
·Importante descoberta arqueológica:

Esqueleto completo- de trial1ça
datando :màis de

-

900 an�sh
'. \

,

Um pilão de pedra polida, datando, aproxima damente, 1.500 anos.Antesde Cristoi-> Mi�-,
teriosas inscrições rupestres, ideográficas e hi eroglíficas - Grandeza cultural de u� povo
dé há muito desaparecido - O que disse o prof. Wilson Coelho Pinto.

. por Fernando Souto, Maior
, 'Multá emJ10ra atnda não I Até o momento, já foram em cujas capitais realizou Numa de suas�brilhantes
te_a. sido aw.pIamente ..

di- estudados valiosos pontos importantes trabalhos para conferências, o pr.of. Wilson
fundido, 'a vêtdade

.

é que arqueológicos, como Tuba- prorêssores, Coelho Pinto, -pro�bu que os
uma equipe de estudiosos e rão: Laguna, -Arãranguá, Ja- No· que se relaciona com Fenícios e Egypl!ió's, estive-
cientistas vem empre-enden· guaruna, Joinvllle,

.

TijUcas,' os auxilios financeiros, rn- ram no �ra,sil, em 'diversos
do trabalhos de "fôlego no Lajes, Xapecó, Joaçal;>a, Bí- sou o nosso entrevistado que Estados, salíentando-se as
campO arqqeológico em tod� guaçú e tambem a Ilha. As o saudoso deputado Lêober- recentes pesquísaa.à margem
o. JlStadQ de Santa Oatarina palestras populares realísa- to Leal conseguiu uma ver- do Rio Vermelho, Ioeal onde
e, principalmente, :-atràvés das, por todo o interior,' pelo na de 500 mil cruzeiros, e o sendo encontrados objetos
'de . palestras ,popuIar� e prof. Wilson Coelho Pinto, O' deputado Wanderley Junior de cerâmica semelhantes aos,
contérêneías .para aut;Qrlda- mais jovem cientista do Sul '1 milhão de cruzeiros, além. fabricados em 'Marajó, no
des

'

e ,professores, levando do' País e membro .eretívo do apóio financeiro dado
conheeanéntos gerais e ee- da Sociedade oíenttríca de por outros govêrnos e pre
p�la1izadós sôbre .a rique_:: -São Paulo, contribuíram feitos, para o Miusau que é o
2a arquéólógwa. eatarínense.. grandemente para despertar ,primeiro do Brasil e o se
Ú Museu Histórico é Arqueo- o interêsse coleti-vo por um "gundo da Améríca Latina.
lógico, 'que tem -eemo Dire- ramo de estudos até há pou- I IMPORTAl'lTES DESCO-,
tor o prot. Wilson Coelho co conhecido e sem a deví- BERTAS
Pinto,_e uma das Jiul.!ores as- da repercussão, agora con- Entre as inúmeras desco-
l1iraçóes dos êstudiosQs da tando com o prestígio. deci- bertas arqueológicas, e, va
terra . barriga-verde, acaba dido por parte 'das autorída- liosos estudos feitos pelo

_ de tér- �nclonada a Lei que des e do próprio povo, que prof. Wilson ,.\Coêlho Pinto,
o orlO)!;' estando com' a sua colJlé.ça a se interessar viva- destacamos um esqueleto
inatáiji.ção pretr1Sta para os mente pelas descobertas ar- completá 'de uma criança,
próXirtlos .meses, sendo um qUeológícas e- pelo muito dentro de uma urna runerá-
fruto d@. soeíeãade- Càtatl- que, aos poucos, ,será desco- ria arredondada, ínteíra- -- ..--_ .. ..._,. ..__.. ,. .... ;ainense de Atq.ueolOgiJt, fun- berté em todo, o território 'mente trabalhada tendo ao • R 1

' -. L' · ..dada pelo prQf. Pinto em catarinense. :Pj.Qne�ro· no E's- l_ado um n:ar�vilhoso t�aba- e
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Se, ePt.ret.anto, ..surgir.
. amànnã êsse notávet'�'. trabalho. cute se. ;r�test� <ia m�tou desde 10gQ�a;.�m�ao- um, pjlao de .pedrav . polida, ,!

- r <t Ué'��t�'1lrde, ''''-�t�dó� '�efaclal- SÓbri· �,dlsCur.so lwm'-folhê�o- assiIl}: '_ Heriberto Hulse _ li.

mais alta lmportãn�a para púbUca, -
com _rep.erêUssoe!l datando, aproximadam�ntel

� WUrle., li;'.lvai' teWpo, ês e �concêito:.' "Há lIespostas .. �Oração
.

.:.- sem a"tfiínima 'teferên(lia à posição e à

II
o Estado, carréándo" 'pólO em_outras Uni�adeg. da �ede- 1,0�O anos Antes de Cnsto;

II' que chegam terrh)elmente . antes das perguntas." situação do Orador, todos quantos conheCemos nos-.justo mere�imento; a�esti- raçao, tendo 8ldo convld�do lmdas armas de pedra poli- � ,
A afirmação soube-me a paradoxo até agora, so governante tanto podemos "repetir Salomão no

IIma do. povo· cultQ nio,�ó de pela Prefeitura }4uniclpa! da! traball?-0s, de a�orn?, II' quando Você veio testá..,la de realidade, antecipan- � Vanitlts vanitatum et omnia vanitas, como lembrar
- Santa Gata1'1Iíà, comO' tam- de Porto Alegre,' onde falou alem de mlstenosas lt;lscrI- . � _ do-s� .]!linha interrog.ação�espeit9 . às idéias dos Schakespeare, ,ao anuncia:r,-, que nada ob.sta que as II' bém de. outros' Esta1Íos en- na' Pontifícia UnÍ\1ersJ:dade ções, 'rupestres, ideográficas II' seus Olscursos, nos qo ilustre ex-governador cata· ·cinzas' de Carlos Magno venham -a serVI:!:' de tam-tre 'êles'Rio Grande do Sul é cjtt;óUca, e tambem pela e h�eroglifícas, descobertas, rte rinense. Tal qual eu ,cuidava, a péSSima e imprestá- pão'1)ara um barril de cachaça! IIParaná. MuniCipalidade de Curitiba, copiadas e, estudadas pelo III' vel matéria prima mental, de muitos deles, lhe era Nos discursos de Getúlio Vargas, os livros que-----.....----.....------..------- nosso entrevistado, atestan-. fornecida para o só revest4nento ornamental. os enfeixam indicam, no al�tor, o Chefe do Estado IIEscândalo entre artistas do Cinema ��v� ��u��a�����rd�s��a� • �e S�!c�Ó��i:::eOo; c����:;:ea��nt���ig;:;;!C:� NOV�os de JUS�elino �stá a naturezll. em que 1ala- II, cido. Aliás, o prof. Pinto es- � _da oposição; nos a.tormentados. dias do. govêrno va: Governador de Minas Gerais. IIMe-x·lcano·

.

tá provando, pacientemente, II' bornhauséitno, colheria uma interpretação muito Nos que citei, de Nerêu, Ivo de Aquino; Arman-
.

- a existência na Ilha de. uma � Idói �

h' i d'
-

I �t'
, .

lt d II' �als exata e' rea :0 que a sua, - nos seus pr pr os do Simone, Dom �o�quim, nao a !l lcaçao a gu-
�ME'XICO - 16 :_ UF. - do. O queixoso ' afirma ter ��r���:s���be':u ��:mad�: dlscur�os:. . , . ..

. ma, por desnecessarla. Eles eram. e sao eles.
Um escan'"d·alo·�agl·ta·.. o m'u·n- reconhecido no possag.eil'o ...

d· t'·"
Nao val dlsparate msso. Voce, llmitando-se 1\ Não é o caso dos do sr. Bornhausen, que sendo liCanJos, uni gran e -mlS eno

� dar figurino aos ,pensamentos do governador, emo- Você ou sendo o prof
..
Altino Flores, sairam como

IIdo .cinematográfico mexica- do carro o' ator Octavio que se procura' esclarecer, II' cionalmente não os sentia nem os vivia. dele, assim: Irineu Bornháusen _ Discursos.
De'., " Arias, atualmente separado datando 1500 anos Antes. de � Assim, quando mecanicamente, Você estilizaw-_ Se documentário -de administração, como quer •Ramon Gay, conheeido dé sua espôsa, à bela Ana Cristo. " 'II' os apêlos 'do sr. Bornhaúsen à paz e à concórdia, Você meu esforçadO Nerêu Correa, êsse livro tra-

P I fi! Entr t t
� em falas feitas para o interio),' do Estado - nós já ria � marca impessoal dos· discursos que contem, IIator de cinema, acusou seu Luisa e u 100' e an o, II' sabíamos que, de regresso, o governador trazia no Não esqueceria a imformação de o discursan-

coleg� Octavio À.rias de Arias' nega os �tos dizendo MRA • caderno de apontamentos uma série de atos de te' haver falado como governador. ...

tê-lo tentado assassinar. que na ocasiãQ estava 1an- 4'
� odio!)a e revoltante perseg:Uição política. IssO entretanto, seria perigoso, de vez que ne- •,..

.

SIO �lUlO II' Jocosa' érítica do povo despertou êsse repetido le há discursos que o sr. Bornhausen recitou sem ..4-Gay declarou à pOlícia que, tando com al)ligos.
� fariscismo: os apêlos estáticos de paz e c�ncórdia, necessàriamente estar em vil'tude do cargó ou em-

,-

�no momento de descer de Nio fim, talvêz tudo n&,o II' dinamizados, resultavam em violências com pau e função oficial. Os de paraninfo de formaJJl.dos, por II.seu carro ,ante a r�sidência passe de um truque de pu- ,� com corda!
. exemplo!,

1 u_ bl' 'd d 't
.

d CONVAIR II' E não faltou quem jurasse que certos defeitos X :Ir •da atriz Ana Luis'a' Pe Uu.u, lCl a e, mUI o em UlO a
• ,. prosódicos do orador dos seUs discursos, meu ilustre x

lipor quem fôra' convidado no' cinema mexicanoO, co-

OIIRIO
III' Nerêu Correa, fossem 1ntencionais: você escrevia Qp.ando, na Ing�aterra, o autor de "O retrato

para jantar, ouviu palavras _

nhecendo-se as - muitas de- :i.
,

� pacificação e êle lia paucificaçãor
. de Dorian Gray" fOl processado, algul)s amigos, IId

. i d d' dl'
. 1· que Octa- '- II' Não afirmo nem negá êsse ato falhado no sr. procur_ando salv,á-Io, argumentaram com tamanha".......aça or�s, pronuncla as m.an_�. _lU,

. ,cla, S _ _ _ .! •r--,
,< ''-:J ':' Bórnhausen.· imperícia, que um crítico GS acusou de estarem fa- IIde um aútomóvel que pas- V10, Ar'las Ja oove, com a se-

.. Sei que, no tocante à paz e à concórdia, Você e bricando um salva-vidas de chumbo I '

JJava a pouca veloci�âde, ao dutora Ana Luisa. Peluffo, I , o· seu orádor têm a glória de obrarem verdadeiro, �edite, meu caro Nereu Correa, sôbre isso. II.

mesmo tempo que váJ.:ios ti- EJ;Xl todo. � caso, �l.decreta- -,; � prosopopéia, se é que isso consiste em dar voz à O calor da afeição, no geral, é frio :::.- cqmo liId
-

d � t II' coisa inanimad�1 , .. ,�: � .. c • ,hoje se diz. Ruy assinalou o fato: "Nãq poucas ve-tos fu�am_ dis.?ara40� �m á a prlsao o a.ulS a acu-
� Felicito-os! zes razão é lastimar o zêlo dos amigos, 'e agradecer •,sua dlr�ao, nJlo (j ,atmgIn- sado., II' Se não f9i isso que fizeram, fizeram m�is no a malevolência dos opositores. Estes nos sãlvam,
• reino político: inVerteram 'o estilo dos morcegos, quando aqueles nos extraviam." •C

-. '- ,.,.

t'
'I
'do BRASIL' na que mordem e assopram. �ão traçarei, com medo do qUe possa sair, pa- ,resce O II@S IglO

'

• Você ·l?rimeiro assoprava paz e harmonia. De- raleIo entre os oradores Getúlio Vargas, Juscelino J
·':,-IN'�.G·LATERRA � pois o governador-orador ·�S"mordia., Kubitschek e ·Irineu Bornhausen!

•TAC II' x x, Aos dois primeiros ninguem negará capacida-..

.. x de de fazer os discursos que fizeram! ..
S. PAULO _ (VÃ)

_1gç.Vê�n�
de sua Majestade' CRUZE.IRO do SUL II' , Ainda há pouco, sau.d,a.ndo"o ,Núncio Apostólico, E o terceiro ainda não, atingiu' aquele pedestal �

• em visita à 'Flo:r.ianópo!is, ç governador ,Heriberto de celebridade .que lhe dê o direito da vaidade dos IIProcedente de Loa�, eri- Britânica. agência: Hulse pro�eri\l Uma órl!-ção magnífica, por todos os magos _: vanitates magorum _ como permitia Pli-
contra-se em São Paulo.o 'Em palestra com a repoc- • títulos. Por evidente que o Chefe d'Estado não po- 11io, o �6ço. _ II:L' dAs' eh' t t di t dós "Diá- R. Felipe Schmidt, 24 � deria saud�r O insigne visitante com um discurso

II
emualxa ar 5l&..a eau- agem, 'o' re or

Fones ·2Hl e 37-00 II' feito pelo sr: Heriberto Hu\ge! .No governador est�- . Até amanhã Nerêu.
'

briand, represent�te. do rios Associados'� ,teve opor-
� va o cargo, com arsua ,çlignidàdé, �. _ I' ' Rubens de Arru4a Ramos •, llrasil creden(l.Í�do.jllÍ1to ao· (Continua :na última pág.) .............------ ......--- ........._..._ ...a -- ..,- .... -.,.
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l�ira de 'Farmatley,�, real)z�da em a nossa c�= A � .1 I' A
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' ele:erit%U�!��� c������e�i:�n;��i: �a���:t:e tS r:sl OD rétso'científico poNticos ou con- sa em pela éapilal paulistann, sem contudo ter �,mesma não fôra cometida- a mais nin:guem, aça- como.o f�rmace�tlco qUlmlco Guilherme Ge�b�v��:� �a.r�ctra\iit de. interessés

-

asp.ira.ções
ou cogsegUidO o compromisso da valiosa éoo.peração' ,ba�dO

o preside�.te por exercer a missãO' upiqua la, J;mm.,err,o provss�nallgo�torado em Farmacla.
momentosos' roblemas de classe: .

daquele cientista. Não obstante, não vacUou em de presidir os trabalhQs e pro.duzir a oraçao re- ,e �I,oqUlmlca. pe 3: acu a e �aclonal de Far-
É o uniaté ser ,programQ.da saudação aos deélarar a orgão da imprensa especialisada do fer da, apresentando -aquele discurso fracO; vasio, ,ma-Cla da Umversldade

_

do Brasil, para honra, e- convenÓi:iliáis, pof'orador para,tal fini designado Rio, que o oradoroficial do conc��ve seria, d�,fa- OI;nisso, ine�.pressivo qúaI!to à i�portancia e mag- org�lho d�.�a�ta catarm.u, o qual exerce o sacer-
,

'. d· .. ..:. ""'.·'r u·m dos holhenageados to o referido professor o qual tao logo (lingiu- mtude da clencia benemer!ta, fiel�oopera�orl'. da dOClO da ClenCIa no mUlllcipio do Rio do 'Sul?e agra eClmen"" ..�� _.. " " ,.'. ,
' , ,.

A

M di' 'I d da humanidade oraçao sem, Sabemos ent�lanto, que o Pl'eSl.te da .90· ·lhe extensa missiva, desculpando-se maisl�ma vez,
.

e cma pe a s�u e:. .' ,

missão- Exeeútiv�' ·oonforme:noticiou o CORREIO de não poder aceitar o honroso encargo, apresen- vlslumbres de solidos e admiravels COnhd.eCimentIos
. Em 0_ nosso �rtigo anterior, ' evidenciemos o

DO MUNDO.FÃlÍMAC1I:UTICO, do ftio, em a edi- tando razões muito jus�as, entre estas a- "irr�vo- d? orado!, � muito aqu:ém do_ requeri o por so e- fato de n�o te.r sldo �dotado critério justo, razoa
"ão. de 20 de Jlllleiro último, dirigiti-se por carta 'gavel e indiscutivel de abandonar totalmente as mdape tao l!llportapte e de tadO elevados fins.. vel, .s';lperlOr, lJ?parcl�l, desapaixonado, sem ex-".

1 t
.

