
quer' ouvir .a
,

"

opinião
mente ao reatamento das
relações não só "comercials ma do reatamento das re- .

'

. povo, AS�lm s!,! esse propo- de as opmioes estão díví- ao reatamento das relações
como díplomâticas com a .lações com a Russía.

'

ria o Congresso clqoS mem·· SItO presIdencIal for levatlo ! aidas, embora prepondere em estudo.

����!��:i{�f� ���������t . M�rreu, O De�uta�o Coarlr Nunes
antes de tomar .qualquer Juscelino não SÓ atrâvés do'

I II" '-I- d
.

I�;�i��:�:L\�!Ji!: *:rfl:����m��!;l�" am .m,:vllmélS .

a aPlenlave[ocur-
g��i;����1�i�� r�:����ti�i!�'�::':�;E rênc,ia' D "pilolo e o s'uplenle do parla-
.sídente da 'República aus- ção pertença ao executivo RIO, 22 (V.' A.) .,..,... Víti··

I'
Carmensi Nunes Figueire- Cong-resso"'NacÍollal nas le

cultar os partidos políticos deseja; também o presid.en.�. ma d�c l�mentá;v,�l �Cident.e. men ar Aio, cas.ad� co� o dr. F�r·- . giSlatura.s 1946-1951, 1_951-
e as representações parla- te Juscelino saber qual a' de aVlaç.a?, .fal'ece,u .- ?nte�, -

.
nando ,

F'iguêiredo ;
. Clâu- ' ] 9�4, quando se reelegeu.

. .

.'. ----' r. o 'I'errltór!« �o" Amapá o ' "

_

dio, Joaquim, Iara, Moema I FOI Um dos :funcIOnários

����""",!, S_AN_..T..A..,_C_A_T_.f\._R_'ÍIIIN..,_AÍII'_-_N_._l_3_.2_� deputado Coaraéí iNuu'es, diversos núcleos de popu- e Maria �a ,<;iraça. ,1�.acha," i fundadores -d,o�tAPC, onda,

r representa.nte daquele ter- lação do Amapá. Com êsse reI .e� Ciências Jusídícas e

I
exerceu of! cargos- de supe-

ritóri��na'. Cí1rPara 1f:e.deracl, propósito, em c-ompanhia SOCHtlS, estud�u .

nas Fa- rintendente e. de procura-
. ;' T�mjjem o ��)1_ suplElPte, S!. «ie seu suplente,

.

em um' c�ildades de .I�Irelto d� Be- dor.
'. .

. liIldemar ,PlI!lWltel. fl o. pi-
-

avião "Bonanza", . do .Aero. Iêm e de �eclfe.. preslden-I o sr

..
HIldemar PImentel

I loto ,do aparélho-foram vi- Clube de Macapâ, dirigiu- te de seçao
: do PS�D do, Mala. seu 'suplente, -era

J timados pelo 'fata;! �ciden-' se para o interior, descen- Amapá, foi membro da As- I' uma das revelações da no

i te, que ocorreu pela manhã, do em' Carmo, junto "ao rio semblêia Nacional Constl- va geração dI! advogados
! na localidade. {ié' Catmo, � Macaquari, onde inspecto- tu-inte (1946) e deputado·ao da Amazônia. . ,'.

j margem do rIO Maca;quarI., nou os serviços' públicos' e
,

Como fazia habitualmente' esteve no NúcI-eo 'Colonial
por ocasíão das férials par- ! Agrícola da região, aviso'
lamentares, o deputado; tando-se ainda com diver-

1958 Coarací Nunes -visit�va os l sai:; peS!loa� amigas. Ontem
'-�----. ---.�--'-- pela.manha, quando la dali

DO -.1"OVeAr.D,O 'Ic�'ec"o �i�lifi��:�}���To��su.e�v����..

1 Dantes. Os corpos. das vítí-'
. mas foram transportados

, em lancha, do Carmo para
,l ",

-

Macapá onde chegaram às
.VIENA, 22 (U. P.) _ respeito de uma' grande de- houve numerosas "expul··, nas fileiras regulares do' 22 horas. _

Informações diplomáticas' puração de "revisíonistas" e sões" d?, Comitê Central
..
e

I Partido qo�unfsta �i{lov�-, I TRAIÇOS BIOGRAF.�COS
procedentes de . Praga e de "burgueses naqíonalís- 00 partido, Esta, depuração vo. Esta úlbima depuraçao O deputado Coarací Nu
aqui chegadas, hoje, índí- tas" do Comitê Central do

-

de 14 de janeiro foi as�il}a", I ú'es' nasceu em \' Alenquer,
cam quI' há repetidos boa- Partido Comunista tcheco. se seguiu d'e perto à que se iada pela expulsão de, St� Estado do Pará; a 2- de ou-:

tos e pare� qu·e exatos a Segun!io' tais iríformações, I ueu na alta hierarquia e 'ia? .8ebesta, vice-prímeiro ] tubro de 1�13, filho de Joa-

'0 agr'a''''d'ec'··Ime·,nl·o··-d'·-o 'II-m. i .... �ir::X:A�t��:vo;���I:JE:i!·�:�1��:�:::j.N!r!:��a.�. .
.
_'.' I. membro do Comitê Central casado com d. Carmem RQ..,

.

II''1:' -. "'I::1-'
--

:1"I;"',
.� .� 'J�'

'

. ó, "G
- '.'

'Ia""�''-'I�' ..
'

g: PR'rtid�. G��.un.is!a tch::,. t�fh���tn�ilhuS �.����i6i.�A:·,
1:1'. ,,' .'. ·'8.' ". ·8.. ·. '.'.�.:�.'. ;'''.'' �')'.".:r.. '.A. �:.·.,a.. '.;;•....,.:,1'..

�
.. '

,,' ..

'

�\�':�"" <�:I\"l.tnr:.-�gj.�.-},;·.'_:i'N..".....,ct-' .

.'

..

�
.. -'---It.:"li.-l:(l<.�'i�.";'.:';

,

. ..... -,
- ): <d � " ,-f , .. ��'

'

III�' ,'. - :'.
, .�.2:i."'''�-"'?'JI�.;;I-. \i·t�,�"t: "L:v ':f1f:J.;Ii:/r;' /��:t· :"e. <

.

q�!'iot,,:r;�;:,�h;::'.;.*E�i':/;�:��f�:':�.����P'���::: �·�h;::L: :;:,. �s;���.���Í>�l�����>'�fi!.�s���·�i��!�� �a,Q;;i�\�-I�verno do Estado., a nQIte de an�· vo Oátarmense, os· transforma- çao que me veJo' alvo desta I RADIATIVA NO
-

NARIZ" t' '}
g

d' ).f '"
teontem, lIo falãcio .da

.

Ágro. n:m nos melhõres e mais agradál> lnenagem... :
" .

. .:' DAI. M·.ENIN A
"?> '. So�a.meOn e, pe ba. l'a d'la 1YI- ..

A •

-'I . .
-

. " ..,
. . ,n, l,ª,..e. s mem lOS e sua

nO,mlCa, o· ",_mirante, Albe'rto V�lS dI!; mlnha carreira; '3
.. agora,

O ambll:mte .festIvo. �m. qU,e HAIA 22 ·'(V. A) O
" .,

,

' -:
_

'

Jorge Carvalhal Comandante do tO)fl(J, para prolongar -a ,!lonra e mal Se' escondem aquI e::.ll os "A' •

•

,
.

tamlha foram tampem ln

5.0 DjstritQ Na�al, .

proferiu ó, 3 glória. de minha
.

missão, a toques d� .mais �ln(!era. e jl)'sii.· X8verno anu�cLou, hOJe, que. ternados no hos.pltal,. en
discurso que transcrevemos abai� Il1excedível generosidade ,\J Go- lilre'ssada amizade;, <1_ presenÇ:!I J:.9·gr em quarel!-tena . a .·�asa _quanto a ca.sa,.na aldeIa d-e
xo: I vêrno, oferécendo-me êste1:úíg. confol-tante dos amigos e, cal;'''' de uma memna de. cmco PuHen, fOI Isolada ,c?m
"Meu prezado ámigo- dr. Jor- nífico banquete, com a presen'- l'l1das. com os .quais l'eparto O' �n.os, ;'1-a qual, por aCIdente í f�rame farpad.o .. e. espeCIa-

g.e Lacerda, 'ça do' que h'á de mais' represen trabalho. de cada dia; li cO'(lià- tOI deIxada. a ponta de uma 11Ishts em l'admtIvldade es�
Da bondade que todos lhe rc· tativo d:;t sociedade florianopo- lidade, a quase frate;:nidad·.) ,!ue ngulha -radIatIva. tudam t zonlh segund? re-'

conhecem, nasceram, por. cert�, Jitana. nos une a todos, tocaHl fundo ." Jo�e Haanschoten, a: m",- vela o ,curto· comunlcadú.
,as palavras que acaba de me di- Conheci bastante o· Govêrno minha sensibilidade e :lmeaçam 1.: ina, está isolada n-o Hos- oficial.
rigir. e Povo desta hosp�taleira terra romper as s�as COlnpOl>tas inte- pital de Utrecht,

-

onde os Joke havia sido ,lev3lda
Ditas, porém, por um ,holHe"n para apreciar, devidamente, o riores.� Y, uO Hospital de Utrecht pa-

de ben',. revestem-se, para mim, valor da distinção que m� é con- ("EIS MIL TECELO-ES ra que lhe fosse feito um

de ex(!cpcionlil 'significaçã() e I cedida; e, po�to. a. saiba .
bem;' Para prevenir tal possibjJjda, J' -,

.'

t:ratament,o por enfermida-
constituem nlotivo de justo des- mais deviga- à' vossa fidalg�ia' do de, a prudência me aco'l1selha a de, 1>10 nariz. Os médicos- 1'e-
vanecimento. que a meus próprios e modestos que termine, quanto antes; mitas' em g-reve-' na 'c-apl·

.

solveram a.pli�ar-lhe uma
. Não calha ao meu feitio o lou- méritos ou sensível tânto à hOJl·. palávras' de' sincero reco.n.heci.··

-

agulha com radium; A pon-
vor imerecido e jamais' '.Ui'! . per- '['aria q�e m� é f�ita .

quanto I me�t�. ;'
" I'" b

ta de radiliÍn da agulha se

mit_i transigi';. com li pura �son âquilo que a me'us' olho's ela sig-- Assim, ao' final�zar, que sejam la -pernam ucan.a desprendeu e ficou no in-
ja; sinto-me, por isso, perfci- nifica: que .como Cohl!inilani'e los nossos (>xpressivo� agradeci· . terior do nariz da menina,
tamente à vontll,de' para afirmar" do 5.0 Distrito Naval, tive a opln' : mentós; o� de minha �amília r os

.

RECIFE, 21 ,(V. A.)�A 'sem que os médicos o per-
.

assim, de p�blico, como ora , tunidade de reforçar. a .amizade· meus, a.o Exmo. Senhor GOV<lr'l1& greve d-os tecelões do -Reci'- cebessem.
faço, que a" portunidade que &f que desde a infância me liga � dor do. 'Estado e Eicma. Senhora, f f' d d
me "deparou, como Comand ..u:tc Sãnta Catarin.a e que;. "pari 'bem' e aos' demajs amigos pres<::ntei

e. 01 ecreta' a, com a - Quando Joke regressou· à
, I presenca do presiâente Jus.. sua casa sentiu-se mal do'

do' 5,0 Distrito. Naval, dê tê-lo. servi.r a Marinha, não désservi o. com a certeza que lhes d,Úll.IJS l' K b·t h k
com amigo; el!l meio aos percal- vosso ·Estado.. \ I de que terem!ls presente, até (,

ce �no u I sc e.
.. estomago. Vomitou e os

d
. , E qUe a sede do SmdICa..:

I
restos foram envoltos' em

ços os. cargos que:oc�pamo;l, :- T.enho a consciência tranqUll.,.. fim de no.ssos dias, na memóI'ia e

V. ExcIa. como prImeIro ma�,s· pela convicção do. dever cumpri .
no coração, a lembrança lest..t. t�, fica localiza4a �a ave- 11m papel e qu'eimadQs. As

trado do Estado -e eu com'> -11l'i do' dia a dia, .

I carinhosa homenagem".
P ld� por op:de deVe!Ia P�3- cinzas foram . pos�as em

meira auto'l'idáde miJitar,,--' sal' o cortejo presIdencIal.

i
uma lata de lixo 10.ra da

sa oportunidade, repito, conni Os operários 'retiraram J!), casa.
-

. ,
,.

tui um '4118 mlliores galarr!õcs AMEArADAS D·E DE,SAft.ARECEREM·. (:0, autot;1�vel e o Jev.aram Majs tarde, descoQriu-se�.
de llJinha 'carrelrá -e. com eJ '" r

.
�te o patlO' do �mdlcatol

.

no hospital, qu'e faltava a

tenho por bastante recompensado

'PRA', IAS D/O L.EME .. 'E -DO ARPOA·'D·OR onde, sob aclam�çoes, pro- 'ponta de radium da agulha
do.s cacrifícios e disabores que

,

.'
_ clamaram a greve. e, imediatamente, . ,começou

fornupn o qUilIhão amargo dos, "
, o' .

L E I A H iJlvestigação. Firtalmente,
;:Y homens de farda, no desempe· verificou-se qU.e havia'

fi-I'nho de detf;!rminadas comissões ,RIO, 22 .(V: A ..)_·.� Serão sas praias evadidas pelo. A S. S I N E cado n.o nariz da menina.
Reserva moral da nacionalida· totalmehte ,sacrificadas. aR mar, declarou que· a única .

Comprovou-se a existên- .

de, caráter ínte'gro s'ôbre o qual praias do Leme �e ,.Aproa·· : s. .ol u�ão para i,mpedir '11°; E I t:ià d� forte radiatividade I

jamais se manifestou a mais le dnr, que tendem a aesapá- I
vos avanços d-o mar, sera I I t d I' I

ve reserva, não conseguiu, com

I
\

na a a e'. IXO.· .
'.

l'·e·c·eM_ ..... coloca'r-se gra.ndes blócos '. D I V U L G U E J

1
O comunl'cado do gove�" I

sua inalterável modéstiil, evita:�' L�. •

., -
.

que se formasse, pelo coriseflso A comissão. m�Ílicipgl- 'd� pedras j\int�. aos p'a,re:/.· no diz que se des·envolve I.

unânime de .. seus pares, �sse' zçm- que. estuda a sItuaça,o des..:. does des�as prala!\.
. "O E S T AD P" I Ema completa investigação!

ceita de c01lJpetência, lea;1daJe
.
médica e geral".

.

l

�i�:;f::�::f�f�:�Di;'� A mi�!::I:::ô��capa:�e;�� �� O tbegará hoje a FlorianópoliS o (no,
.;�eeldhf�eO�n�aegf,raeam,:cen:aeS:!rO�I�:t�dli:I;faI'c�(e�I�si� k missão econôlllica ar- ,gr.upos, prôsseguiu, hoje, CO' ·m·''-anda,n'le do'

:

5.-
\

g..18s·lrl-Io·. ' Nav',ai''-�
"

l •. �� gentina, dividida ,em deis desde cedo,_. as ll'egocill.ções .

.

108221. m�ese�s Iqu�e lBpa.Rs3eA� I-em '�B� ,�' 'IN1T'Rl �T-'�'·"R'· I r�r;3�s �1��i��:�pE:i:��� I�it�,e';�r�:'to�;�?:���a c��=1 }!/u�:�����:�es. diueSl�! :���â�t�a�I?�:an���ere:êr-' ii��J:�i:.ua sede em 'Flo-

'. . '. ,
. (,. .• .' Sovletlco d9 Petroleo, per, zeiro, o Exmó. Sr. Almiran· Exma. Família.e de seU: as·· O "O Estado", nêste fe-

.

....
. to de Moscou, onde se ne- O AÍmirante Linhares, liz ensejo, saúda, S. Exa� e_

r�nDtO'nQ :111'� " ]�I nOIA-llnr-n'IQ
" E�H�::r.����rt.:s�:!��, ··Faculilade C11arinense de Fil!)Solia

�

�?:�!���::%::��t� ��:i:,;:r.����;'��:::i��
DUIi nuo 11·.:' r�uu '81tH U� O '. ·21:t�õ;:. c��a;�:da�a �:er�� I CURSOS DO PRQ'F·. MIC#EL TA�UJEAU dante dlo,50.Distrito :aval cor�a�.�s_de plêno êxito

.. -

Chegou, ontem, .. á tar,(,l'e o tão até amanhã do. dia 24. do
. MI.lllster.10 de Comer�1O , A Faculdarl:e Catar�ner�-· rês, p.rofessor, Michel. Ta. - O MAIOR VULCAO DA E'UROPA LAN'ASegundo Esquadrão de cO�."'- A' visitação pública será �_,xterIor. O chefe da mlS,- Se d-e FilosofIa, na. prlmeI- buteau, que, na qualIdade' . .,,' ,

. ,
trá··Torpedeiros dia nos� feita dias'22 e,23, marcfl.- �ao, Raul O..ndar!s,. declaro_u ra quin'zena de fevereiro, de bolsista da CAPES.

PED'RAS INCANDE'SCEIIIEf' A "MAIS DEMarinha de Guerra, s_obt o da pará às 14 horas ém q}le te� o prop�sIto de VI- ;1brirá inscrições pW1"a os (Campanha de. Aperfeiço�- ".' . n; J .

comando do Cap. de Ma,�.� oeall'te, sIta.r �mda .Praga e ou!ras Cursos de Extensão Uni- mento do Pessoal do Ensl-
'

.

. )

. Guerra, J\rmand<> Jilnliull-..
' capItaIS da_ Europa, OrIen- \'ersitárria â serem minis- no Superior) vem lecion!lyt;� DO'IS MIL M'EIR'OS O'E ALTURA

'

ra FerreIra, _

-
'

.

O Comando do '5° Oistri- tal. mas nao, esclareceu �e tradbs pelo geógrafo fran·- co em Faculd'ades de FJilo-' I
. .

O Segundo E-sqú3Id ão to Naval,' homenageará o a vIagem ,sera para reah- sofia d-o País. ",
'\ acha-se assim cons.titu·do· Comandante, ·Oficiais dos zar comp.ras em todos' os .

C'L I C H ESI. . . j CATAl',nÁ., 22 (U. P.)
:- C1;s . .Bí·acui, Bertiog li,avios 'e os Guardas.:Mari- países. visItados.. "Podere··· .• .

