGUEL D'ANNA-TECIDOS Indu!;!tria e Comercio

I h'
,

J

Ae "O' EStrrADO".' Rua ,Lima e Silva, 293 _ SÃO, P} TJLQ _ 'Capita', �uanto ao ciírna�al dêste an_o, COTI'(:l1te ano, as 14 oras; cum a:�-s�guinte ordem dósincf'l'(�S �l L 1').\
, fOI o que todos VIram, mar,'ll_: (lia' ",.,-",

.'

E' N l ·A C, E ,SERÁ.OUEiMADA UMA :5[((1\0. . ���a�mQ:::'1eS�lt: �:::::::Çã:ab::;:! ���;��. 4- de, ,Março, as ��4 hõras�' V.�r� o Regi'st�o de

Vera Catarina Maria Elisa Itália de Hegri Osvaldo P d' 20 t' d
.

t um l'n- e prolong'(HI-Se até as primdras Dia 5 de'Mai'ço, ás 14'bO,rafr, 'para as' ,Jrespectivasara o proxlmo Ia es a sen o p�evls o

C[il'lo� T�ihes L�p�s ',. nt .
,"

_ ",
c&ndlo.� Um .in.c�ndio, dêsses, que ,tudo calcina e tudo

horas . de quarta.f�irll, quand.) ·eleições.
_.

),
N O dia 28 co con e e as 18hs I eahzou se na Cl alguns foliões ainda não se ha·

'Fl..o.,rianopolis, 8 de Fjw�,l�ê,·.''jro: d,e,.'1,.95,9..' "

.
.

.. '.. ::'.0 nada, lJ!cluz. Çomeça,ra no ,dia ?O e terminará no dia viam percebido,' th-mino u'os •

dade d� Campos No�os, o enlace rna�rm�ol;llal ?a dlstmta
, �8, j.llsta.ment'é n'o úitimo dia dêsse mês que é Fevereiro. folguedos.' p/Federàção dos- Empregados' no .Comér.cio de Sall-

senhOrIta Vera G. M. E. I. de HegrI, dIleta fI.lha do di'. , ';'s·s. I· .... �e-n'dl'o uel'ma" II' 'd "ça- (c . o' O povo po�'tou-se adm,h'avcl_ ta Cat.arina
.

,_
.

. l.t
- Li, 'e, ",.. e , .q. .

"u qUI a
.

o omo ql\..!GIOVe,nnl B.. de H. e Sla. Ta I a H. de H: raro) 'ser.á na,.!'lecçiíõ de tailleurs é vestidos de verão de mente bem durante todos os ';lH

Co� O Jovem Osvaldo C. T. Lopes, fIlho do sr. Vi" A.:.Modelar. tão" someílte n.os vestidos e taiUeurs. Será
e noites. A polícia Militar, as

daI Th be L e
.

---
'

-, � patrulhas do Exército, 1\'J.aril1!1.1 ",I � AOl� s.
... .' algd . .nunca víst(.}·�::-Rbdel'-se-á COmprar 2 tailleurs ou 2 Ael'onautica, fouco tiveram '1Ue

.

A cerlmOnu', r�l1�l�sa fOI cele?l'ada na .Ig�·eJa Mar, vestido�, .pelo preçÕ=',npol1lil d'e um só. 'o $e movimentar, a "'to ser pala

�l'IZ relo. Revmo. VIgano Pe. OnorlO
.. Os dlstmto� nu" Bem que dIz'cm Os entendid�oE'� um d'Ía dI), ca a outro Ílnpedir eXcessos dos mais Cl".tL',

nentes tIveram a'graça de recf�ber vIa TeJegraflCR a
1.Õ ca ador Nn. set a' m d '

s·m. P
ç
·t siasmados, que, apezar de tel'

I� .. p' I 1 S t"d d 'p J
-

XXIII
' ( '!<', ',' y 'o_r e o as (\ as I . ara eVI ar as minantes projbiçõe_, aiildn achal',cll1.

",ençao R?a, (�sua an I a e o. apa oao '

.. :' pesstbHid'ades ,de mudánça qe moda é .preferível sacri-Os nOIvos tIveram ,como padrmhos no atos; rehg!_o" fiaat< no fim da ta ão o I c .ê at'
"

,

t T "li -;-
so e civil:

�

.-',. ',;' .

_ .es.,ç, u r� ,_,('"e.o.çus o. al,:Uls
D Ant' l' . T p' '.

.

E· �.
:' 'e.. �ç�1:d.os .sao artlgos.- eXJ>r_es,�IY,?S da' UlO?a. ArtIgos

'c:-
D
r.,

O °tUO Th"b
mto Ee xma. sra.

, :slm�:o.lo; (Ia, llwda. ASSIm ·nao ha" alternativa. Devem.
r res es I es ,e ' xma sra .:. -

.'.: � ";' _
... ,: " .' ' Magnifi�o apàrtamento de; sala,

,. .' ..

..

r4e�rl.1o l\.e.r: queimados. :;
,

2 quartos, banheiro, cozinh ... , área

n,r. O�S�.l�O SchmeIder e Ex:n�. sra.
:. ÓtÍem lucra é a fJ:egl!lezia, 'I?e.sd;e já imaginamos, o 'com t,;-nque, quarto e banheiro de

't: �l:�;��O�;.a�ze�::�rae eE:�a.sr:;a. .._ ..1", ·<r�ge��?dL âeS��d' 9UeiÍlitlâ.:llserá 'p·l'e�ur.o �md' incêndio 'ln.� I
�:,p���:�:{ d�<iC�I��i��: '�ril;���:�sr',) s(.'�,ç,ao , , e. NesL�.' os e

..
�I eurs."

..
_In ;Jflc�n 10 que..

ça CI Edifício Ednard�, apto. no,) 51 'c, VI." Cid C. de Almeida Pedroso e Exma:. ,..,.
n r' n j.I d 't .' M A MdI·

/0 Sr; Ernesto Pozza e Exma, f-n'a. /-' ,

' a a. e ao a a :r� uzua, es iR se�aoj e. o ,� ar.
.

lnfol'maçoes no loca1,
_

4-s familias De B:egri e, Lopes, a pós as c�rlmôn ias',
teee}iC;Íonaram os: co�vidados nos simpaticosi Salões' do

,Clube dampo�Qveh;e':' g_��tilmente ,cedido peio, �eu, p1'êr
,,'id-ente. � \"., i;"';

-

.

O aspectO':ua fes'tâ 'estava dt uma' bel�zá l'ara. E
.muito contribuiram para essa 'beleza o encaÍlt.o da gra
ciosa noiva,� que trajav.a um belissimo vestido' de cetim
Italiétl1<y' e o-noivo num traje distinto e sobreo.

"

Aos noivos' e dignas famílias as felicitações de "O
E'�tacfo"

CAT1.RINA

'. '<

'Conselho de Rep.rt,\8(lntantes

ELEIÇõES

T A LD IE

Hipolito, do'Vale. 'p'e.reira
'.

'P'resident�

. ,

,

S A- \,"0" J' Q "S. i, .,......,f eôh1 Rayn'lond Greenleaf
I;; ,e Marjie Mii1lar

•
.

ás 3 - 7,45 - 93'0 horas:' � 'Censura até" 18 ano.s
" '. J . .. ,

�l;:ii��i:��::;aE.CinemaScope ,,'7"'--'-' ,

, ..

DAllLY MACHADO HEN

RIQUES DA SILVA E
DURYAL· HENRIQUES
.. DA SILVA .FILHO

":'" •• A.�.,

sr. Osêal" 'Pinto" 'de.
Oliveira
.

;........ sr. Afonso Veiga- T,
.-::;: menino Guy Brasil
"'-;- .srta. Marina Luz Gon

çalves ,

"2....., srta.
,- srta.

mentQ
- sr. Ribeiro, ,Pontes
_. sr .. Leôhidas Menin<>o, <>

Trànsco.rre hofi:<'iuàis um

'\ .anivBrsárJo ,de ,.Dar:lY
,

'Ma
.

c4ado Henriques d�Silva i
,Durvªl Henriques da Silvú

,fil�o, fil�.os, diletos de nos-

o � so.' pr.e.zado. -mnig_o'; �r; .d,r.
purva,l ljenriqu.e;; da-Silva,
eqg�n}:J,ejro·qgrQn9mO

.

ém, ., Y:i �A .
.

.

serviço na lnsp�toria Regio-" 'q' �,t'EN.SUID, I,..DAf,nal da Defesa Sanitária _ _ �_ yJ
V�getal nesta Capital, e de
sua exma. sra. d. Hel(!ila
Machado da Silva.'.·

.

o� aniversariant�s que
já contag1 co.m vasto circu ..

lo de amiguinhos" oferecer
lhes·ão. uma mêsa de doces

. e 'guaranás, �m a' residê�cia
de seus genitores.
A Dariy, ao Durvalzinho

e seus genito.re� as feli�ita
çê?es de "O ES�A'60'!.·

Vabina Souza
,Carita Livra·

Em 1957, consoante informes
-do IBGE (Anuario Estatístico),
foral1l cll:llsurados.' ª:255 filmes,
dos quais;"1.30'6 . ,brasileiros in_'
cluiddo pelí'cu(ls· de qUl)lquel'
metragem Não 'só o' total nacio
nal como' também o .total geral
são os mais b'aixos dos últimos
anos�

"VIAJANTES"�." -
.

� -,.

DR, ANTHERO MATTOS
Viajou pelo' "Convair"

MÁRIO COMICHOLLI 1'AC-CRUZ:E:IRO DO SUL,
Transcorre iíoj.e, o. aniver-, com destin,? à Cap_ital da

s�rio nat�lício. do. sr. M�-I República,
o· ,sr. AntherQ

'.
rIo. ,Comlcholh, propri.eta- ,Mattos.
rio. da Churrascaria ' "S�o f SR. GENI.V.AL RABELO

Jorge", na Pedra Grande. I Encontr�-se em �ossa
. Pessôa o grandemente Te- Capital, o E:T, Geni'lal Ra,
lacipnada eln nosSDS

.

i'heios belo, Direto.r da RevJsta

"soc,iais e culturais, o ani- PN (Publicidade e Negó-
\' v2rsal:iante será por certo

l cios), vindo à esta' C�pital
alvo de muita; homenagéns 'pal'a assistir o "CAE,NA
às quais nós de "O ESTA- VAL FLORI.;'}NOPOLITA
DO" associamo-nos,

' ,NO". O ilus'tre visitante,'
_' ch�gou em�,cssa c1"dade 'dia

FAZEM ANOS HOJE: 7 p,p. sábado, vindo da ta-
- sr. Odinaldo Pinto de pital d!i Repúbljca, viajando

/' Oliveira I pelo "Convair" -J,'AC-CRU-
:_ sr. Arnaldo Dutra.. I ZEIRO DO SUL.

"Elegância, Côre�, e muito Sa�ba"
Moçléstta à parte e f'u��ndl) �co dos

comeu tários generalizados, posso eS

crever que os tailes carnav.alescos do,
chi be Doze de Agosto, foram m�rc.ad031
por..'autên tico sucesso.

. ; . Hoje ,está fllzendo um ano aí,
aí, que elà foi embora

f

Minha Galera vai repleta de' eabro-
chlVs. . .

.

,

Aí,. Aí, meu Deus, 'esta saudade' é
.

que me mata .• "

Cantavam assim, Os foliões do eluh�
Doze dUl·ante os bailes de- sábado, do·
mingo e, terça 'feira até as 7,30 'hor[l.s
da manhã.

Muitas Baianas, 'l'\rolezes,,; Fol!Í
ões, Corçarios e Palhaços R�cas fanta-

.

sias, desfilavam pelos salões, na�quel'l
cadência contl'l.geante ,dos festejo('l de'
Memo. Conforme ,anunciado ànte,rior
mente realizou""se, na' noite de sábaao,
o con.curso das mais lindas rantá!siJis.
·Sôbi'e a res'ponsabilidade deste COlll
nista, a quem confiou à comissão jul
gadora seu apurado go;to. Gom muita
justiça merecer.am Os valiosos pr.êmios,
oferecidos pelo, Clube Doze: 1.0 � 2,0
lugar; srta. Her�ília Luz com ri{juü-"
sima fantasia de "Bambolê" srta. ,Gl'a
siela Peixoto Egipcia uma fan,t�siaJ0ri-
ginalissima e bastante ri.ca. .