'''�ss·or Milluel S Ruiz de São atividades profissionais" carta publicada na 1n- Acaso nao seria encontra o em. o nosso melO cluslvlsmo ou lmpatnotismo no sentido da. Xl:ao ..em nen e pro...:;.. 'i:
• '-

, • .-'. •

t' 19ue·m capa·cl'tado para' o desem- Convença-o c n t d' f· lon-'- tia.PauIó ' onvidando--õ para tao honroso quao lm- tegra pelo refendo orgao, a seu pedIdO. farmaceu lCO, a
_. '.,

. o gregar o os os pro ISS .......

rtantQ! mistér eonvU;e mais tarde re{terad� ver-
. Porque. o professor Ruiz não aceit_ou a.honro- penho da nobre missao, ao ponte? de Irmos lá fora Farmácia, sem distinções ou prefei'encnaa.,�lrnente, a'O tr�tar. com' o mesmo, quandO de pas- sa incuQlbencia (ie produzir a oraçao oficial, a rogar favores e sermos desatendIdos, @le�a�ca�b�al![!r�m�0!l!!s!!!!l!l!!!!!!!!I!!!I!!!!II!�!!I!!I!!I!I!!�(!iic!!ontinua na últi1!la gina)

Publica o "D IA R I O
DA NOIT E":
A semana que passou,

dedicada a MOMO, deixou
a política em paz. Ou a

política nos d�ixou em paz�
conforme queiram os, vá
rios intérpretes da vida na

cional. O certo é que ape
nas foram tomadas as der
radeiras providências para
a reunião dos governado-

EXPOSICAO DE ARTES INDUSTRIAIS
, . _ t

A Diretoria, de Estudos ,e Planejamentos tem o pra
zer de convidar as autoridades e o 'povo em geral para
visitarem a exposição de Artes Industriais que será le
vada a efeito no saguão do Teatro' "41varo de Carva-
lho". -,

-Ó,

Abertura ;_ dia 19 às 17 horas:
Encerramento - dia 22 às 19 horas. -

Nêsse período estará aberta das 9 às 12 horas e das;
14 às 21 horas.

Florianópolis, 16 de fevereiro Oe 1959.
ANGELO RIBEIRO - Diretor

Amazonas. 'Nesta oportuní- Sr. ,Walter Unharesdade, damos uma, sugestão
ao Govêrno �o E�tadp e aos
Secretários, para que pro
movam conferêneias com es
colares, estudantés e com o
povo em geral, o que seria
uma inestimável, colabora-' "WALTER LINH'ARES -

ção que
.

a massa- popular I PUBLICIDADE", onde foiformasse uma cultura . clen- .

tífica, ouvindo, verdadeiras tratar de assuntos de lnte-,maravilhas arqueOlógicas. I rêsse da firma que dirije-

Mas, desta vêz, já que o "panamá'" começou, vai haver
escândalo: comissão parlamentar de inquérito 'e denúncia ao

país inteiro!
Podem continuar! iAcabem! Depois nós começaremos!

CSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS'SSSSSSiSSSSSSSSS'SSSSSSSSS>SS'.,'SSSSSSSSSSS

NING�EM P�NIA 11180

povo!

res do Nordeste, que hoje criar medidas excepcionais,
se inicia, nesta capital. I para barrar a candidatura

,
do sr. Jânio Quadros. Ago-

. Como sempre tem,

acon-ll
a seria o voto de legenda,

tecdo, desde 00 princípio do reavivando-se um projeto
ano, voltou a circular mais" da UDN, nêsse sentido. O
um boato, Noticiou-se, no-lcÍ€smentido do lado, <1,0, go
vamente, o propósito.' do I vêrno

foi total. Ninguém r

presidente da, República de perisa nisso.

Viajou ontem, para Blú
men;:tu e Joínvllle, respecti
vamente, o Sr. Walter Li
nhares, Diretor da agência

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FAZEM ANOS HOjE:SRA. OSVALDO MELO
Com satisfação registra

mos na efeméride de hoje,
o transcurso de mais um

aniversário natalício da
exma, sra. d. Ana Bosco de
Melo, mui dígna espôsa do
nosso colega de imprensa
jornalista Osv�ldo Melo. I srta. Nair Souza
Dama de excepcionais srta. Noeli Amorim

virtudes de carater e cora-' I sr- dr. Antonio Nunes
ção goza em nossa socieda- Varela, íntegro .advogado

-

de de vasto círculo dé amí-
I
em o foro de Joacaba

zades, que, na qportunida-! - jovem Miria;n Borges
,de de tão grata data, lhe

I'tributarão- as mais carinho-} - sr. dr. Ar�arii.f.a' Va
-sa's manifestações�e apreço lér.io de Assis
e 'simpatia. ,

Os de O ESTADO, asso-
\

sr. Antonio éésar
ciam-se às homenagens e, Chrlstoval
respeitosamente,' formulam sr. Jorge

c
Joaquim

votos' de crescentes felici- Boabaid
dades à ilustre aníversa-

- Sr. Alfredo Araujo,
-'- sr. Abelardo Duarte

-:- jovem Cecília Silva
- sra. Júlia Amara dá

Costa

Nelson José
riante.

- sr·

Melo

AGRAD,E�IMENTO E ',MISSA
'Aldo Alves

Alice Alves e familia; agradecem a tod'os aqueles
que os confortaram e prestaram suas homenagens pOI'
ocasião do falecimento de seu espôsn e chefe, sr. ALDO
ALVES, ao mesmo tempo convida os para a Missa de
7.0 Dia, ou seja dia 19 (quinta kira) próxima, às 7,30
horas 'a qual será celebrada na Capela de Costeira do
Pirajubaé.

-

A' (odos que comparecerem a êg;te áto ,de fé cristã
antecipam 'seus agradeQ:imen�os. � I

; CONal

r2 as 4'�as e. -, ...

;

,

"

;y:� ,Agera::a ddade de Pelotas éstá :Ser.

,

,. vida- pelos CONVAIR da Cruzeiro
,

do Sul. V. -gànha em tempo' e- con·

fôrto, .chega mais depressa e mais
- " - 'descansàdo.,para resolver, seus n�ó.

\ cios ou reveI: seus pareIites: Viaje
para Pelotas núm luxuoso e conf�r.
tâvel CONVAIR da Cr1,lzeiro do:Sul.

�""
�. �

Em qualquer caso •••

,Cruleiró -:ci' prazo ...
'

.- ...".

FtORfIlfóPOUS tt EtA. DO SOM
,

,

ESlERE8.fÔNfCO �

O lançamento no Brasil pela R. C. Pft. Vitor Rádío
da ·ú Itima 'conquista em matéria de som, I efetuado no

Rio. São Paulo e Porto 4Jegre, foi um ,suÇ,fS'S? estrondo-
so..

_ ,,-

Realmente, trata-se de uma inovaçã� indtscrttível.
Só mesmo .ouvíndo !

.

'A nossa Capital eolocando-se á altura dos demais
centros adiantados do País, já tem a sua disposição êstes
notáveis aparelhos.. i
,( Para que o povo os conheça 'Será ef6Íuada no pró
ximo dia 12 (quarta -feira) as 21 horas, nh Clube 12 de
Agôsto uma demonstração por técnicos ',norte-america
nos.

E' mais uma colaboração de A l\'Iodelar para com c

progresso da cidade e para com ó seu povo.

de

--

lO)I� Elelrtlétnicl fomerCial\ S. -A.
" EnooDtram,-s€ à dispoaição dos .senhorês -aclonlstas,

/'

em nossa séde Secial, à rua Tenente Silveira CN.s 24-28,
os documentos a que se refere o art. 99, da Lei das So
e íedades por Ações.

Florianópolis, 5 de fevereiro de 1959
l...eonel T. Pereira - Direto!" Presi ente
Juvenal N; Pereira

-

- Direlor"Gerente .

Júlia Casêaes Pereira - Diretor Secretário

,

)
logo _sê sabe, Jayne Mans- .o capitão Mar-guerra Dá
field circulou pelo Brasil. 'rio Morais - A coluna so-

?fi "'* * cial -associando-se ao acon-'

Agradou plenamente aos tecímento felicita ao ilus
seus abitues a noite de tre amigo, do povo catarí
sábadÕ na boate "Plaza", nense

quando seus dirigentes inau

guraram
�

musicà em HI FI
".* * *

-,�- * *
� �;
'Pelo éonvaír TAC eruzei-:

ro do Sul viajou na última
6a feira I) sr. Geníval Ra
belo Diretor da Revista

A União Catarínense de Estudantes comunica que PN', em companhia de sua,

o INSTITUTO BRASIL ESTAnOS UNIDOS 'ministra!,.á: família.
neste ano, a exemplo do ano passade, cursos de Inglês
prura Universitários, nos seguintes horários de aulas: Também viajou para o

.� - P�ra alunos do 1.0 ano A --- Início das aulas Rio o Dr, Anthero Mattos,
dia 2. de março. (Em dois horários a escolher) sempre; pelo cOR.val!.' TAC'
a) Segundas, quartas e sexta: fejras, das 11 à,s Cruzeiro- do Sul. '

,

11,50 hs. ou ," , Marta ': :l!eJlÉma, 'Quel:illO- '

b) terças e sextas feiras, das 20�15. às 21,30 liso dos -Santos "Miss .BángilÍ'�...
II - Para alunos do-Lo ano B ':__ Início' das aulas' Klatia! do ,pi'a�{) Valadares

dia 3 de' março. Segundas e quintas feiras, das "Mís Bahia"; Marlene Fio-
20,15 às ,21,30 hs.

.

r irre "Mi.sl;?·' pet,r,Ó,pOlis" e

.

Mensalidade:-
_ Cr$. �O?,oo.-. R!!gina��r.�'Zii1fha Múggia-'

Os Interessados podera(l) .dI'rrgtr-se- ao InstItuto Bra- ti "Mi-ss-r'-Curitiba" 'muito'
si! .Estadüs, u�idd�! à rua E�!lipe .Schm!dt" 2: 2;0 andar.' ,bI.:e�.:.v��!tarã� Flori'anópo",_

, \. Florla:t;lópohs, 14 de fevereIro de, �9,59 ,
,

I lis:a cQnvite-.deste colunista� .

L1riot.,RoSSQ' .
' n_ogér,lo Stoeter.aq "

" ': ,�*':'�'" *_
'

Secretário' (feral -

.

,. Presidente
'

À. i: {il'egahte 'H r 'li L'

'� " . ,-'
_ :

e Cl a, �z,
na no.it�.!de, domingo, cn--,
culo.u em, toi1lete verinélha

Eneias de Souza repórter
da revista "O 'Globo" de
Porto Alegre em visita a

nossa cidade, fez reporta
gens com garotas bonitas do
nosso "soeiety.

* * *
�

,Diz o Reporter' Essa, sr.

Heron Domingues, que este

ano foi o carnaval das per- O casal Sergio Nóbrega
nas, nunca 'se registrou' viajou para Blumenau onde
um 'carnaval com tantas

I
irá residir. '

pernas de fóra '- Também . *... * '

ouve esposição de bustO, ,Aniversariou no dia 10

�

UNIIO ·(ATA ,tNINSE DE ESTUDANTES

... *

INSTITUTO BRAl1L ESTADOS UNIDOS
, DE., fLQRI1NÓPOLl5 '

gUint:h::-r:s:s :àbertas ,.as matrículas par' 1959. dos se-l-iDVOGA�o�lDr�ÃíiiiiQ
o

&fi(üO,'Cursos para principiantes, médios e adiantados! DAS 9 às 12 e DAS 14 às 17 HORAS
CURS'O 'INTENSIVO para aqll�les'qu� desejam uma,,' RUA DEODO'RO, 5 ,

,

..

aprendizagem mais rapída da Iíngua Inglêsa, ·��""'(�>4IIIIH"_'04IIII!IIH)..,.()""04_t.()___
Cursos para crianças de 12 a 16 anos.
Cursos para Universitários.

-

Os preços das mensalidades serã'o os mesmos do ano

passado.
Os -ínteressados serão atendidos·no. honârío de 9 às 12

horas e de 14 às 19 Iraras, sede do Instit� à BuaFeãíue
Schmidt, 2 -r-e- Sobrado. .(

A bonita Daisy de Aqui
no Correia;' carioca que' de ..

fenderá no concurso "Mi�sBrasil" as cores do Flumi
nense fez sucesso no baile'
dos cartolas.

... *

Para se restabelecer ,dos
dias movimentados de mo'

mo, o j�vem Paulo Ferrei
{a Limà viajou para Curí-'
tíba

.

... * *

* * *

,Ié\ra ,FJ;�ca:ltasi do "!?O
A parttr de 2 de Ma'r�o> do corrente ano f�.mcionru:iI., ciety"",de Tuba:rã,� é a loira'

Anexo à Escola Adventista desta-cidade, '

o' Curso de mais em evidência na ilha
Ad�isR.�o, sob a dir�ção do prof. Sabino -4fco. Os inte--' * * *

ressa,d!o.s,nirij:am-se: pessoailm��te' ou pelo fqne:- 3()9_6 a
. Quan.to, as. perguntas com,

illo.lb.e:rt-;Sehmidt..: Esc;r:itório �- J'u� _Vise; '-O!ll'� '!lr�t.o<.,7!7 '�de:rência' a ,nova boate
, " '�nV'aíd'a li:ó laao.\'· ,� }

,

,,::� ::' ':v,' ( ""1,' .

,,":"": passo afÜ:rna: esta}! ,�sº;rt-'
i. \ } ,

i

\'
,

f c

f ),' :
-

, ': plet�ln�nt,e r," al?eio .ao - ca�o..
, O planlst.a esta melO, desa-

par:eci.do talvêi" tomando

J?ravíd�n<Êás: .. �
....

; * * *

•

Partida: 10.40 hora. �:',

'_ �.,J .. i

,�
.

CllllY'11R :'
-. !-"

.Cobjne 1kessurizado .-Ar C0l':'4icionado
'. Ri�es J quentes • 2' C0lniss'órias •
H� reYelsLveis:dK'IfO"'fadlidóde, de
�VSO, ._�� Automático .�Vetocida·
� ao �.o'jirn4horo•. ,� i

,

l' /

nreensivo.
,

Coiu o apôio dos moços e estüda!itês, tel'emos assim
uma guarda capaz de z.elar pelas coisas púhli�a.g, âefen
dendo a Capital da pervel'sidade que 'têm o sádico pra
zer ,Ce destruir obras que a �odos pertencem.

'

Aqui fica meu: apelo, na, certeza ,de qué será atendi-
- da.--

" . .

�- A CÂMAR.A MUNICIP,AL TEM 'OS' OLHOS AB,E�
TOS As magnífica's pro�idên�as, qüê 'vêm ��endo tom�
'(ias relos nossos verea:dores,'em sel!, braba,lho <l/e olhal'
com amor a Capital, 'projetando-a- nOi een:ár�a das g,r�n
des realizações, dando cobertura ás ldéias' nobres' 'q'ue _-_-_------_
finc�m 'o novo marco de progresso em terras 'desta ilha,
'.estão a mete'cer a atenção e o.s aplausos' do povo.

Que esse interêsse encon,tre por _ parte da popula
ção 'um motivo para a afirmação de s'pá, pronta' coep&ra
ção, são nossos ardentes Vlotas.

Na ·üIti.t:ha, semana' cir�u
.'(,:1i1:tPék�c�pitál a Drá. Iva

' ......----., nb' Sonego em éompal1hi�
<10 sr. Edvar�Pelegrine.', '

Sai -'ou hão. a festa de
5:a-f�irà, a Ruá Esteves Ju-'
nior?,

'

>,

'OSVALDo MELO

ALARGAMENTO DA PRAÇA PEREIRA OLIVEI
RA _.Pl"ovi<lência acertada e d>igna de nossos ap,Ja�sos,
acaba. de tomar o Prefeito Dib Cherem;, mandando pro"
Cedel! o alargamento da Praça, Pereira Oliveira, 'com')
tambem o de .iniciar ou'tro's serv.iços, ,que estão sendo
presf,a.do.s aos jardins destá CapitaL

'I'ua:o 'indica que o· ,atual Prefeito e.stá mesmo dis
post:.> a >dar maior atenção á sala de visita; de Florianó
poIL;, tornando-se por isso crédO'r -da estima de seus
conterrâneos.,

.

O AOORDO FLORESTAL COOPERANDO O Acôr·
�o Florestal com o Estadlo de Santa Çayarina, acaba de
dar sua magnífi.ca cooperação á nóssa' Prefeitura ,to�
!nandc. a, aplaudida iniciativà de Ipl'anta'l'.muda,s de plan
tas ornamentais ao red()lr do busfo de Jeronimo Ooelho.

Digno e muito apreciadô o gesto da .s,enhora Seára,
que deu inicio áquela tarefa de cooperaçãó par'a ,.o �em.:-,
belezamento d�quelé local. ,

COOPERAÇÃO POPULAR -NÃO PODE FALTAR
A cooperação do povo ,e prinC'ipa!mente dos moços e ('s"

,tudantes de Florianópolis no mO'mento em que Os pode'
res ,públicos ,estão ,dec'ididos a volverem suas vistas e

j &tenções para .o embelezamento !la cidade, jamais deyr:r fa,ltar nesta hora. '" '

A CapItal espe1ra do povo, e particularmente dos mo

ços � estudantes q,ue deem seu decidjdo apoio -a essa obra
de beneficiamen�o público, cooperando eficasmente de:'
ddidamente com as autoríllades, para que sob sua gu'al'd::t
sejam mantidos todos Os melhoramentos' q1,le 'se p'roc';)
dem para dar á Capitãl, o lugar que merece entre .outra;:,
suas co-irmãs do Estado.

Lembra'ria aqui, a organização de grupos de estu
aantes aO's quais a cidade já tanto deve, ,para exercerem

uma fiscalização diréta 'sôbre, o pat.rimonio da nossa

t�rra. impedindo depredações que se v�rificam 'como ou-

tras providêilc'ias dit:;tdas pelo seu espjrito sadio 'e com-
-

-

. - ,�
.

.
. �

*

Tamh&ln circulou pela'
boate' "Pla.za;' na'�noite· de
domingo o sr. e srâ· Hen
rique, Ferrari em Compa
nhia' do j'6rnalista

'

Domiri
gos, de Aquino.' O sr. em
questão -é conceituado cabe
lere ira 'n? Cãpita,Í'· pauli�ta•

.,

� -. -".