. O Professor VIsItante ml- Com uma' espetacular e�;.
Babitonga. pha com um.a rec(!p'ção mo� con�eguir mais, em. i11-

'lI.' ��Tj,;,DO"
I (listra'rá . ,d�is curso!,!, �om plosã.o, o mator vulcão da

Traz a 'bordo r-.1 dansante. que s'e. realiiará guns palses 'que' noutros, I ' Fulas, dlanas, um 130bre Europa c'Omeçóu hoje a vo-

rlas .. Mal'iriha do hoje, às 22 horas no simpá- de modo que o fato .p'\)del'á I "Geografia Urbana.GElral" vitar fogo, pedras i:ncan..

C'7"'_I!!:;',{ bdsos-
.

e "Galera Clu- rr.ud:ar nossos. planos" -- (; o outro a respeIto ""de descentes e lav,as cpm '-n...

};).a,
.

"Paisagens ,rurais".'
.

criveI violêB'
-

o Pres.i. uscellno'
I

-RIO, 22 (V, A.) - O
palpitante assunto em feco,
ú reatamento das relações

. cornercrats do Brasil com

a Russia continuará ainda.
por muito tempo sem solu
ção e a agitar a opinião
pública. Já' se sabe, pois
foi o .proprjo presidente
Juscelino quem o revelou'
r-ecentemente em 'Belo Ho
rizonte qUe em seu ;discur- .

so de 1..0, Iil� fevereiro, pe
r,apte o 'ministério reunido
às sete hora-s da manhã no

Palácio Rio Negró, a ques
tão aindia não será aborda ..

da pelo chefe da nação.
O .prefeito Negrão de Lí

ma falando por sua- vez na

capital mineira, depois de
se manifestar favorável-

De�ura�ão lambem
O EXERCITO NORIE_�AMER,CANO

CONSTR'ÓI SATELlTE EM FO'RMA DE
BALA PARA' SER· LANCADO PELO,

" , . .

J U P 1'1 E R c

DI�ETOR: RUBENS. DE A.lUWDA RAMOS - GERENTE: DOMINGOS'- F.' DE' AQuiNO

HUNTSVILLE, - Alabama - Técnicos da �gên
cia de Mísseis Balísticos do Exérctto norte-ameri

cano, montam -o sa,télite e a fase final do iiogueté:,
proJetad'Os para. girar na órbita comO! uma única'
unidade . .o satélite será levado do Arsenal Redsto-'
ne aQ Cabo Canaveral na Florida, onde o veículo'
de lançamento. do Jupiter C· está sendo experi- ,

menta(;lo,
'

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FALECEU O MARECHAL CANDIDO MARIANO DA
SILVA RONDON - O GRANDE SERTANISTA DEU

AINDA VOZES DE COMANDO E DEBEIS
HURRAS A REPÚBLICÀ

Andrê N�o Tadrosco
Com a vançada e gloriosa'

i d a d e de 92 anos, 8
mêses e 14 dias, faleceu /a
19 do corrente, Domingo,
na Capital Federal, o Ma
rechal Candido Mariano da
Silva Rondon, nascido' nõ

'lugar denominado "Mimo
so", nas cercanias de Cuia-

bá' no Estado de Mato Gros

so', aos 5 de maio de 1865.
Perdeu o Brasil um de

seus maiores filhos e o

Exército Nacional um ver

,"dadeiro Símbolo.
Fi.J.ho de Cândido Maria

'no da Silva e de Claudina
Evàngelísta, tomou o nome

.Rondon de sua avó Rosa
--: 4 Rondon, pois que nascêra

D. João, filho de Pedro III €i D. MariaI, nasceu em após o falecimento de seu

Lisbôa, 'em 1767. Exercia-a .regéncíado Reino die Portu- Genitor. -Aos 2 anos perdeu A película do "BALLET
zal desde 16 de Julho <te 1792; face a clemencia de sua .também. sua GenitoJ;a, sen-, 'Osvaldo Melo'"

d
' B'oLSHOI", que a .Rank lan

genitora, O Trono caberia a seu irmão mais velho, .c do entregue aos, cui ados- OS PRIMEIROS CAMARÕES DO ANO-,
A f 1 1788 cará entre nós brevemente,Príncipe D. .Iosé.anas este a eceraem. de seu avô materno, em cuja companhia aprendeu. a ler. MIÚDOS E CAROS _ Começa a ser vendido a

Comovedor foi o desembarque da Rainha d.
, 'Demonstrando espontânea inclinação para os estu- prossegue seu êxito ininter- primeira leva de camarões nesta Capital.

Maria L.. dos" ao lado de uma nativa ambição de saber, conseguiu rupto nos diversos países Si, providência' não for tomada, não teremos cama-
O Principe Regente interditára as salvas das náus.

que seu Avô o mandasse para ,Cuiabá, ficando entregue que já o viram. Um, comen- rões grados nêste ano.
e fortalezas, a fim de, não assustarem a Rainha-mãe .. ,

a autoridade de seu Tio materno, 'e que fo! tambem seu tário que nos vem de Birm! _ Há, nêste sentido, lei que proíba expressamente, a
demente, e que. tinha, ",:pa\�or do demônio e de ir- para tutor o Sr, Manuel R. da Silva Rjondon. Foi quem o pesca de camarões em rêdes de malhas pequenas.
'f " '-, "

b idenci t d gham disse que as res,ervas Q 1 f
'

o .m erno . matriculou no Liceu Cuia ano, provi encia oma a por uanto ao preço, va e a irmar que os crustaceos'

Os clP,i>nistas nos dizem que o percurso, desde o cais interferência do velho Progenitor. Aos 16 anos, já di- de lugares do maior cine- entraram no mercado por um preço.nada convidativo,
rio o fez sentada numa cadeira, cobrindo com as mãos plomado como Professor PrÍjlário, após um curso feitc ma local pàrll:' a exibição do E. à. tabela? "

,

'

L até o Convento do Carmo, onde então se alojaria, D, Ma-
e no qual prevaleciam as distinções, ambicionou no"llO!s filme', chegaram a um ponto Continua em vigor?

.

pálidas a face alterada: pela loucura... horizontes e, pobre como éra, tomou ai resolução de ve-
tal que provocaram um

Se está, que seja observada rigorosamente.
"Ali ia .aquela .que tanto quizéra ver novamente rificar praca voluntáriarnente, no Exército, como o fez PROSSEGUEM AS OBRAS DO JARDIM _ Parte

, dominar em terras de Portugal os, auto.ê, de ,fé.mquisitQ- em 1881 �� 3.0 Regimento de Artilharia a Cavalo. Em congestionamênto no síste- do alto do jardim "Oliveira Belo", está sendo atacada,
' riéli� e governar sob a f_�rçà do grande inquisidor". "

seguida conseguiu transferir-se para o Rio de Janeiro, ma telefônico. prosseguindo assim as obras eom o calçamento orna-

Pob�e \Rainha 10uc�,.;. "�as :�� ,�oda sua lo�cura, ingressando na Escola Militar da Praia Vermelha, onde Houve casos em que pes- mental com lindos arabescos.
fôra.ela, a úatéa. que:,",erit Lisbôa; �iqwzerç}!opor a fug SEtf anos ,d�ois, conquistou o. pôst!f' � AI,feres. r�z �s soas interessadas tinham' A instalação dos cab6?para a iluminação local a; ,

vergonhosa da Família Real le de toda a Fidalguia, ante
cursos de Infantaria, Cavalaria, Artllhan� e ,o .�tadj() Que \esp�rar 'mais �e Uma í,d�Jnão .foi feita'f.'�e���en,t.e, ,!ue, para não' b�ntra,star

v.,

a fôrça das legiões napoleônícas; fôra a única que ten-
Maior, conquistando os titulos de Engenheiro M).!itar E -

". "
_ C?ffi at!,ornamentaçao�ql:le s� �ta procedendo, a ilumma-

tára rememorar a glória dos.1eitos luzitanos, e que à de Bacharel em Matemática, e Ciências !'l'at�rais. 'A hora para 0h.ter ta hgaçao. çâo se,rá de forma a,não destoar do bonito conjunto ar-
r�u vendo a covardia de seus súbditos. O seu carater Ao Magistério Militar leCIOnou AstronomIa e Meca- De FUaclélfia, Estado.,; tístico da pracinh-a_'. ',',

I, "
,', ,;,

'

, impr,egnava-se "de uma tão 'larga dose d� misticismo, nica, 'até que, em 1892 Eoi designado Ajudantt: - de' - Unidos chegam as primei- E' o que 1:oÇlos esperam.
"

que, ao principio supe.r'sticiosa, �eio por fim a perder a ordens do então Ma10r Ernesto' Gomes, CarneIro, Chefe 'ras
�

informações sôbre o CAR�AVAL DE ARTE E BOM GOSTO _ Movi-
razão" .

, d'a' Comissão de Construção de Linhas Telegráficas.' mentados' e guardando segredos. ,nos gªl�s trancados,d
- lançamento ali, no dia de

Mas, vez por outra, tinha, alguns �o�e?tos 'e eqUl- ,Quando ·este outro grande Brasileinl d(ei?,ou aquelas o carnaval dêste ano promde' animaçãór extraordinária.
'

librio mental. Assim foi quando o �rll�clpe Regen!e Ih: elevadas .funções, foi substituido ,pelo então 1° Tenent" l\l'atal d.esta excepcional pe':' Arté, movimento e gosto, '-,- eis o lema dos Clubes
participou o casamento de D. Mana Izabel cQm o Rei Rondon.

'

ícula da Rank, e tôdas con - rivais, que se j!srperam pal'a proporcionar' o. povo com
de Espanha, e de D, Maria Francisca com o irmão dês- ,Sua brilhante fé de oficio, inIciada em 26 de no- ;'ir�am a ime'nsa expectll' SEUS carrôs alegóricos e de mutações, P!opprcionando
se, ela r,espondeu: 'yernbro -de 1881, é uma verdadeíra lição de civisjtllPI. Des- tiva que o filme havia está aos que não se divertem a seu múdp nos biüles carnava- ...

- "Maria Izaoel casa muito bemi mas Maria Fran- tacamos:' em 1889, março,' a ,27 foi: ma,ndado se apresen- 'lescos, motivo pata apreciarem' horas die verdadeira
d ')elecido.,' - ,.

cisca não".
. , {ar a"Escola Superior de·Guerra, deven o se empregaT. 'A emoçao artIstlCa.

f d' d "
'

'

'd d'" A 7 FIlmado SImultaneamente L b
' ",' "f '

Quando D. Carlota J'oaquina mani estou i eia e em 'trabalhos pratlcos de astronomia � e geo eSia. em ranamo;:" aqUl, como Ja o izemos, que fasE::;
. embarcar com as filhas já nóivas para a Europa, D, Ma- de janeiro de 1890 foi promovido por serviços re1evan- '

,101' 12, câmaras, o BALLET estudado um meio para abertura dos carros por: dUâ.,
ria disse: _ "Faz muito bem, deve ir para a sua Pá- tes, ao posto de Tenente. Al 12 <W dezen:�ro de 1892� foi BOLSHOI" está fazendo VEzes em dias determinados.

'

"

tria' cá fiCai OI João com seus filhos".
'

pl'om'Qvida a efetivação no posto de Capltao para.o Cor- l:istória na indústria cine- No ano passado, foi essa festa votada a um fracasso
'E' que as relaçõ� de D, Maria I com a, póra n�o po de Engenheiros. Por Decreto dei 13 de fe;,�.r,e;iro de

1'!atografiea. deplorável, em virtude'da falta de' luz, devido a ,lun aci-
,podiam ser �,armoniosas. Uma éra austera e, virtuosa, 1896, foi nomeado Engenheiro, -cheif,e, do. decimo sexto dente na linha de transqlÍssão.
e a outra trázia nas veias o sangue dos Bourbons de distrito telegráfico no Estado de Mato Grosso el a 11 de PERIGO N/AS, SOMBRAS". OS carros não puderam abrir.'
Espanha. março foi nomeado inspetor permanente dos destacamen- Ninguém sabe as surprêzas que nos esperam o,Il,êste

d f Cl PRO'XIMO LANÇAMEN- ,

D. Maria I, pelas tarde& quentes o Rio, azia pas- -tos,m.ili:bar,es ao longo da linha telegráfica de Uberaba a ano. .. ,

seios que eram tristes e até impressionantes. Cuiabá, Promovido ao posto de Major em 8 dei julho �€: T� RAN,K Assim, ao invés da passeata do�ingo já os carros

A carruagem real, dourada, com pinturas vivas €
1903, por me�ecimentd;

,

a tenente - coronel em 5 d� poderiam, abrir, 'repetindo, êsse magnifico e inédito ,es-

d _], ' ,.

'd'd d Deverá estrear e,m telas pt' I 't f
'

dbonitas, éra puxa a por uO'IS ammais, precI 1 a por ca-
ago.sto de 1908, por merecimento; a Coronel em 3 e e acu o na erça- erra gor a.

, detes batedores e ladeada Ipor moços de Estribeira, sob abril de 1912' General de Brigada em 13 de, julho de l;ariocas nos últimos ,dias Leve-se em 'conta o -número cada, vez mais crescen�
os ohares do Capitão da Guarda. O Povo ajoelhava-se, 1919' Generai de Divi�ão em 17 de de2'lembro de 1924, deste mês uma nova prodll- te da presença dos turi,stas que nos �i�itam e que vem

descobria-se a sua passagem .. " e D, Ma�ia I, cabelos send�, transferido' para a- Reserva Remunerada, a 'cão da Rank. "PERIGO NAS até de países estr,angeiros. '

.

soltos, fáse ,palida, ol�ar des�alrad�: _ grltav� �.rnpre pedido, em 6 de,novembro de 1930� depois de, haver ser- SOMBRAS", que nos trará U� dia ,só para ab�rtura dos ca:';-J,0!l não_hasta.
\

"que a levavam para o mferno ,que nao querta ir para 'lido durante 48 ano.s, 1 mês e 10 dias. prestando os ntsis Alem dISSQ, um 'trabalho ,-estafante, um empregJ
o inferno", n;as sem,�[e sentada iao. lado, da ,bondosa J�� relevantes e consagr�d'ores serviços à Pátria. de volta Dirk Bogarde, nar_ demasiado. de epergias e' tudo' mais que 'Uispendem os

ninha, a Viscondessa do Real �grado. .. " " Ohefiou inúmeras Comissões. Destacou-se no cená- Ia cinematogràfica1llente 1 n05:ps consumaoos', 'artistas dos galpões, têm de ser

:t;iêsses ;Pas�eioSl � placi�dez �ropicale' "a,tard: mac�a �io'nacional, internacional e tanto,se elevou que éra cios fatos mais' sensacionais compensadós. " .-
do RIO de JaneLI'O nao' podiam trazer a paz a razao atn-

b 1 d' P I 'd Que os Tenentes -"'e" os Granadeiros estúden1 est:'[,

" ,,' ,

. cal\ldidato ao. Premio No e1: a az, pe a soma conSi e- .Jwmais, verificados na his, _

bulada da Soberana que nelI) sequer notava o. prelto , .

'1 "d 'h 'd d " iniciativa e resolvam a, párada.
f,', bdi t d' _

ravel de serViços r,e evantes presta �s a
�
umam a:. tótia dos serviços 'secretos.de homena�em, de seus leiS su tos pros ra os na es

. Pela gloriosa tarefa que levou a efe:J.to nos sertoes, . ..

'

t d ' (CONTINUA), A • , ., f'
' mtel'naclOnals: O J.'apto dora a... , , encurtando dlsti:ll1clas com as lmhas telegra lCas, 00 ve-

, '

'

't"V'ES"-'IDO'srft'RO:-NTOS" POR-1\ft,E"OS '

nerando Mal1echal tornou-se o ídolo da� nossa Mocidade, General Comandante da'l

r rK � I padrão �x�lso de �irtu,de� civicas.e militares! que' o to�-
I f�rças ,Pá:raquedistas '�le,

,

'MENOR' QUE O DO FEITIO
'

I riara�, para toda ii �atna'i um SImbol�. , ,maes acantonadas na Ilha
,

'
, ,A 'Morrer, se preCISO; matar, nunca era o lema ,que, de Creta.

-

'

,
' 'o bravo desbravador de Jossos sertõ,es escrev,era em I A

\

t 1Nesta venda de artigos de verao, que esta'sendo pro- .

sua bandeira de aZJ na ingente tarefa de sertanista e pe ,

t'arefa foi .execu a( a

movida 'pela A Modelar, os preços foram grandemente b '1'
,

p
d' ;de s parti'cularmen'te _/ na' 1,01' um grupo mUlto peque-

,
-

" , 'lI bl O raSI eiro consclO ,e seus vere, ' ;' I '

redqzido.s e� vestId�s, 5a,1é\:S, !al deurs ed: ,:s:s ttc;. ; defesa do selvi:cola.
'

rio -dia ,agentes secretos, e

que mais tell1l chama � a altenç�o ba ,sua d :tStin ar�egu�- , "Homens' como este ,engran'decem e significam' a provocou indiscritível sen,
ira, é () preço

I exeepclOnt�dmen
e

__7IXO os. ves i os � I Pátria e ntOS dão no;vos motiv'�$ para amarmos el no.s.ufa- tv€r�o, especia mente ves lOS, popuilares, cUJo preço ;Cu, I di"
"

"

"

. �ação 1'10 seu empoo

'geral é m:ellor do que se pagaria sõm�nte pelo feitio. Ê narrr;,oOs� ,e ado 1'" 1
,

t
"'PERIGO NAS SOM-

o' caso dos' .vestidos que, se vendiam a CR$ 355,00 e que, 't 'ngf.a °d' "jgenerad i:simto, _.pe o s,angtue ..�uea es anteu- .BRAS", em VistaVision, por
"" -, CR$ 500 'd

A
C _.eas 'es no w a", espa a",o eu povo. a ua """rr ,Ü' ,

"

,

'

agGl1a, estao sendo oferta,dos a, 22" vesti os este�
B '1 t 'd t b" f t id gu certo justificará a expecta-'

.

d ão escaldante· para uso raSi ex r.emeCi o e el}am a ron e encanec a, o.r -, c
•

'

'da�;�;na
oos para � nosso v,er ,

lhosos d� ti mesmo, Adeus! Pay!a' _ açú, carai! � babé hva. que já vai formando.
' iarlO e para a praia.

(
,

d
.

�)' d
'

hd' f b 1 d T ' , '
,

.