!

Neste ano, ô Doze de Agosto confi�u' a
d'ecoração do clubé a competentes;ar:
tistas da Capita.J Paranaense, onde
agradou plenamente' aos seus especta
,dores -, Foi assim, caros leitor,es o

animado carn:wal do veterano Doze de
Agosto, que mais um ano marcou, como

já disse acima, autêntico suc�sso. ';'
-

I.

-) (- .' I
Na próxima coiuna, publicarei. ·JS

"Dez melhores Foliões de 59" s,erá :fi-
, , i

guru integrante desta lista o Desem'
,.

bargador Alves Pedrosa como o folião
N.o I'

-) (-

encontrar" no carnaval do clube -DoZ-i
a animação dos casais: Newton d'.Avi':'
la, Wilmar 'Dias, Roldão Consoni, Au'
tônio Santaela, Armando Valerio As
sis e comandante Lú,cio (Jandira) Berg
Maria.

-) (-
Também o pianista e sra. Luiz

Fernando. Sabino estão seguindo a tra"

dição de Zacaria's do Rego
.

Monteiro.
Zacarias é Pierrot o casa} em questão
a dois arios usam' 'Palhaço

-) (-
O discutido Rudi Baue}.'

dUl'ante o carnavaf cQm uma

circuloll
bonit\t

baiana.
-) (-

Foi um verdadeiro sucesso e

Merece elogiolJ as senhoras: Fulvio
(Leonida) Vieira, Sérgio (Térezinha)
Nobrega, Nilton (El'iana) Cherew,
srta. Mirian Nobrega com as baiana:;;
braneas e domado.

'

.•-Je];:a Maf�a. {a�bém usou fanta.lisins (j.'f merecia premio -;- Nelza pre
feóu maoor distância. com o salão par",
manter palestra com o dr. SaBer Bet
tega.

-) ,(-:-
O 81', Ronaií" Str.ess, VIaja mai;\

qlle o Presidellte J. K. Re-!entementcl
chegado de sua viagem ilO Paraná,
'passou' o carnaval n::.1 ilha.

-) (-
BBstante dis,cutidas as fantasias

das senhoras, J. J. (lve._te) Barreto,
F,ernando (Bernad'ete) Viega's' sendo
apontada pelo "s9ciety'� a 1.a dama da '

cidade para o próximo ano, e a/elegan
tissima Nice Faria' que' UDaram um

bonito e custoso ArJ.equin.
-) (__:_

,Alguém passou 'o carnaval de Sal·
va-Vida

-) (",_.
co·

-ás 8 horas
Dick

.

Bogaroe � Kletmetll:
Mpare, :..,.... .em: -,
RIVÂIS NA CONQUISTA

,

,'� Technicolor -
_ Censurà: até 1'4 ano.s

ás 5 e ,8 horas
,

. .ç'<

Robeh Ivers ....;;, Georgann
Jàhnson"

'

ATALHO PÀRA,O
INFERNO

:::..... Vista' Vi'Sioh� _:

C�Rstií'a: até 18 arlOS
HUK A LEGIÃO DOS
TERRORISTAS

-

George Montgõmery
" JORNADA INESQUE�

.

.ás '8 b.�., CíVEL �
com ·,Anthcr.lY

DA AMBIÇÃO AO CRI-- Quinh - 'William Coni'ad
ME --.Com Sferling .Hay- .' A 'VOLTA DO HOMEM
den - Barbara Stanwyck MORCEGO ',- 1° Episódio

- A TORTURA .DO MEDO ,-.r- Censura. até 14 anos.
. _;. - ,

com

leia
REViSTA 'PA·NOR.A

··,S.�.i

.._

_' ;..

'I ... -,

'a;m'elhor revr�tà do; sul ,�'�:pa'ís

J ..... ;,.,...., •

,.

; I
,

� _ ..... _-
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CUI.DADO!

..

Ao compre r móveis estofados, verifique
- te o molejo .é feito com as legítimas
MOLAS NO-SAG
• muito maior confõrto
• excepcional dur:lbilidod.
• nunca �edem r: nunca solta..
• mévels. mais leves
• dispensam o uso �e cordinhas e perclntas d. po�o
• conservam o estcfcmento absolulamen'e

.

'Indefor�e' ,

_

�OlAS� DO BRASil S.A.

.fá!:!r, e escr.: Rua Sõ� Jorfi�. 374 - Tel, 9·05'19 - (II. Postal 875 _ Elld. Tel.. "NO·SAG" _ São Paulo'
REveNDEOORES. IÀEYER & elA.

lua Felipe Schmidt. 33. e t' .., Conselheiro Mofre. :: - Tel, 2576- C .... Poafol .c8 _ 'FLORIANÓPOll�

V E H'DE - S E
UM JOGO ESTOFADO, COM TRES PEÇAS, -EM

PERFEITO ESTADO•.
Vêr e tr.atar à: AV�Ilida Hereíllo Luz, 35

AULAS P4R'A. O 61H1SIO, CLÁSSICO
-E CURSO. DE ADMISSÃO

Encontra-se' na casa da "JUC" o sr. Prof. Pedro.
Paulo Pavesi,

.

ex-aluno dos pe. Salesianos de São João
Bosco, que ii contar de dia de hóje, lecionará:
"LATIM, PORTUGU1!:S E GREGO" para alunos erri

preparação para o admi;;'ão- e' ginásio.
Qualquer informação, casa da "JUC" n.o 1, Avenida

Hereílío Luz, l3r 'I'elefone 27-83,
.

'.

"

,
.

,- "

,,_ ....
,

t)�. ar
DO
O

TORTA DE CnCÓ
o côco é uma das melho

res frutas para se fazer tor
tas- Tenha sempre à mão
uma boa receita de torta

de côco e será uma ótima
doceira!

INGREDIENTES:

250 grs. de manteiga
200 grs, de açucar
5 gemas
,

250 grs. de farinha
trigó .

2 colheres de chá de Ier-

Se�tã fe�ra 13 de Fev-ereiro �e. 1959 �)
--�----------------------------------------------

s

mento em-pá. .

<,

175 grs. de côco I1 xícara de leite
fi claras batidas -em -neve.

,
.

:5
�

.. ,;:,�;-"

.

-, _:"':,;r·
..�.���

'.�;

pr6xinut J''J �:,-j

'Q,aftda :;��a,:l�;:;, ;��;:::��:::,�':,��a, 'a.'�,,:a.})�I�j
mas, 00 pretender dar nova partida, percebi

.

". <11·', i
desolado que não tinha mais bateria I Isto me serviu

'ê

:;i. �de Iição. - Tenho agora uma Bateria Deleo que me oferece �
: �

o mesma garantia e o tranquilidade .que inspir�m • �
,

, i'

i"i�
. -

��.l
,
,

i

CREMO ESPECIAL

Este creme é delicioso,
muito fácil de' Iàzer e fica
ótimo' pra servir- j\�nto com

um rosbife.
.

'"�y ':-:--.,

INGRÊDtENl'Ji;ê.:__ \
......

-.:..,.;;.��
1/2 xícara de manteiga
300 grs. de queijo creme

2 colheres de sôpa de ce

bola picada
1 cclherinha

,; 'i
,,_l ).. �

"

! :fJ:;;F!'�i.� ;"

inglês.
•

20 ."",
da 'ci�l'a�de ,n,ais

, -

as peças genulnas do meu carro •• ; e nõo custou
.'

mais do que uma bateria comum.".

MODO DE Fj\ZER

1 - Coloque todos Os in

gredientes [untos numa va

silha qualquer.
2 - Misture bem.

/, 3 - Coloque 110 mesmo

prato, em volta da carne

na' hora de ir para a mesa.

(APLA)

VENDE-SE

de

,I

Bateria DELCO,
.

\
Contém' BATROllFE,. elemento org61lico
que 'E!vita 'perdas por autodescargas.

,
.

Gorõntido pela GM! Em JOso de
-

defeito de fabricação. V. receberá em
troca' uma bateria nova.

p�oduto- da

G E N E R A L MO' O R S DO" R A S I.L I.-A.

caRLOS "HOff'CKf s. 1;-· Co�. Indústria
Ruo Cons. Mafra, 30.
FLORIANÓPOLIS

'.i ' ,�. ;;� ..... r;
-; ..

VENDE-SE

Emprega-se com vantaqern para com

baler as irregul .. ridades çhs lunçõel
periódicas da; senhoras. E calmante �

regulador dessas íunçoes,
flUXO·5EDATINA, pela SI'lJ com.

provada eficácia, é muilo r�c€fiada.
Dive ser usada com con��nça.

MOVEIS, de quarto
.

de
casal e solteiro sala

.

de

[antar, copa, camas paten
te. Filtro, geladeira Fogão
Econômico; Liquidificador,
Fervedor elé"trico.
Vêr é tratar a Rua Hen- .--

rique Boíteux, 44 - no Es
treito.

(O REGULAI?OR VIEIRA)
À mulher evitará dor es

ALIVIA AS CÓLlC�S UTERINAS

ESTREITO

1 é 15 Farmácia do Canto. Rua Pedro Demoro 1627
8 c 22 Farmácia Indiana 'Rua 24 de MaIo 895

O Serviço Noturno sera eretuado pelas FaJ;mácias do Canto. e lncUana.,
A presente tabela, não poderá ser altêrada sem prévía autorização dêste

Departamen to..
t

D. S. P., em janeiro de 1959
Dr. Ernesto Giorno

.

Diretor
J.
I

, .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



F'I,(lrianópo}is, Séxtà félra 13 de' Fever,iro de�---------------------------------------------------

"é A'N�A N"
FLORIANóPOLIS
'0 I,S�T R I B UrI-D O R E � ,.

l ,A' -V A N· O ( Q '-1 <. C O M <.5'" � A O
.

Vi r '_em·;dfispecialidta·de
'li c1fai.,;,WEIIEL 1�_ÍUAl - �4�IDrllle � (Marca Registrada)
,- ,-, ec01lllldU;,se"-lellQJO' e ' dinheiro /"

4

INDICADOR PROfISSIONAl c
�

"

,

; .

-DR. POLYDORO SÃO THIAGO
Doenças do Coração - Eletrocardíografta

Húras marcadas - 15 às 19 horas
.

Vi"wr Meirelles 12 - Fone 2702

. CLlNICA' DE OtHOS • OUVIDO)
NARIZ E GARGANTA

do
Dr. eu ,E R R E I R o DA F n N'S E ( I
Chefe do Serviço de .Otoríno do Hospital
de Florianópolis - Moderna �parelha: .'

gem Suíça e Norte-Americana para Exa
me dos O'lhos. r�ceit8 de Ocul.»s por
Rcfrator Bausch Lornb. Operação dp
Amígdalas por' processo moderne '

CONSULTORlO RESI'DENClA
Rua dos ,lllÍeus 1.1i casa Felipe Sehmldt 9v

FONE 2366 FONE 8560
�������._._--

DR� GUARACI' SANTOS
Cirurgião ,Dentista,

CLlNICA - PROTESI!l - CIRUIlGIA �

.�ORÀRIO: - Das 8 li 12 hora•. exuto ao. "b'ado.
Atende exclusivamente com hOTa marcada
Consultório: Avenida Berelllo Luz, 611

Es,quina da rua 'FernandÓ' Machado.

.<

CURS'Ô' ANTONIETA DE BARROS'
'Exterriàto Fundado em 1922

��. ..

Alfabetiza e prepara para o::; exames de admissão ao

Gina's,io
,

'
•.