. ,,�ÁhtÚN,G:[QS

f'f�NAIs
I 'lVlSTA3

- �"SSORAS_ "

: .cOLOCAfilQI IM QUAL.
'1)UH..ODADt ZJ() �.

lUA �.-DANT.u"4O.:<5<.
110 DE JANEIRO; D. f ,.

� MOVEIS, de quartO' • de
casal e solteiro sala . de
jantar, "copa" c�mas, paten�'
te. Filtr.o, geladeira', Fogão
Econômico,. Liquidificadol't',

. Fervedor eiétrico�
,

Vêi' e tratar a Rua Hen
rique ,��*eu�; 44 - no 'Es-
�tr,e�tó. ' ,'" ,

. �
,

,V,vI, N; D ,E • S E,
, /

, Uma Loja, de ' Fazendas,
situada na Rua Felipé Sch
mi'dt, 37, �Edificio São Luiz.
PreçD de/Ocasiã'o.', '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'10 t:8TADO" O .AI8, ÁNTIGO DlARIO DI SANTA CATARINA

..

Amanhã, dia 18, DO
/ /

Clube 12 de Agõsto
/ às 21 boras

Sensacional
�

i
..�

.

demons'tracao,

J'"

dos novos
�

, -\

aparelhos de. Som Estereofôni'(o
! '

.>

Juizo de Direito 'da' Comar- terra!! dé Iri's'Renato Von guinte despacho ,::_" A.,
.

cà d� Tijticas'o -, Buethener Pastor e ao Sul designe-se dia, hora e local
Edital de' CitaÇão,' com o com Leodora Ferreira ou paira a justificação requeri
Prazo de trinta dias, 4e in- com quem de direito, peria- da, feitas as devidas inti
teressados ausente!!!. íneee- zendc a área de dezesseis mações. TIjucas, 2Hí-1958.

tos e desconhêci"-os mil e- quinhent9s (16.500) (as.) M. Carmona Gallego
O Douter., Manoel metros, quadrados. Os Re- Juiz de Direito." Feita a

Carmona Gallego, JUiz querentes são ocupantes das justifi.cação foi proferída a

de Direito' ela' Cpmarca . terras de marinha das quais seguinte sentença r-e- "Vis
de TijucasJ. do Estado é ªlodia) o terreno que se tos, etc. Ju-lgo por sentença,
de Santa liat�ina. na acaba de descrever.i Outros- para que produza. seus le
forma da lei etc. sim, 'a área em: foco e que gais e jurídicos efeitos, e,

FA'Z SA,BER'- a ,todos se quer usueapír "tem roças, juetificação de fls., .produ
quantos o presente,_ed-ital da laranjejras, bambuzal. etc. zida nestes _autos a reque
citação, com o prazo de. Deasarte, pode afirmar-se rlment., de, Hironido Con
trinta dias, .de interessados 1 que, na expr,essão de L. Ne· ceição dos Santos e sua mu-

o -ausentes, Incertos; e -deseo- f quete, em sua acatada mo- lher Margarida Edite F'ran

nhecídes, Vi·rem o
ou' dele co- [ nografía - "Da prescrição cisco do,; Santos. Citem-se,

nheçime�to tive:r��,;' q.!lle ,po.r t aquisitiva (UsuCapi,��")' a por mandado, Os confrontan
parte de Hiromdo Conceí- posse em tela tem Sido ates conhecidos do imóvel;
ção dos o S'â.Iltos e.s/níillher ! titulo de proprietário, con- por 'editais, com o prazo de
11le foi ,dirigida�a ,petição . tínua, ininterrupta, pübli- trinta dias na forma do art.
da. teor seguinte:-i---. KExmo., ca, 'Pacífica e inequívoca 455, § 1.0,' do C.P.C., os in
sr. dr. Juiz de DireIto da (pág. 67); 2.- Visando a teressados incertos; pesso
Comarca. de TijilcaB:;_ Hí- I adquírír o domínio do ímõ- almente, Q dr. Representan
ronido C�>Dc_eição. d()'� San- vel descrito, intentam �s te do Ministério Público,
tos e sua mulher D.,·l\{arga- Requerentes a presente açao nesta Comaeea ; e por pre
rida Edite Francisco dos de usucapião, cuja sentença catória, a ser expêd-ida para
Santos ele professor pííbli-co �lhes servirá de'título para o Juizo de Direito da 4.a
estaduàl aposentadó�e ela a transcrição no registro Vara da Comarca de Floria

doméstíca, Iambos' QrasHef- competente. Para tal fim, nópolis, o Snr. Delegado do

ros, re�iden:tes e domícílía- juatlfícada a posse em dia Serviço '!<io Patrimônio da.
doa na VUa; d&,Itapema:, ma- e hora que V. Excia. mandar União. Custas afinal. P.R.I.
íüci'[i�o de Pôrto Bélo..nessa designar, requerem os Au- 'I'ijucas, 5 de fevereiro de
Comarca de Tijucas; por seu tores a citação d?s ínteres- 1959. (as.) M. Carmona Gal

;Irocuradór,. o advogado sados, certos ou incertos, e lego - Juiz de Direito". E
abaixo assinado com' escrí- dos eenfínantes do imóvel, para que chegue ao conhe
tório na Rua Lâuro' ,MuHer, para constarem o pedido no címent., de todos 0'1 inte'l.'eg
.N.c 121, e inscriç.âo N�_o 465 prazo da lei, intervindo no sados e ninguem possa ale
na OAB-SC:, Caixa Postal processo o O'rgão do Minis- gar ignorância, mandou ex-

150 e F.one-- 476, (doeií�en-to tério Público; 3 .
....::.. Os Re-- pedir o presente edital que

anexo N:o 1)', intentando a querentes protestam .prova.r I'sel:á afixado na sede dêste
, ltresente a�ãO' de usucapião por todos Os meios de, pro- ,(JUlZO' no-lugar

do costume,
com funtlamffn_to no

- arttyo va em djreito admitídog e e, 'por ,cppi!1, publicado VMA
u50 do Código, ChiV Yêre, q?·e: forem julgados neces- VEZ no Dll1rlO da .JU'StiÇ�. e
,,erantp. V. 'Exéia" � di�et e sa�lOs, a começar pelo de- TREZ VE},SES no �o�al , .0
requerer::""'::" 1 . ...- ,Há-- :mais polinento das testemunhas ESTADO ,de FlorIanoP,ohs,

.
de vinte-' (20) anos,· POI." si abaixo arroladas'e que com- pado e .�assado nest� ciq-a
e seUR antecessores,. 'ii&.n os parecerão independentemen- de de TIJucas, ao� seiS dIas

requerente�.a pos3e de llnt te..d.e intimação. Para efeF" .do mês de f�vereiro .ão ano

terreno situl!do 2.Ql- Mei& tos fiscais e de alçada, d:á- de mil :g.Qv,:ecentQs e cmcoen

Praia, dist.l'ito de�Iti'ôet11a, a esta o valor de Cr$ ....
ta e -tr�ve. Elt, .(�s.) Ger�;v

municipio de' pprto_� Bé19, 2.100.00 (dota. mil e cem dos An�os, Esc'r�va(),. o datl
nessa Comarca. �l�.ilrldü cruzeiros) sôbre que se pa- 10grafel. conferI e subs,c,rg
cinquenta e cinc.9 (55). me' gou a taxa judiciária_, (do- vi. (as.) �. Cll;r�o�a CaUe;
tros de frente que'f�f'a. L<'l�- .cum�t'o anexo N.o 2); P. go -'- JUlz de.�Ireito ..Esta
te em terras de .marll)ha, Deferimento. De Itajai pali'a conforme o ol'lgmaI afIxado
por trezentos (300) ,ditos Tijll-cas, em 22 de ab�H de na Rede dêste Juizo, no lu
de fundos que fazem- a Oe8- 1958. 3.a f. p.p.' (ass.� José gar do .costume, sôbre o

te na E,sbrada Estaduj1l; Medeh'Os Vieira - Advoga- qual me reporto ',e dou fé. .

extr,emando ao ·norte .' 'com do. Abaixo es�av-am coladas G:ere;y dos Anjos
__....... .__-.;.'oilii7._ duas estampilhás estaduais O Escrivã6

.nfl valor de Cr$ 4,00. inclu- Data supra.
.

Slve a respectiva Taxa de
Saúde inutilizada,s_ com um.
carimbo contendo 0'1 se
g:uintes dizeres:- "Dr.
José Med�iros Vieira
Advogado - 22AIS Itajaí (A I � o A o AR 6 . 'o N f 100?

..::..., S CatariQa" .. " .

petléão .�for ex'
. _.

:;lo _"
•••;-

•••••

- ....

.

:

·1I.a EXPOSiÇÃO, 4 - S
O ETA - PROjETO 17 - ACARESC tem a satísfa

cão de comunicar, ao Comércio e a Indústria em geral, a

realíanção da lIa. Exposição 4-S, nos dias 7 e 8 de março,
em São José.'

1
'

As firmas interessadas em expor' produtos agro-pe
cuários, poderão dirigir-se ao Escritório Central, à rua ,

Aristides Lobo, 62 - Agronômica.

- escreve sôbre
-.q.ualquer superfície!

.!� � •

MADErRAS PARA "

CONSTRIJCÀO
'

IRMÃOS BITEN(OURT

pince"
at

ô mf c e

PI'IO.T·

borraCha elc.

A GUARUJÁ E' O CARNAVAL

,

não S8·dlpaga com é_gu. e

útil para o lar. fábrica.. e
eacrilórios. escoias.
clubes, armazéns,
depósitos, lojas.

a!ações ferroviárias e

rodoviárias ·etc,

em8cô�e

Ólima Coberl'ura Realizou . a'
"Mais Popular"

A Rádio Guarujá marcou
-

recebendo, pelo que esta
um grande tento ao fa.ze!l." mçs lnformados, dezenas de
tôda a �obe!�tu�'a do. cama - t-elefonêmas, cartas e tele-Iva; floríanojíolítano.

.

gramas de ouvintes que se

Reunindo unia equipe for- congratulavam com a per- ,

mada por Jos-é Nazareno feita cobertura efetuada do
Coelho, Luiz Osníldo :Mar- nosso carnava-l.

..

tinelli, Mário Ignácio Coe- .A,; trf-tnsmissões, d'a ZYJ
lho, Jorge Cberem, Huber- 7 prolongavam-se até àR 2
to Hubert,� Irineu Lessa, horas ,da ma-drugada.levan-l
Robe'rto A,lves, Alberto AI-" do por isso mesmo a todo o

ves, Onélio Souza" Mauro Brasil, através de ,sua po- i
'Mello e Oscar Berendt, sob derosa onda curta, os mini- j
o comando do veterano .rar- mos detalhes dos folguedos-

'

dialista Acy Cabral Teive, de Mômo. I
a Guarujá poude transmitir Contando com o patroci- •
do Lir·a Tênis Clube, Clube niQ -da. Emprêz-a Florranópo
Doze de Agôsto. Confeita- J>olis S.A., a: Guarujª'-. il"�-
ria Plaza, Prefeitul'a MUJ1i- dion os' bajles do Clube Do- MOSCOU, 13 - O jornal "KonsomolskaYa' Pravd!l."
cipal, Restaurante Rosa, z..e, do Lira T. Clube, d,a Con- qualifica de "'pura fnvenção" a notíeia de qlle os sovI·e'.Lux Hotel, Clube Recreati- feita'ria J>laza do Clube 6
võ 6 de JaneÍlro e Clube Re- dê Janeiro, do' Clube Limo- ticos tei'Íam entradc .em c'Ontiil;cH!OIQ..O famoso jogad
creativo Limoense, além de ense, El os desfiles das Esco- brasilei!,o -d�_ futeb��, _Valdir Pel'eira (lJidB,,�' para q��
"flashes" feitos -de outros 'las de Samba .... das grandes venh� a UnIao .SovIetJca .treihar. a equipe

.

nacrõ'ttal da
l{)cais. notadamente da Po- Sociedades, .entrevistas c�Jn� URS",: em condlçõ.es extremamente van,ta,J'osD,s para e�IÁ.lida, do SAMPU e de vários dezenas de pessôas de d:esta .

.. .,

postos -do Estreito. que, as quaiS" externaram Os que fabrIcaram essa "bar,riga" �escre'll:e Q jornal,
suas impressões 'sôbre o esqueceram que na União Soviética não �.�ra $0"
carnaval catarinense.' gadol'es, como é feito correntemente no hiti�, capitalis-Está. de parabéns a, Rádb t O f t ---.r t.

Ç-uarujá pe'lo ótimo h'aba-
I

·a. u ebol 'soviético, embora algUns ft8e;ilstlos tempo- .

Lho apresentand.o, como rários, é atualmente um dos melhores -do mundo, e virá
,

]:().��!§�í,\iEElq-, r_·"",·

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

...

DISTRIBUIDOR: INCAS' REP,RESENTAÇõllJS Ltdá.
CATXA POSTAL 469 :_ FLORIANQPOLIS - Sta.

,CATARINA,

,0101 e. os Bussos

Tanto na descrição do's
bailes de ca,rnaval como na
dos préstitos d'as grand€;s
Sociedade e Eseola.s de Sa!ll
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INDICADOR 'PROFISSIONAl
• J

OL NSWTON D'AVILA
CIRURGIA- a.BAL

uoenç.. cr. ."01''' - PNdeo

loela - SI.&rldücr....1...
Con.ult6rio: Rua Vicior ...-

r.n... n. .18 - T.I.fon••
· 880'1 .

Con.aU•• : D.. 11 lIora. ••
di.nte.
R••i�'acla: 1"0", ......
Rua: Blam.n.v tia • .,.,1.

/

Da. �NIO .UllfU •

AM8AO
.

CIROaOU TU1JIIATOLOOU
O,..,....

Conltlltõrio: l��� Pinto, II _
Coll.ulta: eI•• ,', la n �o?U
dilri.m.Dt•. :••no•••• Áb,,':..
a••ld'nei., Bocal,.., li.
,"oDa, - '.'rU.

ORA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER
CUNIÇA DE SENHORAS E CRIANÇAS

Especialista em moléstias de anus e recto.
Tratamento de hemorroidas, fíatulas, -etc.

, Cirurgia anal
Consultório:- Rua CeI. Pedro Demoro, 1603 - sala 2

Estreito

Da. A-Y_TON DI OLlVfJI."
DODQA.S DO POLII.lO -

TlJURCULOS.
Con.ult6rio - aaa ".Up.
Schmldt, 18 - T.I. 1S0l.
Horirio da. l' AI II Ilor...
a••ld'acla '- r.R,. Selim I.',

a. 117

DR. GUARACI
'

SANTOS
Cirurgião, Dentista

CLlNICA - PROTESII � CIRURGIA

HORARIO: - 'Da8 8 la 12 hora•. exceto ao.- .'badol
Atende exclustvamente com. hora mareada

Consultório: Avenída HerCi-Jio Luz, tli
Esquina da rua 'Fernando Machad!l.

_oa. .....URO J)A�
CLINICA �.a..

.IPlctaUlta Im mol6aUa. t. Se·
01101'.' ln.. arin'rI••_

Cvra Tadical ••• lDf,cçOII _'a.
4a. I .:roDical, do .p.relho p.
IÚto-urin'rio Im ambo. o. .ISO.
901nC.I do .parelho Dirl.ti.,o
• do iiltl.. DanOlO.
H�r'rlo: l0'" l. 11 •• '" III I

Ilor•• - Con.ult6r101 Rua Tir.
�ntl•• 11 - 1.· Andar - "oal�
114t1.
- a••ldlnela: ha Laeud.

Coutinllo, 11 (cw.c.r. "0 "W.pa,
oha - rOI!_.1 II".

(UNICA DE OLHOS • OUVIDOl
NARIZ f, GAR'GANTA

, do·
Dr. G U E R 'It E I R O' PA, F O N S E (i

Chefe do Serviço de Otoríno do Hospital
de Florianópolis - Moderna Aparelha
gem Suíça e Norte-Americana para Exa-:
me dos O'lhos, Receita de Oculds poc
Reírator Bausch Lomb. Operação 'dp"

Amigdalas por processo' modernfJ
CONSULTORlO . RESlDENCIA í

--

'tua dos Ilh,éus .1.11 cau
" FeJi.Pe S�hmid·t 99

FONE 2366" \ FON� 8'560

D&. CLAMO .•
VALlIIITTI

- A.DYOGADO
a.. Vitor ••lnll., ..
rOlf.: '.4Ii·

rlonant,oU.
,;

A G O R A
r. ".

E� suaves -pagamentos
"

P R··O N T-cA ,E N T R ,E G A
.

I .'

Olive"i'BlulliD 44
E a pequena máquina para o escritório

, e pal'a o gabinete particular. .-.J
F{)rnece um trabalho de qualidade. ::]':,�,,�,4\.elevada e constante. ._ -, -

Une a� caracterlstioas' de estabilidade .

- �

e de robustez estrutural des modêlos maiores
à mobilidade -e elegância da portátil.

.,).DI/V_II/ Indu.tr/," S.A� J I

.,_--, ••f.i.l{>-_. 'I

..

,c

( À.ll1 F E R N -AjN'P O. L' lD a�
Riia �Sa_Jdanha Marinho, 2 "

-

.

'

Caixá "';Postal, 467.' "

--

fone: 3 '3 7. 8 e 3 3'4 3'
.

TELE:
"C AN A N"

FLÓRIANÓPOLIS
D J '8 T R I B' Ú I D O R E S E X C L US I VJO'S

i,

...