T b' 's
.'

t 'lle s e blusas" sofreram uma B,ranco voa, Qr, __, anJO': o mu o, a u oso e upp.n. --------,- '-',
-

ap1 em, as aias, ai ur
"A B 'd" 1 ',I 1 l' R d' � E �FD E S E

,� "

d'
-

t ando se mUl'to mru's accessíve's
' an 'eIra, ouvor .... ouvor a i, on on,. I!' 1",)1 " " '-"

G' I
-

,

OR81"lld;��: ;_ �::I�::���n�: do �omér�io de con�ecções �:n 0c p>ah'tria que aI f��rdestTa' aj�riga; a telmrra imedI'lSa,
..

"

';;�,I' e'c,çoe,s" J" .,'
•

,

, ,0,
"

-, '

'8.nossa cidade, não esquece a sua distinta freguezia, dis- ?n :ce, ,e a a r.n� li" err� a tua a a con en,sa. Divers'as .canárias Ambur· U .' _

tinguinclo-a periódi;J!amente com v,enda especial cujos Tu Vlveras, RONPON, maIS que em bronze �t guezas, sendo brancas ,e de
d

. ,

d d! ti ,[ Em gram o A

preços bem, �emons,tr.�m ,que,' s� trata e ven a -es na-

N ALMA N��ONAL" deste .PAIS gendito'
cores.

da a beneflC�ar ,sua imensa clientela. ,ii, '_ S': ed h I' CanárioS' de côres de can-
-----' Vrveras como o o que r oura a montan lt.

P A 'R" I ( I' P A r A- -O Na terra do BraSil, cape glória tamanha:

:' > :, : '� .' '�·t l'
",'

'

_ Impolutas as m�os, de �minhc:i a farda, a glória
SobreÍl'a De ser bom, de vencer, n.ã()l maculandol a, Histó-ria"!

"O' Brasil - o sertão; ,q, sertanejo - a raça
'

Q.ue l1�o não 'gpebra - ,a9;Á!nantina taça
,',' 1

'

(�\i, aWv�z"

2

'N t·
.. � C·

,

: o WlalS, ,u8 IDemai
OS MAIS POPULARES DE zarde encabeçam a, lista

1 9 5 7 ii doS artistas mais populares
KenneHi. More e 'Dir'K B? ..

,na Inglaterra durante, 1957

segundo inquérito realizado

pela, revista Kinematograph
Weekly, O resultado da se

leção dizia o seguinte:
"Chegá o momento de f::t

zer-se. presente a quantida
de assim -:como a qualidade,
e as duas dão o, primei ro

pôstó à Organização Rank.

"·"NÃo. DIGA 'DOUTOR" e

"A BATALHA DO RIO DA

r.i '

A"
" ..

B I
ia efemeride, juntamos as

"

.JI �', rgemlro, er O', nossas, .c�m votos d� saúde

�,� i.la17rUue' i.!t!1:llllho' (e 'feUcida�es" j'�nto cQ.m os

,·41 JJIt� nu f. I Que lha.são caros..

, 'Tl'ans�?.r�r.e na' data de ho, i
'

Je. o ani:1ersa'rio natalicío I A'N I V E R S A R 10 S
"

,," 'I 1./

.dq nosso, prezado amigo sr
I

Fazem anos hojê:
Argemíro Berto da Silveira I Oapitão Benhou Romartz,

FÜ?'�, que exerce com gran- ; oficial do Exercito Nacionà�.
(�e competencia, as funções I

- ar.iNaevio José Amírn,

de tipógrafo em nossas ofi-' _ sgt, Júlio Moura Cas-

}lRS. ' ; tilho,
'As -"hómenagens qUe lhe - jovem Claudiocer An

sel'ã�' preitada& em tão gra,
i
tonio Lautert,

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

�' U,M A �R E L íQUI A D A' 'R�Á IR I,A
18 R A S I L E I R A"

�

'PRATA" figuram entre as

"três maioces atrações, de

hí'lheteria" do dno.
Outras produções men-

cienadas entre os grandes
êxitos .do. ano são "O JAR -'

,I!>INEIRO ESPANHOL", já�·oS :'FUNDAMENTOS uOO, ,IMPÉRIO
.. " '.-"

.. ',,-' 8 R,A,.S It.EI tO
, VjJJ.l!)A bÁ'/'FAMIUA 'REAL �'O DESEMBARQUE
-"D:' MAIÜA I - '�NSTALAÇAO nos REAIS SO
'BERANOS - aS'COSTUMES DO PAtÇQ - D, CAR
'LOrPA JGAQUINÁ .: D, J.QAO VI.,� ABERTURA
" .DOS PORTO� - :CrpTROS FATOS,

.lançado no Rio, e "A'GUIA

FUGITIVA" (The One That

Got Away), a historia dI)

aviador alemão, Franz Voa

Werra, que ,estalrá bre�e
.rnente nos cinemas do, Bra

sil.
A N D'R É NILO 'TADASCO

"BOLSHOI": SUCESSO

FORA DO COMUM

Ravache
Cer-ta?s gaiolas simples e!

de 'criaç'ãó"êm perfeito esta- ,
l'

I

to.

o ESTADO - O mais antigo diário dê Santa Cat[J.1"ina

,
(

Arxanjei, arquitetando obra d'Arte
.faca sem corte', um pequeno ,calo no

tdireíto.
O calinho foi crescendo, crescendo,

calão.
'

com, uma

indicador

e acabou
l

,

Para quem manuscreve .sempre, sem ser sinis

tro., ;guer isso dizer que estou. .. impedido.
, Sendo esta seção um tanto calejada, os- leito

res - heróicos e, pacientes leitores _ que m.:

aguardem para outro dia: hoje sou do calote, , .

��E•. s.

i
& (IA.

�'de
{IA.

rS·uces'soir,es
O S N I, G kM, A'. ,&

�•."",,:,"''';�'''''\!1':;���,�:f)l;lR'''tf',.P.f'� . t��i�\ii:��'tl.'otí'tf:ii\,jtr" ,,;.,- . ,", -".f,�
, REPRESENTA-ÇOES - CQN1'A .PltO.PltlÃ-,'} I

IMPOETAÇAO -'TINTAS ,E VERNIZES �
Produtos da Sherwin & Willia,ns do Brasil S, A.

KEM TRANSPORT-OPEXIKEM TONE
DI S T R I B UI D O R E·S

Rua Jerônimo Coelho, 14, - térre� _ Cx. ,Postal, :239
FLORIANÓPOLIS

c
- : O: - Sta. CATARINA

Estabelecida nésta Capit,
nho, 129, tem vagas para 0ll se

a) Chefe de ,Bordados! 4 � ão;
b) Costuúr�iras cóm' has nte prática;'
c),AuxiHar ,pat'a serviçQs etais de Escritório,

"

; conhecimen�lils de Corr spondencia Comercial;
ti) BOl'd.adeil:as p�ra se1",( os de taréfa á domicílio.
As in,teressadas aos divél" deverão apre

clia;r','

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Por JAIME MENDES '\'�t10l". Conhecemos as be- sucesso, � no Recôncavo flui abudante sem cessar. menos.Como membro de Sindi - Ias Igrejas, justo orgulho Baiano.
, I A essa categoria da -se o A produção média porcato do':s Jornalistas Pro- (los baianos, as praias de O PETRóLEO I nome de poço surgente, Ha poço na Bahia era, em',f'issionaís de S. Catarina, Itapuam e Amaralíná, ôs Nosso primeu-o contacto

I

outros em que o óleo é ex- 1954, de 35 barris por dia"fui disfinguido com um con; bairros elegantes da cidade, C'011l o Ouro Negro foi no traído por meio dI" bombas, passando' em 1957 para 175!vi te para ver os trabalhos :1 Lagoa ce Abaeté, onde tampo 'petrolífero de D. que funcionam' noite e dia har cis.da Petrobrás, de exploração nos foi oferecido um jan. João, na baía de Todos os sem parar.
'

.

Com a produção' diáriado Petróleo na Bahia. tal' típico. Santos. ,'Daí por d1ltnte, a opera: atual (tê 42.000 barris, I)
.

A viagem· começou em Nessa dia fomos ainda O Petróleo é extraído cito consiste.apenas em rc- Bahia "está dando ao BrasilFlorianópolis. Daqui, em t ecebidos pelo Eng. Geoni-, s lí do -fundo do mar e, com éolher o Pet(6leo que se de· perto de 30% da gazolin a'caravana de n jornalistas, sio de Carvalho Barroso, frequência, é encontrado posita nos, j'tanques, � para consumida no País, além devoamos em avião Douglas Chefe de -Produção da Pe- :lpen�l'\ a 200 metros de pro , depois ser Ijlyado às refi- numerosos sub-produtos de;DC·3 até São Paulo. .

.

I trobrás, mantendo com êsse tundidade, ' panas através de oleoduto' mesthnavel valer econô-',Da Capital Bandeirante a abal izado técnico_ interés- Nos campos de Can'deias 1 ou camínfiões .. "
,

mico.'
_/

Salvador, com escala no
-

santa e demorada palestra p Dom João ha numerosos e O Recôncavo produz, a· Além disso, a

petrobr::í.>l�,
.

'-Rio, cruzamos os céus em sobrp' questões de Petró-. ,ricos poços em -franca ati- tual�ente, 42.00� barrta �e está pésquizando Petróleo.llConstellation daPanaír, leo.' vidada oe produção. O pro. Petróleo por, ma, ou. seja, com sucesso, em outros Es-Chegamos à Boa Terra à cesso de extração do Pe- em cr�ze!l,·osf.. 200 milhões tados da Federação, Na. Esse o principal ítinerá- .,

d I A

I'
.,tarde (o mesmo dia, numa tróleo é simples. , por mes a �?rra� o �o O Amazônia e A agoas ja e\).

-

viagem esplêndida. que a- rio r;e no�a viagem .a Ba-
., , generoso, da fBahia pOIS o tá comprovada a existêne ia'

gradou a todos, Aguardava- hia para !conhece�', de peJ:- Fel, o o -furo. e encontnt·'
preço médiq' por 'unidade do OUl�O Negro, mas ainda

nos no Aeroporto de Pitan . to, e senti-Io o grande ser;. do o Ouro Negro, sobre es -

(barril) é deiCl'$ 160,00. não 'foi encontrado o lençol.
ga o dr. -Vital H. de Melo, VIÇO' que a Petrobrás esta tacas coloca-se um eno�me Ha poços oom rendímen- principal qUe permite suaiVieira, Chefe do Serviço de ,execut!lndo, com absoluto tanque para onde o oleo

.

to superior � 1.200 barris explo_r�ção em bases co-i

Ióz acompanhados do dr. comparada 10m. outras re-
' .Dizia -SI' quel no Brasil

.

1 1!1 r ão havia Petró eo, apesar- Vital, atravessamos a baía giões (o. mun1'.0' .

, dêsse colosso que é o ter-t!f Todos os Santos, rumo ,
" A resposta :f,foi que, nos

'HI U 'd� h ritório pátrio. ouve con-aos campos petrolíferos de , Estac os" TIl 0'8 a poços _

Dom João e Candeias. com rendimenfo de 2 barris ressoes � longo praz? �De ônibus, ' percorremos �íá1'ios que nãp são (�espre- Companhias estrangeIra:'l
"a'dos " "

para pesqu iza e exploração�,::; principais instalações e L, • '\;, d "1 P
,

Iserviços da Petrobrás, in- Ja n.o .orien�'e Médio, on- ln
e o eo. no ais e o resu -

r.lusive a Refinaria de Ma- de, �;oc.iste ,o m��rlenç,�l. pe_'"«do f�.l s,emp:-e negativo.
_

I

ta ripe, a perfuração de no- trolif'ero conheeidô no mun ,
. Agora ?.8 truts I�,tern�

YOS pOÇQS, sentindo, de per do; muitos. po�bs produzem. . c!o?a�� nao medem sacrr-

to, o trabalho eficiente e dI> 6.000 a' 12.0QO barris por f�CIOS para .�ntrar.}13; c?r··
l'atriótico que ali se reali- día.

. rida c'o PetroJe?, bpasll�ll:�.
Daí o interesse dos gran- T�dos, querem _

colaborar ,
,

z a Jocd������iato, por geri- !

des truts internacionais fOI a observaçao, que col�e- I
tileza da Petrobrás, fizemos' Recôncavo pelo domínio daquela região :nos. A Petrobrás, p�rem,:
passeios aos lugares pito·. jorra a Grande distância o Petróleo do privilegiada em matéria ::!e sen�e _forte_e segUIa ?t!!
rescos e históricos de Sal- Bahiano, como, se vê na foto. de Petróleo. E não é para b�la mlssao � ,nao ha de ca· I

,---,----
,
,----

, -----,- pltular depOiS de a batalha I
ganha. '

IA pjor tarefa ja foi yen-
cicia e os grandes obstá�u- i
los afastados.-

. I,Mesmo com as deficiên,·
das que se conhecem da

I'::i.1iminist,ração estatal, no
Brasil, o lucro do Petróleo
é tão grande, o 'seu campo
ele expansão é tão vasto e Ivariado, que não deVe cair
E!m mãos de firmas estran·
geiras, pois ô essencial nes
:;a luta é que o País i>rodu�
za gazQlina para o seu pró·
prio consumo e se liberte,
para sempr.e, da importação
dessa fonte vital_ de energia,
e cle tremendo poder econô-
mico.

'

A economia de divisas já
se eleva à casa dos 80 mi·
Ilhões de doBares por ano,
l:ujo dinheiro pode ser uti
jjzado na importaçao de ar

tigos que ainda não esta
mos em condições \de pro -

Iduzir. No caso de guerra,

I com o bloqueio dos mares,
I o perigo de ficarmos sem

I' eõmbustível vai diminuindoconsideravelmente.
Sem, a menOl' sombra de

'd(lvida, a Petrobrás estâ
l_restando um grande ser

vico ao Brasil.' ..
-

MATARIPE

I
Na Refinaria de Matari�

pe, constituida apenas de
duas unidades de' refina.
ção, outra, surpresa agra-
dável nos foi reservada.
Através de oleoduto, °

éleo de Candeias é levado
diretamente 'à Refinaria.
Tal é a perfeição de fun·
cioIÍamento e manejo de
uma ,refiná ria mOQerna, qUe'
hpenas oito homens con·

trolam e dirigem o seu com
plicadíssimo mecanismo.
A Refinaria de Matari

p,e está faturando por dia
três milhões de cruzeiros.
Com as novas unidades PREPARA-SE ALUNOS PARA O EXAME DE

,em funcionamento que es,.' ADMISSÃO AO GINASIO. _. TRA,TAR PELO
. ão sendo construidas e de· ,

vem estar concluidás al1-' TELEFONE 2 4 2 7, _ Período da Tarde.
les do fim do ano Matari· ,.",

,-- , - - -------- -,"'-'-'

pe passará a fut'urá,r, 40,. ·"·_�,�.,.V;·O.CE S A',",B";A, QU'Elnilhões de cruzeiros pOI'
.

dia.
Presentemente, 83% da

gazolina consumida no Bra
sil é refinada no País. ,

'

50% do óleo aqui refina
'do vem da Venezuela e

Orien'te Médio.
O I u-cro da refinaria pa· I

rece ser a.inda maior do que
(I da ·extração. . I
Admite-se porém, que o

Imelhor'"'resultado comercial
d&, ,gazolinJl- se obtem com a

(Cont na 9.a pág,)
,

-'O Estada" o mais antigo Dlárl� de Santa CatarIna Florianópolis, Quinta Feira, 23 de <Janeiro de 1958

!

es.colha
_.

pela �tiqueta
/.J

su� nova roupa ,anatômica
. .

para o 'homem ,modernor

dmp&riar
,�,

• é confecc;onaóa em quatro talhes
e em 32 tamanhos. Seus tecidos e aviamentos
de alta ql.!:dida,d� e pré:"encolhidQs.

....

• Você se sentirá bem, pois o corte, IMPERIAL
EXTRA é 100% anatômico, mui�o mais confoná."
e muito mais degante.

• Sua fiova roupa - IMPERIAL

prontinha para você vestir. Não
nem demorada:. provas,

EXTRA � CId
há longas caperu

1

Garaf'tida' por

TECIDOS E ARTEFATO'S FISCHER SIA
Ruo Protes, 374 - São ,Paulo,

35 anos -especializada nó ramo do vestvório

Disrr:l:..uidor exclusivo·
/C MAGAZINE JiOEPCKE

.,' ,.�
"

I

-:' j..

......,...,.-:.�.'. :I
.. .__, /

CÀRlOS HOEPCKE S/A'
Sonte,; Càtaril'CS

\

Aventuras de, Zé:- Mutreta,

", < ..... I \

- ,
1 '

Precisa-se de funcionárias para os seguintes cargos.>
'Diretora, Eco'nôma e Enfermeira.
Pede-se'Yêferências e paga-se bem.
Tratar à rua Saldanha Marinho, 34, d� 9 às 12
horas da manhã.

A L A Su
Sr�. Inglêsa, com longa prática, pl�epara candidatos,

ás provas dé 2.a época e vestibulares.
'Aulas práticas e teót1icas. ,

Rua Felipe Schmidt N. 111
,

Florianópolis

INSTITUTO DE ,EDUCAÇÃO E, (O�ÉGtO
ESTADUAL, "DIlS' VELHO"
EdItal para o ano letivo de 1958

Exames do Art. 91 e Complementação
Inscricão -- 20 a 30 rle jan>eiro
Inicio'd8s provas 3 d;} fevereiro

Exa�es de 2.a época e 2.a chamada (Ginásio, Colégio
e Normal)

_ Inscrição _ 20 a 30 de janeiro
Início cas prQvas 3 de fevereiro

\Exames de Admissão ao Ginásio

Inscrição _ 20 a 30 de janeiro
Início das pl'Ovas 1.0 de fevereiro

Exames de AdmissãO' ao Normal

ln;cl'ição - 20 a 30 de janeiro
I 'Início, oas provas _' 13 de fevereiro

Matrículas
, .

Dia,19 (fe fevereiro - 4.as e 3.as séries ginasiais
Dia 20 "

,-- 2.as e La;; séries ginasiais
Dia 21 " "

_ Normal
Dia 22 "

,

- Cieut. e Clássico
Horário: das 9h. às 12hs.

das ·14h. às 17hs.
Início daS nulas _ 1.0 de março de 1958
Turno da malthã às' 7,45 hs.
TUl'no {la tarde às 13,15 hs.

-

-

Turno da noite às 18,15 hs.
Florianópoli's, 10 de .isllefi·o de 1958

-Nilson Paulo
Diretor

'.

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

ADMlSSiO AO GINÁSIO,
, -PROFESSORA PARnCUlAR

.....
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 Florianópolis, Quinta Feira, 23 de Janeiro de 1958 O E�TADO - O mais antigo diário de Santa'Cat!lTÍna
-·-I---·-·---"'---�--- _-

-I' CINE
'

. ., j..<Ó:
1·;

. �..."".-�.,,� ..