-

.. (. '; ,':\
"

... r

t
'

d'Matdc,ulai'«Qe,:::16"'A':26. Jl�" fe-vereir9' odos,os lail_
úteis :d�s u às i2;'·:��.,�. ..�c.�'.'.,'�,' ': ;'_

lfua, Fernando ,Machado, 3V- Fone 2516.
-

�

ADVOGADO - Dr. Anlônio Grillo

Osvaldo Melo ,_._ Flavio A.o:tl.. - J -,,'�
Andr" Nilo Tadasco -Pedro'Paulo Machad·�.7�Zurl.Madiado -

'.".., , ,
,

CnLABORADOa.S ',.

�ro(. 8a1're1ros Filho -'-'o Dr. OS,!Aldo R()�·I.iJf8 catifa.·l� -r Dr, Alcides .:'-breu - Pro:t.;Cai.�s dÃ t:�a)P��eir�;

.�;���.��.;,�.;.-.',..',:.�.��i;.��...... ,._�: ;�:.-�....,.,�" ..,-.;:,::... ·

..

-

...:.�.·�Z;: _

' pro�r��n���: d!�;nelas��j�i·:!:ft::-�i,õii'b��:_v�
.

,�l- �-� -

'07. _. �'_
-

'4
-

- Dr. Ruben l:osti- - Prof..�: 8e1�à8" N�to' �·;.W.lteJ·�ri
.

LanKe � Dr. Acyr Pinto da Luz -- Ád Cabral-Te}iê __
.

'�,�"N����:::�,��l_ ... ,

...,.4':"8_',,:ft,!� 2'2. Naldy Silveira';'" Doralécio Soarei! ��cDr. FODtt.Jit'�:
:'L:�.;"'�' �.j -... Rey _. Nicolau ApostólQ - P.as·ch�al Apoatplq �:'I1�iCarvalllo t Paulo Fern.ndo de Al••·J.,. La... "';:;' " .,.. .

. Um. prese.ote derbúm a�gút·io. é aquêle qUE:
� P tI B"LT'C 1 ti 'ÂD.

. �': �'.

,quer dizer ati!li�ade, Um presenta inteligente Marl. Cellna Silva":::' 'Aldo l"ei'nande.· Vlrrtllo""'/;_'.' é aquêle que d.errlonstra o quanto se estima Diu -- Walter Linhare.
Da. AyaTON- DB OLIVEIIU,

'. -
DOaNQAS DO PULIUO -- DOENÇAS DO CORAÇÃO :0. pl'm�amento e a; mente díl quem deverà re- P A G I N ·A;"Ç A OTUB.RCULQS. . ELETROéARDfOGRAMAS r cebe,ío. Uma',pprtátil Olivetti ,ao filho, aopai,:; Olegaiio Ortiga, ADrl1.ton Schmi�t
Con.ult6rio ._ Ru. J'.lip.

� . ao ,amiga: a"s.l mesmos: !il as Cilf'tas escritas '

IMPREN80RES::�::i!\!: H !.li6 I::��a, Dr. ORLANDO, BORGES' ; -

.

I)U recebidas,lerãp'a clarezà e a ordem novas , .... '--
.........

'

uULCENlR Ç-ARDOs6 WA:NDERLEY Í&M'os1I.��:dlnci. - r.up. Sehmld\, Cursos �eC����Rz��o em .', .:,de:uin.�no'nõ_,;,ó:.: � :i'i�;i:.,,;-;:,.1titJ,r;'�i;i�i���fi��, l�' .. '��T • ,��� '."�São Paqlo, RiA" e �a Barvard- . ::1 ; 11M e t 1'.-
'

.

, -, ' /"..-,' +-"-�"'_'I:"--uepreáenta"õell·,'A. S. LUa Ltda, '",'''
"

<,'
" .. '-,'

Medical School Estado. Unidos ':�
ti! _.

• ... -- .... ------.---"" .... ,;..--------�" '"
�D���:Oà::�A da América do Nork. L ',;r �'.

.

.

__,r��<·.- ----:--.; ,RIO:- , Rua Senador Dant•• 411
. .;.:_ '��Ct -�i:!d"r .""""r Rua Tenente Silveira, 15

( A S'A
.�

t;'��ft· U I Jl.j\.O �
,

.

-'

,

.

Tel. 226924' -

,

'.

'.' ", .'. ,.'
�.

••P.daUlta .m' mol••.tia••• s.· Telefone 2 4 G '5
,*Frt' '1L.�, . ""'__'l�,r;rn A s. P.ulo Rua Vltórl,a 657.,;.. ":':' é,n'J; II -- i, "".

IIll0ra••• 'ria. uÍn'riu.'· ·Consulta. dos 9' às li horas �� _",:,,0 iii �tí.--f ii�'��'v' U.
-1

d h,
.

._-......._�-·g=orap'. •

Tel. 34 ...8949
-

Cc'" ��'J....,400- !:a1.cç6.. •••. . fi

fian, a�. ' la"'.,
;"'Il =

h 2 .
"" ,

.... '.

� . Varly, ao--....&tt..
. __

=-=:::;aft T� "'; "Rtta Saldanha ,Marin o, Serviço Telelráfico da J]NITED PR�SS (U-,r-):
�\liá......._c.-.�-� fehcl .

-. __�� <:

1 467 A'GENTES E' CÔRRESPOilDENTE� ..'
_ •••• .:-ronieaa. do ap.reIDo'��" --

-

C' Posta
.

llito-uridrio .m .mb". ,a-,,-uo. ,I:,",
'

B -II... . rnxa ,

... Todo8 os munlclplol!l Jle RA'NTA CATA:RINASo.nç•• do ap.rel�o Di.lltin .S-liUej ," GClrros fone: 3 3 '7, 8 e 3 3 4 3
. I

"
.

A N ,U N C I 0.8 "1 ' •
• 'do IIi.tema nervo.o.

, \
CLINICA DB 'CRIANÇAS

TELE ., H••ü'ante contrato, de àcordo com" tabela ·e. y11.-r
Bor'rio: 10",-la 12. I'" le'

<\tenclerá. partir é1" 1.- ..-_ :laor • - Con.ult6rio: Ru. Tir.- .

denU';'lll - 1." And .... ...::- ron.: lembro l Av. Herelllo Lu, UI •.
""11. - Apto. ,.'

,
.

- a•• idlnei.: Rua Lac.:!'d., Horário:.' d.. 11 l. l' lloruCQ.utinho, 11 (Chácara do lapa· ....Todo. o. di.. exceto. .'o.dCILnla. � ron.: 1148.

'D'ÀS 9 à� '12 e DAS 14 às 17 HORAS
RUA DEODORO, 5 '

ORA. EVA B�' SCHWEIDSON· BICHLER
ClíNICA DE -SENHORAS E {RIANCAS

, .

Especialista em moléstias de a:{lUS e recto.
Tratamento de hemorroidas, fistulas, etc.

Ci:rurgia anal
Consultório:- Rua CeI. pedro Demoro,

Estreito

F R E -D E R I (O G. B U E N D G E N S "

·,A d�V O g a d Q�. (��. -

ti
�

�.

.

': -I.
.' '"

EscritÓi'io,
Edificio São Jorge
Rua Trajano, 12-1.0
Telefone 2657

-

andar - sala '13

Dr . . O'fTO
. .

Diagnóstico e Tratamento' das moléstias dos olhoe
<

Neuro,-Oftalmologia e OrtÓptica.'
. Cirurgia do globo ocular e Operações plásticas no.

anexos dos olhe.'!.
Tl'aumat.ologiu oculu e Eletroimã Giranté..

Florianópolis, 'Te).: 3153
,--------------�------------=-----------��Da. fj.&Wl'ON IYAVIL4

CIRÚRGl:Â. G.aÁL
L10ellCU de aeilhora. - Pl'octO.
loaià - Eletricidade Médln
Con.ult6rio·: Rua' Victor ••i, CIROllGIA Ta.UIATOLOOtA

reli.. n. Z8 - Tel.fone 8307 ,
-Ort.......

Con.ult•• :' D.. li- lIor.....
,
CODnlt6rio: So"" Pln�.l. 11 ..;.

dl.nt.. Connlta: da,'6 l. 17 'G'I'U
R••ldlncl., I'on., I.UI dilri.m.nta. ..no.. a•••ab.t-\o.
Ru.: BIum.nau n. 71. &e.ldlncl., Boc.h,.., 111.

ron•• - 1,714.

,

oa. ,'-\J'ÓNIO MUNIZ
:' .&&;AliA0

, .

\

p�'-' W��-.:� ,z?� _., c.8••" RDBI GOMES 1)8. �.':IIATO'·O�lom.....
·

pala )P.'c�lda"�'- Na· ·"'M·'l!lUDOUÇA 008.(U do ...reUlo r...lr".rlee.oll.1 de IIlIIId_ I1lL1nr- ..." n
.

TUB.RCULOSS.Idad. '0 . 'JiADIOGRÃ.FIA • UJ)IOSCOPlAi:s-lateru fOr •• M11:DICO
DOS PULIOBSlI.torÍII.... • a.c... ,Pré-Natal - ·Parto..- Clrarai. '0 TOAS

.: (Strnco do Prof. OeU.19 .O�§.'rasõ� -. Clfnlca Geral
f I'"lrm.do pel. F.culd.de Nllelon.1.

Rodri'u.. Lima) Resldencia.
. de llecUdna TI.loloai.ta e n.lo..x-Iatono '0 &!10m \,;Ir",. Rua Gal. Bitten_ç_ourt n. 117. drur.llo··do Bo ital' Ner'..Ia do ..._tal T.-.:. Tenefone: 3839. a '

_do aa. d. I r. Consultório: :;. Cura0 d. ..,.ciall..çl� ".1•.tdlco do Bo.,ital d. Ca�daà_ ,Rua Felipe Schmidt n. 87.. 8. N. T.•x-intuno • .:x-...l., '

A trí 1 h h ,', S ld
.• da ".tarllidacl. Dr. Cal'1o. Es_q. Álvaro de Carval�o. I tanto- ,. Cirurr\. do Pro!, IJ'(I ma ricu a ac a:-se, a. erta a rua a a-'Corria. ' Horário·: ' Gulm.r", (alo). ' nha Marinh 34 t· d dia t

.0.NQA8 D. SIINBO&AS � D�s 16,00 às 18,00. . Con'.1 r.lIp. Sebilt', .-51 -:
.

'
,

O,. : o �S os las II eIS.PARTOS - OP!'RAQoas Sábado:. -. 'ot.. 1801 .

Curso Correspondente aos' grupos esco-
PAllTO q. Doa p.lo m6Wo Das 11 00 às 1200. . Ata.de •••or••arca...' "

_ ,.!cQ-Jlrofl)j��. A�nde à D�mJciIlo . I":: - Rua ••ln.. JUDior, 80 lares e prepará alunos para os exames de ad-Con'.1 R�, J.lo'.Pi..to D. lO,
- FON.: .1111 • -

G'" E'l d C ,.
da. 111,00. l. ],8.00 hor..

·

mISSÇlO ao. lnaslO e
.

sco a e omerclO.At.nde com hor.. m.rc.d.. LEIA EM, NOSSA NOVA '

. Da. aMaIQU. ...lJlCO Professores especializadosT.I.fon. '011 - a••id....-:t.: EMBALAGEM COMO P.&&AJIO <.

_ __. • _

RUI G.neral Bltt.llcourt A� 101,
SE P-REPARA UM BOM I • D I C o.

CAF'ÉZITO Ollu.C6ea - Doenc.. d. Se ...... ·

, ''U - \;U1l1c:a •• A••II_
Cano iii ••Jl.e1.Usaçio ..

Bo.pital do. S.rvidor". �� a..
ta'o.

'

(S.mço .0 Prof.__'ar.ue .•
Andrad.).-

CÓn.ulta. - P.1a ••nlll ll�
Bo.pit.1 d. C.ridad•.