'.

f() �STADO" o lU IS ANTICO DI�IO. DD SANTA CATA.I.t���"

DEPAR:T:AMfKIO IDE �AUDÉ-fúB[lú\
PLANTÕrES �DE F'.AR·MACl,A

.;.M1:S DE' FEVEREIRO

"

FR-EDE�I(O G. -BUE:NDGENS
,

-. � Adv1rg.ãdo
Escritório,
Edificio São Jorge
Rua TraJano, 12-1.0
Telefone 2657

7 ';;"'. SáOado (tarde) Farmácia Esperança.
. , Rui Cõ-nsélhei.rn,Màtra

,8 - DOlpinge
"

'Far.máci.a 'Esperança
' iUfa C&li;el'heiro Mafra

10 -:- 3.a 'feira, (ca.rnaval) 'Fal'máciá Moderna "lRuá.,.João'Pin·to.
"

.

14 - Sábado (ta,rde) Farmácia sto. Antônio
"

Rua F!'llipe Sc'bmidt
.

15 - ...Domingo Farmácia sto. Antônio. Rua -Félipe ,Schmidt
21 _: Sábado (tarde) .Farmácia Catarinense, 'Ru!j. Trajano
2l'l - Domingo Farmácia Catarinense 'Rl1a T-rajano
28 - Sábade .(tax:de) Farmácie. Noturna 'Rua T.rajano

Q serviço notui'no selii. efetuado pelas larmáclas,Santo Antônio, Noturna e I ,'0 Comandante do 1,4.0 B
Vitó1'i� 'situadas �s ruas Felipe Schmidt, Trajano .e Praça 15 de ·Novempro. i C faz saber a quem 'inté�
/ �'planlião diúrno compreendido entre 12 e 13,30 boras será efetuado 'pela ., ress!),r possa que, ,dev:lda-FaTmáçla Vi�ória. � "

__

. ,mf'.llte�autorizado'lp�l.dExmo.
1< '.

'

I
sr. General Diretºf"·de Re-

," ," i _E S T R. E .�TO', ,'lJlonta, .fará ,realizar nesta.
;�....�;�'-':->�� ,

'.:" <":'� ,�:.-,,' , .', ,.-, \, '1.' p' . ·)Ul.1i;f;lilldé- I:JÍ�. dIa 16 do cor-

-:1 'e 1'5
.,,::',,--, - --

.
,l!..�_ ,"

Farmáci� 'do -a�nto .
·Rua' P�#Vo ,-@él�j)�,.����. �,'/,j,-:- f'���:.;���;::M- 08.00 ;horas,'

8 c '22 .

,', �Farmácia Indiana Ru'], 24· de, �al0" 895 ' ..
' - - (Ol·tO� , 'horas). na Av,enida ,\

. OJServi:ço,lNoturno Bera efetuado -peJas Farmácias dO' C$,to..e IIld1ana. I d0'3�EUCALIPTOSj um LEJ- '

.' "LÃO para a venda em 'has- .

, -.ti. ;presente tabela não poderá ser arterada sem, ,prévia ,autorização dêste ta-pública dé 13 (treze)'
,D()partamento. muares. - VIRGINIQ .cOR-// '

DEIRO DE MELLO � Co
:'Jnd eoma;rrdantEi do IH.f)
,B G.-tl' Guarniç·ão Militar de
Flodanópolis. ,--����----�.----,------"�----�------��--------------------------� --�����------���--�----�-------

- ,l,��'�i�! <ci1�!t1 1.At �A 1)

Virgem'e$pe'ciattdade.

4�-1ja.�t 1:1N�_L - Jeinvllle - (Marca Regmrâdal�,����·�·.�·
.

�

�

�,

-

" .0íI8IIIba�1&. :,e dllJllelrQ _

, , .. _- .. ��:":�
.

,

..

,

'.

Dir�t()rai f.rofessora MA1tlílt MA'DALENA.
,

pE MOURA' FERRO
A matrícula acha-se aberta à-rua Salda

nha MarrnHo� 34 todos ,:QS 'dias úteis.
',..CU�;Q \ci:Q�responde�te aos grupos esco-,

lares, e prep�ra alunos para os exames de ad-; ,. , . ',-
.

'

"

_ "

.

:. ,t,,'-_:-
•

.
. _._

G'" E I de' ,..
.

,
.. 1' I�I:\L 'A, SABER.ANA'� DlS'fI!1T{). D9 E�TREI1'(»--' .{aNTO

mlssao -ao
.

maslO e I

s.cO. a e ome'IclO.
"

"IA SOBERAN_A" pnAC�' 15 DE NqV-E�lBlf'O,-. E��P:��'
,

, Professores espeCIalIzados. '. '. RUA F-ELlPE sqil\flUT '. .,' ::"':':"
� ,

..

'. ,.
. -'. �.. ."._

andar sala 13

M. Domingues
Cirurg íão Dentísta

. Consultório:
7 de Setembro 14 - Fone

2109 -- Horário: das 14 às
18 noms

'

'E ,N DE - S E
Duas Casas de madeira em ótimas condíções," si{ua·

das à Rua Clemente Rovere 52 A e 54 fundos.
Informações�a Engraxataria Gaúcha,

PERMUTA' OU VENDA··
De um otimo terreno medindo 12x50 localizado em

curitiba junto ao centro, por um carro pequeno ou [ippe,
negocio urgente - A tratar a rui Santos .Saraiva 272 -

Estl't'ito.

DIt .. 1,. lAJlJATO
1'ILIl0

MERDORÇA'
O••ace. d••p.relllo r..»lr.�rt.

TUB.RCULOS:I

MfJDlCO IIlADIOGRAJ'IA
• RADIOSCOPIA

DOS PULJlOII8

Pré·Na�al.2.. Partoe -

Clrarel. do TonI
Opera�oes CJfnlca Gera. '

It"rmado pela ".,:aldade Nacloca' "

Re81dênc�a: ! de Medicina, TI.loloel.� e TI.lo-
Rua Gal. Bíttencourt n. 117. cJrarlllo do BoapItal N.r..
Tenefone: 3839. .&11_

eonsJl�t6�:. Car.o . d. ..peeialil.clo p.l.
Rua FelIpe ,Schmldt p, 37. S. N. T.•x-interno I .x·...i.
Esq.

, Álvar<ii de Carvalho. .

t.nte d. Cirurr•• do, Prof. l'CC'
HQrárlo.: . Ouim.rl.. ,(aio).

Das 16,00 às 18.00.' Con'.1 J'IUp. ScIamld'. '�I -

Sábado: l J'ore 1801
D� 11,00 às 12,00. Ateade •• .or. ..rcad..

Atende' Domicilio a••. : - Ru•••ta", "vDior. 8(1
- FONa; Iii'

DR. HURI GOMES

DR. WALM.,R ZOM••

va. BJlNJUQu. ral8C3
PALUaO'

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

" M A T R ii ,( 1:1 t �A
. turso Particul:�-r 'S·Ã@ JOSE

f

J:
('

D. S. P., em janeiro de-r900
Dr. E.,.nesto Giorno

,

Diretor

... �- .........

EDITORA "O ESTADO",LmA.

i-O &�d(J
Rua CoueJhear. ...tn 1",

'F.leloae SOJS - cu. P..u.i 111
. «adereço Te1qr"loo lISTADO

Dla.i·oa
Rubens de Anuda aa...

GE..a.NT.
Domingo. Fer;nandea ele AqllÍn•

RIilDATOallS
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-

Pedro Paulo Machaclo 7" Zurl
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.

.c o-i, A B O R A D O,R I: 8
�rof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rodrlpt'1I Cabral
- Dr Alcides Abreu - Prof. CarlOtl da C09ta Pereira
- Prof. Othen d'Eça _:_ 'Major 'ldetonsG .luvenaJ ......

Prof. ManoeJito de Ornelll8 -.,. Dr; Milton LeU. ,da e.' ,.
- Dr. Ruben Cost:a - Prof. A. 8eius �eto - Walte.t '

Lanze _. Dr. Acyr' Pinto da Luz � Ad Ca.bral Teive -"- '

Naldr Silveira __;. Doralédo Soares - Dr: �oato�.
Rey -- Nicolau Apostolo - Paschoal Apostolo - 11m...
Çarv.lllo •.Paulo Ferundo de Ar.,,':) Ueo. ,'. t;·:;; ','

'
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"'0 ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO D. 8�TA 'CATAlUNA FJorianópolis Terça feiX:!l 17. de· Fevereiro de 1959

.1 01TIMA .RRA
..lderaClf MuricY

CONSELHO

FEDERAÇÃO DOS ,EMPREGADOS é�NO
COMERCIO D'E SANTA ("MINA'

I

DE· REPRESENTANTES
ELEIÇÕES �.
EDITAL- �

O Presidente da Federação dos Enipregados no

Comércio de Santa Catarina, no exercício de SUas .fun-
, ções, conforme determina os Estatutos e Portaria Mi
nisterial N.o 146, CONVOCA o Conselho de Repre
sentantes desta Entidade, para as reuniões ordinárias a

realizarem-se em sua séde a Rua Trajano N.o 14, (altos
da Confeitaria Chiquinho, nesta capital, nos dias.'4 e 5
de Março do corrente ano;' as 14 horas, com a seguinte
ordem do dia:

Dia 4 de Março, às 14 horas, ;;:rã o Registro de
Chapas.

Dia 5 de Março; às 14 horas, para as respectivas
eleições.

Florianópolis, 8 de Fevereiro d� 1959

p/Federação dos Empregados no ComérC'io"' de San
ta Catarina.

A tristeza, cobriu de luto aquele dia.
As cigarras sonoras que cantavam tanto
Num requiem d� s�udade desataram err: pranto
Enquanto o seu poeta ,pálido morria. .:

CONHECIMENTO DE
BOESlA

VITORINO -lilEMÉSIQ

ESCOLA 11C1ICA_ DE
/

COMÉRCIO
"SÃOeMARCOS" ,-

FiscaÍizada p�-o Govêrno Federal
Rua Mareeha, tiuilherm� - Grupo Escolar r Laurc �

Mulier _

Instruções .para o Ano Letivo de 1959
Exames (Ie Admissão ao Cu:.\so Comercial Básico
Inscrições - primeira quinzena de fevereiro das

17,30 às 21 horas
--..

Exames: 16 a 20 de fevereiro, às 19 horas
Matrícula -para todos os Cursos

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

A ESCOLA TE'CNICA DE COME'RCIO "SÃO MAR
COS", funcionarâ no ano letivo de 1959, com os seguin
tes cursos:

.

CURSO COMERCIAL BA'SICO - em 4 séries, equi-
valente ao curso ginasial -

CURSO TE'CNICO DE CONTABILIDADE - em 3
séries, equivalente .ao 2.0 ciclo do curso colegial

CURSO TE'CNICO DE ADMINISTRAÇÃO
Em série única, permitindo-se a matrícula sõmente

a alunos que possuam o Curso Técnico de Contabilida
de completo.

Florianópolis,

A . Livraria Progresso
Editôra t�lll o prazer de ofe
recer aos leitores brasileiros
esta coletânea' de ensaios
críticos de Vitorino Nemé
sio, que é, como se sabe,
um dos nomes mais pres
tigiosos da moderna litera
tura portuguesa. Poeta dos
melhores da gerações con-

'

temporânea; com
-

o seu no

me Inscrito em tôdas as

antologias da poesia' moder
na de. Portugal, Vitorino
Nemésio se tornou conhe
cido no Brasil desde uma

coletânea poética -editada
na -decada passada, o que

HIPOLITO DO VALE PEREIRA tanta influencia exercem

PRESIDENTE nos jovens poetas brasilei-s

xcox V_-IEW

';"',:';:;. '

,MOVEIS, de quarto dê
:j' �, .c4sal- e .solteíro, sala de

'jantar, copa, camas paten-,
te. Filtro, geladeira Fogão
Econômico, Uquidificador,
Fervedor elétrico.
Vêr � tratar a Rua Hen

rique Boíteux, 44 - no Es
treito.

Naquela madrugada de Novembro havia
.

.
'

Nas COIsas que cantaste, a dor do desencanto.
As rosas -:- as tuas rosas que amavas tanto -
Desmaiaram cao beijar a tua mão vasía.

Q silêncio - a homenagem triste dos poetas -
Foi o \requiem das cigar.ras mortas de saudade
Que foram, em tua vida,- as irmãs prediletas. '

Partiste �ara li Glória. O Céu te abrira 'as pôrtas,
E um, aIl,JO te tr�)Uxer�, em piedosa humildade,
Sobre uma cruz lle floJ.tes, três cigwrra's mortas ...

Florianópolis, Fevereiro de 1959

J.4IQ iN l-OOlllRal
V-E·ND.E�Sf NA PRAIA DO MErO,

lAD'O 'DO MAR.
P A R T I C ,I P A ç Ã O
WALDOMIRp JOSE' AREIAS

e

ANAROLlNA- ROSA AREIAS

. ,

Traiu com Engenheiro Rui Soares
e ...

.

c 'n

Vva, PRUDENCIA GOULAR, têm o prazer \te par
ticipar aos seus parentes e pessôas de suas rétações G

contrato de casamento de .seuj, filhos Naiade é Rides
realizado no dia 7 de Fevereiro de 1959.

'

1

Fim ianópolis Orleans

Um terreno local�,z�do -em Palhoça, com bôa pas
tagem papa gado e .para plantação de .alt:OZ.

Ver :'e tratar G-Om OELS.o STAHELIN em ·São Pe-
dro de, Alcântara.

'

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

.,

IrlftTIMENTf
Vende-se - Avenida Hercílío Luz, 155A,+ 'N.o 2.

:.v.eaue-s-e' Alma .9.00- casa 'lte0.em-construida, c-om Possui telefone instalado. A'rea construída 150 metros
�Om2 na ,rua Almir.all'te Callaeiro �N. 8 AgronQmica a� quadrados. Terreno com llx6,50m. nos fundos-;' Finan
indo da Vila doS" :Oficiais .do :D.o D. N. Pneço Cr.$ :... ciada com quase 40%.

. .::'

1.200.QQ())o.o - -aendoDrê 500.000;00 financiados. Trá- Tratar no Hotel Majestic, com Paulo 'Pl'E!iS'
tar no _;lócal, com o sr, Lázaro "Bartolomeu, ou no 5.0 t-� . �...- ".i:i"t...._

-Distrito' Naval�
- ,

S E 'M EN' E S ,�. '

-

-

\ .....

,!\t'
HORTALIÇAS E FLORES oJ/!'

�
J)j

_Â .c.�ega,Çã.o .Mariana' "N. S. do Destêrro, tem o

'plla'Z� Ide 'eonv.i.da'r' .os seus c.m);g�gados e -O povo -em .ge
ral, JI�-r.a" a'�Missa que m:antla-rá celebrar -dia 17 às' 7

horas, Bo AltaT ,ihi"',Fa�roeira .da '.congr.egação.' .

'"Aht�ipadamente. agradece a todos que comparece-
l'6Dl.:,,'<', ',.r';'_!T.l�l.tr

Acaba 'de

Selecio nadas

receber:
Garantidas

G. A. CARVALHO'
MERCADO PúBLICO - PORTA 1)0

,

.

" "":_""
atltllGE :-.uM CONFORTO
NOVO 'ÉM "REFRJ(fjJkA�O.

:'''!C_UL JUIfI8B"
SUA ,ASPIRAÇÃO DEIXOU
DE SER UM SONHO...... .

d�DlSJJL _JUlIOB'� .

<'

�AR� SER USAD,P �M ESCmITORIOS - OFIqNAS- PEQUEN�S FAMILIAS BARES DOM�'STICoà
SEMBD�,QUE H.oU--v.ER)�ROBLEMA DE ESPAÇO ....,PRAIA E SERRA -

'

<jARACTERISTIC� . ,T�'GNICAS
-

RUB,RIOADAS RELA ,;FAMOSA
-

MARCA' CONSUL .

" '.
'

,

'.

.·8tVEIDEDOBES ;AUTOR.DOS'
>OOIG�BCIO..E ;,I.DU�STBI,A
QiIIUO 'ITElR S. A.

;-

......-........___ 4#UIIIg 1 O FIA, 47
.

-�

.

,�

".
, 'i-
;'

.

\

"

1 .,

L

ros.

\
Depois ,dessa /revelac:;ão,

,aliás -, '0 seu, nome é sem

pre lembrado quando se.

discu tem quase todos os

generos, )�terários -do Por-
tugal' contemporâneo. Pois
nem só poeta' é Vitorino
Nemésio. Além da sua obra
de poesia, dem'o�st�ou ser

um dos mais vigorosos fie-
cíonístas da sua pátria e

em livros, jornais e revistas
vem exercendo uma bri
lhante. e fecunda militância
de crítica e ensaio. "Conhe
cimento de Poesia", estu
dando autores europeus,
portuguêses e brasileiros,

-

será possivelmente do me- Um carro marca FIAT 1100, 'ano 194a.
lhor 'neste 'último campo ,

Estado geral bom, maquina, recem-reformada, equi-
Ensaios de um' homem de' pado cem radio de duas ondas.

'

sensibilidade, ao mesmo Venda somente a vista, negocio direto sem ínterme

tempo' erudito, artista e diar!o - VER e tratar na rua D, Jaime Camara N. 19.

mestre de estilo.
O aparecimento de um li

V;lO de Vitorino Nemésio
entre nós é motivo de gran
de satisfação para a cultu
ra brasileira, que tanto po
de usufluír do seu brilhante

-

e profundo espírito.

janeiro de 1959
Hilton Prazeres

Secretário
.