J O S,� • iA�A��q
_"_o

.
' '. rll

. ,"os AMORES DE UMA RAINHA rr I '

R I, T Z, SÁBADO·
. Mature Susan .Haywa-rd

I

III
[J I' .If)/

�I
�Ii
OI, '

-li' .�i I JACK; JOAN DEWEY ALEY.:at1' HAWKINS' COLUNS' MARTIN •MIN0'l13 '

I..___i� _

_

"".
. • •

- '1/ '

, Pr01UCdQ e P;rer;ão de HOWARD IlAWr,s
I
� ( I NEM A S ( O, P t, ,

Jeanne fr10reau - Robert FranclolI tJ pc __:���m:�l=��[§i:-:';;S711itiiUia,rl.��_ e '..-' a2WWtb'
.. . _ .

i _a

!

_

(1
"N. M\i!PQ

l!rrVTJIT� --==-:: AS MAIS LlNDASESTRUAS;DAULA, NO MELHOR DOS , � A R T A Z E S DO D I A

I. Sophia Loren' : FILMES DA METRO! .

,

'
. f S A O J O ! � i R O X Y

CliftonWebb
.

Joan (oUns - Ann Miller ., Junê Allyson - Ann Sheridan �: :.:/val:n�o�";'.nçoi" I A: � h"...
'.

- /. J .� Crhistofen

Alan ladd. em:- em:" �' FALSA CONSESS,AO
-: "

,"A LENDA. DA ESTÁTUA NUArr , « >r
_;_ (-inemaStope - Technicolor _ I'-Luxuosa e divertida comédi a musical, em côres e

I -,' ._- .'

A'P Ê 1-'0
--

I�' CINEMASCOPE' Ili! Ó R I A

D_ENUNCIEM �. GERÊN�IA OU À PO- II'H9JE- CINE SÃO JOSÉ --HOJE
----

·---------i-- J�: �aw!i:�ras De�:i� �O:::fe - �bbe'Lanc
UCIA A PESSQA �UE-FOR OBSERVA� IriRoberf Taylor - 'Stewart' Granger - Debra Paget �o��E����OS FARAóS"

O CRIME EM CHICAGO

DA DESTRUINDO POLTRONAS OU r rr A -

<,

-ú l TIM:, A (A ç A DA'"
.

P'RATICANDO NO RECINTO DOS .(1 ..

;NEMAS OUTR,OS- AT01,('RJMINOSOS
-,'OUE ATE.MIEM' (ONIIA' A COMOD!·

DADE DO 'PRóPRIO PÚBLICOs
A G � A Df\( �,D' O S J�

A 'Empresa'

.

somente poderão dançar os menores de 11 anos ..
2) E' rigorosamente proibido o uso de lança-perfu

me no Baile Infantil.
3) No Baile Infantil do dia 16, domingo, haverá uma

parada de fantasia, com prêmios.
e) Rainha do Carnaval

Como .todos os anos, será eleita' a Rainha do Carna
val do Lira.

Dia 17 - 2,aFeira - Bailei com início ás 23 horas.
I M P O R T A N T E

Dia 18 - 3.aFeira - Baile, com início ás 23 horas. -

1) '8' Expressament.; proibido o uso do Lança-Per- I . t"'1L.·�·
.

-- R e g u I a m e n t o __
o

f
' ,'Patronato Salesiano de Ascurra - Indaial l�lIILly �.

ume como entorpecente.. '

a) Res-erva de Mesas .'
. Pensionato Imaculada Conceição, para assistência a

.

t·
'

F' 2) A Diretoria solicita aos srs, associados a fineza I f b d d FI '1' Izr:._,
1) As senhas serão dis rfbuidas pelo sr. rancisco

d
. in ância a an ona a - orianópolis , l._V-� -.

. e não levarem pessõas estranhas ao quadro so - 4._' ']�,.j-
Medeiros; na Sede 'Social, ás 7 horas da manhã do' Pequena Obra da Divina Providência. (Colégio í�·�:-'
di 3 d f

'

2 f'
.

.' cial. Outrossi,m: previne-se de qUe somente po- I A 'I' S- P' X) U
'

' .

-- j

1 la e evereuo, ,a·· eIra; L
.

posto ICO ao 10 - russanga '. }"-:-
..

I derão freqüentar as festas de Carnaval os sócios
2) A reserva será feita no mesmo dia 3 da.fevereiro, Soco Civil Brasileira dos. Missionários da Sagrada

2.a-fe-i�"a, ,ás ts.so horas, na Sede Social. quites com a Tesouraria (mês de fevereiro), seno. I Família - para o Educandário de N. Sa, de Fáti- \

,

do obrIgatório a apresentação do talão respectivo Ih
-

,,,,
.. _".

NOTA: E' obrigatório a 'apresentação da carteira .' ma de Maravi a : ') ,.... .'.e da carteira social.
"

- ,..
.

social e d'o talão do mês de fevereiro do cor- .: CARTEIRA SOCIAL'
Soco de Amp. à Criança - Barra Velha :- Araquari .. 1 -;' _::-

.

rente ano, para o que o sr, Cobrador 'estará Soco de Assist. ao Pequeno Jomaleíro - Fpolis" '" ...

presente- para o contrõlé, A Diretoria .comurrica também aos srs, associados, Soco de Assistência, aos Filhos de Lâzaros, mante-
-

). que será, \ C rigorosamente exikida na porta a CAR·, .

As mesas serão reservadas pelo próprio sócio ou por nedora do Educ. Santa Catarina --:-- Fpolis .,

pessôa de sua famflia. TEIR�n SOC�AL. Porisso, solicitt-�e aos _sr�. -assoc.iado� Soe. de Proteção à Maternidade e Infância - Tijucas .. \
b) Preços 'da Mesa �.ue ai da nao. poss.uem a respectI�a .Cartelra SOCIal. a SOCo Lajearia de Assistência a Menores - Lajes .... , .

1) Para 3 bailes _ Cr$ 5(JO,00 t ineza Oe providenciarem � sua emissaov para o que �e- Soe, Recr. Cultural "SãoVergílio" Teatro":_ N. Trentc .'

2) Para 1 baile - Cr$ 300,00 vem entregar na Secretar-ia do' Clube duas fotografias

I
'.

NOTA: A mes� para .uma n?ite, só será vendida 3 x 4.
.

.
" ..

I

.,".
• 1 Subvencão Ordinárias . .

.

a partir co dia 15, as 14 horas. '1 Aprovado pela Diretoria, em sessao realizada em,
. "

"
A , •

.'

Para os Baile. Infantil e Juvenil não tá' .7 de JaneIro de 1958. ,Ambulatono da LOJa Maçolllca PreSIdente -Roose- " ; .......}"•.

reserva dem:sa.· A DIRETORIA I v�lt -, C::riciúma :.:
.. ,

,

,-� � : 20,000,00

c) C o n v�i t e s f ' iAmbulatorl�fSanta Catanna - Cocal - Urussanga . ·In:::.> - .\,/...'[';j1' 40.000�
1) O Clube não distribuirá- ingresso. Para as pes-

,...��- ,_ - - - -..._.- Assoc. Bene icent� B�nto Ca�alero, mantenedora. LI"-;.--'--- - '--

sôas em trânsito, pocierá a Diretoria, a seú cri- J .1' do Hosp. de CarIdade Coraçao de, Jesus: � S,. JoaqUIm. 210.000,00

tério, e sob a responsabilidade de um sócio, ex--
j Escola, Técnica' ,de Comérc,io Assoc. de Amparo aos Tuberculosos - Jomvüle- 70.000,00

pedir mediante o pagamento das seguintes ta- I ,Assoc. de Combate à Tuberculose - Itajaí .' ,.,.' (�:[< �t
xas de freqüência: �.

I Assoc. de Proteção à Maternidade e a Infância -

a) Para casal e de.pendentes (até 4) - 1.200,00 parf.1 SENNA Pí:.REIRA Lar de Jesus - Florianópolis , , '1

tôdas as festas. ,� '-', I � j
Assoc. Hospi�alar Be?eficent� São Ben�o - I�caré '

.

b) Para casal e rlepenflentes (até 4) _ Cr$ 500,00 ' '(Fiscalizada pelo dovêrno Federal) I
Assoc. !.f0sp_:talar RI? �egrmho - RlO Negr:nho .

por uma festa. i ESTREITO
- Florianópolis - Sta. CATARINA ,Assoc

.. I::mao .JoaqUIm , m�ntene�ora do- ASIlo de
:

c) Individual _ Cr$ 80.0,00 para tMas as festas. I
.. E ti I t A L I. Me�dlcIdade -: d,a lV!ate�llldade pr. C�rlos Cor- -

d) Individual - Cr$ 300,00 para uma festa. EXAME DE ADMISSÁd CURSO COMERCIAL ,rea
- Flonanopohs

, ": .

e) Estu�antes _'- Cr$ 500,00 para tôdas as festas. i .BA'$ICO Berço de Jesus, .�exo ao Centro E/SP�lta A;nto dé:\.
__

NOTA: O convite lião dará direito ti mesa, que Inscrição: 3 � 14 de feyerei.ro Guarda - ItaJal ",<: ••• , - ,.\'
será pagá R.pa'rte.· .. I Realização dos exames: 120; 21 e 22 de feverei.ro. . Caixa Beneficente d� Lepr,os�río lia' �õlônia aé ",. :; <�'.' -'"

Os convites só serão fornecidos a co- EXAMES. DE 2.a E'POCA San�a Teresa - Sao Jose ., '. .. .. .. . '

meça r cio rliâ 14, S.a-feira, das 14 ás 18
I Inscrição � Os alunos devem requerer' a inscrição até ' Caixa de Socorro aos Tlllberculosos Santa Teresinha

'

'-�_r , -'_

horas na Sede Social, pela . Comissão 31 de janeiro. de Jesus - Laguna .. : '
'

.

respe�tiva. Não será atendido, em hipó.. Realização dos exames: terã!) início no dia 20 de CrEche �o�esto �eal, a cargo do Círculo Operário
tese alguma, pedido na porta. Jevei.?€iro de JOlllvllle , ......•............ " .

PliJ1•••mIlMMjJJifj 1':L\ "PRI' - �, E,dlJ,c dário Santa Teresinha d:Q M.enino Jesus pa- .

SICO E ;1��"-
....

.
.

-.

.;. ::;:,�·).·:"Zt::
..

technicolor

--�-----------.

_PROGRAMKE REGULAME,t'l'TO DO' CARNAVAL DE
1958

"MOMOLÂNDIA FUNCIONAL"
/�.p r o g r a In a --o

Dia 15 - Sába-do - Baile com início ás-23 horas.

Dia 16 - Domirigo - Baile' Infantil, das 16 ás 19
.'

horas e Baile Juvenil, das 19
. ás 22 horas.

CINE

em:,-

Oemetrius 8,'OS
.

Gladia�ores"t' '.

RITZ
Viclor

UM DOS MAIO'RES ESPETÁCULOS JÁ

APRESENTADOS NO COLOSSO DO

.� Cens.: até 14 anos -

i No programa CINE NOTI

CIARIO 3.0 - Vitimas da 'I'raiçã»
- Cens.: até 14 anos -

1.0 - Reporter na tela _::_

nacional
2.0 -:-- NORA (Casa de

Bonecas)

- Cens.: até 14 anos -

N o programa:- Jornal da

tela. - nacional
semana - nacional .

So programa r-> Noticias da

I, M 'p E 'R I A L:,' I �. P É. R � O
.

, .":" As 8 horas

Ralph .Rícheedson
Às 8 horas
Ray Milland - Grace

Kelly

,_

O PREIÇO DE UMA

AVENTURAiit!. "

I ....

D ISQU� "1'1'" _pàt.a MÁTAR
_ Cens.: até 18 anos - I Censura até 18 anos

No programa Noticia-s da No programa r: Filme

semana - nacional I .r crnal 540 x 15 -;- nacional
\

- ------ .�----

Ol"bolO orçamento da União
Santa. -Catarina

Subvencões Extraordinárias
.

'
.

e
MONTANTE DAS VERBAS; INCLUIDAS AS RESULTANTES DE EMENDAS

NA CAMARA E NO SENADO

M I N 1ST É R IODA JUS T I ç A

20.000,00

25.000,0 }

20, fJ90,OO

20.000,00
10.000,00
50.000,00

750.000,00.
15.000,00
20.000,00
25,000,00

�J..;:: '.-'"

,
. 50.000,00

25.000,00
. 10 000,00
40.000,OQ

130.000,00

20.000,00 _j
45.000,00,

1"-

30 000,00

30.000,00

menores nos l' •. !. � !._.� .... _ .... :1

õ
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Noticias d� Tubarão \�����������,�:��_�;��:���!��,�
maceu.tic? Manoel Gonzaga pital 'e ao ,orle d� Estado, r 'suwlud ap súp�s se:)!'! a). Ch�fe. de. Bordados a .mao,

.'" .de Oliveira. I urna garanbia quasr absolu- -su,pmlua uroo Sp.puJuqn LU?.I b) Costuúreiras com bastante. pratica,
VINTE E QUA'l'RO ANOS ta de constante fornecímen ,

. oJ S'R.IA'Rlud S'IlUl!íln' slm� c) Auxiliar para serviços gerais de Escritório, comCALOR,. INTENSO Os beneficios que êsta DE LUTA ,�OMPLETO�'.? ' t9: s,�m as con_tinuRs inter- ·S'R!.I,ol!A S'IlAOU a S'R!.19r2 SUA conhecimentos de Correspondencia 'Comercial;'Durante o mês de Dezern, gI�and,e central sletnEa ttcr JORNAL �. I�PRENSA.. rupçoes, ora. t.ao. c.o�un'3..
-ou u.lud 'S'R;)!l!lod smn] s.

J) .Bordadeíras para serviços de taréfa á domicílio.hro e principio de Janeiro, trazido para todo' s.a o Em regoSIJO a passage,m As caracterist.icas Impo!'. souiassoj sop!un 'sopoj ano
.

'

..

'

_ "
" ,_.' _

.ésta cidade tem sofrido um são 'íncalculaveís. de seu 24.0 ano de exístên- tantes desta linha são: 1) 'B.'l;d 0radll,lUn zaJ a oauaursq As 'mteressadas aos- divêrsos servlç�s deverao apre-,calôr intenso, simplesmen - Hoje. até o sul do Para-
cia, q jornal "A Imprensa", Dois circuitos, com tensão -S!lll ojad lUa.Iuqluq'R.q u 'Sl'q, sentar-se' díariamente dás 8 ás 11 horas, e dás' 14 ás 17

te insuportavel. ná, pela distr-ibuição da ,Etn- reuniu seus colaboradores, nominal de, 132.00 volts e
- sjpassad so nOW�rJUOo horas no, endereço acima. -" �,

Em Capivarí de Baixo, i'oi presul, de Joinvile esta re- graficos. prefeito munici- capacidade total de 1000.000 'opu1!;)!l0s asso,constatado 38 graus na som- cebendo energia de Tuba- pal,�Juiz de direito ,em,ext'r· KW. . 0lúul, u.md!s '.IO!.la�U! o],bra bem como nos escr l- .rão.
DA RUA cicio, oferecendo um chur- 2)

. Supen'São dos con-du- . IlOj.luuo!.8!!aJ.{O;) so spnjur 'oi
tórios da Souza Cruz.' CAIJÇAMENTO "

rasco, na "Churrascaria do tores .em tk>rres metéiicas 'íl!'RlÍl .1'lll!S!A ap auojcs OSS!ll,O uso de refrigerantes e VIDAL RAMOS Miguel",
�

, de 2:1 metros- de altura, an- -orãuroo o '�.Ioq ulsau'llllL
cerveja tem aumentado a,s,! O 'prefeito Wald-emar Sal- Na oportunidade usou da coradas no solo, com funda- -nssa anb o '.lOl.IalU! ou Bt.)

t d a nte t'anto as les, continua num rítmc I
.

I' t J b ..,,) ua'SISS '.I'
"

'

sus a, 01' me " '. o

pa avra o jorna IS a a -es ções de concreto. 3 prote-
-

't. li S!'RIU up l?PJiJOLsim, que. nem o deposito �n impressionante de 'calça.� Garcia, o Juiz dr. Anisio ção dos circuitos. por sis- :ap�llls ap .roqjaur 'U.lOíft
Brahma, nem o da Antartí- mento

í da cidade, Agora Dutra e o diretor: propnie- temas mode'rnos e seguros. snb 'uP!n2as ura ass!G
ca, possuiam um unico eu- mesmo, vem de terminar o ta.ri

.

'I' t M
-

1 I" li
., -,

'0 t:
ultimo trecho da rua Vida! ano, jorna IS a anoe Esta in a servira, nao P.ogradado para vender no día Aguiar, bem como o Prefei- só para o transporte do ex- -.I'Rq nas O"R oiueunpuaardsa

31 de Dezembro, sltuacãc Ramos, em direção ao Mor·
to Waldemar Salles. cedent., da Usina de Capí- 0ríld '6;)!!qnd urauroq alanl

Que perdurou até o dia 6 de '1'0· da Capela, partindo do Entrando no ano de suas varí como também, para a -ap IaAUP!lU.lOJ oq-req?.qJaneiro. ,Jardim dó Centenario. bodas de prata, "A IM- gra�de Ilsinaada Sotelca, de no ...qwalal[ ''R5u?op .10d sei.',A corrida. das famílias A rua Vidal Ramos, é a PRENSA''_'' saiu em edição 1000.000 KW!, a ser cons- -F.pn.tud sap!! S'Rp opursuj ,

para as praias' vizinhas teIY1 que passa em frente ao Hos.. especial de 24 paginas, re- truida em .,Tubarão, cuja 'G,f.TaqIUn!) sauuv 'lp '\l: REPRESENTAÇOES :_ (..'O.N'l'A PN.OPJ{lA-sido um verdadeiro êxodo. I,ital. pleta de 'bôas colaborações, ;cqncorrenci�" 'PltMica será -stpesssd aJaq;) apu'R.Iíf OI IMPORTAÇÃO _ TINTAS E VERNIZES,Acresce a circunstancta, MOVIMENTO DO AERO- O jornalista Manoel Ag-rí- aberta em h$-1958. 'u5u'R!Juo;) a ap�l?nH's ap o "

que neste lrt,eio tempo, .ue- PORTO ANITA GARIBAL- ar, que durante es.te. tem- PADRE ALIRIO M;ACHA- -OA um 'SQdO.Id alUalUlU!;)!U. Produtos da Sherwin & Willians do Brasil S. A.
nl1uma chuva tem caído. -

Co DI po vem mantendo o_Jol'llal, DOGARCIK 'lnb 'SOUlUl[ oSIaO ·.IS o no KEM TRANSPORT-OPEXIKEM TONE
-500 000 000 de KWATS O Aeroporto m'unicipal foi alvo de significati,:,as Foi ordena,tcto no dia 15 de '�J. 'o�ssas 'R opuu.l.1aJUa

'

bIS T R I B U I D O R E'SA grande us.,ina termica '''ANITA GARIBALDI". te- homenagens, tendo recebJ'1{) Dezembro, na Mairiz Nvs-,
d d'

'apup!u: Rua Jerônime Coelho, 14, - térr�o - Cx. Postal, 239(Li Companhia Siderurgica ve seu movimento hastante' inumeros telegramas e ear- 3a Senhora das Graças em -!Uuun.lO SUp'RAOl 'R W'R.IOJ, li'LORIANÚPOLIS . t). St CATARINANacional, deverá .atinlgir �s- "umentado o ano passad{l.• tões de felicitações. ' Taubaté, o diácomo Alirio spmb �u 'S.OWUl[ na.laN lOp '\
-

..
- a.