.1 tarda da. 11,'0 1l0ra(.1I.
diante uo con.ultório l Rua N .. ·

aulas, 15. de nl. Machado 1'1 ••qullUl d. A'�r&
d.nt.. - T.l.t. 1'1011,

1l••ldlncia ,;_ R"aa Pt.. ld.,lt..
CODtinhO " .::.. T.I. IUO.-----------------------

Da. 1ULI0 DOLIN VI.I••
A V í S O

I :I D I C O Está aperta a matrícula&l1I8e1aU... e. o...., o.n.... do "C. Prf ." '

N.rla • G.r••Jltã· _ 1'ráCã•••"., o
. urso;,. 'rrmario", a

e O..r.tIM '�ua Victor 'K!ôhder, 4, diri-
Intra-".�.Ulo -- N.btiUuç� gido pelas� ·Wiílãs. Francis-

- Ultr.·Som - /'" .

(Tr.tam.nto d. .lnualta ••m
canas..

."r....) Início das
Allelo-r'ÜIlOlcopla - :&eM,. Ih fevereiro.
PclLlo. -, .o.erllo .•q.ip.ml1ltdt

••
'

O"':&lllolar1qolo.l.
(.11110· •••,ta�)

Bor'rlo ••• • li 11 laer.. '

da. 16 li 18 bor.. ,
Con.alt6rlo: - &118' 'fI"
••ir.n.. III - rOIl. le1l . I

R••idlnc\a - "u. 810 I ......
n. lO - '011. 14 .11 j
--__;_---'-_._, ---I

I
,

A Direção

VIAGEM COM, SEGURANÇA
E·RAPIDEZ .

80 NOS CONFORTAVEIS ,MICRO-ONIBUS.

00

R:Á P I O O' '''S U L - B R A S I L E I R O"
8" CLAJIlIIO 8.
V�J

- ADVOGADO -

... Jitor ..Ir.l•• , 10.
I'OH.: ••UI

Florianópolis. - Itajaí - Joiriville - Cu'ritiba

Alêncla: Rua Deodoro esquina de
I

.' Rua T,enente SilveiraI'loNII6,oU.

"

A ,6 Q R A h rr

\Em-�:sua,es �amenlos "
P·"R O N T A � ·'E"N·, l�:fR E' G, A

'. ,/

.\

•

.i

..

E X C L'V S LVO,S .

Iurso' Parliêulal. SÁQ 'j�
Diretora: Professora-MARIA' MAIlALENA·. .

DE MouRA'" FER;RO � � . :

VOE PELA

;<E�
----------------------------�------�--�,

João Moritz S.I.

:CAIS �"'DAR6 fONE 110'
"",TIGO C(PÓSIIO OAM,IANI

SOALHO .�
-

IRMÃOS BITENCOURT.

,",'

---:-M�O�'·Y-E-'S-EM'·--·cG-E....;.R___;_A�L
_ ........,

. i O S S M A'I K;:
I VISitE A ,NOSS,A .LOJA ::.

,

Rua Deõdoroi n.O �s �,Tel� 3820 .•

"lUa! •.A Soberana" Dbtrn. d. ..trel&. - r.....
·

..A &beorana" Praça 1í5 d. nov.mbro - .lQuiDa K
. rua Felipe, Chmid.

------------------------�-------,
EDITORA "O ESTADO" LIDA.

O Sitad(J.
..;- ..

. '\

":,. ;R!1a Co�n.�l:r., ,�� !.-""" ,--._'"." .

, .. ::-l:;:Telefone 3022 .- Cu. P"ta1 111
':ndereço Telel't:áfl�o ilBTADO

Dla.TOa
Rubeu de.Arruda lU...

G�E R • N T •

i'
,

Domingo. Fernandes de Aqula.·,
R'E DA T O R B S' '.

.

�
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Tem' i)àra pronta entrega
APARELHOS DE AR.CONÍHOIONADO.,
�ALANÇAS "FILIZOLA".

CIRCULADORES DE AR.

CORREIAS E PNEUS "DUNLOP".

CANETAS COMPACTOR
/

\
-

EXTINT(?RES DE INCENDIO.

FIOS PARA ELETRICIDADE'
.

.

.

..

_FOGõES ECONOMICOS "W�LLIG".

FILMES RAIO X "DUPONT".

GELADEIRAS,

MAQUINAS S_O�ADORAS "BURROUGHS"

- MAQUINAS REGISTRADORAS' "lÚJRROUGHS"
-:

MEDIDORES DE LUZ DE 5 e 10 AMPERES.

MATERIAIS CIRURGICOS.

MATERIAL PARA DESENHO "KERN"

-MOTORES PA�� MAQUINAS DE COSTURA..

MAQUINAS DE COSTURA. i
, k

MOTORES ELETRICOS.
-, � ......-

j

MOTORES MARIT1MOS "PENTA" .,._

PERSIAl'iAS ! "K�RSH"

RADIOS. 1. _

�)?'"" i.
...,L...:.;.. a.

, VENTILADORES.

Rua João Pinto, esquina Saldanha Marinho

Fones 8378 � 334�
..t :� u, � 27-� :--�-� �1- -� f>.J,."$....;� _"

���ii-,�..J:.

� u

.-....���.�,
�,-conduçoo independente ... ! /
� :;';., "",,

nsFII-l �.'i
"APENAS CR$

"
.

Cr$ 6.800,00 -·A.VIST,A
QU Cr$� 623;00 --MENSAIS

REVENDEDORES

".

y� conta co_m .,tás vantagens
na sua I,t\,nar":

'

Rua Felipe
Floríánôpolís

Schmidt
S.•: ,

• Garantia contra qualquer
defeito de fabricação I

, . MA G A,Z'I N E
HOEPCKE

• Facilidade em encontrar peças
originaiS de -reposição, com
çpntÍ'�le .de qualidade Mónark I

.,.,00Et05 'AU HOMENS, MULHeBES E CRIANÇAS

iSSSS·

-:

" ,

.,
-

'.,.
- .

�

'-

't" - , ,

•

-
-� )i:_,.,

�

.�" ;,:':;� "�,

..

,_

-

... ;:� ".,
.. ';f _

'
.�

\

lo. '

, .

:, ,�"'-� j
r.:

\

'Veslibular na Faculdade de
. Servico Social de·SII. Calarina

. ,

Os can9idatos inscritos no .Concurso de Habilita- •

ção que ainda não completaram os documentos exigi
dos, são convidados a fazê-lo, no máximo até o -dia 13

(treze) de -fevereíro no seguinte horário � das 15 às
17 3 h - ,''':o' ,

.

,O oras., <,»: '''''Xl "

No dia 16 de 'fevereiro às 8 horas serão realizados
os testes psicológi.cos, em conjunto.

.

Horários das provas
Tôdas as provas serão realizadas, às 8 horas, sendo:
Dia 17 - Português
Dia '18 - Francês e, Inglês'
Dia 19 - Hisiória da Civilização
Dia 20 - Hiatérla do Brasil ",

'São convidados os senhores Acionistas da Indústria
e Comércio de Madeiras ,Ta�gará S.A. a se reunirem, em
assembJeia geral ordínarla, a realizar-se 'ás 1'4 ho.ras
do dia 7 (sete) do proximo mês de Março, em sua sêde
SOCÍlJl nesta cidade de Tangará, Estado de Santa Cata
rina, 'afim de deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia:-

-

r -- .'ttRl...ll
a) dircussãn P. aprovação .do Relatorlo da Diretoria,

. Balanço Geral, Parecer do Conselho Fiscal e ou'

tras contas relat:vas ao exercício encerrado em

�1 de Dezembro de 1958;
'IJ) eleição, dos membros do Conselho Fiscal para i)

exercício de 19'11);
c) outros assuntos de interesse da sociedade..

_
Avisamos, outrossim, que se acham á dis!)osição dos

senhores Acionistas os documentos a que se refere o

a.rtigo 99 do Decreto-lei 2.627 de 26 de Setembro de 1940.

Tangará, 4 de Fevereír., de 1,.959
A DIRETORIA

Empr�sa Florianópolis. ·S.A.
Iranspctrtes C'olelivos

Assembléia Geral Ordinária
CON-VOCAÇAO -

Pelo presente edital são convidados os �enho�:r
acionistas desta emprêsa a se reunirem em assembléla
geral ordinária a realizar-se no dia 20 de março de

1959 às 20 horas em sua séde social à. Praça 75 de N0-

vembro N. 11, nesta Capital com a seguinte -

Ordem do dia
1 - Tomar conhecimento e deliberar a respeito

do relatório da diretoria, balanço geral e de-'

monstrução da conta Lucros & Perdas, com

parecer" favorável do conselho fiscal, relativo
ao exercício encerrado em 31-12-1958;

II - eleição da diretoria e fixação de seus hO!!_9-
,

râríos; .

-, 'III - eleição das membros ef-etiv�,s, e _�uplentes do
conselho fiscal e fixação dês.' resptrcti-v:os ho

norârlos ; _

IV - Assuntos diversos de Interêsse social.
"'"' .Flol'ianópolis-, 5, de fever�iro de 1959

I ALDO ROCHA .:_ IJiretor-Presidente
.J , A V -l- S O'

�

Acham-�é à disposição dos senhores acionista-s; na
séde social à Praça .,1'5 de :qovembro nO-11, nesta Capí
-tal, Os documentos.' a

.

que se refere o artigõ 99, do de

creta-lei número,2.627, 'de' 2,6-�l940.
"

Florian�púlis ii de fe:vereil'�··'de..;,1959
ALDO ROCHA - Díretor-Pnesídente

" ��

HORTALIÇAS É' 'FLORES

Garantidas
Acaba" de
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4*/JI'JOM... a··�I2Ôm!aG:.;,;; e_' C/ur4[/a!c
t

, ',_{
,

-

,�. ;..;�. :"',?'�-,:;.# :
:"

• FabriCada corri';'tecidos i' Qviamento. d•
• '

' ,su,pericr qlJo/idnde, pri4ir)cplhidoi. "_,

• Corte 100% cino'f(;mlco, roeis' conf9,tóve' '

.

.

.

:
-,' c ri:

• m()ls elegCl_r1te. ..: •

_", ,.:, '
.: �

'. Confeccionada em qllntro talhes' (curto,
m,édio. longo e e)(fra./on_g�) e -em 32

" tamanhos difetentes.', "-.
-

-

'

• Garan(ida por unia indústria e'Sii�óÍa/iZfJ.

i1
.

do, há 35 0'00, ":" ,a�,
de ,•• tió{!�

J' TEélDOS E 'A'RTEFATO�
i

.

,.

s.A.
\

.' fi ..... _�-
e

,

-". Uma' encantadora, cQmédia edl "maravilhoso colorido 'e em Clntma,Scope ,
.

•••••••••••••••••••••••�•••••••••••••••••••••�••••�••••••••••••••••, i••••��•••e•••••a �
,

:
-

, ',�,' -, São José -'PROXIMA�MA�A -

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

'"

-

� ;
- -

.,...,.
. -'

" . .

-, ,,-'
x. . A20IhCENTÜRYFOXapresenla:,' "'(I·ne--R'OX'y

'"

.'h""O'J·e'
\

. �CjneJmpério - hoje Rel< Reason- Marcia Qean - Keilh Larsen - Beverly
'

.•.•.
'.

• "-""
;, ,,:. '..'.

" Garland - em: -
, "

",:. "',

.

�I�I��U PI���8U u�rw
'laf11ony Quinn ,

-.em

VIS T *A V 1-S I d�I��.,� -

};', .

- � .

��----�----------�----�--�

.Ctrre S'âô "Jasé � H�)je. �., ',: t
'

/
"

'Irman O Silvestre '.. " ·Elza :Iguirre em .
�

, ,

..'
\

'

..
',' .:

. I'.

.\

·A�é

•

\ D"O'"·N,'Z····DT ",' ,&: .. D'!E' '.' �.'.JE'B"<
'

B' ,:A ': .

UL _._-

",...,-" 1\
D__ ,_I-I_", � a;I", ._----

"

.

.a, ",
"

'-" ,fl'rn Cin-êimaScd�e
'

,_'",
, .,'

8 I
}<'!orianópolis, Sexta feira}a de Fevereirô lIe 1959

--------------------------��--

�.
"

.I '

.

.,r
.. ;.r; �'

" ,,;, .