.

VIAGEM' COM SEGURANÇA
E RAPIDEZ

Sã NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS
00

't·.A PlD O "s U L -�B R' A·S u E I' R',O�"
Plorianópolis - Itajaí - Joinv.il1e - Cu'ritiba

-

j ftâncJa'
,

• -
Rua Deodoro esquina de

"""'Y�.'" Rua Tenente Silveira

M,.E'N D,E - S ..E
"""-UM, JOGO ESTOFADO, COM TRES PEÇAS, EM

PERFEITO ESTADO. I

Vêr e tratar à Avenida Hercílio Luz, ,35

'V E NJ):E - SE PILA--_.�----_ .. -----

'.

Um barco de recreio a

vela completamente equipa
do, por preço de verdadél
ca':ÓcaSião. Tratar na �.
Lopes; na rua Felipe Sch
mídt, '23, ou pelo telefone
3235.

VENDE-SE
Uma CASA de madeira
a Rua José Mendes. Tra
tar com Alcides d a Gama
a 'Rua José Mendes, �J2.ALUGA-SE

V E N D f
Magnifico' apartamento de; sala;'

': _' S E 2 quartos, banheiro, cozinh à, Úl'''_I'
com tanque, quarto e banheiro de

• Uma Loja de Fazendas empregada, localizado ao lado

situada Ila Rua Felipe Sch- do Quartel _da Polícia l.!iliJ:lI';
nidt, 37, Edificio São Luiz. I Edifício EduaTdo, apto. n.>l 51 .-

Preço de Ocasião. Informncões no 10caJ._
-----.--.-._.

FORRO
IRMÀOS BITENCOÚRT

'I (AIS 8"'0",.0 ' 'ONE ]III'

ANTIGO DEPÓSITO OAMIANI

",.

EM SUAVES P�STAÇÕES MENSAIS
-

.

� '�,\�·;,'lt··t'(' ..�
, �,��(f� \. 1 • ( ;:.r

...
/./ --X.'I., (, \

.À IfP
-

'r�, ,
.

.'

,

.1 "

'". ,

,

" ,
.

...,j\'""i:
;Itj'\

�.j._ •

.. ,"'"

.,

_ ;:� �r't···

-

" Y. conta com estas vantagens
- �... ....." --J/

lJO su�onat:k ��. ,

"

• Garàntía cõnfl'a' qualquer
,,'

, defeito de fabí-icaçãl!ll .' :';_,.,
-. Facilidade em encontrar pe�ds

.

.;;

,�,' ' originais de reposição, com
.

-<-- c:ontrOle de qualidade Monark I

_"'""'"_
aDOiLO$ '� 'HOMeNS, Ir\ULHlR�S E CRIANÇAS

'APENAS CR$

Cr$:6.800,OO - A VISTA
Ou Cr$ 623,00 MENSAIS

'REVENDEDORES

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Confeitaria Plaz,a�·
-. J

.{

__

'

�I)om:ingo di·a �,:2�/-
• r �

� ..

'. lo �

J
i
"1 '

fLEGANTE TARDE DANÇANTE PLAZA. ESCOLHA DE M�SS BROtiNHO' DO MÊS DE FEVEREIRO

.. ...�.:: :\ �'
I _ ,-." , "o
. ·

�prc/1iiJa.. ; a�·arJO/lÔI7i/&J: .• a� dUíava!'
, .

,t. ... ,;.
..

'

-.

P'/NEt:AQ
MIGUEL M. DELGADO

A.c&VMENTO
ROMULO GALLEGOS

•

•

..

L ..

- a roupa' anatômica,
_ .jara o' �omem ,moderno.

', ,I

r

a prâtica.; jli estâ pronta. para você usar.

a econômica .. : custa menos, em relação
à sua alta qualidade. É elegante ... �desenhad.
e cortada por modelista de reno�e.
Experimente hoje mesmo sua nova

roupa Imperial Extra. Será u!D.slÍcessct
I'
I

'Porque ,,�
\ I, ','

�ll1perial E�tr�_não é �·o�pa feita
- é roupa bem feita�
• Fa�ricado com tecidos e aviament�s d.
supericr quolidflde, pré,encolhidos�

• Corte 700% anotnmlCO, m;;;is confortóvel
t

• meis e/ega.ntfl.
• Confecciona:de' ·em� q"fltro talh!ts (CUria,

·

.

médio. ,Ión�o e extra:!ongo) e e� 31'
,tómenhos diler.a'ntes.' ,,-. 1
• Gorontjja p�r uma indústria e5pe�jo/izfJ'
de há 35 enos, no. r9.mr de _",,es iÓ(lo.

I
...�.,. _�""'.

,....._

�"'-:

,�'>--;
]

ECI DOS E ARTEFATOS
_. -:<' I

,�

S.A.•
'

Ruo Protes. 374 • São Paulo

j.

DISTRIBUIDOR

MAGAZINE HOE'PCI(E
Rua Felipe Schmidt - Florian6polb

_':1.

. .

"

Ó Doutor" Manoel Car
mona Gallego Juiz de Di
reito clã Coniàrca de 'I'iju
cas, do Esta,ao de Santa
Catarina, na forma da rei,
etc.

'

JUIZO DE DIREITO DA ruptamente o terreno des- vel ; por editais, cem .o ,pra
COMARCA DE -TIJUCAS:, crito, com posse mansa e' Zo de trinta dias, a serem

pacífica e "animus domíní" publicados uma vêz,'no Diâ
e sem qualquer oposíçãs de rio .da Justiça e, t�s vezes
outrem; 30) - '([ue, làe.se- no jornal "O ,Estiido" de
jarido o suplicante legítí Plorianôpolís, a 'ser, expedi-
mar sua posse nos termos da para o -Juízo d.e Direito
dos Arts. 550�e 552 do C0- da Primeira Vara da Co'
digo Civil e da Lei nO 2.í!3� marca de 'Florianópolis, o
de 7 de março de 1955, re- Snr. Deltlgado dê Serv-iço"
quer a V. Excia. . se digne do Patrimônio da' União. _

dete!miI?-ar sejam tomados Ç'ustas. afinal. P. R. I. TF
os depoimentos daR teste- Juras, 9 de junho de 1958.
rnunhag arroladas, afdm-de (ass.) M. Carmona Gallego
que seja justificada a pos- �,Juiz de Direito." E para
se

A.
do, Requerente e,.. �e que, chegue ao c�n�edm�n=,

FAZ SABER t d acor�o .com o Art. 45� o t.9 dos interessadog, e nin-
.

a o. os C.P.C. CItados os COnflllaU"7 guem possa alegar igno-
quan.tos·_ o presente edital tes, o Ministério Público e, .râncía, mandou

< :e-xl!edi.r, 0:'
d,,,: citação, c0ll,l_ o prazo de por editais, os interessados presente edital' "que s�tá.

.

trIll;ta ,dIas, vI.rem ou de,le. incertos' ou desconhecidos, afixado na sed'e<dê!rt-e Juízó,' .

."Ol:lleClmento. tIver�m, rqU:. dos .te�mos da. presente, n? ;t.;gat d�'é.QS'�\iil!-e�.·, .e,_poi'por parte de. Ge�tII �a�ar açao afim-de ser Julgad� a copia, .publ;c '0'SWA' VEz.. ..

me�t? lhe fOI apleSe?ta�a, sua .procedência e expedido ,no Diáril\>·\·",'" 'Ustiça' e

r.etIçao do teor seg!-unte. -:-1 mandado que autorize a i TRES VEZE:'
'"

mal "O
�xmo. Sr. D�. JUIZ de P'I-� transcrição. Protesta-se.! Esta-do", de' -'.. ' ianópolís.reito da

..... comarca.
de TIJU

I
provar o alegado com os 'Dàd0 e'

,paI'!S,ad.J);�n:est.a cid.a- .

caso - �E�T�L SA�1\ depounentog de interessado I de de. Tijtica�. aOR,. vinte e

MEN.�O, b-las_Ilelro. malO�, e testemunhas, e..po» todos um dia do -mes de. JUlho tiosolteiro, . agr�cu�tor, resi-
Os meios permitidos em Dí; I ano d'e 'mil neveeentos e

dente em Oliveira, nest� I reíto, Valor da causa: -� 'eincoenta e oito. Eu, (ass.)
,I Co�arca,. por s�1;l procura Crf 2.500,00. Nes�es Ter:-jGercy, dos Anjos,' Escrivão,d�)l no f�m, assma�o, v:� mos, P. E. Deferimentq",.,';l,1i..,-yo datilografei, cenferi e

dizer e finalmente �equ:I er jucas, 19 de maio de, 19!8.f ':subscrevi. (ass.) lo Manoel.
a V. EXCla. o seguinte: -

PP. (ass) Estevam FregtlT�l�a!'mo"na Galleg» - Ju.iz de

10) _ que é nossuídor de pani." Em dita petição 'fó"i -F _'Íreito, Está conforme o
1 exarado o seguinte ct-espn- 'Ql'iginaL. afixado na sed:"

'um terreno de forma irregu- cho: _ "A., como requer. '.dêste
.

Juizo, no lugar do
lar, cortado pela Estrada.

Em 20/5;58. (ass.) M. Car- "costume, sôbre o qual mede O-liveira, com a á-rea de mona." Feita a justifieação
.

reporte e dou fé.
92.690:00 metros quadra- foi proferida a seguinte i" Data supra.

"

dos, situado em Oliveira, no t O E
. -

G
distrito da sede dêste mu- sentença : - "Vistos, e e.

.

. scrrvao : ' ercr dos
Julgo por sentença aj,u�ti" . Anjos. .

nicipio, devidamente carac-
f icação retro, pro.ce.qlàa 'f-

, '

s.
.

tel'izado no croquis anexo, nestes Ç1.utos a requenmento, .

.

'

medindo 130,00 mts. ao
de GentH-Saramento, para, CAFEZITO

Norte, no Rio Velho, e con" I
. .

servando a mesma largura gue� J?róduza. seus .egals e i AGORA COM NOVA
na extensão de 145,00 me- JU.

ndlCos efeitos. Citem-se,
l'; EMBALAGEM

ti'os, onde encontra a alu-- por manda,do, os confr(}n� �.

dida Estirada de Oliv-ei.ra et_a_n_t_e_s_c_o_n_li_-e_c_i_d_o.s;;;..__'d_(l_i_m_ó_" .......-'------...,.....---

passa a ter 208,00 metros

CURSO ANTOUIETA DE BARRO'S��t��l���r�eq3�5�ogse:;e�I��' n
. _

atê encontrar o Travessão
Geral, ao Sul; extremando
ao Norte com o Rio. Velho,
que o divide de 'proP:l'iedade
de ldonso 'Dema'rqui, com

quem tambem extreme! 'l'\

Leste, na extensão d·e 500,00
metros; ao Sul no Traves
são Geral, extrema com pro· .

prieilade de José Rodo.lfo, e

'lO O-este com ditas de LF
dio Gomes e de Afonso De
m�,rqui; 20) - que o Supli
cante, por si e seu anteces
sor, ha 38 anos vem ocu

pando e cultivando in inter-

Edital de . citação, éom o

prazo de .trinta dias, de in
teressados ausentes, [neet-:

tos e desconhecidos.

, Externato Fundádo em 1922
Albbetiza e prepa�a para 03 exames de admissão 80

Ginásio .
,,- ,'_'

,

.

Matl'Íc.üla: de 16 a '26' die: fêveTeiro, todos o.s' dias'

úteis das 9 às 12.
. -;:.;' �

.

l1.u:i Fernando M-achadoi 32 - Fone 251�.
------_ .....-----___.�--__,-

�

P A, ,R T I ·e 1 P A ( Ã O
,

•

GiRO O$CAR SONCINI E S,ra. participam aos

seus pal'eil�es c pessoas de suas relações (} nascimento
de St'H filho $i�RGIO, ocorrido na Mat@-l'nidade dr. Car-

lO-d CfIlTea, riia 10 do .corrente.
--�----�����
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7

i _'

.>." .
&1',.. ,', il ."

,. ", fsr'

o.iI_�ãiiift_em.ente� conquistou ,pela ,p�im.��,e! é íi,�o ..máxifllG> ·.de�J51,
.

estreou de ·,manei·ra auspiciosa no certa
��IIIl!i�e?iH,�4_oJaAdo em� seus domíniosi1o onz:e:.;do �MIf�io;�Dia�'el_dor ,�do :Figueirenstt e 'BaepenCli, .pelo es

c..�tcte�3�T4-t�Ub .eir.&&jotn-·das .
semi�finais·· enl're "os,��� campeies� "de:� l-ularjo:;�e· Uljat . Domingo. em It�jaír' será efetua-

��-Otl��o�1OP.���:então;�·será"·�tonhe,cido; o ad'versári.tfQo ...(ados:..lenaux. cpara':os jogOs que decidirão o ·tílulo....
, ,�_._. �---------__----------------�-------------L----__� _

,._
'2li.�.

I�i�:��lIIai tt...€I••II:I.:"S.'(" U:,
.

,

(
..

•

I-..
� � • {

.. (,.

,
;

� 8át'�soleh& o_e ·,,,Iançamento�,�ao- mar-de- cinco novas .embereeeõés .do-tlube- rubro ..·hég.ro "Gerald o Starling�'·,."Alrniran-
'. te�;Mftl�p ::,M_IU';' '�Caixa-, EconômitaC, "Osmar .�Cu�ha;:�'e:r:'�Ecluru(jo�VitoF::Cabral:'; 'os non;�s·�!q.ije: serão, dáQos' aos b�r-""
......

' ... ,' .

,.'a· >l1'.'�' I'
/.

"

f t' 'd ;' 'I'�: ididonc í;.,;.'·'· ·f::'ll·
.. _.lt. , 'Ib-OraçãO desinteressada ao cidiu··sôhréa data em qUettinelli"doiS dos' homena-,

. CO$.ff':f��erifl!I""efll'rC!UeCel.."a I, r� .��, O C �l1e?'preStul O P�[ �IT�.:i�a:�. B� ,� .remo: 2'?s�ar. �u�ha';' �x- serão-�!l:�izados,s0Ienemente geados: �Y�.eputa�? Geral-
A��uJr�:.:.'nos' estaleiros- galpa� �o' Clube. ' N.autIco pelo-grêmio r�br,O'-negl'o da rselho NacI'�nal de fl>��or�, ��fe:i>tQ\ da .:a'p1tal e atual- e a seguir lanç��o:"" afr,mat: ,d? St�rlmg" -con;�Tld�dp, ·ep-:.

.

Carli_o"s,{��les�gI!�,. de P�l�rancIsco Martmelb, os rua. r.'�ao > PInto e quê se, tos; ,"��r�llr!éill-�:": '=WIax:mo : men�e. n�. Cam�H·a �e�eral, �s .n:ovo�..- ba�ec's :�e"Ce� .ad�_;-VIQ1i·. éabogzama .� .,�lrl�tor'la
" Aleg,oopjil se�t'�m!.!lln.tratn:.,na· cCItw().··barcos 'encomendados .destinam ao alargamento .).V.(:àl'tíne-lldr,. em» hO�l'la'gemuque revelou durante �ua qtllnd9s- se-r�' no ·�oxlmo·. martínelína, .lesp�IcandO!, .os
'1')'

.

t,' .:' : >
' .. _.

.

-.

.

'''das ã'ÚvidaJes sempre eras- ao Jgrancfe'-· e' 'divOtaq.o':J,ge,stã,o: na
.. Pref�,i:�u�à:; ser domingo, :' no' período 'da J

�ot'wos porque' não P9dérá
"'..

centeg 0.0
.

valoroso olube esportista qve �taIl-t�� ,e .tão I um i�i�.9"'Ín�ó�díci-o��lc'do manhã, quan.d�. (/.� ga�p:ão !.eomparece:r,:.'m�s> cr�d!�ci-,
que !�mr a �residi.-l0 a; fi- assinalados servlço.:t. tem'

I
��p();rte =., t�m�_stIco; �, >�dp- do c�Qe �st��: 'e�#alan�d�11�do" O' ;�lmlrm:te;'M��tl:n��"

gura I.n,c.'ons�vel do nosso' p:esta.ào ao

des.po.,.l't� . cat_a: ardo,_'!Nl�.tOl::�C�hral, ho: p�ra a ce�Irn,onIa que el�y�.�, 11 para- .rep.r��E!�t�l<?;
.

Aà.I�confsads -Jairo Callado. rmense do que aá- rrmao menageando a figura que ra contar com a presença antou o presldente do ...ç.
,

Os' .. cinco barcos:
.

um do pranteado aspir�úÍe de rida do- saudos-o. desportista de .altas autoridades civis,' N· D. que'!. ,-é'Pbrtun�Inen� ,

.. :,j;".,,>,<,�,,:,: N.. .i'oito;', .. "2. "sem", "doub-ie-ll.V&UinhR per�éido �ragica- que. presidiu. o Conselho n:�ht,ares, esport�v9-s e ecle�: vi:á 'à .e�ta Ca���J,,*par�'
c, __

..

�'. .'
. 1 '"""'.:�:t" .. , .n. :.: ......

':ia
- SCll11",

.

'.'4 sem" e "canóe" mente há inals� de '�.'arenta Reglona� d(:!· D,;s�ort<)s e : SIaStICas� :onv_l�ados par'a. uma' VIsIta �e_ C-ort€.'lZlf!: ao

.:.."- : '(;f:'" :-c :0.-','

�'.
""

.