__te mês, a apreclave 'Som8 Pois, em 1956, desembal'ca- 'I CONSUMO DE ENERGIA Machado García S. C. J. O "tmas aJaq;) auíf!su! O'R apup •
.de produção de quinhentos ram 6.652 passageiros e em EM 1957

, neo sacerdote é filho do sr. -al.I�pqos ap sa0501U lU" I�'
n!ilhões de Kwats hora, des- 57, o numero aumentou pa.. Foi o seguinte, o conÉu- irineu Alves García e dor:a I -ú&Sa.ldll sa.l.oP:sioow��J'llUeAI·ll'" ACADEMIA DE' COMrn-.-IíO DE

'

de a sua inauguração. ca 8.861. Quanto ao embar- mo de energia em 1957, nos Maria Machado García. Sua "o 11:1(\,11
que, em 56 atingiu 7.096 P. ptincipais c.entros do 8;.11- primeira missa solene foi ,�:lUo.�'pr��AulOn,d!:e".I°'l'

a ,��rsioB�
.

SANTA (ATAR'IHAem 57 passou para 8.632. I�atarinens·e: resada nesta ,cidade, no dia '" "lU, 't "'.,.'" o "'t_
Tubarão 3.563.200 K\V 'de Natal às '10 hOl"as. s'l.IoJ, 'I'Rq!uy '.Ip.! IU.IqUJ '.

Criciúma 2.480.000" NOVO.DIRETORIO DO sal\.uqD ÂêluI!G. aluap!Sa.I2 ESCOLA TÉCNICA DE COMERCIO
Laguna 2.208.500" PARTIDO SacIAL DEMO- ·a;'!A o !una.t.!l oU!l'RPI .10p Reconhecida pelo Governo .Federal
A.rarangua 1.108.120 "

CRATICO, ....�adaA o�nala aluap!Sa�ld \.."

Urussanga ,664.600''' Sob a presidencia do sr.. 'tlO.IAUlud up osn 1U'R.1aZ!$,
. �INSTRUÇõES' PARA. 1958

Todo sul, inclusiv� outras Celso Ramos, 'Presiderite em 'SOUI ADMISSÃO AO CURSO COMERCIAL BASICO
10caIida"des consumIU .. '. exércicio do P. S. D. em -'6U lU!nbllofJuiapaJ 0p�lnd Inscrição: de 1.0'à, 15 ,de fevereiro
31.357.114 e Fpolis e �o-rte Santa Catarina, reuniram 08 -ap o ua;)a.I'RdlUO;) ruaqUlr.� Início dos exames.: 20 de fevereiro
do Estado 37.423.000 KW. pessedistas tubaronenses, 'llíU;)°I sOluawala ap 1U9IY' , E X A 1\1 E S D � S E'G Ir N 'D A É P O C A,WOVIMENTO ELEITORAL em 12 do co-r-iente, em SUé), 'opuq;)UW 0Jrop'V
E MOVIl\�ENTO FOR�NSE séde,' às 10 hQfás.' o;qa.I.nosa,J, o·Z '!U�!IU.RG

O movImento eleItora!, Notando-.sê\. grande nu- oU!IaZ o.I�a.InosaJ, 0'1 '!U!l
.;em atingido nesta comar" mero de cotreUgionarios, -adlltz 0!I!;).IarH O!.t�lk}·Ü)aj
�a. um. surto incalculaY�e�. que lotaram c,!,:mpletámen�(: jrz 'SOlU1JS 9S0f o�I��a.l�
Basta dIzer que a comal:',,�, codo o amplo ,$'alao do Edl- -;)'S o"{ '!;);)'RIU;)uu,,!.!l OpU'R'
�onforme publicação do TrI.- ficio Cargnin, ',foràm eleitf)- ·.lú Iu.ta!) 0!.l:y�a.1;)as 'saIP�S
tunal Êleitora1, a�� Novem- res os membro$ do Direto- .1I'lUZp-r'RM a}uap!sa.ld a;)!A
bro p. p., atingiu a soma de rio,' que são os 'sêguinte,'l: 0"6 lU.lqUO saA�qo Â.auI!O·
14.089 e.l�itores. �õmenb' Dr. AnibaJ Torr�s Costa, atuap!sa.ld "a;)!A 0'1 !llÚa.1/
Join,vile 'está na ir!lnte"c/,),!T, ,Taime Sá, Fr-anc5sco Salga· oUHuPI aluap!Sa.ld: 'RlSod
10 el�5t0í'.es, is-to� _el�.09�. :2; Wen.Çes��, :dJ>s J:i3;n- '�IUO:> W!SSU, n9;)!J anb 'p.sau

, Por,e� 'este.,c.m.?v��nto, 'tóS/l)llilio �1a-nchI1.il,'Zehp... e "ruuu 'B Úfu.Iaqlo-:>sa 'OI,l
elf/ilor�r�:.tehl:' pll:eJu\d.icado. Iro· Dam�a'i'li... , Mano�l Bri- -O}�.IW op -Sf).{qUI�1U sa�s�
em ch�lo;. o',m()vI.m�y.to fo:�, ,gipo ,Costa, � ",!t.,:�� �i�m_ino,

.

·O-SSU.I!) u'RAal��
l'ens.e, pOls,'�d,u.ra�te ps u�"'�'I2.c:e)l'(!@.i.l'O �os"§'a;IÍt'Ps.:,l'l!�o41-' ' 'u-qunO' $Isof 'wuuN Z!llj
tim�s _ ��,S�S;'A n�o,_,�e, �el�,�",(':€lim:,J:�fa�1iYo� Zafrot; . '�1é)tr.!l ip!ã'RQ ó"jqo'iuy 'u5!1o;
l.·eahza,Q.o"JJ;'Ui:hi-�n,G.:a;s ,>:civ�.8', !"Paul�l'l�..�ç-4$"�Ihra" !oiío -uaw Ju!aA.!]O ap V'RS� "a<_
.1em sente�<Ç_as fo'!:,am·,p:r(pl-

• P.odrlgue;g�"J.\iartlns, Dllnev.. -qUH' anb.lanbnqIY ap' o;;s!:'
iatadas: - ,-' -

,', �,
I,

.' Ghaves; LeO'põldo� Firmln�, �UU.I.!l OU:IV 'solUa'1 '.1'R2P8
COMPLETOU 39� ANOS O Manoel' Aguiar: Tiradentes 'Ol'RUJW 0tugluy 'SOlHeS SOt

. ,HERÇILIO :LUZ '1">. Franco' Fernando Génl)�
.

A. $Isof �Ui\:ns "RP op.lHnp:>l
. �'''"'-�.

.

No dia '22' de D.ezembl'ú \'ez.,Mano·el ,P. de Olive1,ra, ;)Gpazaul'l{:élW"Oluas: O!;)!.l;ed
EXAMES DE 2.a E'POCA ultimo, completou,39 ,fl;ncs Idalino"Fretta, Galdino-Vi- ólsn.8nv 'sa{Ius '.l'RlUapIt'lM
EXAMES de ,existenCIa,' o glprlOso _ákà, Eliziárin' J. de Som�a, 'tJpn'1 oqu!l.I"RW' o�of '.Il?e{

va-gas) -dia!'! 1" -1 Hercilio Luz, F., C.,, conhe, \Valdemar Siebert, Orland,), 'S'R!) 0U!IalUllS ''R$al0S: Iaqy'Aldmissão ao Ginásio (para vinte
ddo '-'Leão -dQ .Sul". . .Fl'ancal-acci, Adolfo-Macha., . 'sa.luos '!) ?sof ''RU!W o1}0r

5 e 6-2-68. Por e�te m<;,tlvo, o GremlO do, Herdlio Zapelini, Ju- zlr.'1 '!Za.l'Rn!) OU!Am '!zaJ
:n.esultados: dia 10, às 9 horas. ,Desportivo CIdade Azul e (' \"entino Benedet José Zlli-
Inscrição: 30-1-58, às 9 horas '- F'erroviaI:io F. �" jogaJ:'�m zoni, Manoel Feijó, Antôdo Mocus DA aSMa_I.ealização: 3-2-58, às 8 horas ,lma partIda amlstosll;, saln, [)rocópio �Koening,: Enormi

Renovaça-o da Matrícula do vencedor J Gr.emlO, por Malaquias de Souza, Pe']ro At..ql...... ce as.... b�onqu1te ar-
5 .a· 4.

. . .
João Domingos, Durval Bez. ruinam .ua sa6de <.l'"I!nfraqueéem o

Me!iiante pagamento da I prest�,ção. A,noIte, �a sede s?clal �o Albino Savi Mondo, Ivo Ll- ���f:.o·a:��:� :!�:Z::��da�
CURSO PRIMA'RIO Leã.0, reUlllu-se a d,Iretona, ibe!rato Santélino Nune�' resplraçAo e garantindo um" .ono

'i>

Maldcula nas s'alas do ��:..�lim da Infância H esportistas, �essôas grada;;, Patrício Antunes Teixeira: -g-:X:p't�l��n:��:e.I�d:�����!:'
Saldo Marinho, 136 ' �:a1� ,.' '. _,

:ien,do oferecIdo um coctall. Abel Bressan, Mário Gua- raranU. é a lua mal« ur.qt_�.

, DI'a 7-2 _ das 7,30 às 17 '�,,'_ 1 e 2.0 Pl.'I�al.·;o Nesta oportunidade falaram alU�puod1i!.u.I0J O
'

�....--.'"
. varios oradores.

Dia,8-2 - das 7,30 às ,17 hs. - 3. e 4.0 Pnmarw A SOTELCA FIRMA
Dia' 12-2 - das 7,30 às 17 hs. - Jardim .aa Infância CONTRATO

CURSO SECUNDA'RlO A Sociedade Termo Ele·

d M
.

h 120 trica do Cl!pivarí, vem de
No ColéO'io - R. Sal. i arm o,

Hl'niar contrato, com a SA'-
Trazer �em falta 2 fotografias 3x4, de uniforme.

DE, Sul America de El..::
As �uIas d� 1. série (hnasial e as novatas internal" daE trificaçã,o S. A. e Compa- .-\Ii na Praia da: Saudade, defronte ao Grupo Roose ..

(�éri1ais séries queiram trazer 4. , .rhia Técnica Internacional, ,,'eh, vende-sE: um magnífico lote 'prÕpr.kJ para casa de
, Db 12-2 - das .9 às 11,30 hs. - 4. séries do Ginási,., para a eonstruç'ão da linha él'!'1neio.

Dia 12-2 - das 14 às 17,00 hs. - 3. séries do Ginásio de alta tensão, de Gapivarí a Aproveite esta oportunidade p0rque não existe 'mais
2
., d G' "o Cunhas, centro do vale co

81'1',!t:.Oé! á venda ali naquelas imediações.D'<l 13-2 - das 9 hs. 11,30 us. ,- . senes o mas.
rio :r.tajaí, no municipio elo

Dia 13-2 - ,das 14 às 17,00 hs. - 1. séries do Gin�sio' mesmo nome. Tratar á rua CeI. Melo e Alvim 17 a qualquer ho-

Dia 14-2 - das 9 às 11,30 rs. �urso NçJrlnal, Cie;1.tih�o A nova lin'ha, destina·se ,:1) elo (;ia.

e Clássico ,

a substituir a existente, em

Dia' 14-2 _ dàs 14 às 17,00 hs. - Pré Ginasial estado precário e qUe não
cQmporta carga maior, mo-

REABERTURA DAS AULAS tivando -se um fenomeuo
Dia 1.0 c.e Março desagradavel: ter a usin!'!.
Turno da manhã: às 7,45 horas ,de Capivarí energia p!tra

Turno da tarde: às 10,00 horas �ender e não poder trans-
i\o,"1dia 1.0 de Março, as alunas apreseniem-8::'. de ; Pa·ogru·tean\!orlic��adjinh�o:s��1 t bl d amp"lr'a c

• ,

!1r.ifo:'!TIe ele' gala comp' e o: usa e manga c ,., quentemEmte, o parque ;,r,-
L_;!�l:c, luvas, sapato preto, fechhAdo. '

': dustriaf de Joinvile ·ef r�_·;'
,

Curso c;le preparação para o Lar donamento.,
.

,

_
!

ao Colégio I semestre de 1958. A rede tera a extensao de
mexo '

. 220
I

quilometros. Seu ·custo
Março e ,AbrIl

, �erá de Cr$ 180.000.000,00.
Curso para Senhoritas, das 14,30 as 17,30 hs. Com ésta pl'ovidencia da I

Maio Sotelca, será ben,eficiado o
,

Cursa. para Cozínheiras, da.s 14,300, às 17,�10 h� Governo do E'stàdo, que te!'! ..
do firmad-e contrato com a

'

((Gratis) Cia. Siderurgiea Nacional, I,Junho
para instalar mais um ge·-

, Curso, para Senhoras, das 14,30 às 17,3,0 hs. rador de 12.000 KW., até
,Tulho hoje não construiu a linha
Curso para Professôras, das 14,30 às l'l_�O lote; para suportar maior carga.

'Matrícula para .'0 C,urso nas 3.as .e Gas. feiras, l�ns E, pelo contratp, o. novo..ge
radar deverá chegar a Tn-

16 às 17 hs.
,

'

__�f.._-- i b�rão em Março e e!D fun-
,

'

.

"

' clOnamell:'qo em abrIl ou
��;P__'''Ii-B'''iIi3:

_JÍ!I"!Jl��iJ;:;::::.g;'''''�'O'.'lfl1'i!''''é'M''_i!i'_-���I::
- Maio e toda - eILergia

- do

P
'11 ..._' f. -

mesmo será paga pelo !]o-·
regu', ,I"'�a<'e UfaN�eza· ,verno Estadual, conforme

y .... .

< ! contrato ,assinado pelo sr.

N A D· i
' ,'Governador dr. Jorge La-, ,,' •

I
cerdL '

.

,

.� I, _A_���_,linI:a da:�.!. Ca: I
MOCAS' DESA�!M;'D'A:"

�J:OMENS S�M, I:NSRGIA.

5A,R,NAN.,. é slJa culpa!
E a fra'1uéza que o deixa .('an!'�rll), pálido,

com moleza no corpo e olhos s�.n brilho.
A fr.iqueza atrasa II vida porque> rOtlo4

as for';lls ,para o trabalho,

"'\"'....,.......��v., A_ , A a I O L.

A ptesa admÍnis.trativa da Irtnalldade de nossa Se
nhorã do Parto avisa que as fe!jtividades. este ano com·
�ará do seguinte ·prograrpa.

.

'

,

Do 'dIa 17 ao' dia 25 novenas" as 19.3.0 horas com B!1r-
,

raqulnhás. -Dia 26 domingo as- 6horas da manhã missa.
com comunhão geral, às 9, hDras missa sólene cantada"
á noite às/19 horas encerramento com a coroação de
Nossa Senhora. '

Para es,tes áátos estão convidados todos os Irmãos,
Zeladóras e fié'is em geral.

Consistório em Florianópolis, 16-1-91J8
João C. Paiva - Provedor

"0 Eslado" o mais antllo Diário de S'ania' Cata:rlna Florianópolis, Quinta, Feira, 23 de Janeiro de' 1958

- :. --� . i _J_ ... .. � _

NOIVADO
Com a gentil senhorinha

3ilvia Regina, diléta filha
lo engenheiro Gilberto Evi
[asio da Luz, Superinten,·
lente da, E. Ferro Tereza
':::ristina, contratou ca�a··
....ento o jovem Domerva�
lanat�, filho do capitalis
,a Fernando 'Zanata. tie
1101'1'0 da Fumaça.
Tambem o I!ng. GessY,Ro

:ha, filho da viuva Alcirle�:-:
�ardoso <;Ia Rocha, contra ..

I
;011 casamento, com a Se

lhorinha Marlene, Gonzag!l..- rE: Oliveira, filha do fa_�-,
----------------�--�

'OU ''\

Fatigados·

,I

.COLÉGIO :'{'ORAÇÃQ ,DE JESUS"
Edital para o ano letivo de 1958

, .

. Entrega dos documenlos para os exames de admJs

�sií.o ::'0 Ginásio de 20 a 24 de Janeiro - das 9 às 12- h�ra�,.

Inscricão aos exames de admissão ao Ginásio e a

Escola NO;'mal dia 29-1, das 9 horas às 12 e das 14 às

16 horas.

'Terreno à ven4a

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

DES=ODOR
; ,

MODERNO
'Ú T 11

A G R A D Á'V E L
Para a Desinfecção

dos $aniláriós
HIGIENIZA
DESODORIZ�
AROMATIZA

Distribuidor Exclusivo para
SAN T -A ,( A· , A R LN A

Brasiliano,
ua Vidal

•

E. - Sa
'

. O LIV E I R A & (IA.

Sue e s S' t r e $'

OS N I 'G A.'M A &

de
etA.

Inscrição: de 1.0 à 31 d� janeiro
Início dos eumes: 20 de feverei-l'o.

',MATRICU'LA
Cm's@ Comercial. Básico e C-ursó Técni,co de

1. Contabilidade: de t.o à 28 de fevéreiro
Expediente d,a Secretaria:' diàriamente, das 17,00
àR 19,00 hpras, exceto aos slÍbadolS - �as 15;00
às 17,00 horas.