. , ;,.,

;-

de.
,f
t',

/

II>

"0 -S E G 0- N DO - T I R ,O�'
I '.'

,

-em-.'
,

I,

,

,
," .

, .

� Jornada' Inesquecivel .

.

, �rATALHO PARA o 'INfERNO"
.

. � .

r ,

'"

I

, ,

�;. .

.. {

,,\ ,

- -�. I}
.

.

l'Â. ,1'

_ -,a.roupa' anatomlca, t'

para o hom,e.ril moderno
S prática, •. já está pronta para' você usar. .'
� econômica .... custa menos, e�', relação'
à sua alta .qualidade. É elegante ... d :se·nhact. '

e cortada por rn ode'listà de renome,
'

.: -_ Experimerue hojermesmo sua 'nova
, ,

roup@ ImpérJ�11 Ex-ira. Será um�' suce.sso.'
.c-: i

•

",

.'

=, 'p'
", ,'" _', -�,

_

., > -_.'
o

" '" orque .�' . ',-' ,

lI�perial E�t'ra �ãoê t����feita
,

;

{
,

-. :",,' ,"',
-

-

-

- é roupa bem f�_it�:�· ..>:

....::... ",_

.

�. >_
'.

.""

,
.

f

Rua p,rates, 374 • Sôo Paulo

DJSTRIBUlDOR"
, '

."MAGÂ·ZI'NE, H-OEPCKÉ
:', . Rua Felipe Sc�midt .: Florian6....
" '�

,

_. "
r'

.

f
.. )

, e..

"-I'
- -

:,
� :.

-

.'i-, i .

'

• \.'� .i. "".
,

,

';
- .. � ..

" -

'- '

-:: .

:,.. "

.""

.Da,·';Ambicão'
_','

,.

'.
. ,. :

. Ao (rime,"
'; ,/ ,,'

.."'-.

..

'1 Tortura ..�n Mêllô
.' .-' �

.. "

"
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.
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", .de.
.

,mi· "80
:GF5+)f.4i-iE5'*__��ANt)E tNTERfSSE A flsTA DO CLUS( DeZE "DE '�GoSTO :NO COQUEIROS PRAiA CLUBE.- CINCO PRO
,VAS . PARA o�ENS"MOÇAS "E 'RApAZES ., M1RA-MAR 'P'RAIA ,:ClÚBE IE' BÓiA PREJA ,

__
, P�AIArt CLUBE, OS PERCURSOS

.90nform� em. primeira de domingo, a sua grandío- são, masculino feminino e de se tran�portarão milha- Ás 7,55 horas --:- Hastea- comandante Mário Fernarr; ,Ás 11 horas - Saída da
. -mao esta' folha divulgou, ,o sa festa esportiva que cons-.

"

' res de afiéionados ávidos menta do Pavilhão nacional 'des Guedes. Prova Bóia'Preta - Co-

tará de varias provas de juvenil, sempre tendo corno pelas eniodões que as pro- tocando o Hino Nacional, � Ás 8' horas - Saída da queiros praia Clube - Ho-

Clube Doze de' Agôsto, poe nataçãodi' t" d h d 'd d
�. .

' ,., ,.'

M C' 1200 et
e ongo percurso me a e c ega a a se e' o vas !por' certo oferecerão.

-

"executado pela banda de Prova Mira- ar - oquel- mens - .
.

J,11 ros.

s�u departamento 'de nata�_ "

Coqueiros Praia Clube, na' 'o programa e o seguiu- música da Polícia Militar, ros Praia Clube - Homens

çao. fará 'éfetual', na m���"J:.l,;�a ��_!:��_ c:at_':.g�:r:.�a& que J Praia da Saudade, para ou- te: ' ,� gentilmente cedida, pelo cel, - 3.000 metros.
',' -,- :-

--------....."�.------------------ Ás 10 horas - Saída da
Prova Bóia Preta - Co'

queiros Praia Clúbe
Moças - 1.200 metros.

Ás 10,30 horas - Saída

,

RlOI 12 (\C A.)' - Com grandeme-nte: influenciadas' co à' cruzar" a lính� de che- linha de' chegada em 130 Pimettl-' Duarte .no tempo
a chegada-do último barco, na iole norte-americana gada no-Arpoador. lugar, send� o segundo bra- "corrido. Positivamente esta

O' acgentino .
"TU:rdemai" 'de "Sinisterre", desenhado 'por "Fjord : IV" de German sileiro :

a

.

fazê-lo. O "Singo-
I
r�gata não .foí muito feliz

Rogélío McLdughlin, pôde Sparkman & Stephens Inc. Frérs. seu' desenhista é
, alla" de, 'R'�gnar Janér, o: para os',�pràsíleiros) cuj�

BERNARDO-'HEINKE
afinal a Comissão de Rega-. e COlIl velas de Kenneth comandante, classificou-se pr imeiro 'brasileiro a crrr : melhor colocaçãc foi 12 '

'Os,;"é1ltUf{�Íldos i'esultad'os' de numerosos
'

atletas e
tas da V Regata Oceâníea Watts; venceu' com todo brí- em segundo 'lugar geralmo zar perdeu para, o barco de !'lugar 110' t�nlp.9 r??rrido,

"

'!Hitrolil A��·orJ;l�itãs,"·eIl_ll.o c04st.í,t�te ascensão na última de. Buenos Aires"Ri<Í 'reuÍlirlse lhantísmo esta quinta dís- tempo 'cor�ido e foi 'tam2 :
'

.

._"
. -, >J' .

I r"- .

)

cada; muitos incautos os atribuem a uma especie de e anunciar
.

todas á coloca- puta da maior regatá do he-i 'bém 'v�ncedo;r �a .classe S;..
,

I
� lA 'N.::E L I N 'H A'· �D):'A t L H A·

J8�ér�xe\·efél&. ,.:_ a 'um cotltínuo, exercício 'dos musc ll- ções e os, respectivos tem' misféro sul. Os vencedores das classes '. ' I ,. A

• 'Ibs: ... .' .' "- , pos de cada "barco "Argyll" de William T. C A f
" '

t
.

, Por ·,três a zero, venceu Haverá, ainda, ,alguem
,

. \.
:e oram os COlnen a- .

,,' ... d" " B '1

_' :E� ,d"ert.o ":qlle: um ,ou outro campeão restrlnja, seu '. ,O' "Tange;»" .de Raul De- Moore conhecido p.resid�nt,e dos' acima respectivamente. ° l\vaí: -r"t��jl:feira dia .o que., 19a que �, rasi

preparo ao treino puramente fisíco e "mecllDico. Um de - cU'éi;;'d üin '�óarc<T de' 'nnh�s da Moore McCormack foi '.
" .

a equipe" !(>rmada pelos não e de nada ... ?

·'les: ao qllel�tüdo "'lhd'ica; foi» corredor russo' Vladmir ..i .

o norte-americano melhor ,1 ..
'�Pl;bc�

..
lária"; de Fernart- grandes ases do passado z:-'-0---

Kúts� cuja cârrêil:a-�toaos .cdíihecem : surgiu' b�-, quatro. INDIS1'. S,lVEt,' l,.. � clãssi�icad? ao ve.nce:-a fitª."IP.i��ntel, D,u.���e no

..tem.pu que há muitos anos, foram O IpírangaF. C. eontl-

''UtiólÇ'dotádo de' g'ràftaes qüafídadee, exercitou mecani- azul, Isto e, o primeiro bar- do hpR. . 'Qrasll':. cruzou a e ainda são o orgulho de nua realizando bons encon-

- camente, ;'obteve 10tôdas lretumbantes, estabeleceu 3.1- 'IMnRENSA
'

"
_

'.
0C _

� '" " •
,

nosso futebol. .tros com clubes varzeanos,

-

trtf'Ils� r�i'!�rdes e ..
:

retirou-se tãó, surpreendentemente _'

.

,',
r.

.
".' �. _-, VITORIA DO FLAMENGO NO-lORN�IO Os "V'2lhb�o�" tentaram pois ainda, domingo, dia 10

. C�trlo ha,:,lR r.�p..�recl�p.'
..

' '.. "Sem O'.apOIO da Impl'e1'l." .,. � ,( . ., ',>
1 assustar .05 meninos e Sp defrontou-se com o forte

'.�.: � ��Q ·diã�e��I�e.Ílte oi>os�o" é,. Eniil Za����-!r. 'A_o sa, a maio;riá��dos" espetá!!u- DE 1;lbA ) O "'20 ��R,"i1�E "FEIT-O/' não o com;pguiram pelo fa- conjunto do Mangueirà F.C.

c,onta_l: ��o, ,a. resll,eIto de sua maravIlhosa c�rrelra, qlZ; los ,esportivos não. poderia L I!I
, r '

,

U .""lI,.. " to de doi,s ,dementos terf:m conseguiu ym justo empate

"texttmlmente'
'

b "E f'
-

,((} �', .�>l -

b d
' ".3 'hi' ,,' d

,_,lq ,

•

_

.

• •• "'.
so reviver. sta a lrínaçao B"R�SI"EIRO '''''O !�A"IO '

:' � usa o út' l..:r1",omgs um e um a um .

.

- Em }�43,_. ,1��_br(:)'1lle �e que m�en.S1flq1.!.el meu foi feita pelo. diretor de um A, L "'V" 'ft tanto f�(':.: de fórma, rm�- Convém_sàlientar que es-

trell1amento' e ê'omecel' a, 'exercltar-me dIarIamente. d
'.

t
'

. ,.
.

...
"

.

" '::-, ' ...
d' d dA t d ". ta s.iÍe --d,e J'9gos que 'Ü I.pi-

'N ter ...1)0"
, ......�' "l.t .' ('� '. "

. • ?S .m_?ls Importan es esta� A vltor�a, do CI1;lbe 'de Q tIme. :ruhro-negro p�r': ]�1 ls�n y, e'S e mo, 0, .3
-.

o e,!ll ;.m, eom,� �l :r�n.;.!� :Qs ,t�:t:_,mo.$ .-:_Setl� ��. di",s-4e Nova..Y.ork.-'l-:,Ma;.,. Re tas-M�'
,

o

i1,.3! ':> n-
_

..ii.
.

�tua('ao c:e seus companhe1- ranga vem >proporcionando
, "P08S1ve! troca-los, substttumdo um pelo' outro " 'o'; i:-l''E!lll,iY '�i' >, h ,," F"' ,...J' ......

'.., �
ga

_
�,

_. �len�� I?-«AdoL_'õ'a;,tBor..�;, ",��.",,>-......q,y.âU.4P�m.- ,,,,,. -"d"'� �-.?�êfi�'>''''''-
' ,.,... .. . se'�s--' ,�ssr..rol'a.3,· "", tem

,. .
.. ". :. "

.

.

.

_, wson ;:,quare ,U':a� I:l:eH.-�: a R� ,�,,�..,.' .; 'h f�', :1'!<
• '

..
� --

f' d'" ';..' �os e ala lh,. u' .--.., v,", e",;,;

'!nelUl'o áeréíC'lo, mas este 'de f()l'Jtta'11enh:'a1n:r.·"a""l1'ct('� """,.
. F_'."<'�o�----" ,

• 10, no gI' nu""",,;,,,l'�,*�cqu�. ,
.... _V;�A.. r�ç�,9,".� -"JI, .-

lml , -. ,. ,.
, .A'

'

'. "l"" �,� >.'1.
' _J ... , .... "':"�-�0'� �-', ":-- -..-w- " 'h1'ohASlto de, ré.êãfite. greve' drang I

� r.J:e�'··'
,

",":,:'f ;..
_, <:::.:.1�' .3:1';"_'

"',.... �"""-, :, Bem� 'nl'aS :oqogo aO't'a- despertado- a atenção de
,

'o-treTUO' a'bt:�ng'e ,Um plánQ� 'a.presentantlo-se como r .r-'. ��.""�"'.._ "
J. . u aI;;',!",-�,r"�llllJ1, ...-, o�:>.(l.. .nullJ.......O_�31��'enç-a""'c:,rlegpll_.. "",,,.0.;1 -" .' • A :�

'd" '.;..' 'I' n"·'·-
,:.;w., t d

.

p, .-

d',
:'

"d d' na Imprensa. :;amerl'cana. grande a�bntêciménto des� ao Er'rtipate:Ye em seguida � dou a regu.lar asslSrtencla e, um bom número de pes-
1 ela C()).ill p a eJRtr'eJl I> a e!evaçaO ,e capa0 I a e

A
"

êl I
"

,. ,
"

,.
.