�

,,-
�._.
'/

.

t'erão respectivamente os.1 �nos e que VeI? �e��ar,seu .Feàel:aç�o Aqlla�llCa ele San
, o.,j.�o, ene.;ntrall1:_ se nesta. clube �uAe .

sempre esteve,

··.�IE.�'· .•..

.

.

'

...11:0118 -t.IlVDml.'

.

'.'J,Q nomes
•

�e' Geraldo Star- nome ao

quer.1.do� ..

c.IUbe;. ta .ca.
tarma. '

.' , ','. .

..

capItal.os srs. O�m.ar Cunha I
em ;.v!dencla � no. .

esporte'

'.
. fli�

"

�';}liU.: .rj:Jj1JI�III1�UO< ling",. em h�menagem ao ·"·Caixa Ec'onôll1ica'� ·é�m-o POMINGO O: BA:��IY:IO
e AlmIrante MaxlIno Mar rem�stIco barrIg�-verde.

� ,

,.�:. : _' :
.'

.

.

.,........ ilustre pi'eSidente do Con� sem�re prestand:sr ��o.la,�. , ,9>p�,N. Martine.pl Ja de� TEM 'FUN'ÇÃO;. EDUCATIVA O 'ESPOlfn

·�I
.."r.�jFftl�·"IB.:",na nara o.:-K;:" R.'.:.'lA... , II -L,az." '. NOO'PO"iV������4.:;�e;por:e'A""

d�
p . P - bos se encontram de tal maneira 'ligados que.'não -se com--

.. P.tovi '�nci9u' O .presidente ,ÊiuicCl H,os"��no,,; '�' .

sua COIl�tr�ção� ��·:);e§��I�.ir(): '�a;AtigeAHna ". 5�:e�,�� �l6��1�:la�!iV!���:ti�:�ri��:,c��r�:: e�:::it:�
'A cl.iretori,� do; Clube de·

I
colmeia 'de trabalho, desde 195Q. ,(I). cf\A-}:>e_ de Eurico, repepm.o&,;n o'r C:_ �". Aldo vida 'irá. trazer ·novas'. e- es- m�s gra�de importancia aos espé'.i,tes" amadol'e'g;, ;,ã

.

s'úa
·

.Regatas ',A'lâõ Lui�e ·assim. que (} nosso espo'rte remís'" HQsfetn:cv Mb'acyr.Iguatemy,.· :tJuZt.�Ag6r-a·"íf�os úffla',boa ·tr'oIid.,osa�;( vitórias�para o onentaçao severa, c!entro dos prin.cip�os olimpicos. Tl'a
·

NãQ.de_6ê�sa.' Se:rnPl'e umà tico s�liu da inatividade; em bAd.olf(')� Çordeiro',.- Orlando' noticià ,pá�h: d:�;<aO-s..nos- clul:?e" pa.:t:a Santa Catarina t,a-:s.e "de UJIla' disciplina benerica -à formação do caraíter
, ''il./ �.

-

� .' '_

"

-
- iC�rio.ni, -Alvaro 'Elp.o, Sa-.j sos I�H,(!)'l'es é� em.' �spe{!ial-.e pàr� �J3rà�il. ," �a Ju�entu-de e, .co�sequ�n�ement�,� àrt nM�"Q_. _No que' diz·

.

. � '-::B&aft1EHtOS :10 .: 1 J D; , dy, HE)_rber l'e·. outr.os tantos I
a·os m.llhaJ'es�de ;adeptos db

.

.). . ,� I,espelto ao f.t.I"tebol, a afIllldad'e' entr� edU,C'àção e espor:'
- ., ,:;<.' - �

• �.
'

,', •• ,�..
.

abnegj:l.:dds· te:r'n:-se projetado' campeão .cataTirr�nss.. de re-

(ii-
_."

: '

s·��
se ,�ol'na eVIdente, como de resto ,em ,todas: os espoNes '

O""r!�1)Unal·. ele.; dustiça' .atl�ta H�mllton_Goulart, do sobremaneira e sobremanei�
tmÓde 1958. O club�..!'�a�vi:", .""MI< �. � �ole�l:o�, :� c:.l� _�.ad� �u�l ter�\.� l>ro<!l!!!!_�J!t�"��p:�jJ;: �

Desp""";"�"da 'C'-C"" ..."'••_. UnIdos' ", .' -'
.

�1 " ,I _ 'k- - L ;.:t' ... _....,,-"',:3,..., '" ." . -, '1.,>010 dO todo.- '

,

. '" �·-;!'�f.",,,,,,;:t·-:-#..,·!:.�;��·' .w.", - -' >', -':':-'",-!,"':".' .. -'- ra p_;!q]Ettal,!o O esporte re- �i"uuro aca).!)a"ue'en:�e:n'úa1:" ,. 5 li ';1.'.. ,L.. . '.
. . .

J 0.;""". .'
nldo . s�ta'!fêlra �lt9Ua- \Uê-�; "::A;bsGlvoer o-.atleta·_.r�toIl,\.' 'rnlstri:c0' ·dé--'-Santa...c Catarina) .uma no�'a 'frota dHmpica ..

'

.. 1) . , i.ffii·�" .

,As· I?IS d�_ c.ada atiVIdade esportIva encerram p're-'
'd' .' .'" � - o�w, d, U,'d ';'"..�

•.
- :

.

-. _

< 'r, _. -.' . "o .
- ..-/ '''''-'7''.' ....' - .celtos etlCos' mdlspensaveis à -boa f -

d t 'CI lU. . ". '�\4.u1.0S, o' 1'11 os, lUa IH e Ô<.l' BraSil 'e' nao dorme' 'comp�eta, desta vezl[-em es- M , '. .•..
. .. ,

ormaçao o cara eI

SAb -
.

" �
.. ..:1 .

� f ;:: ·d· ..+ ·192-.3 C B F-' A . •
• • i. . ,J •

> mdl'Vrdual. Portantro- e 'dev-er· de todós dirigent d-o re a r�vl�ao, 4e pro, raçao· o aI.. ,U?...,... sobre; os. Louros conqulsta� taleIl'O da Argentlna. depOIS j-
",' ..

vant .'., . � .

. es, co�
· cesso' requendo ..-1'0' 'atleta" . :Absolver '0 Bocaluva da d' S 'b" ',' f

I
d . L'd . IA' S�: ':.. O.�tI.;,I.O :t"-.-=,' JU e.s, -assocIados, JornalIstas, radIalIstas e publlCo

.•�.,; <

.• '.' .' _. .," os. a e q_ue e PI eCISO a-e reconHeCI a a exce encla .' � J &; colaborar.em dedicadam nt f, .

_

•

Manoel--dos -Santo�"Dlas. lnfraçau-do art. 207, .d? .zer1uiais e mais. É assim, dos barcos.portenhºs,_cuja�·. '-."'::_' ".
'. ,'-'. d'os', l�inci io' '.'

e e.�m aVO'l'.da. pr.ese:�ça.o
(LeIo) con.de.nad-o':::r .penll- ·C.i B. F,., ,... .'

. . ,.
. "1

'

..•.. '" ,
.• ,.,"", "'.,

as >�""'." .J,.4.5 ..e 9,3JL,hQras, . f! p s. mSls. do esperte.' -com.o seJam. dISClph ..

'. ,
,

)";" .. _ .•

'

.>,.... ',.,. -_. " __ o "'.' 'i"":' �.--' _c· ::";"., VItOriaS nestes u

tI�os..-anos . A' .3:.", S..·l t _ na lealdade' dedit!l'é -

T' l'd " .

de susp'-ensãó ,:dor-:::l00; ,dIas: Suspenâer por 120 dIas o '-
d' d .•..

.

< rm.an"""" :J:-\Ves re ',.
- . , .'.

"
.•�ao, sacrI ICIO, so 1 alledade com'pa-

, c "
• TELHAS TIJOLOS .... sao 19nas os '

_uvo�!es'l (;'1 A'" 111' nhelrlSmO respeIto recipl'oco fi' 'd d 'd' t·adiar . .(,). ]'ulgameato do pro-. 'atlet�úció 'Fer-i-eira RibeI- /.o' '. •

'(.' t" t' .'
.

> 'D. za gUlrr'e - e ".
-

.

_

'
, erenL a e' e mo es Ia.

.

<'.' •. t
-

.' _ CAL E' AREIA malS en uSlas_Icos. i"""'_.. . ·A.,DONZELA DE "PE'·DRA· Estas sao alguma das princ'
.

··t d 't·
�

· cesso."rpor ,ter' pedldt> 'vistal r.ol po.r' mfraçaor d.o art. 187. P b "

a
E"

'

• �>
•.

.._ ,"
,'. .

'.' •

s
.

IpaIS VII u es espOI Ivas,
.'

.' "1 Vi" '. .

�. r d
. IRMÃO S BITENCOURT . ara en�, pOIS, a ",,;alCO .

'
_ Cinemascope _

que o amado'rIsme i.!U'�IVa com aeendrado caI:inho ou
· �os.autos:?dr.Nl,son 'Iel� ,A�,mesmo oIaplca_,omals CAI� 8A_OARÓ •• r.ONE HOI Hosterno'e stla::t�-,

"

'!é::<'��Cehsü'i;à��ié':l!í;�riQS' deve cu1tivá-Ias, e q.ue o.profi,s'Sj.�naUsmo tem d�e se�uil"ra Boo:ges, . a 'pena de suspensao por 'ANTIGO DEPÓSITO OA.MI·ANI batalhadores' por'. s"es.,:,,_,.· ..""".,,� /."-'
. -

para que o nivel"educacional'dos' J"ogo e··sp t· b
.

S\ispenfler ;;-:Dom_a.utc Rosa. >�a' -parti_da. por· infração __

'

ta empreitad� 'q��. �n �t�.� �<I'"2••
--

• "." cada v,ez mais.
... .s or IVOs su a

· �a�iI.a, do Au,t"� por lU�e:r�r 2� di., ? TORNEIOINfANTOJUVENI('Ilt -;,
• )'L�. ,{(I,' "'ir,���,:��ta��u;:::::::r�!e !·�F:':t�::;n�,.;,'::�r.-:.:

Aphcar;ao dele�-a�do doO ��leta .Ocy Rosa, do A-:-'aI,. _ .' ,:�."". 1','_
. '. :"ás'2 -=.5,:......:::.7,30 e 9 hs. e um� das ��IS d�s�acadas personalidades dó futebol

T.J.D., Cesar ·Camp.Gs,. a mcUl'SO' ne art. 187. No Jul- NATAC'A'O'
�

'1.. '.'
'. '.

'<.S·.
-

d
"�o M' ..

- mund'la-l, aSSIm defl11lU o amadó,rismo e o profI'ss'I'ona'lI's-..' \ d
.

h
.

' .", '-'. essoes: as· oças ..
.

.' .

pena '-de
. advert�rI<pa. polJ garment'O - o processo ouve

, '. {. '.; .

n'····k"'· 'B··.· .

""el
. .

-'"

.

v'e _

mo {!om sabedorIa:. "O amadorismo é um estado de espi-.
�

j'
A' d d
.'. ".. li.!. oga� e .1," n 't E"

.
-"

.

escr.lto; "
. lvel'geneUl � :rotos, evel!- E.: 't·· . d -f

I
' .. d

'

neth Moore _ em: :;;_
• r� o,

.'/ um� atItude es�o�tiv!'t. ror ouiro lado, o profis-
Ab�,lver o'atleta.�ernan:> ;do ha�!"r r�vlsao do mesmo _,. ncerr�m,en O segun � eira, as RIVAIS NA CONQUISTA

sIOnahsmo' e a· com?�C-Iahza�ão,. de. qUãU��des .es.,pedabdo -'Botella,o',<"t' auxilIar. de que· fOI pleIteada· I"
-

-

t d T h' 1" _

.

_ d_Os amadores. T-e?riehmente, sao du8JS'<,GOlsas"hem' -dis-
árbitr0.1,,'da infraçã(?, do art: Negar provimen·to �ao ::e- nse-nç,oes para; o cer ame e

_ Cens��a�I:�tr5 anos. �Illt��:I:marna :p.ra�i���à·s vezes 8�. c()nfu;nd'(!m�'::. Não_
?26:;..�Q C-ó�igo BraSileir@) de. 'e�rso do�Am�rica, d: JOIn� :-

7 8 d"·' '" J" 'II'
t' dlflC-I1 c?�p:�end.er-; pottâv.to, á ·n�túr,ez�. '. iáealistica

Fute'boij :
.

.. . vIlle,;I_lo caso .anulaçao do e e marea em OInvt e' [.�IZIJ �Qa�adorI-smo, que ,deve Ser ,defen.dldo e 'lnerr-emen,tado,
Abso}ye!l:.6 atleta."Werncer,· jogo ;'com o Baepe.l'!di pIeI- -

,
.

. •

.

1 ..1 4i

.

ouscando.se .res'guardar. o. mai'6 possivel 4. '-B-ila.· pu... re�a·,· ..

. Na próxima segunda-fei- Natação, certame cUJa rea-.
'

sem o f' tlV.Ia.14ins,l do"Tamalíl:lilaré,.,cul teada pelo grêmio· .rubro F (] _

A 't' l'
_ ,

d -pxr� __
_. que 'Ic�:ra compromé ida a intençãó dle.-�tàtná-Jo

.. -. r". a e eraçao qua lca' Izaçao esta marca -a. para sempre um proc.ess d d;'
-

d t
'

inf:ração:. dchiart. 254, do C·, que achou que � prorroga- de Santa Catarinà enc�rrará os dias 7 e 8 de março na
ás 8 horas d

. : ....
,

o � e ucaçao Q cara er'da juV�htll-
B, F.; .:..: ção do. jogo não· cheg�1;l ao

inscI"iç,ões - Sessão das Moças
. _e. Af�stame t:

.

d'"
, ". c:"

.
'

....

"

." '., .'
Suspender 'po.z:. 1 'jogo o final. Decidiu 0 T.J.D. que

as para O Tor- piscina do Bôa. Vista Te-
RIVAIS NA CONQUIS .... ;no, � ama�OrIl?mo da zona, de IllfIuencIa

atleta' ..Gu.:ilhelflne'" A'vila devem --ser disputados, os
neio Infanto Juvenil de nis Clube, de Joinville.

TA _ com DI'ck Bo'gar'd' e� PerOtf�SslOnahsta. serdIa : m.ed�da de. a:lto a.1ctJ.nce prefila-ttco
"

,.
. '. . a e me'smo sanea '01' .,Lels maig-,. d d' '. d f' .

dNeto;Hlo Po.stal·,... . mmatos ,restantes ··da pror� Rlenneth Moore '.... . d
" ' .

.

t' A" ..•� a. equa a .. a e esa. o

S .. :. ,....
'

.; -:
.

- , ama onsmo, con .enHo sa.p.çoes ·malS· posit-iv'as: a i·es.pei-uspender. por' � _JogGs Qroga�ao.

]1"mtirmid'
-

�:i�; I
i Technicolor -

,
to do Pl'?fi�sio:p..a,lls�ô simulado, estabEileceriàní frpnt,ei�

PI:R"
.

O .ftiwwIQnAú AftUrRti,ftlO
.

e'
' �.. .... i,.)

....
,..

.' ,ra beneflCa para o 'futuro dos 'amadores. P·ara isso cada·

I: '8f""� �--"tr�WII:IKrV ílill: ;lA'K '. c: .�' .... I
'

U·' "'i; I iJ·�· �ual. deverl� 't:i ,en�j5i:adé pi'op'ria, de tÚod'o q.ue !!-ã,,>' ÍO:;,�- '. [,
. '.,

I, '. .,: ,J,
"'.

• ::\" f�IJ.., .

• .• , �l,oss�ve.l nenhuma l�terferencia d� natui·eza. politica Oh'I. . 'DD::�BtASll:�.· .
� "

- � -

. '5' t, clubIShcá. Deveria�pos;ter umá organ:lz�ção ámadoris'ta
. Nos sei's decênios da nho nas citadas-OlimpiadãS \

.

'.'. que permiti�s� o maipr d.esenvolVimento' possiv�l do fu�
Or'ga' d_''-'" l.Jarda 'do "'a'mp'e"8n''''0 existência dos Jogos 01ím- ,(1948) . também os saltos Jean Servals - Llse Bor- tebol amad,?l'� legitimo,. com taQ,tas divisões. quantas 103-

· J11Z1 .- a - CIIIVII �
. ".' ." ai � pico'l,. somente quatro atle" em alt'ura e em extensão din.- 'em: sem" Q'

.',.

tas ,-lograram conquista'r. poiG .•esses eventos fórá� -CONTRABANDISTAS DE
. necell���I'as. uem VIve no eSP9'rte., há longos anos,

'SuI-I�IR
..

·

e·fy..
·

...�·a···n:.·8,.,. '. d'e. _ F'líllbol, a :Lrea'lll- quatIo me,dalhas de our?; deCldld?s com as. marcas HO _ j �a�e das d�}St!�d.ades tre!J1,enda;s p�âa)s� atingir tar ob-
· A. IV

_ .'

- -u
_ e� uma so dessas competl- , respectIvas de 1,68 e 5,595

c

.'
NG K.ONG· JetIvo. E'�' fiore;l11, impI'e'Sdndiv.eh' qu� nóvas medidas

. .
.