JnJcip das - aulas: 1.0 de m:al'ça
��,._, .�'.,�. �-'_oi......__.,_,.,.--------

/ESft.êSSA SENHORA DO· PARlO

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

. A U X I L I Â R DE: E S C R II Ó R I O
Precisa-se de um elemento acima, que tenha

curso ginasial ou equivalente completo, mais de 18
anos e seja reservista. Apresenta'r-se no Largo Fa-

-

'gundes, 4 - Terréo.
.------------.--------- --_._-

PARTrCIPA(ÁO
Al>drle Figueredo Ravache

E'
Lucíola Sobreira

E
Alfredo, Ravache Domingos Lopes Sobreira
Participam o contrato de casamento 'de seus fUhos

Márlene e: Vivaldo Rio de JaneirCl, 24-12-57

------:;l
i I

CLUBE

DE
RECREATIVO

JANEIRO6
ESTREITO

PROGRAMA DO MES DE JANEIRO

dia 25 - Grito de Cal�aval
, Todas as quinta:s feirã'S, Re�niões Dan-
çantes das 20 às 23 horas. ,'"

Para os dias 11 ,e 25, as mesas estarão
à venda na Secretaria do Clube, e no

Ern:uório Lidio Silva

AVISO - A Secretaria aviSa, aos fre-.

quentadores das Reuniões
Dançantés que amda não
pertencem ao Quadro Social;
que estàN, H s,ti dis!).'
fim de r.eguJ.,aiWi:it sua l'itUD
ção perante à S'®iedade.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6
-_------- .- --' � �------�--- ---- --- ---

Florianópolis, Quinta Feira, 23 de Janeiro de. 1958
/

O f;STADO -'O mais antigo diário de Santa Cat'Ll'iila
-*----- --- ----�-----,----_ .._---- _. - -- .-_ -_.- ---.----'---- --.-:.._- '----------- ---------

de,;
I

eano Florianópolis •. Rio
Escreveu e fotografou modero do IAT� CLUBE,le que �ã,o só foi uni gran-

!
homens do mar nas

em-/ papo,
O assunto era Fpo-Eugênio A, Muller exaltando os feitos daque- de amigo dos veleiros ca- preitadas dessa natureza: lis-Rio e sôbre o próximoQuinta-feira última o IA-

,

'

tarinenses como incentivou "as falhas que se apresenta- -passeio a, Armação, Lá es-
TE CLUBE DE FLORIA- todos veleiros presentes a ram na La Fpolis-Río po- tavam Alcenor Melchiades
NÚPOLIS ofereceu a todos lançarem-se ao mar, deven- dem ficar certos que não SE de Souza, Waldir Fausto
os veleiros de oceano que do consequentemente {'om repitírão. Os êrros que por
aqui se achavam, um "00- justiça' ser considerado ( ventura foram cometidos
quetel", tendo sido convi- pai da vela nacional. Agra- servirão para orientação fu-
dado de honra o prefeito Dr .: decendo em seu nome e no tura, Nós catarínenses f

Osmar Cunha, Comparece- de sua família as hornena- tumâmos receber nossos vi-
'ram àquela reunião social- I gens que acabavam de pres sitantes de braços abertos
esportiva grande número de tal' ao seu querido pai, Fer- oferecendo-lhes sempre (

pessoas vinculadas a vela nando Pimentel Duarte coração como prova' de nos-

destacando-se as senhoras mencionou várias passagens sa amízade sincera, E uma
e senhorinhas que eompa- da' vida do antigo coman- amizade sincera suplanta
receram, dando graça e be- dante do "VENDAVAL" e sempre qualquer Ialha .in-
leza a reunião, O momento dos princípios que o nor- voluntária que 'por venturr

. alto e tocante foi sem dúvi- tearam, Encerrando, ouvi- cometemos", Estas fora+
da a inauguração do qua- ,

mos o Exmo, Sr, Prefeito últimas palavras do Pre- Sábado não houve novida-
dro daquele que foi o maior t I Osmar Cunha que em bri- feito Osmar Cunha, des, Enquanto as guarni-
incentivador da vela, . o '} : lhantes palavras, falou da Depois do "coquetel" hou
grande e saudoso Pimen-

' ,

,I importância da La Fpolis-I. ve a visita a9' - galpão dos
tel Duarte, Na -ocasião fa- FERNANDO PIMENTEL' hRio � da ndecessidatde'd qdue I

barcos, Mais JII.tdarded' fO'�L�slaram os senhores Dr,,,'Ar- DUARTE, Comandante do a v I a as au 01'1 a es encontrar no a o os 1-

naldo Soarez Cúneo, co- 'PRoéELA'RIA" I apoiarem integralmente os ghtings" um, anímado bate
------------- --

ções se preparavam para-a
saída de domingo,_ aguar- i
dava-se a todo o momento
a chegada do "MAREA·
ALTA". Mais tarde, soube-

•

-

C:L__.�� ���.,

_._- --,..- -- '"'T----- --_.-

100-81--',,-- LUIZ4O . Fizeram,. Vibrar Oi -

'ONDINA" do Dr, JOAQUIM BELEM

PREVALECEU A MAIOR (ATEGORIA DO. CAMPEÃO MUNDIAL,-l f:�"'::;�foe��'��:��',�:� --i;�O���T��;�te�������I��

Ibirapuera, '.

MAS O CAMPEÃO BRASILEIRO SOU BE SER ADVERSARIO, 1�:b�;::6�:::��:��n;��� �:';u:x���:�el:om or-

- CHEGANDO' AO FINAL DOf'10 ROUNDS. �,'!, �;;,l�r��\��:��;u:e �:�= ra;rf��is��:n�e �art�1ah�;�!
São Paulo, 21 (V,A,) -- em Moore 'e golpeava com a -

a' a te'l' o� 1".1-
mao na FVMSC sob a 'pre- La Fpolis-Río. As tripula-,

ireit
A

t
I uue ficou "groggy", e só não Moore" foi várias vezes sou seu nome idênci d D W lt BLuiz Inácio, campeão brasl- esquerda e a direi a, es e !;'J • - , SI encia o r, a er e..

ções se empenhavam a fun-
i obria e aguardava a opor, foi à lona porque fei de en- -.lona{�mas mesmo assim pas ... -cluído �o, '��"l).nking" mun- 10- Wanderley a fim de fi- do, tendo ONDINA cruza-leiro dos meio-pesados, cor.'

contro às cordas, porém, mente se refaz.ia" e tratava dial. Luiz Inacio conseguiu carem esclarecidos alguns do a linha em primeiro lu-I t
c,

t 11. .un idade de soltar, mormerr- t D' 1seguiu, J;la u)��que sus � -

.ogo se pôs em .posição de de s,.e por lo�ge do -conten-" fazer melhor figura que po� os, - �mmgo pe a ma-: gar, logo secundado por. �', ""

A ..
0 a sua es'qtlerda,_mas ArL5.. . nha rumamos para o tratou sábado u1tirilo,-com

'

r- 0'-..
"Dogomar portanto.,. ,,,: d C

' , ,''1t' -.!PROCELARIA, em tercei-, -,

d lU .a, mas completamente nor.
'plcne a apitania jun a- ,:� ,II.'NGICA IIIchie Moore, eampeão mun- tides, com sinais, man ava

f li id -- , Alguns espectadores por to '.o; , em quarto
b 'groggy", Para sua e ICI a·

LUI'z "InacI'o .' I moen,te com n,osso c,ompa�, ANALEE e .em ú ltirno CI"U-dial dos meio-pesados, aqui- que Luizão saísse e tra a· sabia que ti L
. _

t h W ld F G 1de soou o .. gongo, e Luizão
.

ver que urzao eVI ava o n eiro a I:;, .:
r p�ra zo� GUAIMU', As borda-lo que a grande. maioria ,Ir) rhasse de longe com a es,' r.ha pela fr"ente um cam '

A h' M tomarmos a São Francis'"

salvou ·se do nocaute! Di! ,-
jogo curto com rc le 0-

" d 't d
"'- das se seguiram, havendo,

publico não esperava, OCl. querda na frente, tirando
, reão mundial, contra o qual ,'.re, começaram a vaiar co, ten o mais �r e

1.1-, como é' natural, as torcidas
h d M

. ido, se isso tivesse acon- - "', mado para o trapiche de, '
'

t com iSSQ a c ance e oore ibilid d d
A 'lseja não ir a: nocau e e per-

tecido um minuto antes, te-
suas pOSSI II a es e exi;o .nas a grande maioria res- VELEIROS DA ILHA a I para ver quem cruzava nã

der apenas por pontos. ;Luj· golpeá-lo 'com seus rapi-
I1"OS plena certeza de que

e-ram remotas e, sendo as- ílondeu a essas vaias com fim de apanharmos o Co-' proa do outro, A bc, "
,

,

t I'
A ' díssin-:os e arrasadores ,gol, ,

I t' d d Ary SI C "g- F
' "

ompazão lutou com lU e rgencl3, ,

d blm, u ou, para per er, mas �lplausos, Queriam que o mo oro i va, mte, ao ranClSCO ac
Luizão não escapana o

nh
"

para chegar de pé até o d- ['es, , POI; pontos, pois perder pa- J]oéso'campeão desse o qU�l. Adernar Nunes Pires, Ro amos assim ate quasl por
,

l , E. d a saltos Ar Docau te! l' , berto Costa Souza, Joac perder de vista os barc'J3naI. Soube evitar o Jogo a m �o Os os s
,

-

,

b 'I t
ra Archle Moore por pon- :-:0 para o norte-americano. '

tLuiz InaclO ai ou em 0- . Gonçalves, Sebastião.J particlpan e'S qUê" <to
CUI"ta dl'stancia, no qual in· (hie Moore esteve no cen,: tos r'epresenta para Luizão _u,'::ssa e' boa I,. , • N b R 1t lt N t lt a'"os os assaltos em volta de '!.. ey Hu ner e ui T'lr- vemos vo ar, es a a ur

f�livelmente seria nocaute· : 1'0 do rinque e Luizão dan· < L'ma vitoria. Grandes astro� Interessante é que quan _ cio Lobo. Mais tard�Lb\hOs o vento havia rodado e for-"

1\100re, demonstrando gra.r�- 9K '

ado. Houve momentos em
I
çando em volta dêle, baten- do box mundial dormiram do o J'uiz levantou o braçf) desembarcados para ,t,�do te passou a açOItar nossa

Lle preparo fisico. Natural.
d b d "T 'd t" 1 h I t 'a' lta d s

./

Que Luizão se entusiasma- do com esquerda, e quanc", sob os efeitos dos punhos de Archie Moore, dando-o 'Ü re oCa or ri en e anc a, s o J p{)r vo a
.

'b t' ü:ente, com isso, quis can- onde já se encontravam di- 16 horas e 10 1
\'a, e' trocava golpes com tinha oportunidade, a la

t de Archie Moore, e Luizão "omo venCedOI" com todo () 'd d t d 't' 's u n�ar o adversário, .mas eS.e, . I ve:rsas auto1'1 a es en (J aSSIm ermlnamos mal I

Al'chie Moore de perto, po - lle esquerda e direita, obri-
,

b tern1inou o combate de pé. merecimento, houve_ algu!ls chegado logo em s�gUlcla o capítulo da regata que pôr
f h que é formidavel, sou e co -

Irém logo voltava a danç:::." gando Moore a se ec al- o que,é qualquer ,coisa de, espectadores que vaiaram, governildor Dr, Jorge 1.«- uma semana
- empolgou a

mo fazer para não se esgo '

I I d En "d d h d
'

em volta do contendor, e em guarda. Todavia, nest&!:\. interessante para êle e pa- 01' achar que Luiz-ão é ceI' a, quanto rumava- Cl a e c aman o para SI
" t tar, e procuró'U sempre o P

, , mos para o ponto onde se.. tôdas' as atenções, Por ho-
com isso não dava oportuni

'I
ocasiões e que o �or e -

eon lendor, mas não conse,
ra o box brasileiro!

quem havia ganho a peleJa. ria, dada a "largada" os ra vamos aguardar novos
elade para Moore fazer o ':.mericano era' perigoso,

d
Com êsse resultado, cre· Um absurdo. ! cinco iates inscritos faziam acontecimentos:guiu c'olocar seus arrasa 0-

•

. f'eu jogo, que seria fatal vois, quando menos se és·
d mos, Luiz Inacio. passará a _ �_ _, '"' �

'''�,,:ti�:;;:;r:'::i�:�: ; �::�::lt�:: a";:��:d:a:;� ::��:;:!:� '��:;:�;:��� :;::i.t�t:a�p:::nk:�': IAPROVADA E� �������!u�($�,'!��i��a� ��a��Oa-u!AO PA IJUl
�eu pupilo de maneira im- , dll'eIta, e Moore es ava com

_ guaio Dogomar Martinez,

I r.. r'oA ,lo !o,
-

apI'ovando oficialm,ente .a tabela do Torneio� ! não dava alvo ao campeao .....
_

Pecável' não permitindo qUe I a guarda fechada, aparan-.
-

, V-E-N D E---S- E- I DATASUiO-SãO Paulo, que é a segumte:'-
I . munchaI. '

Luizão aceitasse o jogo que "o com as luvas os go pes
,

,

'

I . ,
..

d t I Archle Moore procurou o IArchie Moore' procuray.}, �(JntrarIos; e repen e so .

". _ ell'
,

b
_

.

I' ia _"-a esquerda com rapidez vocaute, mas Llllzao, sab· DIversas caIl_arias Am Ul'· ;
As vezes que Lurz naclO1 no I .' d ue é das excelentes guezas, sendo brancas e de

I

'd "' da luta encostava f' atinge o queixo de LUIZ., o q
_ coAI'es. "aIOI, '

qualidades do campeao, do

lluanto 'êle é perigoso no Canários de côres de can-

jogo à curta distancia, fez to.
'

os dez assaltos com a e,; -I Cel:tas_ gaiolas �si�ples e

auerda na fr�nte, movimen- de cl'laçao em perfeito esta-

'-andb ,se à volta do conten - à('
,

dor, Às vezes que Luizão . T'ratar à Rua Schutel n,

lutou à curta distancia 84 nésta.

de íH�l'ante grande público,
,

,

mediu forças com a equipe
local do Usati, sendo derro-

Iniciou o Clube Atlético

Guaraní a temporada de 58,

i'xcu�sionando domingo pas

::,ado á localidade de São

João Batista, aonde, -á tar'
tado por 2 x 1.

L E IA

J\,SSINE

DIVULGUE-

---_._._-

REUNEM-'Sf---OS-ARBI1RO�
d hOJ'e' Corrêa o qual, por nosso

Está marca a para
"

, ,_'
do Departa-

I i!1termédio, CÓl1voca todos os
uma reunlao I ".

,

. b l'rbitros da Capital para
mento de ArbItros so a <

,

F t {'omparecerem as 19,30 ho-
presidência do sr. aus o .

ras, na séde da F. C. F.

correu o risco de 11' à lona,

['arque Art::hie Moore solta

os braços com uma rapidez
incrível, e além disso com

uma potência de espantar,
tanto assim que por diver

"as vezes Luizão, apesar da

"au�ela, foi atingido e acu-

o �ou os golpes, mas pronta-
quándo lutou com Archje

, ,<

.... ' __nn

11111 [IElIDTU.
(SILVII.Á-)

."AND� TÔNlOO

I

VIAJOU NALDY' SILVEIRA
Com destino a São Paulo

I
Nald:y, que é acadêmico

seguiu ôntem, via-area, o de djreito, foi á Paulicéia a

presado amigo e co- I serviço' da Faculdade que

jQr.nali�t NaldY ire uent ..A êle os nossos
;,

I:" -

'

t� < ..

'�?:>
rr;:':-I""�""""�"l'"\'""."'_"""';

"U E S TAU O"

.--'�------..,..--- ------
-

FEVEREIRO RIO

manobras deliciando o po
vo com tão- maraviL
espetáculo. P r o c e l,a r i a
Analee, Guaiamú, Ondina e

Angica III, enquanto

SÃO

26 4.a-feira ,America x Santos

Botafogo x Corintians

PAULO
- S, Paulo x Flamengo
- Palmeiras X Fluminense

- Palmeirás x Vasco
,

- Santos x Botafogo
- Corintians i Vasco
- Santos x pa,lmeiras
- Portuguesa x' Botafogo
- Santos x Flamengo
- S. Paulo x Palmeiras
- Santos x Portuguesa
- Corintians x Palmeiras
- S, Paulo x Santos
:__ Portuguesa x Palmeiras
- S, Paulo x Coríntians
- Portuguesa x Fluminense
- Corintians 'X' America
- S, Paulo x Portuguesa
- Santos X Coritians
- S. Paulo x America

- Corintians x Portugue:!a

27 5,a .. feira

MARÇO
1 sábado

2 domingo
5 4,a-feira

6 5.a-feira

8 sábado

9 domingo
12 4.a-feira

13 ,5.a-feira
15 sábado

16 d<>mingo
19 4.a-feira

20 5.a -feira

22 sábado

23 domingo
26 4.a-feira

27 5.a-feira

29 sabado

30 domingo
ABRIL

America x Portuguesa
Fluminense x S. Pa\llo
Flamengo x Portuguesa
Vasco x S, Paulo

Flamengo x America

Fluminense x Corintians

Eotafogo x America

Fluminense x Vasco

Flomengo x America

Botafogo x Flúminense

Vasco x: America

Botafogo 'x Flamengo
Vasco x Santos

Fla;engo x PaiIDeiras
Botafogo x Vasco

Fluminense x Flamengo
Botafogo x Palmeiras

Flamengo x Vasco

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1

CRlTICAS CONTENDO
INVERDADE 'A FORMA

çÃO DA SELEÇAO DE
BASKET ATACADO
TAMBEM O FUTEBOL:o
O QUE DISSE UM TAL
DE OCÍeNEL COSTA NC
"JORNAL JOINVILLEN
SE" --

E' lamentável que um jor
nal conceituado da Man
chester Catarinense, ou se

\

ja 'O "Jornal de Joínvílle",
tenha aceito em sua página
de esportes, a matéria illti,
tulada "Política nem bas
quete perdoa", escrita por
Ocionel Costa, que icredi
tamos ser psedônimo, com

pletamente destituída de
conhecimento de'
mesmo buscando atingir os

seus interêsses pelas inver
dades que acumulou.
Neste, "Politica nem bas-.

quete perdoa", o seu "aba
lisado" autor se rebela con

tra a formação da seleção
catarinense de basket-bal.
que participou do XXII}

Campeonato Brasileiro, re
cém terminado em Pôrto

Alegre, mais em virtude d:
mesma não .ter contado com

valores de Joinville, sain-
do-se com títulos como ês
tes: "Outra vêz burlado
esporte catarinense' � 'Co
mo não bastasse o futebol
também o bola ao cest

$arriga Verde sofre influ
ências estranhas" "O
fracasso de Pôrto Alegre e

a sabotagem a Joinville" -

Esquecido (mais uma vêz)
o maior centro esportivo do
Estado".
Para os d e s p o r tistas

alheios ao assunto; 'O, qUE
disse OCIONEL COSTA

d�ve ter impressionado,
I \:�,pois, s� refletisse' a inteira

V-�erdade, seria mesmo de
'Estarrecer qualquer um.