1 .' ·.A te soas da cidade que lota
I

f.fsic� fe OUt>f":) >é ..
owetod? 'geral e não, o' simp�es-e-x�l'-

cresc:entou
_, Ç>�:', �c: arant: p�l:tivo ��.'!Jepois d? )itóti.�",,_�1:E.�;'o �lian7i� pe o ,�enos, e�tes v: ra-

ciejo. �]ste a'penas ]Jê,d,:'�er umn 'pJ1l'fe, a,inda que impór- �ue os espe.taculos despo� trIunfo hr�srlelr-o nu mun- local, ' o":
nas d:'lam demonstraçao de qJlase tô,das:s dependên-

tante. P�:n' �\vemplo: () rtad�d(Jr tri�ina-se pa'l'a ao distan- tlVos para v�verem, �eces�l- dial de Basqü�l;ebol: q).le na,?' e�queceram b seu
I

Clas dac:_luela I?�aça.
._

da de' 'l"'O...::r.'lJ..lr'�s,;!.m·."ars·,'<exxercita a, batl',da 'das",per1"las ,." tam do apolO .dos, JornaIs, lema: "Defender, com am.ür É, me,us amIgos ... a fru

,outro m�\,':�;;t;>q\ialq:��r., '_ r'",'
__,

que fazem a. dIfusão dO'no-' ,'HMA,'·_. ',SfLErlÃO'�(A,R.-r(J(,!'IÕ'.1.·.,�PARA, '�'camt�eta, o clube que m' ta.,<1ue emprestou.se� n�:
.

Fa1anrtil:' de Za:t'op_ek;'tque'em' '1943 (aos 21 anos de ticiário. A falta dêsse no- . "', tegram". m_�, ao 'pop�loso dlSt;-ltO Ja

,ida.d.') com�'I;(n.a intendficar seu trcinamento� tende, ticiário nos jornais de No- 'EVrU''RSI"O'NA'R P't��R '�O-1\0'" .)0" '"PA'IS Se muitos, ainda hoje,. nao maIS eXIste ,por la.z. mas,

co'niecádo elnC{Í áIíos ãnteg 'éom n:õdestos exercicios VD, va York, -recentemente'
.. ; 1\1.

"
.

V
'

II II)
.

: seguem êste lema, outros, em ccmpensação, hoje exis-

rIOS, �!úlm pe'quê'rio 'êltl_be. uEm J943 criou,' certamente frizou produziu uma baixa RIO, 25 '(V. A.) '- Um clubes. Isto porque seria infelizmente, o'" escondem tem bons jogadores prati-

seu pl:),no de treit!'llmênto, exer�itando-se à bas,� deste., de 25 por cento nos últimos interessante plano está em f�Tmada
.

uma seleção de atrás da "Ínáscara". cando bonito futebol.

em 19'46, rio Câmp�ijn:ato El1iópeu: obteve I) quinto pos"" acontecimentos rio Madisori �studos na entidade �ario'- novos, isto é, de jogadOl�es' -'--0--- _ .. - _ .. M.I L.'l' O N

. Apl'\,er,t"u' "a prr�ifhi.Vez�em contpetição 'intêrnncional Square Garden, apesar das ca. A Iniciativá t�'\le sua qüe �tual'am poucas vêzes, . COlh brilhantismo, 'Ü Bra
. ,. tO' �à �õí"dda' ôe .5; qGÔ;:-riieh-os, ma,rcando 11'2ii"\I .. tendo transmissões de rádios e órigem na Comissão da. se- ou ainda, nenhuma, na se- '"ir conseguiu. alcançar um

me'lh()l'IJ, do seu tempo,:dentro 'de um ano p'or 10"8. dos avisos feitos pela tele- de, que' estudá meios de kção, Assim seriam indica- novo título: Canlpeão Mun-

Aí. f.ica IlemoíÍ'str;-ô.o' cabalmente 'o' valor do treino visão. ccnseguir fundos para a �os, por ,exempl6 Fernando, dial de Basket-ball· I

planej:í'do pois, s-;�tivesse apenas 'tratado de ccrri('as ----

'\sua const"ução. Um traba- D'd B b' d FI' Porta
..nto, agora possui-.

mecalli('a�,' ,nunca t'e.rl,'8: alcançad'o eate ,r;esriltad.o e ain-
•

1 a e
,
a a, o amengo;' ..

.. . ." TELHAS. ,ilIOLOS lhe amplo será apresentaso, Altair, Valdo e Clóvis do mos, C�nl orgulho, doi$ im-

da. menos seus recórd�s pos,terions, sustentando-se nada -
�

.

I I' d FI' R b C· portantes títulos d0 cam

menos de doze ano& entre a elite mundial. . .

CAL � ÀREIA no qua i.un se eclOna oca'
. umll1ense; c erto ore, ..' ,

• I I R �� ÁO 5 'BITENCO'URT doca de novos visitará todo nel, Miguel e Almir, do �e.ãQ� F.úte.b�i e Basket.
_ Os atletas 'ttQrte,americanos sempre empolgaram IVI

cÓtíl'suàs 'niarcás ,h6s:ar1êmessos, nós saJtos Oe nas éi:Jr- CAI� 8AOARÓ '. fONE peol o Brasil, num abraço amigo Vasco; Jorge e Amaro do

ridas de velo,cidide'- Atribuem-se tais resultados ou àG
ANTIGO DfPÓ,slTO OAf,AIANI do- futehol metropolitano e América; Décio Zózimo e

qualiriades inat�s >ou jl. capacidade dos seus te,cnicos:, Nes-,
com boas possihilidades fi� r:.uiz Carlos do Bangú;

te' sgb'tfdo 'cõnv�in lêmbral' que eles - no terreno de

Edl-tal
nanceiras. Quarentinha, Paulinho e

atletrsmo _ não c.onhecem o termo "teénico": denomi- Edson, do Botafogo, etc. ,llam o er'einãdor;,de':'�coach". "Coach", entretanto, não EVITAR OS CLUBES

signif.ic'a....tI:e-riJlrd()f -neln tecnico, pois á uma carruagem
PAGAREM TAXAS ,DO NORTE AO SUL

t b h
.. .. O Comandante do 14.0 B DO PAíS

e, am em, �pc ,!,nro. . C faz sa,ber a quem inte-

,
<1 treiÍtIf.'hdr-;'-lfia. 'êómpreensão d�ses �ritendído 1a reSSD,r possa que, devida

arte, é, ,portanto, "o guia capaz de des'cobdr caminhos mente autorizado ,pelo Exmo.

para levar os que n'�le confiam ao alvo desejado. Este SI'. General 'Diretor de· Re

alvo, .� c-!ar{), não coilsiste Q'omente no ensino da pura monta, fará realizar nesta
p Unidade, no dIa 16 do cor-

teçnrea, rá que es.��h po.r .1pa'i_s inrpQrtante que seja', não rente mês, às 08,00 horas
é sinonimo da alta capp.cidade dos a'tleta's que derrubam' (oito horas) na Avenida

ma.l'ca� e reco.rdes conl?iqel'ados insupe,raveis. dõs EUCALIPTOS, um LEI-

:Se sé trita�ât; de simples' tecnica, esta se poderia, LÃO para a venda em hag-

-ap.J:Ié.tl'd�r·� �';dQs' m�'tiais existéntes em gran,de numc- �����Li� �iRG\�lO(té()R�
'1'0. E '�tari:do em miiul1a:is, devo d.izer que o acaso me DEIRO DE MELLO - Co

�e:íJf?�;n:{�m hViQ��4_t)re a.tl�'tishió, de autoria de' dois l:Jnd Cómallldante do 14.1)

t'e.cmeos· rU$!los: L; S. Cnômenk e L A. 'Stc{!ants-chonok. B C c Guarnição M1!ihl,�' de

""s':: :'1..' ...� " ..
.' . FlorianÓpo-lis.

.-r.. ... O.ui� pal'ecé ,ser a-hiblia da materia. na' Alémauha
Oriental. O livro é b�trt' dIferent'e dos' outros qu� conhe
ci; não o aprecie'i, c'át\lo n'ão sou admirador desses ma-

nuais tecnicos.
.

O atletismo -.co:ttIP �l1'!t'}-q:u-el' oU�'a moctalidad� es-

t'
. ,

l'd Vende-se a rua Anita Ga-
PQf lva - ,eXige opersón� 1 ade" individualidade. Se as ri'baldi N. 28 desocupada.
boas marcas d,e-pen<,ies�em do' extenso' exercicio da tec- Tratar com Octavio Ferrari
nica e do auxilio estatal, Os atletas da Alemànhã. Orie!l' na CQ.lJ{eitarj.a Chiquinho.
tal deveriam ser bem s'uperiore's aos seus cole·gas da

---- ..

}Jal't� Ocid'ental, e i'sso em thetas as modalidades. Não o V E N D E·�IÓ _S E
são entretanto. '

.

.

I
Um barco de rl:!creio a I

Ademais, cheg�J!1 noticias dà própriA Russia r.eve�· vela completamente cquipa- I'.

1and(l, uma c6:ta }.st,ag�ilçã�,�, para não emtlre�a� outro do" PQr.yr'eço .��_ verdadei ..:.f
termo. Essas nôtlclae realçam o valor 40_ ,treli'iã�ellto ra ocaSlao. Tratar na Casa

na �eal acepção .
da ·palavra.. O "ca,DuWada'" 'Vladmir 'Lop�s, na rua Felipe Sch- �

Ku1s exercitou-se mliito. Eritretanto, Emil Zatopek for- midt, 23, ou pelo telefone'

neeeu o mais impressionante exemplo do treinamento. .. 3235.
'

I'

p A L
A' I

A c E 1
,

E
u g a •

Tratar com" Cláudio

EÓftS ,'IM '�€OOUEíR�OS
VENDE�;SE NA PRAtA DO .MEIO"

lADO, ,DO MAR�

rua Trajano, 33:

no centro da cidad� ..:.. "

Casa

Um dos objetivos, tam'

bém, 'tio plano, é conseguir .
O plano é para que cs

meios para que a Federa- jcgcs tenham início nó pró
ção não precise mais de co- ximo 'ano de 1960, num pe

brar taxa,s aos seus filiados dodp em que os clubes ca

durante o ano. Assim, além riocas deverão conceder fé
do fundo finanéeiro para a rias á'os �eus jogadores.
construção da 'séde, os clu' Também projeta-se iniciar
bes teriam seus beneficios, a excursão, jogando, �m

com a is�enção 'de taxas' que Manl:!us, São Luis, Fortale�

por ano, chega a mais de' \�a, Natal: ;Recife, Salvado�',
cinco milhões de cruze i- Vitória' e Belo Horizonte

fSCOIA HCNlf! 'DE COMÉRCIO
"�ÃO MARCOS"

Fiscaíiza4a PÜj Govêrno Federal
Rua Marech&.. �uÜheime - Grupo Escolar 'LaurL

ros.

ELEMENTOS NOVOS
Depois iriam às capitais do
Sul dó país.
O esbôço completo dêste

Falando à :reportagem, o trabalho, deverá ficar pron
presidente Antônio do Pas- to até março segundo nos

, \

50, acrescentou, mesmo que, 'disse o.' presidente Passo,
a Comissão, da Sede espera- par.a o parece�' final dos

eneO'ntrar a.mplo apoio_ doscl).lbes..

Muller "..)

Instruç6es I?:�,ra <? Ano Letivo de 1959./ .

Exames 'dé 'Admissão ao' CursQ.. ComerCIal BáSICO

Inscriç.ões -' primeira quinzena de. f.evereiro das

17,30 às 21 horas
.