A'
çoes que reune os ma!ores ; met'r'qs.- Nesse ,caso, Fanny·

......l. CmemaScope -. � 1reautelàdoras_ d'ó jde'al amadõri-sta sejam estabelecidas.
18,''-.�.e' ·.·.8m..�IUeR8S� ir..t di? mundo. F?ram eles.AI- I teria. levado seis medalhas Censura: até 14 anos. ,Amanori-smo··pr{!ssl!:põ.e. ed"Ú'caçãô.metodica, .plano de for-

- L-ii,
.

Iv:In R:raen:ãleIll, teut?"aI9-e- i de Guro. H�je, COlll 40 anos; ·1 _.-__

.' -

I
.

Clcan_Iil;. Poav.o NurmI, fIn- I,Fa.n:n:r
.

da 1ânstru.,<ões á ..

�g;;5! gJ�'
maçao mora , c� O firo de ,tel;niul cada Jovem apto a cul

lan,des;. Jesse Owe�s, �or-' sua fIlha de,doze"anos pre-I' �. I t· ,.'1 I tivalr 'qualidades ,e ah'ibutos proprÍ:os de'homens de bem.
te-amerIcanO. e· P?r IllCrIVel. I tendendo �rans_:formá-Ia.nu-=

.f' Respondendo � umá pergunta, stanJey. R()us foi claro:'
como pa!eça, ur�a. �ona de

I ma ,camp�a como ela o foi '!:..I. ,"..I\l!lmentar' o ntvel d'õ futébol para que -se torne uma. ,e'�-
casa, mae de dOIS f I-l-hos, a i pwra glorIa do· eS1Jorte' ho- -

I 1
.' "

.

.

holuRdesa PannY

:Ba�ker;s.: 1:.laI'ldêS.
" .

ás 7 e 9 horas
co a ce VlrtudeS e de ..educàção, é:o jirme desejo de todos

Roem, que na 6casI.ao Ja x x .x
_

S
-

das MI
os que a-l1d.a-mos .Jigados a ele. Por iEiso .

o lado' educativo
d essoes oças d'

5 .' •

contava 30 anos· de 1 ade. Nurn esp de d
.

. o Jog_? deve 90ntinuar a d-esenvolv·er-$e, proc'urando edu-
.

.

..'
. aço . ez anos Emília Guiu - em: � .

d t
. .

Ess� atleta. fOI. a maIOr fI"- (1921-1931), sQmenté
.

..\uma MULHERES DE TEATRO caro Joga . ore� � _a'�'bi �Qs�;parâ <(J.ue a, ll'rati-ca do jogÓ seja
gura dar, Ohmp1adas �e Lo_n I vez o Corintians,foi· suplan- maIS facIl e menos, VIOlenta" do '_!lue es,tá, sendo algumas
d�es e. sua proesa. ate hOJe tado,pela Portuguesa-:delles - Cei1sura até 14 anos veze:'j. Es);'e dev.� se;!' 8 n(!S80: p,apeL Se .bão _se. tentar issonao' 'fOI. superada. Venceu POI·toS no Campeonato Pau- - 't 'e...., tEd- '{

"

nos 100 e 200 metros rasos, lista, ist0 em /1.923, pelo;,és.
mm o a 's. 1'10; ;,� •. Ju<ven.� .e·· u,glra do, futebo-l para ou-

e-n;I 11"9 e 24"4. ,respectiva- core de 1xO. Nessé perfodo 'CURSO PARTICULAR tr.os.esport� .?laJs·�a:c-et:'j e mel1qs duros.·Pode crer que
mente,' nos 80 metros com o' Corintians estabeleceu i9 DE MARÇO

Este é .um do� �àsPêé,t�$,â'<'considéra'r no ,futebol" .

barreiras, com 11"2 e no r·e� várias goleadas,: 5xO, 5x1, '

A educação; pO:rem� de'v:e eÍlvolv,er tambem
.

t
.

vezamen'to 4x100, ,com 47"5. 9xO', 7,x'1 e 10x5. '

. I. dores, �po. rq�e.'éles est,�o :ffi'ai.sc" .f,requentem�nte emo�c�netmat�o-Além diss.o era, na época, x x x E S T..R :e I r O d v.

I'eCOI'd'I·.st.a mundI"a,l .das 100 O S t 52 com_l?s Joga o_re'� e poQe1n'edu.cá-lõs para qu·e
�

'-
. an os, na� veZes .

. .'
.

,.', .. ··".e ""..' .
nao queI

jardas (10�'8), dos 80' me- em 'qu� se' deflrontou com o

I Trabalhos Man.uais: Bor- �am Jama_Is ,u�a.:.vltOl'la, que n'�o seja fruto �e jogo fim-
tros .com ba'rreiras, do salto PalmeIras, obteve apenas 15 .

. . u., • A ��d' de atI�udes.. c01'lretas, de afirmação tecnica superioJ�em altura (171) do �alto V.I·to'l'I·as contra. 29 ,do al'vIL- �ada.g, tapeçarIas, .ÚIICO a os ven d NL '. _ ) , '" Ui
<. .'

CI' os.
,
o respeito' .às . .1eis do. J'og/co e <1.0 adversa-em ext.ensão (6,25) e era in verde. Dito jogos fina'liz.a- sin:t.ples e artístico,! ftivoli� d

'7

tegra:n. te, ,da.s· turm·as reco!"-. t d M' ·tó A d
-

"

..
10 reSI ,em, a'lguns d'os.,· pontos funda.me'nt.ais do a.tle.ta

- raro emp81 a os. aIOr -V-l - te' ecoraçao e outros t ddistM . de revezamento ..•. ria elo Santos: 4xO, ,em 1952. R' G'
. III egra

_

o nos deveres eticóS do espoi�té. De qualquer
4x100' e 4x200 metros. Teu- MaiOl_: vitori,l), do .,Ra,lmeir.as: ., u�, aspa: �utr�, 631, . iqrllJ4,. amado,r. ou profission
riea:JYr�'rite, podei'ia, ter ga.!., 5xO, em t934.i ".' Estre-J:t.9., F1onapopolls. der nu·nca a sua, f\lpçjiÕji:

/'

":) ,
tlNNla'I,AI

� t>1{
T 0,;-

"1_,"'" Ú

Buenos� Aires, 16 '_;_�A: 14/3;_ UrugtJ.ai x Perú
Comissão_ Orga!!-izadocá d� 15/3 -'- Brasil x Chile e

C�peoi:J.at,0;�Sul:Americànó. 1?al�águai x Bólivia
de FHieàol..anW1eiou�,-a,:ta- ... 18/3 - Par,aguai x tJru-

.

bel� rdifi;Ditiv.a. Rára •..,,�sse guai e·A,rgentina x Perú
.

certame>,. qu.e.. , terá.' iBíció 21/3 - Brasil x Bolívia

pesta·..capi�,. .;�. 7 .de rma� .e Chile x Perú
ço prQ.ximo..,o,ê cQtej.oSnem ...... 22/3 - Argentina' x Pa-

sua·.maiO:J!ia,,'" serãe' notur....- rag'ilai .'

nos�,éo:m;·e*Ceção.,de-- .. potl� .- 25/3 ....:.. Brasil x Uruguai
cosrdisputados durante, a & Chile x Bolívia
tarde,_ 28/3 - BrasiÍ x Pa.ra-

�pós ,.e,ato.Jnaugu,ral.• e.o, guai e Perú xBolívia
desfile: �as delegações, a 7 ; 29/3 - Argentina x Uru
de março, haverá {)l encon,- .. g!l�i,
tr:o. Argentina x 01}:ile.·A, � 2/4 - Pârag'Uai x Perú
segWr� e Uruguai x Chil�.

'

8/3 � Uruguai. x BQUvia .: 4/4 � Brasil x Argentina
10/3 ..,,:: Brásil x Peru 'Podos os·' cotej.os se reá-
11/3� � Paragll(!L �. Chi1e� lizarão .no monumental es-

!l :Argeníipa x Bolivià"! tátlio do elube River p1ate.
"\" '.'.'íif!If.""

,

-i Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



JUIZ E ADVOGADOS PROTESTAM

ltitnde IDfaQtil.� Delela�oRelioall �e Policia,�e JBa�i8
Como já 'é do ,conheci- dr. Ju� j"Nelson Konra,d' toso telegrama do Delegado, gado são advogados MárciO .aehava pt Ainda foram eo

mento de grande pafte da acompanhado • drs. Nunes enviaram ao Presidente do Souza Batista vg estudante noseo um fill}o dr. V'a:r:élla·vg·
população de nossa Cidade, Varella, vg Alexandre Muniz Tribunal de Justiça o se· João Eduardo Varella 'vg mo- Ivé Trev.isam vg empl"éga4or
o sr. Delegado Regional de Queiroz vg Nelson Pedrlni e guinte e enérgico despacho torista carro e patrão pa-" paciente vg e FrancisCo 0,&-
Polícia, após" praticar uma mais cinco cap�ngas todos. telegráfico:

'

ciente.pt
.

'

"mina. Nleto
.

vg motori,ste.
.séríe de prisões ilegais, e armados invadiram Cadeia "Desembargador Alves Pe-

'

Noss� formação' jurídica 'carro conduaíu-nos pt SoijC!-' '"
impedir a entrada na Ca- desta Delegacia e obrigaram drosa., moral Impede atos retrata- tei Soldado encarregado Oa-
deia ao dr. Juiz de Direito e Carcereiro e dois guardas vg Digníssimo Presidente Tri dos referido radiograma con.. · deia abrisse porta para pt>-
.advogades, passou ao Presí- únicos presentes vg" a abri- bunal Justiça.

"

tra qual protestamos pelas" der verificar celas vg .porém
dente do Tribunal de Justi, rem as portas da Cadeia FloriaJ;lópolis. afirmações. atrevidas e in- referido "Soldado informou

I'
-

1 d "P d
-

"

ça do Estado, um acíntoso tendo até ameaçado pueha- Acabamos ter cíêneía ra- "verídicas "contidas mesmo não poder permitir D1Ülhá.
ncremen O a ro uçao ·para e mentiroso telegrama, de- rem armas e por Carcereiro diograma Delegado Regional despacho vg além lamentar- entrada por haver recebido

'!
, turpando, írresponsàvelmen- Cadeia t Á finalidade des Adolfo Magalhães Pereira di- mos tenha eminente chefe ordens termínantes Delega-

, (onsumo Interno .

- te, todos os fatos ocorridos.
sa inv�são; desconhecemo; r�giu v?ssência retransmí- Poder �udiciárid sid? �ão do nêsse .sentido pt Solicitei

Com o exclusivo' objetivo até momento considerando tído emmente 'pr�sidente ao desrespeítosamente lud�brla- companhía referidas pes-

Ih . de
, esclarecer, pormenoríaa- .acíntosa brios nossa repar- dout�r Juiz Díreíto oomar- do 'p�la rererída autorídade soa� !'l-l!enas" para comprovarNo plano de trabal 9 pa- seus derivados; ovos e seus

damente, a' todos nossos lel- tição vg à ordem e justiça pt ca pt polícíal .pt � . '
, prOlblçao . p��te D�Iegado

ra êste ano, o Departamen- derivados; mel e cêra 'd-e tores, divulgamos os telegra- Rogo vossêncía envie ur- Estamos pr;ofundamente R�speltosa� cor<hais. .sau- para p'.�der VISlt�! Caaeia vg
to Nacional da Produção ábelha. e seus derivp.dos. - mas enviados ao pesembar gente Corregedor esta Co- chocados tal maneira fatos daço�s .� Nunes Var�lla vg extensíva demãís adVoga:
Ani I r t

"

tâ gador Presidente do Tribu- marca parà I constatar in- foram totalmente desvirtua"; Ale:culldre M�n�z QueIroz �.g doas pt C0p1pr9v�do fato re
ima 'sa ien a a Impor an-; "'

I���' r�'�
nal-de Justiça do Estado e loco lamentáveis arbttraríe- dos porque inverídicos vg

Nelson P�drlm vg MárCIO tlraUlo,:,.nos p� Na� houve sí-
cia do' incremento numér+ , • "d

.

d d d 'i - Souza Batísta - advogados quer díscussão e ninguém. !\ faves os quaIS se p" e a es e persegu çoes pratí- fruto ímagínacão
:

infantil .

"
"

,

lit ti rl "

dife '. .

é' "' 't té .'
_ d ' "'. x x x

. . pensou em ,armas porqueco e qua 1, a. IVO 'ta� .

- .'- V r claramen e a e que pon ca as aqu�e J!,lízo pt Repu- referida autoridade poli- O telegrama do dr. Nel- ninguém estava ar_mado erentes espécies anrmais, a . to pode chegar o desrespeí- tamos a sltuaçaQ grave ca�o cial pt son KOlirad, digno Juiz' de tão pouco forçamos entrada
fim, de aumentar a proàu- A filoso-fia do dinheiro to a VERDADE. dr. Juiz fa�� nova tentatí- Na verdade estivemos Oa- Direito de nossa Comarca, Cadeia lit :Qelegado está alu-
cão de alimentos" indíspen-. tem��ua graoo.é fôrça, de

, FOi o seguinte o telegra- va de �nva, ao violenta nas deia Pública convidados foi o seguinte'; cínado e temeroso. conS8e:
�
, ., l-E'

. emoçao e conVlcçao nesta ma enviado ao Tribunal de depende�?las Delegacia a doutor Juiz Direito para tes- Exmo. sr.' Des. Alves Pe- qqência SUl{S inúmeras arsavels a popu açao. . ISSO nossa valoroSa terra. Justl:;a :r.elo Delegado Re" qual ,dmjo I!t Respts sds. temunharmos existência alí drosa.
.

bitrariedades e violênciaà vgnão�só" p.ara ';atender às exi- E dá felicidade d� Se- gional: Adolfo Magjtlhaes Pereira -c- prêso Osvaldo Kunnert fa-" DD. Desembargador Presi- pois mandou espancar pa-
. gências crescentes do mer- nador a vereador. "Desembargador Alves Pe .. ' Del,�gado Regl0:r;tal de Polí-

vor"'quem foi impetrada or- dente Tribunal de Justiça ciente conforme ficou .posi-�, "

b' x x drosa \

' cla . dem H,abeas-Corpus e refe- do' Estado.
-

tivado por exame médico ptcado int'eTno, comI() tam em- '

. x Presidente Tribunal de x x x rida autoridade pOlicial ne- Florianópolis. Delegádo considera acmtoso
para a exportação, IiQs.qua- O. nosso Espe;ridião por Justiça' Os advo�dos drs. Antônio gav.� permanência paciente. Verdadeiramente estar- .brios stia corporação �or.
tro ramos fundGimentai's, i� exemplo, náda em p,icina

'

Florianópolis Nunes Varella, Alexandre aquela Cadeia pt recido com espantosas men- "mar sôbre" espancamento e-
. saber: carnes e seus derivá- de "rosas. ·'C.umpro� desagradável de- Muniz de' Queiroz, Nelson Lá OUViplOS do Carcereiro tiras inventadas irresponsá- prisões ilegais por êle prati.

.

, Já é proprietário até ver comunicar vossência que Pedrini e Márcio de Souza vg Comissários vg guar- vel autoridade pOlicial que -cadas em. gr.��Qe, .. nl),jllero�o's, d.as_diversas eSP:cies�1 de cadeira -cativa, no, ontem, dia 4'vg pelas 18,10 ,Batista, tão_logo tomaram das vg qqe ninguém poderia teve ousadia adúlterar-,tãb pór isso 'deu ord:�. Sold�.":'mcluslve pescado; leite e Céu... horas após todo expediente conhecimento do desrespei- penetrar recinto presos sem vilmente fatos ocorridos vg dos Delegacia, Jlifoiinarem.
ordem expressa Delegado esclareço vossencia que ao pessôas presas ness� co�di�

I
'

P
.

e Ind
-

51
•

I do Pa1*'5 Regionalpt'
.

despachar Habeas-Corpus 'Ções fião. estarem.Cadeia>,pt

"rogr SSI u ria
'

Incontinenti todos se "re- favor Osvaldo Kunnett vg ,Carcereiro foi suspenso dez (

-

,
'.

. _ t., , ��i�:�i��ã:�U�testava cum·· '�������e - ;:���te:ro '�:i��� ��6�eE�: L��:e�;�n�JO!����.�

"Considerando a necessidade de

I SANTA' (ATARIN...· d' t
EdJ(;ao de �o,nllngo, 15, não me_ Pela noite prêso foi sub- bem como certificar fato vg se detido ordem DelegadO pt

edsifvo.�I':oarr'easl�I'}z�aPdr: pqeulea POI,snsdívu,es.lt'r·i'ao
.

:

.

'.

, ." per e erreno rece-- come�ta�a. ". ,

metido exame médico legal ouvido vg persistiu negati- Solicitei providências sr. Se-
.� �

_" Uma. COIsa, 'entretanto, nos der." sendo constatado háver sido va vg motivo porque convi- cretário Segurança Pública
brasileira na obra de desenvolvi- Ilor de Cr$ 15.000;00, e O premIo Comissão Julgadora outorgar t�n- xa triste. Santa Catarina não po_ espancado pt dei doutores Nunes / Varel- até agora inúteis vg por 'que
mento naci9fi'al; o papel da im- "Serviço Na.ci��al de Aprimdiza- tas mençõeS' honrosas quantas Jul- derá estar p�'esente a êste Con- Nenhuma violência foi la vg Alexandre Queiroz vg; estou- impossib1litaqo. 8S-"
pl'ensa em prol do fortafecimen- gem IndustrIal, ?,O valor, de Cr$ gue necessárias." I cu_rS"o. Como, a Faculdade de Me- pJ;aticada parte doutor Juiz Márcio Batista e Nelson Pe:' segurar liberdade cidadãos
to de nossas instituições, bem co_ .10•000,0,0, re,spectIvamente. A MATÉRIA acima, _publicada" dicina, a 4e Jornalismo está só ou nossa parte pt

- drini vg impetrante" Habeas- presos ilegalmente pelo ;l.r-
mo o interêsse dos jovens pela Além dêsses prêmios, poderá li: pelo Diário de Notícias, do Rio, no papel. K'té .quando? Capangas referido 'Delê- Corpus vg para acompa.. bítrio referidô' Delegado pt
profissão de jornalista o presi_ , nharem-me Delegacia a fim Atenciosamente Nelson Ron-
de'nte \ da Confederação" Nacional

A�
-

d
"

X I (
'.