Nós, que temos a nossa fun:
ção diária em emissôra e

Jornais desta Capital e es-

_ tamos intimamente ,ligadof,
ao basket-ball citadino, C'O

nhecetlor,es de como se de
senrQlaram os acontecimeN
tos pré-seleção, não' podía·
mos deixar de, lançar a

nóssa repulsa às mentiras

lançadas por OCIONEI
COSTA.

Para provarmos o que

esta�os afirmando, inicial
mente transcreveremol' a

La parte ao artigo ",Políti
ca nem basquete perdoa",
para depois botarmos os

pontos nos ii; ei-Ia: "De
Pôrto Alegre chega a nQ
ticia de que a seleção-que
ali repre{enta o Basquete

, de Santa Catarina está ali

jada da disputa do título
máxin;lO, em razão de dois
revéses consecutivos. E a

mesma nota, com muito
oportunismo e justiça, dei
xa bem claro que o "scrat

ch", que defende o nome

do Cestobol Barriga Verde
não é � como aliás aconte

ce comum_ente com i:J fu
tebol � a nossa fôrça to
h L �. nossa fôrca' máxima.
E não poderia �esm� '() ser.

Ora, deixando de lado' Join
v:lL: � onde, ninguém terá

c:-agem de negar � es'

concentrada tôda a pujan
�'1, do popular esporte �

ci:..te mais se poderia espe
rar do que o fiasco v,ergo
nhoso praticado lá nos Pam

pas? Mas, se por um lado ês
se novo fracasso nã'O colheu
ninguém de surprêsa, de
ve-se no entanto, chegar à
conclusão bastante: melan
cólica de que até mesmo

nos arraiais do basquete -

e s p o r t e essencialmente
amadorista - há regiona
lismo, parcialidade e injus-
,tiça, há 'afinal de cóntaS,
,prevenção contra o Interior
·com se o mesmo tivesse. cul-:
pa de ser m;üs forte' e ca

paz em quase tôdas as mo

�aliclJa<lqs esportivas que
-se praticam no campo. Des
tino trtste, como se vê, está
reservado a Sta. Catarina.
De nada adiantam os pro

gressos que ,alcançamos,
. nem o sacrifício das agre-

I
mente sê reconhece pelo
melhor conjunto, pelo me

lhor agrupamento de valo
res individuais, mas sim,
,num punhado de "aiílha�
dos" escolhidos a base tal-
vez de parentesco ou sim
patia pessoa1. E enquanto
perdurar essa política cao

lha, enquanto persistir esse

frante regionalismo, pode
estar. certa a torcida de que
raro poderá comemorar

triunfos que envolvam as
cores catarmenses, Triste
realidade ... "

observamos sensíve�s me- cional, o senhor Ru�e::s I mamos �ôbr.e a"estada na-> amargando mais uma gran- grandes valoies come. Mau
Ihoras no desenvolvimento Lange, procurou o Capitão quela CIdade de Rubens de desilução. Afinal de con- ro e Bircols.' O vice Pre
do nosso esporte, eis que

I Periní, desportista muito! Lange. A FAc 'tem o" tele- tas, o bola ao cesto aqui, na sidente da L·'\NC é que pa
alguns homens resolvem I conhecido em Joinville que! grama recebido 'do Sr. Ger- cidade dos Príncipes não é rece estar trabalhando de
ror tudo a perder, I

foi quem lhe apresentou, o vásio. Onde está à política levado em tom de brinca", bandido, entravando as n6s
nizam seleções como a que I

sargento Erwino Schaaf. D�, da Capital conréáo Interior deiras, 'bastando que, se re- sas boas intenções. JoinviJle
perdeu no futebol para o seu contácto com o respon-j o seu regionalismo, a sua corde que para satisfazer ii é um celeiro 'de bons oeste
Paraná, ou como essa que! sável pela LANC, ficara, c ! parcialidade � á' sua injus- afluênci.� sempre maior dos bolistas mas não o é como
deslutra ? nome do I �abelecido qu_: seria form�- , t�ça-, conforme afirma o tal aficcionados e refletindo o quer: fazer crêr OCrONEL
bol catarmense em. terras. da uma seleçao naquela C'.- de OCIONEL COSTA? '

próprio desenvolvimento do COSTA, a fôrça 'máXima.
gaú�has". " . Idade c?m v�lo�es q,u: pu-

I
Mas o artigo' tendencioso apreciado esporte, foi cons- Não o é por duas razões Finalizou OCIONEL COS,-

EIS portanto, as primeiras . desse ficar a disposição da. de OCIONEL COSTA não truido - a custa de muito bem claras. Poroue O· cam-
TA mais uma VEllZ batendo

considerações do tal de: seleçãõ catarinense, se_ con
- i freou só nisto.

e-

continuou sacrifício - un- ginásio im- peão atual do c�&tobol ca� na mesma tecla do poderic
OCF<?NEL COS,!A, ten-

I vo�ad.os. .Essa. seleçao d81 com o seguinte:i,"JOINVIL- ponente e colossal onde tarinense á o Lira desta Ca- de Joinville. Atacou
-

êle a

�en�IÜlsas, regionalistas, ' Joinvílle, jogaria com a de LE: TEU CRIME É SER ininterruptamente, se de- pital, com o título conquis- formação da última seleção
parciais e injustas. E díre- Florianópolis para, poste- FORTE ---: COhlO dizíamos senvolve a atividade cesto": tado lá ':n'�, J),) em JOlll\':l:e

e atacou sem razão. Se não

mo� porque. A seIeç�o. c', Iriorm:nte: ser feita a cano. ac'ima esta parcialidade dos bolístíca da cidade. Portan- e, sendo-se mais cordato,
contou com valores de Join

t:rmens� .

que partICIpou I vocaçao final dos melhores Metropolitanos até mais pa- to, se outros fatores não não o é tambem porque,
ville culpa cabe ao vice pre

desse último campeonato. valores do Estado. Ruben; "rece despeito ou mágoa 'pe- bastassem, apenas esse por- após aquela disputa, ainda:
sidente da LANC e não à

brasileiro de basket, desde; Lange voltou e ficou aguar- la, grandeza dó Interior. A menor serviria, para demons não se defrontaram mais
FAC. Que êle queria defen

as vésperas do seu primei- dando as providências T-Ú� Joinville, por exemplo, cada trar o quanto se leva a sério uma vez as duas fôrcas. Tu-
der as formas, de se agir

1'0 treino _;_ e ela deu 21.-0 o senhor Erwino Schaaf dis- , vez fica mais patente que o
'

o basquete em Joirwílle e ( do isto contra OCIONEL certo na formação de seh

treinos - teve cobertura sera que iria tomar. Pelo
I

pessoal da Ilha não dispen- quanto êle aqui se projetou COSTA e' êle ainda bate ções, nós aceitamos mas que

radiofônica e [ornalistica, silêncio do mesmo, forros sa as honras a que faz júz e progrediu".' nos peitos- e tendenciõsa- ataque erros inexistentes,
por 'inter�édio ,da., I?iário o�rigados a concluir ql.\P, c?mo-centro �ior da ati- Pelo segundo tópico do ar- mente diz aos-quatro ventos apresentando prov�s falsas

da Manha e do Diário da nao tomara nenhuma. En- vidade esportIva catarinen- tígo de OC10NEL COSTA,' que Joinville é a fôrça má":'
como apresentou, nao po.de-,

Tarde. Desde a formação tão, às portas do. brasileirn, I
se. Assim tem. 'c;ido no fute- êle, pelos seus interesses,

.

d t' bol cats , ,mos conceber. Da próxima
"" xima o ces � o ca armen- 'vez ue 60CIONEL "'OS-da mesma que o Interior foi querendo. testar a seleção, I boI e agora - ainda com não visou, consequências s7' Moderaçao nem eonhe-: T

,q
•.e, _

olhado com o devido res-:' Rubens Lange tentou um maior evidênciã - aconte- querendo sornente levantai. címento
, --de causa devem

A ap�esente ,prova", eon

peito. Tanto é que" Join-
I

jogo em Joinville e., enviou
'

ce também no l!.a-sket. De fa calúnias do povo florlano-ll;;xi.stir quando os nóssos in- �ri::as o que ac_usa e que

ville, Brusque ,e Blumenau. comunicação .à L.A. N. C. I to amigo leitor�como .poder politanó junto aos Joinvil- teresses são baixos.
�

E' o
a com conhecimento de

os centros 'interioranos de Quem respondeu foi O' se- perceber que ttenharn . es- lenses, Primeiro: p,orq:ui! não caso d� .QCIONEL COSTA. :u�a porque demonstrou

maior progresso no bas- nhor Gervário, já 'na Pre-. quecido o nossO bask�!, .:ie procurou ter c()"hecunento Finaliz'()u o mesmo seu
telramente que nem sabe

ket, receberam a visita do sidência da Entidade, di- é justamente . aqui 1':: () de causa; 'Segundo porque artigo dizendo o ;-seguinte: a q�antas. anda o �asketball
desportista Rubens Lange, zendo que desconhecia a querido esporte encontra o as saas inverdade;; e"tão PURO REGIONALISMO ,da sua CIdade. Nao ataca-

devIdamente: creqenciado existência de uma seleção seu maior desenvolvimento bem clara�, pelas prevas
mos .de fo�a nenhu�� a

'pela Federaçã'O.Atlética. Ca- catarinense de Éasket. t e o seu m�ior�ldice não só que já lançamos. Jamais
- Mas de que adianta a q�al,Idad.e do ce�obol J'Olll-linguagem dos fatos. a indi - vIllense mas soment d

tarinense, para os trabalhos que não saberia' onde efe- técnico, como '.é mesmo fi- poderíamos ter despeito ou .

.

e e-

'. car; insoHsnia;velmente a monstr"mos que b
de convocação' de valores. tuar tal jôgo. E' çle 1pasmar. nanceiro. Não, m.ão. se podE. mágoa com l'eladio a Join- .

'"
" ,as ases

" grandeza dó nosso basket- de OCIONEli. COSTA
Deixemos Joinville para Provas do que estamos de- atinar para 'tarÁanha injus- ville. Desde 'Tl(� se pensou '"

"

,

el-am
. ball, se a entidáde máxima falsas Enquanto as ac

mais tarde e falemos dos fendendo lió� as temos. Em tiça,. Os homens que diri- na seleç5.0, [-",ISCOu-se ter o �

.'
, A

,usa-

a tudo finge ignorar, dande çoes que fez sobre a forma
outros dois centros. Em Joinville, 'O Capitão Perin: gem o basket :em J'oinviHe apoio do.s cestübolistas j(\in- �

.

'_
'
:-

. �. " de ombros ao lastr.o de vi- nao de seleçoes de f t b I
BlumEnau, Rubens Lange

i poderá confirmar o ,que' a�ir devem estar a 'estás horas, villenses.
.

onde figuraJ)1 _

.

�
U ,e o ,

. tórias e ao potencia 1 te'cni':' nada temos a dIzer- Dor-que
tratou do assunto com o I

. .' •

Presidente da Liga AtIéti- H'
J.

• '.co de qu� somos possuido"- o nosso assunto, é 0U"trO. Se

O 'e'n::' 'a"g'"e-
"

"

--

_..

a
res? A verdade é que de há condizem com a réalidade,

ca alumenauense, o des-

'.m:
"

,.,'. ,"
'. "m,",'� ,

muito, já s� per<;leu em San não'podemos afiançar por
portista' Amàury, Pacheco.

.

. 'ta Catarisa ,o exato sentido qesconhecimento :1e causa.
A Liga apontou então, os da"palavra 'SEL.EÇAO. ,'lca- Q AI d
melhores valores a elafilia_ue

e e
.

apren a isto ao
�

ORLA'ND 0-"
I

CUNHA
.

bando-se por transtorma-Ia menos!
dos, n1!m tot�l' de cinco,

'.

'

,

,

nã::. 11aauilo que univers1i� R dr'
Gabida, Hoette e Heino de

°tlen () J,Jlmt.L.

Blumenau e Pruner e Mo-' �1�I,..l��··_·_�_:_�_.';_�_' ......�...... ......

rell'i de Brusque. Bem, pas_/PALAVRAS PRONUNCIA- clube, no ano de 1925, vies- Quissímas vezes igualadas NOTI'(IAS DE TODA' A PA"RTEsados ar�s,dias� aqui es- DAS PELO SENHOR HEN· r te a deixar a prática dêsse
I
por àtlétas. catarinenses,

'
.'

teve, Hemo. Tremou duas RIQUE MORITZ JúNIOR (::esporto em fins de 1940, �onsiderando que fôste um A luta livre entre Carl, liano de\15 anos, Jonh KOIl"
vazes e solicitou dispensa. DIGN'I'SSr'MO PRESIDEN- b' 1 dI' J t' , d d

.

G' P 't f d_ a nnc o uma gran e acuna l.espoI' 'Isca na ver a eIra son raCIe e assarIa, e e < ra s, não somente bateu o.
por dificuldades de serviço.
Hoelte, por razões que des- TE DO CLUBE NÁUTICO (m nossas hostes. ,:cepção do vocabúlo e in-

I
tuad'a sábado no Maracanã, rêcorr:e mundial da distan-

conhecemos, não aceitou a RIACHUELO, POR OCA- Dentre outros trofeus que tegralmente amadorista. I terminou no 3.° round com cia, que estava em pode,r da

convocaçã'O. Somente Gabí- SIÃO DO . SEPULT,AMEN· tonquistaste definitivamen_ Mas, não fôste um herói, a vitória do primeiro que seu compatriota Châpman,
da é que ficou à disposição TO DO GRANDE 'DES-I te para as nossas côre� oómente nas pugnas náu, desta f.orma conservou SU'l com 2'05"8110, desde 1956,
da seleção e foi o único ele-' I '

r

<
.

,

• ,

mento do Interior partici-l P9RTISTA O R L � ,N D ,) cumpre ressaltar as taças deus, Entre muitas coisas invencibilidade no violento

pante "da mesma. Passemo�: � FF.RREIRA DA" CUNHA, "Loteria do Estado", "Lau.. que realoÍzaste em pról d0 esporte.

agora aos de Brusque. Pru-
'

OCORRIDO SÁBADO, DIA ,lO Carneiro" "Samuel Gui":' Clube da Rita Maria, doq
ner e �orell�, c.9n:uni�ar�m !

' 11-1·.1958: marães", .
"P�efe1tura Mu- ôeus' associados e dos seus

que. �ao podiam !Icar a d�s-, ORLANDO' FERREIRA DA I nicipal" e o bronze "1mb i ' .lefensores,_ devo assinalar
pOSIçao da seleçao. Com IS" " '

to, Rubens Lange, convocou CUNHA! ,uba". Cada um dêsses tI'O - ) projeto e a construção da Moore enf.rentar o campeã,;

então, outr.os dois de ,BrU!5-1 O destino resl!rvou-me :'� 'feus foram ardorosamente "ossa atual séde. De um po,rtuguês Julio Neves no

que, ol,l seJam, Mamnho e dolorosa missão de, em no- aisputados por longos anos. -:'imples galpão de madeira, , próximo dia 1.0 de fevereiro

P.udi. Ambos tambem nã,o I, 1I1e do Clube Na'UtI'CO RI·.a·, R t d ri d t f t
.

, G'
,.

"G'lb t Cepresen an o ,a L' e era, rans ormas e em um prê' r..o InaSlO I er o ar .

VIeram. Percebe-se pOIS, I
'

,
'

que dos sete valores entre chuelQ, dizer-te o últim') ção Aquática de Santa Ca- :!io. de material, moderno'. doso".

Blumenau e Brusque, so-' adeus. tarina, ,nos Campeonatos resistente e confortavel.

mente aceitou a convocacão Aqui estão reunidos os Brasileiros de Remo, reali.. .'''ôste o arquiteto, o admi- Paulo de Jesús, campeão lo Cruzeiro, Ide Belo Hori·
o basketballer Gabida.' t.eus f�miliares e os teLis zados em 1934 na, cidade de ,lÍslrador e o exe�ut.ant�. brasileiro dos. meio-médios, zonte, para a direção técni-
Joinville, porém:' é um I. "

'

capítulo à . parte. Inicial- i "mIgos e, nos �ue fomos 0\1 �antos, e em 1935, na Cf.- Tiveste a'judantes e co.1a, enfrentará o norte-america, ca dos seus conjuntos.

mente queremos avisar as,' teus companheIros de clu" pital Federal, oliltiveste co· boradores, não ha dúvida, no WoodY Wilson, no pró�i.. -) (-
tal de .aCIONE COSTA: be, lambem, aqui estamos

I

!ocações honrosas e em lJ_Ol�ém, . contagiados peh mo dia . 29 no Ibirapuera.
que a última disputa entre 111al'a compartilhar da SUil

!
1936, na cidade 'de Salva- teu entusiasmo, pelo teu es: 'Woody ê o "Sparrinz" de

florianopolitanos e joinvil- . A
.., I -

1 b k tb II d lt
aor e da sua trIsteza, Ja dor, Estado da Bahia, em forço e pela tua tenacidade, Archie Moore.e um dos me,

enses no as e a a u o, .
. I .

\ I

foi por ocasião do éampeo-I q_ue o OllIpotente determl·. companhIa de O t á v i o �em essas grandes quali-. lhores pesos meio-médios d�mingo próximo em Pre-

nato catarinense de 1.956" nou que essa era a' hora' Aguiar, Joaquim Oliveira. ('ades, ainda, estariamos nú
'

;la Terra do Tio Sam. tsidente Gatulio Ifrenlte ao

lá mesmo en;. Joinville, da tua. partida e, diante' dn!, Aurélio Sabino e 'Décio, ponto inicial, ocupando um: .

,-) (- I pelotão local do Cruzeiro.
dentro do Pa!aclObdos Eslh- - ordem Divina, temos que Couto, trouxeste o galal'-12aIPãO de madeira sem as Da Capital da República, -) (-
portes o que - em ora e .'

I
.