,

Exames:\ 16 a 20 de feverti,ro, às 19 horas'
M.atrícula para todos os Cursos

No decorrer do mês de fevereiro, das 17,30 às 21

r ,� ,

CO,nl Engenheiro Rui IOlnn'M.�';_

(',
'

hora� r
•

A E:S'COLA TE'êNICA DE COME'RCIO "SÃO MAR

C08", funcionar_á no ano letivo, de 1959, com os seguin-
tes, cursos.: ,

.

o' CURSO COM'ERCIAL BA'SICO - em 4 séries, equi·
vâlente ao cQrso gÍlla8ial

'

" 'CURSO TÊ�C�UCO DE CONTABILfDADE - em 8

séries, ,equivalente �o 2.0 ciclo dI_) curso colegial
.

...CU�SO TWCNICO DE ADMINISTRAÇÃO
'Em série única permitindo-se a matri.cu,la somente

a alúno$ quê possu�m o Ctirso- ,Técnico de Contabilida
de eompleto.

F�ol'ianópolis,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,a !opula.ção �rasileira som�rá enlre 6�,7.e 66,3 m�lhões de hahilanl�s� Eis as �slilbàlív�s para a populaç�o de alg�ns Eslados e do lio' e. julho ,�,'l960:: '.• Sao Paulo, 11.672.013 h�bllanles; Dlslrllo Federal, 3.220.225 h_ablla�les;- Mlna�, Gerais,; 8.886.440 ,habltanlesi, RIo G rªnde do Sul5.2431l6� ·hall1laíl!es�.
: Bahia, '5.986:692 habitanlesi Pernambuco, 4.3061'77·��habil,aDles; Par��á:. 3 ..701.'4�6. habitanles e Ceará, 3,489,�62 hahitanles. As mais lInidàdo aa Fe-.
i deraçao, menos de 2 nulhoes de habllanles cada uma. , �\. 1 ••

'

•

a. ,_,..-----�-------.-�-_----��_ ..�-_-.---------.---

AUMENTAM OS DESEMPREGADOS O' .... ,C",', .Ai -.R·, 'N"'::.·.·.A�,,- TT.. ". _11.",.' L' ��' D: ,EWASIlINGATON:". 1� (UI' departame�to� do Trabalhto
" :',

"

_

V';/:,A
P) _ o governo informou .. e do Comércio, no qual se -," ,', , . .." '.

ontem,' que aumentou o de': afirma,' além "disso,' que o CHOV�U;' MAS" NÃO A'tRAPALHOQ; SEGU�I)�;FÉtRA: DI&�� NOI:t'É MEMO!MVEIS. CALCULA1)A�: exearsões; .apanhando fótos de
, A MASSA EM MAIS. DE 40 MIL PESSOAS NAS ·P.IM ÇAS E RUAS, O NUMERO DE.:;l'VRISTAS EXCE'DEU tos os ângulos em que a naturessemprêgo no país, para um aumento "foi quase normal O DOS ANOS ANTERIORES. O GATO PUXANDO BRâSA PARA SUA SARDINHA; COMPORTAM'ENTO za se mostra com abundância de

total de (724,000 pessoas" para esta época do ano'" DOS FOLIQES: ,óTIMO 'COMO.SEMPRE, NÃO HOUVE TIfARALHO PARA A POLtCIA, QUE ESTEV:� IR- prodigalidades, Ouvimos vários
sem trabalho, em janeiro Contudo, ambos departa- REPREENSíVEL, ACALMANDO OS MAIS TUR.BULE NTOS. EVITANDO POSSíVEIS EXCESSOS, QUE SE dêles que externaram sua admira-

'1
'

E 'f >, h N.ÃO VERIFICARAM, OS ,"CHEImTAS", EXIBIRAM-SE E BANCARAM OS "FITEIROS" DO' CARNAVAL, ção por t�do que tíveram .o lJTa.-U timo, sta ci ra e superior mentos recon eceram que o CARROS, PRESTITOS, BLoCOS E �AILES\ SEM PR� CEDENTES, 'zer de verificar além do trata-
em 616·000 à" de dezembro aumento refletia uma que- A justa fama do carnaval de

I
nas ruaa- e ptàças da .ctdadc, á tedo dia.' nem por isso o :povd -

e gares do, país. desde o -princípio da t
.'
tív ram do 'b m'

, • .' ,. A. , ". men o ,que aqUI I e
_,

9

de 58 e o total mais elevado da no ritmo. com que os de- F'lorian.épolis de ser "0 mal' bo_, exí stência de mais de 40 n111 1"'- as SOCIedades carnavalescas deIXa0-- semana até a madrugada de quarc e -hospibalei ro povo desta '

terra

para um mês desde janeiro sempregados se recupera-
nito e ,art�stico de todo o Brasil" I·o�s.principalmente na segu�da- r�m º: estar nos locais' estabele , ta-feira, os visitantes que aqui es- admirável, Outros muitos, conse-

, fOI' nêste ano 'mais U�Q· vêz, feira, que apresentou um dia e cidos a hora marcada tiveranl,-a'tl'al'dos pela' fama do, 'li' 1 'g m nte ded 1941
'

.

1
- ,

baí ,
,

'
,

.•......-

,

.

" . .
'.' :

.

-

�ulr m. evar consl o se e, I
e ' .L, vam, em re açao as aixas confirmada, pelo seu, inexcedível I uma noite memoravers para o -nos., O nU�lero de tu;rls�as nêste carnaval ilhéu, divertrramcse a plantas da ilha, inclusive, mudas
A notícia foi , divulgada sofridas durante a 'crise do brilho e pela. alegria popular, -sem : so inigualável carnaval, Apesar 1959. fQ,I. rea!mente, alem de tõ-

valer, aproveitando a oportunida- do' orquídeas,
.

num relatório conjunto dos �:po passado, excessos, apesar de ser constatada dos aguaceiros caídos .rlurante par-
-....
da a expectatIva, De tod�s 0& lu-

de para apreciar 'as praias de Plo- Refer indovse aos folguedos de

Ilastra-se O roubo das ---propriedades do·' �:;�;�:�d: ;:.:i:.::::i�:�"r.;::. m';�;n:;�t:' "-:�:��;�;:" plo-

nos regimes ..

da Europa.��ieltal /
-Informa o correspondenle do "IHE- NEW YORK TIMES ,,'

I

NOVA YORK - Ag di- tamentos nos livros d�e ,c.on-j
alcance cada vêz .�fl.ior�',· tudo: é, alé0 da� perdas, o

I'
das hor,as regulares �e _tra-

ficuldades econÔmicas � a tabílídade. constitui uni O que mais -preoçupa 'os fato de os cidadãos em ge- balho, ISto . e,
, ,re�hzan,ao Flurianópolis; Sexta felra>·13. de

�

F�v,e!'Jil'� ,d,.é· t�9
falta de respeito pela pro- problema muito sério e 'de dirigentes comunistas, corr- �aI, estarem formando a

I
trabalhos- �dicIonals C�jOS

priedade do Estado são as IdéIa de que, os roubos e as : proventos nao se atrever-iam-

C d· S 'bserYI·e""nc::1·.'" ,

OU'caus�s1>r-incipais <to número ESTADOS UNIDOS DEVEM AJUDAR usurpações . contra a pro-.', a declarar nos' Jormulató- omo . 15mO, 'U " ,,'.,
.

'

.

cada 'vêz, maior, de -roubos.e
>, '

'priedadedo govêrno sejam I rios-deImpôstó.
sôbre a're?- Via de regra, 'o homem é caractéii:Z;!1do pe10 que ex-

assaltos. à propriedade do ,.' ,60'VE""RNOS ,IGUAIS A. KUBITSCH-EK
.

parte normal da vida coti- da' Esses trabalhos adícío- -

teríorrza: suas intenções,' às vezes ouvIdas não são' pal-
-;;:" ,'",

dE'·· ' diana escreve Rosenthal,
I
nais são às vêzes feitos com pávels ou 'visíveis; ações e reações originais Jl�� !llais va-

''''.gov�rné, nospaíses . a· uro- ,
,

I
.

ríadas eírsunstâncías .0 individualizam -,determlPa.ndo se

pa 0ti�nfal'\controlados pe- 'WASHINGTON, 12 '(U dência parece ser dt nacio- acrescentando: '. materiais e ferramentas do. torme nele, urna personalidade inconfundlvel que o iden-

la. Uri'iâo Soviética, segundo P) -:- Ô sena.dor democrata palizar algumas- das grandes "'Milhões� de hab�tantes' govêrno.' . tifica dentro dó ·seu meio sO,cla!.
'

-infQÍ'ma, hoje,)o correspon- Allen J. Ellender declarou emprêsas do país como o per dos países da'Europa Orien-I "Hií uma impressão ca- Exceções a esta regra existe�, a'Qieciemo� uma: a ddO
_' . CA' AI't '1

.

1'" tal, que se consl'deram cl'da- ,da' v'e�z m'al's _general!J.. ... .Ja, homem que em tempos 'idos foi covarde;, via e :i:egra e-

dente do "The New York na amara a ,que OI pre- tro eo; a energIa, e etrIca, ,
"

I'
"

. ,J;L-a.U
veria sempFe ser assim considerado, e;ntretanto, plotivi!s

Times", sidente ,Juscelino K;ubits- etc"" Além -disso, alguns dãos res:peitadores da, lei! entre, �s' cidadã?s da clas- de ordem subjetiva determinaram pratlCa$Se- um ato Ofl

,Em telegrap:la de ,Viena, chek do Brasil está procu- membl'os do"Congresso bra-
'

encontr::un-se em tal ,sItua- se medIa 'dos pmses da Eu- cialmente citado como de ,covardia. Qutrossim,' caracte ..

'9 ,<;r', A, M,' Rosenth.al, cor- rando criar um clima me- s!leiro dese]'an,'am, naciona� ção econômica que somente I ropa Oriental ,de que não é rizados aquêles moti'x,.osdcómo d� tfÔrça"maitOrd" si�ue,�Ot-nó,
, dentre as exceções, ten o em Vls.a que a o os sUJei a e

respondent� .do "Times" de lhor para a emprêsa priva.-, l�zar tôdas as ..principais n- podem sobreviver manten- I' delito algu� ludibriar o
quãq esporádicos são êsses I}.1otivos, .'

.

Nová Yo.rk náqu.eIa' Capital, da, mas que esta sendo "se- dústrias",
'

do outras atividãdes além. \ goyêrno". .- ,Entretanto, a 'prática, em ,tempos pres�ntes e em_�l-
,

b I.J' "
• o

___..___", - '" ,,,-,_ ..__ . ,.- tuações diversas, de idênticos atos, o ,excluem da_exceçaodiz, entre outras coisas: veramente {} stacu izauo M' d' t d'
, ,

- •
.

.dor paleslaaLIoanUI'SeI"anaIZ: o sena- O· ''VAN6UARD 1"_ pe,rman'e'cera" para integrá-lO na'regra geral: fOi,·é e será sempre ,um

,
"A julgar por suas pró- pelos elementos nacionalis-

.

.

. ,homenl covarde, suas açõé� e omissões nos induzém a as-

priás notícías, os govêrnos tas do Congresso, Elogiou. "Par�ce que.o problema' sim côn�iderá-Io, ' ,.. , ,', I.
.

C,omunistas .se der'''ffi c'onta ainda 'Ü presidente pelo en� d '1'
,

'

.J li ,2, 000 anos no espaço Os componentes da nGssa q1;lenda MIliCla, ';;àlvo u�a
"

'" o petro eo e o maIS -ue 'ca- •
.

miporia privilegiada, de. tão gloriosas e imaduladas tra..

de que o roubo da pr-oprie- tusiasmo que dedica á cons- d O d tad d '

I
. ,

d d b
"

o entos deo, s. epu os a ·OpoSl- WASHINGTON, _ IPS tos Científicos ,e Astronáu':- di'ções, pe o que nos e a o o servar, vivem m m.�
.
dade do govêrno, desde as trução de rodovias e ao fo- _

fi
_ ang)Ístia, pois'a necessidade e ª' fome h!i muito lhes bate,a

.
'

A-' d çao a Fmam nao querer que _ O, Cheie da InvestigaçõLs ticos da Câmara dos Depu- porta 'e va'ri'as J'anelas eXl'stem que aa-o passagem;' vir"Pequenas_ subtrações de um mento ,ecnomICO a nação, nh'
< '-

-
' ....