#l1li'

j.'B -I.J
verificar se paciente lá sé rad vg Juiz 4e·· Direito. .

.

-�:t�l!::��tlii:,�,\:l��;�:�;;� ln· a a
.... ollven�ao rasl eua...

de reportagem destin,ado aos es_ (Co�t. na La p�g.) : Ço da Fa�rnácia do Br!llsi.l e ,'orgãos d.a referida ciência
tudantes dos cursos de jornalis- O fato nao se prendIa ab- das Amerlc,as. Funda,d.o ,pelo, no Brasíl,- _

mo d� todo o pais, versando ;Iôbre solutamente a nós, figura :'professor Cassio 'Umberto I Olvidar- elll um canclave
o temia "O Progresso Industrial obscura que- sômos, cuja Moreira Senll'a, seu ilustre da dênêia' farcmacêutica�do Brasil". P!es�nça, p�r cer'to, n�(} ,se- diretor, .tem, cpmo e?'labora� : ,tão. valioso" .'eletn�p:tO;, queOs trabalhos, que consta rã!, de rIa· per.ceblda no melO .de dores cle�hfIeos CInco re- mUlto poderra cO.operar pa
um minimo de três fôlhas, tama" 'sumidades cá da .terra ou lá nomados prófeSsores" d'.t: Ira. o ·brilhantismo e propa'nho' ofício e um máximo de dez de fóra. Era que, emquanto Ca.oital d'a- Rep6bUca' e o ganda da;-Convenção, pordàC"tilogr;fadas em espaço dois, memLro.:s efetivos da Socie"" '. Dr: Tarcílro ,:de Toledo, de meio dos preciosos eletnen
com um original e duas copias" d��e Catanl1ense.�e Farma- São Paulo., Trata-se' ,pors., l�tos !lue 'cQng,réga,e do Ise!Jserão a,s.sinadôs por pseudônimo e cetlCos fora,!ll olVIdados, co- de um orgão important� ':c : a?mlrave;l�,v�l�l,llo de :pu�hacolU'p,a:nhados .de sobrecarta fe- mo acontecera com alguem valoroso.s defensO!l" da clas- cIdad� ,:c-tentlÍlca, fOI, In
C"hlldà, onde constarão o nome, o que ta'l' nos ,revelou, outros

.

se farmacêutica e concei- contestav�1mente, pro.c�di
énderêço e o cursó de jornalismo viram s�us� nomes integ�a�- tua:do ará.uto ,da ciêneia. -que me�to q u;enão tem justifi
onde" o concorrente é matriculado, do comIssoes, sem preVIa deu ao mundo os vultos ca"çao.
devendo ser remeÚdo, 'até o dia aquiescênda, e oUo/OI:"! ainda, imortaIs de Galeno e Pas:" i Lamerrtrtvelmente, tal a-
30 de junho de 1959, à séde do foram ,procurados em a t�Ut, tal como acontece contecêra: o "CORREIO.

Sindicato dqs Jornalistas Liberais sua tenda de trabalho e com a GAZETA DE FAR- DO MUNIDO FARMACEU.
do Rio de Janeiro, à rua Juan instados

-

�e insct�verem ,MÁCIA, de São Paulo, ou- TICO não fÔ�'a convidado a
Pablo Duarte no 17, segundo pa_ meMbros d�onvençao. tro dos mais conceituados I pairtidpar tIo conclave, nemvimento.· '\

Mas, essã desorientação e
"""--'----- --- ----

JULGAMENTO ,E· -PR1;:MIOS parcialidade não se efetivá- Pres"llde"nClla da' U".D· .,.N' .·l� Nac"llonalO julgamento será feito· por na apenas na Capital, séde .

�lIl1a comi.ssão de 5 membros, in_ da Con�nção. Sendo esta
dicados "pelo Sind'icato d.e Jorna_ de âmbito nacional; não de
listas Liberais do 'Rio· de Janei- veriam ser esquecidos Ó;S "or
ro, cujos nomes serao" divulgado.s gãos mais representativos
até 30 di:as antes do encerramen- da ciência fa'1'macêutica,
to, do certame' participando dessa principalmente os das gran-
Comissão um' representante do" des oapitais. a começar pe
Departamento de Relações" Públi- la' fed'eral,
cas da Confederação Nacional da

Indústria.
Aos_ trabalhos p�emiadQs éom o

1.0, 2.0 e 3.0 lugares .serão con_

feridos os prêmios "Confederação
Nacional da Indústria", no valor
de 'Cr$ 3Ó ÓOO 00; o prêmio "Ser_
viço SQciãi 'd"�' Industri.a", no v.a:

.' Consêlho Regional de
,

Medicina
Avisamos aos Srs. médicos que a taxa de inscri

ção para" o Consêlho Regional de Mediciná' à partir de
Setembro p/passado é de Cr$ 1·200,00 (hum mil e du
zentos cruzeiros}, e a anui dade de gr$ 400,00 (quatro-
centos cruzeiros). \

.

Estas taxas estão sendo cobradas em obdíêncía â

1nstruções bai�ada pelo Consêlho Federal d� Medicina.
Pana o ato de inscrição são 'exigido os seguintes do

cumentos: Diploma de Médico devidamente registrado
do Departamento Nacional de Saúde, Carteira de Re-:
servísta, documento' de qui tação com ímpôsto Sindical.
Dr. Danilo Freire Duarte Dr. Modesto. Primo

Secretário Tesoureiro

Ainda na política, 'tive
mos nà semana passadã," a
maior atividade .do sr· Ju
raci Magalhães, em ,busca
de um ·seu substituto,
presidência da UDN.

Conforme é fartamente'
-Sabido e "conhecido, o COR
REIO DO MUNDO FAR
MACÊUTICO, do Rio, com

12 anos de proveitosa e

útil existencia, é um qu�n
zenario cienlltífico a servi�

Afirma-se que o govet'n�-'
dor baiano, tende, . nítida
mentei para o sr. He-rbert
Levy da' seção :paulIsta,
abandonando, assim, a c�m�

Na próxima
,

'
,

viagem
.

leve também

0, seu garoto

...paqando pelO

poderá agora gozar

as suas férias

pagando as passagens

após a viagem em suaves
prestações mensais

� em qualquer caso "CRUZURO A PRAZO"

Ir.uzrlra·J."
,

• ••
J. '.
i'

_.. ,-

informações: Jtgência TAC - CRUZEIRO DO SUL.".
Fo�es 2HI 37-00 31-74�" R�a FeUp� Schmidt. 24

\

informado sôbre o" 'progra
ma

.

da XI Convenç,ão Bra
silei!ra d,e Fa,rmacêuticos o
que não acontecêra com a
GAZETA DE "FARMÁCIA
daí a raz,ão de haver co�
mentando· pela edição de 20
de Janeiro, a indelicadeza
da Comissão Executiva dll
Convenção, sediada" em FIo· (resce "O pr"esll'g'll,o do

.

ria?P?lis. comentário
. que .

.

,
.

.

"

...

constitue ou representa im- 'd' ) d h dpla,cavel bordaada"no 'Ia1to (Continu.ação a l.a pago as omenagea as, co.mo

da sinagóga" ou protube- tunidade de referir-se a vá-" de membros da família Real:
rancia da bóssa craneâna rios e signHiçatiV'os ep.só- Britânica ,de figuras j dodos Hu.stre.s membros da dios de sua miss'ão e ao mundo diplomáUco. e pérsorComls'são Executiva.

O comentário está assim préstígilQl crescente de nos- nalidades de relevo da 50-

Q·.edigido:
.

so P�lÍs nos meios dirigentes ciedade britânica".
"UMA COMISSÃO, EXE- 'd' I 1 t

.

d'
-"

d fe '

CUTIVA ATRAZADA MEIO
a ng aJ.erra, :on e a e

-

Quero repetir o julga�
SÉCULO' sa de ,nossos interêsses ago- mento qUe ,muito 'rtQS honra

A Comissão ExecUltiva da :a se proce�sam dt:." mo�o a mim e 'ao(meu Í>�ís. TraXl Convenção Brasileira de In
..
tenso" "J;ac�o��l :� sIstema;, ta-se -

de uma àp're.ciaça-o..à.·"eFarmacêutic-os, . cometeu c
• •

o�issões imperdoav�is que
Üco.

'. .• .
\ 'L(jrd�, Davylsorl,'-que "c1assi�

so se aplicam por ignoran- "'FocalIzou 'o' S"i. AsSIS Cha-, fioou o jantar de memorá
cia ou incompreensão da te:aubriand em rápidas pala-, veloimportância e da eficiencia vras, mas com evidente en- :.t �;�"�'!l;,,�,"",::'!"'.,"

"'

da l'ropa'g'anda nos tempos . �'fr

modernos. Ainda que pare- tusiasmo o gra_nde �contecI- O salão de refeições tinha
ça il1cdvel e absurdo, aque- mento que foi o jantar que o seu clima pecu1iar _. ole orgão não nos enviou (1 ofel'eceu à· princesa Ale- clima do Brasil, dada a e:v{)�programa da Convenção. É .

d d d 17, t... �

tI" xan ra e a uquesa e .n..'én catl'va ornalllentaça-o... "coma prImeIra vez que a ocor"- _

.'

re na história das conven- al!tes que esta última em-
que

.

se apresentara" aos
ções farmacêuticas. Ou me- barcasse para/sua visita ao olhos deslumbrados:ifos bri-lhor, o fato é inédito no N M d,�ri S· ovo

.

un
_

O· tânicos. Frutas' tropicais.mu.J.UCo, 1m, não ,exagera-
mos, é ,realmente inédito no "A festa _ acentuou p:tocedente de vários pontos
mundo: . . reali2l0u-se na residênsia do de nosso território, emtires..

Ca"m'a' [,c,'.'a MU'nl"c' I"'pal
A Comissão', aliás, prati- d d B'l t 't

.
.

cou outra formidave'l 'omis- embaixa or o rasI em avam uma no, a vIVa ,e :r:e-

são e .indelicadeza., não nos Mount Stre,et 54. Contou quintada ao aIJl'biente da

de'J B'I"guaçu' env!ando o convit� social, com a presença não apen�s repeJ)ção; ocupándo lugar
/_

�
o SImples convite de roti- '_'_"_ de honra urri.a· precio�a cO'...

PRE''SID�NClA DA MESA na. a comunicação que se.

CHEGA HOJ'E 1
-

dI!J faz elementarmente.'
.

.

. q.euçl�'d"'a'flerecmenettOI'daes VeinspteecI.oarl_, Recebe�os, "

e agradecer
� !icámos temendo pelo ç

mos: ! eXlto da Convenção, em fa- Após quase dois: mêses mente desta capital pela flo-
Cf V"1 59 Ce dessas omissões, incom- de ausênciat dos portos bra- ricultura· RI·naldl·... n.0 -

.

preensõeg e indeliGadezas .

Biguafú, '4 de JlfevleTeÍrl{)l de que a "Comissão Execu'- sileiros, está sendo espera- l�/ ..
de 1959.� tiva, está atJràzada meio sê- do na Guanabara, IQI navio. "O êxito da reunf�o, co-

• Senhôk Diretor. culo. pois, se em plêno sé- lusitánO "Vera Cruz"., que mo- se vê, não. poqia ser
, culo XX, Isubelltima a :pu-:- '

.

bA R 'f. Apra�1--me comunicar a blicidade e dispensa tão es- procede de LIS oa, eCI e e 'mais completo", concluiu o.

,/ V. Exci�. que, em sessão tranho e singular tratamen- Salvador. O barco vem So.b embai::ll';ador Assis Chateau
realizad� ontem, forám, em- to á imprensa especia1iza- o 'co.mando do Capitão Am- briand .

� d da .. � Ma's, tenhamos fé em
I •

R
-

Ih
.

t
'

pO'ssados'"' o·s Ve""'a ores D bro'sio ama eIra e raz" ,
",," H;;

eus e nos numes titulares SIreleitos á 3 de outubro últi- da Farmácia ..."· 1.100 'pas�ageiros, dos .quais "VIAJANTE··
mo,

'

sen:do" também eleita e'
_ , ,

560 flcarao" nesta capItal e
"

émpossáda a mesa que diri- 'Nao sabel!l0s ate hoje� a 00 restante em Santos. CEL. ANTÓNIO DE LARÀ

'I ., L b'lho 'd t CA que ,conclusoes chego,u a O'. "Vera Cruz" "recebeu, .RIBAS
'.

- viajou pelogIra oS' i'tra a os es a a- XI "'.Convenção Brasileira "

�
.' I d d F cA

t· nos :e:st'aleirQ's que o cons- "Convair" TAC-CRUZEI-fiara UlllCIP?, no _e�or- !>s� armace1;l �cos, com re-

rer dês ano a qual fICOU laça0 ao temano programa.- truiram, instalação de ar RO DO SUL, com de:;;tino
. "": . ".

'

'"d do e discutido.. EsperamoS, refrig'erado nos eamaI"otes e ao Rio ,de Já1\eiro, o CeI.aSSIm G?nstItu� a:
. ,cientificarr-nos de' tud'o pe-' "

.
.

P�],1:�IDENTE - PIO Ro- las coh�n�s daGAZETA DE cobertl:\s de terceira classe, AntôIÍloic;1e'ILar� Ribas.
.

.

mão d� Fariji (P.S·D.) FA�MACIA, . pr!'sente ao 'O que deu a e�� caracterís- SR· JOSE' DE-MIRANDA
VICE,.PRESIDENTE c�rtame." na pessoa de' seu tica de "classe-turística":. RAMOS�' VIaJo.U pel<?'

G
dIgno dIretor.

No "liner" português, viá� avião de' carteiraAo CON-esser Estamos ansiosos 'por sa- -
.

bel' da valiosa coopera- ja para o ÍÜo o Sr: Amért- Soij,CIO TAC-CRUZEIRO
ção de ,muitos, d� nossos ca- 001 Ribeiro, corre:;;Ifondente DO SUL, para Xa.pecó, o
pa.citosos conterrâneo's nós do Brasil do Se�retariado sr. J'osé de .Miranda Ramos.
debates das sessões de es- SR' AN"TÓNIO MESQUItudo, onde palpitantes as- Nacional "de' Informações .

.

-

suntos foram ventilados. - de Turismo de Portugal, -/0 TA '_ viajou com destino à
"

santa Catarina que sem- qual em ,sua pátria, tratou Pôrto Alegre, pelo "Con--
Pre brHhou .em todos os . " TAC CRUZEIRO' DOd,o in".remento turístico en- VaIr .

- .

prélios da inte1igência, não. 7-

poderia ficar para traz elJ1 tr'e os dois paÍoses irmãos, S,�L, 'O Sr.
. Antônio Me'S'-

tão importante certâme. E m::1adamente tençI:o em vi&t;a., qUIta.
c . -

diss,à.: ,por· certo, nos certl- as' s��elidades, a re'aliza- SR., WANDIKC, X.:. PA.. ··. Jficaremos oportu�amente, .

para nosso orgulho. e ufa- rem-se em Portugàl, de c3 'P- SILVA '-. VIa.JOU
_

pelo
ní'a,�,.�íiO. deixando de regis.:.. 17 "de,abriLpróximo na

ina:U-I"convair'�'
TAC�CRUZEI-

trar nesta,s cQ�unas, justas -

d t RO DO SUL par P lota
vitorias dle • "nósso� botica- gu�açáo .0, monumen o. a. '

". ..'.
a e. �'

dQ�rª,Ji'l!iados. _

. ,_
CrIsto-ReI. . ,O Sr:. :wand!Gk T.. da �i1Viq'.

''';·;'4"_>'
.

- ..
" /"

.

".:

Florianópolis Terça feira 17 de Fevereiro de 1959

na

d�d�ltma �f> sr. "Magalhães
PInto, qú,g sofreu votos da

própria {1fivisão udenista de
Minas G�ais, da

'

qual ê.
presidente. E o sr· �"Juraci
Maga 1 11tã e s, encontrou
màior reqeptividade para 00

sr. Herbe-tt [..:evy, principal
ln€nte porque segue a mes

ma tendêh,cia oposicionjsta
do preside�te que deixa o

A �
posto. �

(DOo Itário da Noite)
"

.

:,. ...

Aloysi� " M a f i a s

(P.S.pi) .

.

1,0 .r SECRETARIO -

.... "

Basilício ,Jóão de' Andrade
"(P.S.ti)' ,

2�o' &;EÇRETARIO _ Da

vi,d - qrispim . Corrêa (P.
S.D.).� ..

.

.

Aproveito à' oj:mÍ:'tunida-
de para",apresentar a V.
Excia.i'meus "protestos da
mais' àlta "estima

-

e distinta
.

c9nsid�ra:çiio":.
.

/

PIO 'maMA0, DE 1"ARIA
I Pr�sidente

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