.
-

d
as oompa Ias estrangeiras C;6ntíficas da Marinha à s 'tadQs que o "VANGUARD tude, ainda� parcialmente se'gura pelo rígidos princípiosmecânICO que sai de uma fa. e recomen ou que os E;E, t' d B 'I t d "1 ...-ç. .

. Irem .0 raSI ° os os u- Es·ta.dos ,UnIdos declarou I" "está realizando fielmen- dos i'(lQ;ulamentos militares, --.-

brica, que ganha uma for- U,U, estimulem êsse' inte- cros d'e' ado 1 f ' .
. .. Nada .. de objetivo tem sido feitO' pelo Coronel

tuna fazendo falsos assen- rêsse, 1
IX S pe 00 pe 1'0-

que o satélite expedmental . te a tarefa para que foi des-' "CUPIM", para minorar essa situaçao da nosso policia}
.

�o, ,. Nã� obs�,te, é ó�- . "VANGUARP I", que está tinado, depois de haver es- militar; desse herot anônimo que; representando' a lel,
Comentando a situação v�o .5lue os braSllell'?s nao. girando em tôrno da Terra tado em_ órbita cêrcá'de u:rp consta,rítemente se expõe a perigos e pór ela morr-e, sem

brasileira, no, relatório <que! d,I.sP?em dos conh.ecImen,tos

tdes.de
17

d.
e

m.arç'Ü
de 195�, ano", ter em vida gozado da- vàntagem. do terço ,de risco de vi- \

e t S d Ab t d
" ,'da atribuido a vários outros funcionário&,

"

�apr sen ou ao. ena o so re
'

eClllCOS nem, os capIt,ru,'s. p'ermanec'era' ,2,'00(J an'os. fil)
,

_
' Igncramós tenhq" até a presente data,· falecido qual-

sua r�cente visita à Amé- par,a àproveItqr seu,s .pro- esp''aço" 'e nã.o 1200 ànos corno O-satélite giro\} um total quer funcionário pú])li'co civil estadua�, 'especificado 'na
�Cômentár.jo do jornal '

L t' EH d d' 1 f
. ..'

T d f
"úLTlMA:S NOTICIAS"de ., r.l:�Ata� lTIaf! en er BIZ: 'I· ,prlA'Übs ·::ecursos petro 1 eros, se'previra,·.': J

-

de '168 mHhões de km" no lei na 277 de ·20/12/56, pelo motivo espeCllCO e sua un-

Ri do' Sul: rL
.

re, a que o raSI rIgo ,a esperança' de ,O' cont"1a-al,rnl'rante J·o.hn período de' 17 de março de cão 'considerada perigosa; saudável é .. função do policiaL-
2 t d' d"

"

I
" ".. milita,r, ·entretanto, meJ;lsalníente no cumprimento do de-

,

'_' Em meio a certa em lante e S1 _ aSSim que possa .. e abo.. rar-se um, T, Haywar','d" A''J'u'dante-Che-' 1958 a 1,0 de J'anel'ro de 19·59 'd d'
,

. ,. . ver dois e .até às vezes três deles sào a,ssassma. os e eZf)-·
expectativa realizou-se á çomo outros países ao sul plano que,permIta a algu- f,e d'as··· rlpérano-es Navais _ disse- o contra-almirante· riás de outros sofrem f.erimentos diversos que, não .raras·
eleição- pa:ra a Presiden- d ., d'f' 'I

.

d d
r v '!;' "" ", <

.

• .,

f
'

É' t ib t
. cia (la Assemble'l'a' Leg'l's-

o nosso '-- e '1 lCI , e os ma,s . as�, gran es CQffi_pa- Encatrega'do' ,""aas investíga:; Háyward, Suas bàterias so-. 'vezes, os relega a sumal'la re orma, o r u o que' a so-

EE UU'
,

d t d' h .

1 l' cieda1e exige no sentido de q1!e., mantidas seJ'am 'a ordem
lativa, A UDN 'Para man- .' ',evem es ar lS- n las ,rea lza:r:, "exp,o:t:açoes ções e besenvolvimell. lares'ainda estão fl!neí�nan- e a segurança púbficas, .

.

" .

tH apenas um espectro de postos, a dar�sua' ajuda' .0 petr-ohfe-ras. Chegqr1a a fa- declârou durante as audiê:l- do, bem COlJlO' o seu trans'"
.

�ão somos contrários ·aos· funcionái�ibs atingidos por
vitória, amarga para mui- processo sera lento no co� v·orecer um programa nêsse ' d C

,- dA' _ .missor de rádio, essa vantagem; porém,'ó pOlicial-militar e principalmentetos udenistas',
.

pref.eriu '"

ê
' ",

I
t'd d d

Clas a, omlssao e ssun
/' êle, não pod,eria ter sido esquecide; entretanto o fol pelo

-êntregar o cargo d€ pre- meço, mas uI1!a�v z InICIa- sen 1 o, que 'es e o início
S1dente da...Assembléia ao do, deverá desénvo.lver-se fôss� baseado na divisão dos, '" DR' ••. RENATO, DE ALENCAR �g�c;i�'�' projeto' de lei e, l�m�ntavelmente, ,pelo Coronel

p'rB, Os partidarios des- ràpidamente, E' da máxima lucros a 50-50 por cento, . ,.
- Nos, 'queremes crer, e também' Q"famoso estrategista,

te acord9 justificam,-que impor�ânciaJ que nós :rp.os- entendendo-s� que t-éda . Tivemos ontem � agradá- O ESTADO àgradec� a possuidos de 'espírito e formação cristã, também âcredk
se, tráta de um namoro �.

di'
.

tamos na imortalidade da alma" mas nunca -shegariamoR
para. 1960, Na·o convence tr:_emos aos pov�os o su que companhia -nUe realizasse vel e honrosa ViSl't" do no:,,, gentileza da vista e formu- J.

. .

. "1., ...., -

a extremos de, voluntàriamente, omitir-se como o fez, oe
a justificativa, NãQ con- um 'sistema de emprêsa pri- trabalhos e" explorações so prezado colega'Dr, Rena- la.os melhore,? votos de bôa pleitear junto a quem de direito, um bem estar para o es-
vence, porque qualquer' vada hem dirigido pode al- f.ôsse reembolsada do total to de Alencar, ,brilhante co- viagem e feliz regresso ao tômaga de seus companheiros quer tornando a êles ex-
político sensato p-ercebe I b d

. - � .

t' t' d t ç' d i de vl'd o de lu
Q,ue e' pag'ar um prel'o de- cançar. e a cança seus ,o je- 'e seus gastos co,m o pri- labofador do:Jórnal "Difll'io prezado Golega Dr, Renato enSlVO as van agens o er o . e r sco a �

-

. .", "

E. tar. pela melhoria de seus mingua,dos vencimentos:

��!l:i:�aom:��e nãe.,xi�:ir� tI��� ger�l _ a�resceiitou ::00 f�t�:���sto r:::����� �:i�O!íC���r�:te��e:� J�a� �:p�:�c:r e a sua
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a minima confiança. São � crei,o, que o
-

presidente entre a Venezuela e'< as n.n.m'- 'd -

d R 1
-

poucos, sÓ mesmo os "do- _
...Vi pro uçao e· as . e acr,.t,'.'

nos" deste acôrdo� e que K!�bitschek está pr�curando . panhias· petrolíf�ras que ali Públicas da, ."Bra',ZiUa
podem aceit��lo." crl(r um.melhor cbm.a para �e instalaram, Agência de,Viagen.s e 'ht-

x x queca. emprêsa privada pO�- . De um modo geral,-entris- rismo" com séde na C;pital
O jornal :itado não é

sa flóTeseer, Mas encontra tece-me verificar que ·ainda. da -República·'
do P,S.D, sérios obstáculos", A ten- nem sequer foi arranhada a O ilustre visi.tante sê fê ..

li·OTt'I"'IA-d'o··1·5·.IM··. D;,1�?!���,��::�,�e: ���§��;��
com a nossa .capital,. que

. e um elltusIasta ,ardoroso visifa pela segupda vêz.. ,

das r'Üdovia�, e isSO< deveria Apaixonado pe�as q�l'S-
DE. SANTA. CATARINA ser estimulado por nós", _ tões turísticas ,manifestouconclui ó senador Ellender

,
. particular.' simp�tia por Lu-

do quanto pouqe ver�' ':1

nossa terra, dev�ndo, denLo
de alguns dias;' quando de
seu retôrn,o aO Rjio; escrevei'("I� BADARÓ . fONE 1607

A'dIGO',OI�ó�no DAMIAN. a resp'eito, em stlas crônicl"
âómil'lgueiras'

.,

�Estado

"f"'�' .'
,-

'.

Na ·pr6�lm.
viagem

�eve também
,

·l-o· seu ,garoto

r·----- �__..

I MADEIRAS pitlA �.
, CONSTRUCÃO ....

I RM 1\ (:) ') BITENCOURT

, l">�
.

�"._;..,J.�i· ...,")l...�"., _:".__;..

\

...f1ár!ando _ pelo.•

________________-P�---- ���-----

TERCEIRA' DAS CAUSAS ,D!E� MOR-TE'
ESTOCOLMO (SIPt � fessor Nylin ldis� qUt'

Foi concediõo tim donátivo atualmente" a apqpléxia é a

de tJS$ 100,000 ,ao PrOfeSS,)r terceira das caus�s maior€s
.

Gu'nnar Nylin, especialista de morte nos pa'íses dvili
dO' coração e artéria,s de Rs- zados, Um-diagnostico pre
tocolmo e aos seus colabo- coce dos sintomas de eder
radores, pelo Instituto :ritQ-' midades' cereb�a'�, 'melhor

�i�;��n�OD, ��r�:� a \�:;.= : :!��:i:a�:u��:���:�:era� :)tt!!:..�
,

.
-" _. �em qualquer 'cã$O ':'êR(tIEIBO' A: PRAZO"

'- J I . - :'")' .-�

\' • - ;

Hnuaçã{> de suas pesquisas' pêuticos, são os �!ns a qll�

k "li
- .

-

JJ'
.""

� -,dos próblemas circulatóriQ,;, 'I:(spiram os,mempr<ls do.�
-

"

,

,.' .'
' ..

,

principalmente da círcu'a-· �upo_'suécO' dê, � pe;;quÍ5a,
..

,�
',:, "P'-��I�fIP'.raR � IIL.- cão do sangue no cérebt'O. que inc1ue�alénl � ') Profes-�, - - _ - __ . __ _ _, _

.,

'" . I sár Nylin, espeçi<{li$t�:�,de <'f-�;V,....•"tt,t inform�çÕ�à: Agênci� T�C -'s.�U�ÉIRO DO SUl.
•Em -uma onferêncÍa'" na ,geriat,:r;"fa, ,c-a1" cltolbgistas, ' ,.�.;,;,liit;i""· Fones 21-11 ' 37..00". .31-'14, Rua Felipe Schmidt. 24

imprensa; organi:zaia,.!P?l'. neul'ô-Jisiólógos" rneuro-ci'
.

:';;';"';"-, .al
._,..

"1"
'

�, ..�l1'lçtt-J.N�9�à@l donati�Q,
-, Ri()� rUl;gtõe_$ e ,neurco-l$ldjPWg,O...s-,,,",,,1I ....._�' � ,-,'

�,) ,-i." "\. :,'
.' >,

;�'*"'�,x>....:_

poderá agor� g9zar, ....
�} "

.

as suas férias -:o!�
pagando as passagens

'

após a viagem ,em suaves.

prestaçÕes, .�ens'ais

•
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