J. •
.

'
,

, • •

doam os calos ao saber _

I (urvar e nos conformar. ,dão de Campeão BraSIlelr() instalações adequàdas pap, onde fora partICIpar da Amanhã, á noite a Seleção
os florianopolitan'Üs por in-I Todos os que te conhe�E'-

'

l:e Remo, em out·rig�er a 4 <, prática do remo. : Jeunião que elegeu os presi· da ciâade, sob as ordens de

termédio do Lira foram os ram, sabem o que fôste, ,) �emos com timoneiro. Com ORLANDO CUNHA! 'dente e vice -presidente da �aul Oliveira, realizal:á

campeões. Logo, o você. dI- que fizeste e o que repre" bssa magnifica conquisb Santa Catarina e oBra - Confederação Brasileira ':le mais um ensaio de conjun·
zer que toda a pujanca àú I "

.

.

I t t'� sentaste para o Chlbe Nau·- ,para o Remo Catannense, sil desportivos estão de, lu- Desportos, regressou, se'- to.
popu ar espor e es a em

'

Joinville é por demais ten- tico Riachuelo, quer como tu e teus denodados com· ,to e choram a tua pel-da! gunda-feira, o sr. Osni -) (-
dencioso e inteiramente fal- ,·,tléta, quer como dirigen- panheil'os de g:ua_rnição, se- Que outros elementos da Mello. presidente da F. C. F ..

I Amanhã, em Santiago no

soo Você talvez· não tenha te, Podemos 'proclamar que guiram para a Alt'!manha. tua,_têmpera venham te su- -) (- .1' Chile, será iniciado o Sul
mesmo tido interêsse de to- fôste o maior, entre (IS integrando a delegação 01'.\ - bstit,uir pa:J'a que possamo!" SidneY, 22 (U.P.) - O Americano· de' Bola ao Ce�-
mar informações nem de ter t

inteiro conhecimento oe maiores riachuelil).os. Tu,l' dleíra que tomou. parte na:; prosseguir na trilha que �.utráliano Jonh Kon,rafh to, Uruguaios x Equad{)r e

invejavel energia e tua va,- Olimpiadas levadas a efei traçaste para o bem do J'€.' bateu os records mundiais Chile x Colombia, são os jo·

lorosa fibra deram return··· to ha 21 anos: Porém, es- mo e do esporte. Fôste cam- dos 200 metros e das 220 gos programados para a ro-
o

•

I
.

.

jardas, nado livre, cobrindo darla inaugu,ral. O BrasU

a distancia em 2'04"8110. I,<,st.reará no dia seguinte en

Si,dney,22 (U. P.) .- Ao .frent�ndo o Perú.

vencer, na piscina de 551 -) (-

,jardas de' ag�a l:ve�ente _ Proseglú�do sua brilhan

salgada de Noth Sidney, a
I
te tr�jetória pelo exterior,

Final das 220 jardas - na-
I
a equipe do Vasco da ,Gama

co livre -.
do; campeon�,-I e�patou com o da Bo�a Ju

tos MasculInos de Nataçao I
mor, por 2 x 2. ante-ontem,

da Nova Ga.le 'em Buenos Aires.

f.'rl

mas tambei:n estabeleceu o

l·ecord.e mundial dos· 200
-) (- metros, c�jo tempo basicI)

Comenta -se' em São Pau fixádo pela Federação In

lo a possibilidade de Archie ternacional era de 2'05"2!1 O.

�) (-
O ex ,craque Danilo, qu�

integrou várias vezes a se

leção brasileira inclusive
Copa do Mundo de 1950,

.�) (- acába de ser ,contratado pe-

O Avaí treinará na tarde

de' hoje tendo em vista a
,

'

possibilidade de vir a jog'U'

uantes vitórias para/o azul Eas conquistas esportiva�, reão muitas vezes. Soubes-:,
t .

e branco e para Santa Ca- r,ão foram obtidas sem te vencer e soubeste per
t

tarina. Os teus feitos es - grandes e enormes sacri,- eler como um perfeito es-
,

' --.

portivos foram inumeros c fícios. Furam o resultad:J porlista, A bandeira azul e
,

.

I

'ficarão gravados em nossOS dE; tenaz treinamento e a· branco

corações para exemplo da' pl'Ímoramento �técnico.; ar- "meras
I

,

a tual e futuras gerações.' rÍscando a propria vida em , mastro da: vitória, hoje es-

Praticaste o esporte do re -

I
muitas ocasiões-em qu� as tá, desfraldada à meia ..

16 anos inin- I çonllições do mar eram des - basta em nossa séde em
I, ,'.

F' t
'

!avoraveIS. ' Izes e uma, nossa casa, como nossa

pou: HP,l:1 Tldo)íWMí1����;!��:..

que colocaste inu

vezes no tôpo do

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.

DR. HÉLIO BERRETTA

M'ÉDICO'
Ortopedia e Traumatologia

Ex-interno por 2 anos do l'avi
·Ihão Fe,rnandino Sominsell da
Santa Casa' de São Paulo. <
(Serviço do Prof. Domingos,,'
Define) - Estagiário d9 Centro'
de Ortopedia e Traumatologia e
do Pronto' Socorro do

HosPital1das Clinicas de São Paulo.
(Serv,iço do Pl'of. Godoy Moreira
- Médico :do Hospjtal de Cari
dade de Florianópolis.)
Deformidades coilg�nitas e ad
quiridas -; Paralisia Infantil -

Osteomielite - Traumatismo -

Fraturas.
�.

Consultas: Pela manhã nõ Hos
pital de Caridade, _das 15 às

17'30j·horas._no Consultório. :\t('diantf' contrato� de acordo 'com a tabela em vigor
Consultório: Rua Victor ·Mei- REP. A.S.LARA. A d

- b'l' 1relles n. 26.. - lUA SINADOI DANTAS 40.5.• »10. i ireção nao se respollsa 1 lZ.::i' pe os
Resi\)ência: Av. Mauro Rumos RIO DE JANEIRO· O. f. \: cOIJceitos emitidos nos artigos assinados.M�mhle��rn�IToo&recre�e�rnoo�oo�reoo�mil� LW_fi��� '����=�������==�===�=�=���������

res, além "de esplêndido para motor auxiliar dél)arcos á vela. :>�"()_�'_'()�()�()'-'(�()�()�()_()_)_O_()_()GDR. JUMLIOÉ DnOILIcNoVIElRi\ tt BAR .'E RESTAU.RANTE
'

Completamente equipado, inclusive painel de instrumentos.
Dispômos paI:_a entrega imediata, nas seguintes capacidades:

.

, ,MONTE L IBAai 'O' ,'5,5 HP gasolina 80 HP Diesel �:��;i:li�:rg:r;:taUl:O�ra�::::::ot'
-

.

,'"'11 HP " 80 Hp·" ('direita e esquerda) I
" e Operaçoes � •

'!

Infra-Vel1meÚIO - Nebulh:ução, t AMBIENTE EXCLUSIVAMENTE FAMILIAR35 HP
. " 103 HP" " "

. �� '(Tratameft�lt��-SO�nusite SI!U1

-,� CARDAPIO ESCRUPULOSAMENTE SELECIONADO

.�� �GRUPO� GERA�::=-· ,:� E N�'A"" � �:�l:;,:��:�g;'::��l:�;:n�: i ESPEC�;��!�RATOS Ás�r:!�:��
,

'

�'i iúnico no ,Estado) � Filé de peixeQuaisquer tipos. parâ entrega' imediata - Completos -,Com ,liI! Horá�o das 9 às 12 horas -, Bife a diplomata'

i.:; das 16 as 18 horas.
,

./"
,

motores DIESEL '''PENTA'', partida elétrica -. radiador - iiI Consultório: _ Rua Victor o Bife completo
f 1 d 1 d

'

I d d' I Meirell�s 22 - Fone 267õ

I' Bife ao g'arnéi troo - tanque e o, eo e emais pert,·�,'1),.e.es; acop a os lre-' TI Residência _ Rua São Jllrge,
\

,.

lli
Bife a, cavalo

tamente cpm_ flangê elastica, a Alte;rn��r de voltagem -

.

n., 20
_ Fone 24 21.

__.:, Bife aceboulado
trifásicos 220 Volt5 - com excitador· - ,4 cabos pare II D.R LAURO DAURA Bife milanesa .com salada ele batata

'TI CLINICA GERAL -,��' Risôto de frangoligação e quadro completo de co:n.trôle;' todos 'conjuntos 'estão m:� Frita,da de Presunto' ,

f 1111 Especia,lista em/ moléstias de Se·
assentados sôbre longarinas prontos ,para entrar 'em �nciona-

i�
nhoras, e vias urinárias. ,�Homelete de presunto

I;P' Cura' �adical das infecções agu·
_

Peixe a jardineira:mento.
. ,1.1 das e "cronicas do aparelho ge·" p' "Ih d

-

REVENDEDORES AUTORIZADO� PARA O ,ESTADO DE i,I,�. riito·u;inário eà a.mbos os sexos, ,-
elxe com mo o e camarao

,
i.! 'Doenças do aparelho Digestivo Camarão com palmiltos

SANTA CATARINA

�'m
e do sistema nel·VOSO. C

_ ,BEBIDAS NACIONAIS e ESTRANGEIitts�-....
...,........bn"'T""'C'"

�-
I. Horário: 10% às 12 e 2% às 5 ,MACHADO & Cia SIA Comércio e Agencias Il' hbras '_ Consultório: Rua Tira·

� Serviço culinario apto a qualquer exigência.
'

,

Rua Saldanha Marinho, 2 - Enderêço teleg: �'P R I M U S"m!m. :;�;�� 12 - 1.0 Ardar -

Fone:,� EM FRENTE AO CINE RITZ _ BEM NO CENTRO DA'

C P t I 3'7 F 3362 FLORIANÓPOLIS III' - Residência: Rua Lacerda
..X. -OS ,a: }'

- one. -

_
.

.
,6 Coutirlho, 13 (.Chácara do Espa· i ,. CIDADE

�

fli#Jré�@r.::=Ji��êi3E...-Jj3'êE��ª�� ilha -'- Fone: 3248. �)�().-.c).--<���_�()'-'()�()'-'()�()'-'o""()""o_()-4!!:).()""",,,

CLlNICA DE' OLHOS • OUVIDOS
NARII E· GARGANTA

')10

'NDICADO '�� PRO.FIS5jONALr
Dlt HENRIQUE PKISC(;-!I

1. LOHA'l'O
FILHO

PARAISO -

DR.
DR, WALMOR ZOMElt

.�
.

) -.

Doenças do aparelho respiratório
I , TUBERCULOSE M É D I C O

Diplomado pela Faculdade Na- .RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA Operações - Doenças de Senho-
cional de Medicina da. Univer- I, �OS .PULMOES I' ras � Clínica de. A.dul�')8sidade do Brasil Cirurgia do Torax Curso de Especlahzaçao no

Ex-Interno por concurso da f'ormàd!l pela 1<'aculdade Nacional
. Hospital dos Servidores, do Es-

Maternidade - Escola
,

de, Medicina" 'I'islelogfsta
'

e Ti8�O- tadó .

'

(Serviço do Prof. Octávio I' cirurgião do Hospital Nerêu I (Serviço do Prof. Mariano de
Rodrigues Lima) .

Ramos ' Andrade). '

Ex-interno do ._Serviço_ de \.:il·ur- Curso de especialização pela' , Consultas - Pela manhã no
gia do Hospital l.A.P . .E.T,l.,. S. N. T. Ex-interno e Ex-assis- Hospital de Caridade,

do Rfo de. Janeiro tente de Cirurgia "do Prof. Ugo À tarde das �5,30 horas 10m

Médico do. Hospital de -Caridade Guimarães (Rio).
'

diante no consultório à Rua Nu-
e da rI.aternidade Dr. Carlos Cons.: Felipe Schmidt, 38 -:- nes Machado 17 Esquina de I'rra-

Corrêa Fone 3801 I dentes
- Telef. 2766.'

.

, "

I Atende em hora marcada Residência - Rua Presidente
DOENÇAS DE SENH_9RAo -

Res.: - Rua Esteves Junior 80 Coutinho 44 _ Te!.: 3120
PARTOS - OPERAÇõEs

.

'- Fone:'�2294' 'I
' .

PARTO SEM DOR pelo método-
'

,._

paico-profi lâtico.
"

,
" Cofts: Rua João Pinto n, 10, Uit. NEWTON U'AVILA DR. ANTONIO MUNIZ ."li:

JllmM . n� mFiN�I' �U � lTAR1N! ,,;��;�:�::;�8�;:�:y:, _
. Doe..:I::R:.,�:,RA��I� CIRURGIA �::ATOLOGlA

.Rua '-General Bí ttencourb n, 101. "Icgia - Eletricid,ade M.édi('a I
.

I Consultório: Rua Victo'i' :Mei- Ortopedia

---�---'----I relles n. 28 _.: 'Telefone, h307. Consultório: João Pinto, 1'\
Consultas: Das 15 .horas em Consulta: das 15 às 17 "vras

DR. EWALDO SCHAEFER diante.
'

i diàriamente. 'Menos aos sába,!?Js:-

I Residência: Fone, 3.422 !
Residência, Bocaiuva, 135.

Clínica Médica 'de Adultos

"Rua:
Blujnenau ii. 71. Fone: _ a. 714.

e Crianças
ConsultÚio ;:- Rua 'Victor
Meirelles n. 26..

c

Ho�ário, das Consultas ...:. .das DR. AYRTON DE, OLIVEIRA
15 às�iS hS.,.(exce!? aO�:'aábatl�s) I

.

Residência: Rua, Mello lo, Alvim, DOENÇAS DO PULMÃO _

n, 20 _ Telefone 3865. TUBERCULOSE

GARCIA

Dr� G U E R R E I A O DA F O N S E ( A
;

•

chCefe. ,d.,0S;r��ço.de Otorino do Hospit�l I'de Florianópõlis ,- Moderna Aparelha- ,

gem Suiça-eNorte-Americana para Exa-
'

rne dos O'lhos. Receita de OcuIos por ,�

Refrator Báusch- Lomb. ,Operação de'
Amígdalas .. por processo moderno"

CONSULTORIO ' RESI'DENCIA
Rua dos Ilhel1s' l;!t -ca�it Felipe Sehmidt 99

FONE' 2366 FONE 3560,

EDITAL DE MATRiCULA
Comunico que- se, acha aberta a matrícüla pa ra

crianças de ambos os sexos, de 3 a 7 anos incompletos.
O Jardim de Infância, í'uhciónarà em dois turac».

pela manhã. e a, tarde.
,

Os interessados na matrícula, de .cuianças,' poderão
dir'Igir-se à tua Bocnluva, lG4 ou pelo telefone 3.41)9 IH)
séde do Jardim.

"

.

O início das a:'u_j�'s se 'dará no (lia Lõ docorrento mêc.
lMPORTANTE� O, Jardim dé' Infância, possue eH

íninh{)net€ própria, par-a: -transucr
t� das, CDllJJÇ.a..s .a, dcmicilio.

,

A Diretoria

DR. CLARNO 'G.
GALLET'l'I

-----_---

-:0:'
ALFAIATE do SÉCULO

Ru;;Ti�:�e� 9 _I

ADVOGADO
Rua Vitor Meireles, 60.
.FONE: 2.468

Consultório ',� Rua Feliplo
Schmidt, 38 _ Tel. 380!.
Horário das 14 às 16 horas.
Residência - Felipe Schmidt,

n. 127.
'

----.,..------

Florianópolis-,_---

#lr#JE�EJ@@Elê:lF;;!êF1êT".r=�-::Iêr#1@EE!I§Jêf§

MotOt Marítimo «(PE11A»

,

f
EM

�lORNAIS
'�VISTAS
�ISSORAS

COLO('�"OS EM QUAL
':IUE. CIOAOf: 00 aaASIL

�'

Proporciona o melhor Penteado - corte de
cabelos qualquer tipo - Permanentes Frio

Elétrico, etc.. \
Rua Victor Meírelles, 18

EDITORA "O ESTADO.,.,-tTI1A.

N.o, ayulso
Cr$' 400,00
h 2-,00

ANUNCIOS

Kibe crú
. Gtão de bico com gergelin
Esp€ to oriental
Kafeta ao espeto
Coalhada sêca

Beringela recheada
Kibe Labanie
Abobrinha rechead.a
Homelete

outros pratos' a serviço LaAlém de

parte

SABIO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



eabi_ • o ••
Apelação criminal N.

8.796, da Comarca de Inda

ia!.
}:

fício do surcis, po� satisfa-
zer os requesitos 40 art. 57

se pode acolher a

(Cont. da 3.a pág.)
sua distribuição. ao consu

'mo, que no 'Brasil ainda é
feita por intermédio de fir
mas estrangeiras.
Tambem se considera' o

processo mais difícil e com

plexo ('e' todo' mecanismo
do Código Penal, ficando do comércio do Petróleo,

.I. porque exige uma rede
suspensa a execuçao da ps- enorme de revendodres es-
na de detenção im�9sta pelo palhados nesse imenso -Bra-

l)raZO de dois an� sob ac silo
NACIONALISMO

;..

seguintes cQndiçõ4s-·:, Muita gente de toda par-
I Manter. 'na vida fami "

te do País tem ido a Bahia

I·
.

I If" I
para ver o ,Petróleo.

lar, socia e pro ISSlOna , O Serviço de' Relações
'_onduta irrepreensível. ILl Públicas da Petrobrás faz
..:-. <.�.. . f prodígios de gentilezas pa
!�agar a taxa penitenciária j ra faciliJa� a0i'l visitantes o

(Cr$ 10000) e as tcustas do' conhecimento exato da rea-

"
. [idade petrolífera nacional.

. processo, a que �fl conde-
, Não faz tempo esteve na

nado, no prazo de! 30 dias. Bahia um senhor que veio

III. Apresentar .se· de três do l\mazonas para ver o

Petróleo. No momento em

em três meses a0 dr. Juiz que o Ouro Negro lhe foi
mostrado, o homem não con ,

teve a emoção e abraçou .'

s'e, em prantos, ao funcío
nár io da Petrobrás.

óleo poude ser visto,.. a -'- .Não tiro. retrato para es
mestra' botou em forma as trangeiros. Vá procurar ou
cr-ianças ecom elas cantou troo - Que é que vocês, es
o Hino Nacional em meio i trangeiros, estão pensando
l-rofunda emoção dos pre-

. de nós? E lá se foi o raí
sentes. '

vo;so nacionalista, f'aâando
Ao lado desses rasgos de e gesticulando, como se eu

nacfonallsmo contagiante o tivesse ofendido.
acontecem episódios engra� O baiano, porém, é um

çados, corno êsse que 'se povo acolhedor e atencioso,
aeu comigo em plena capi- como não vi igual em outro
tal do Norte. Estado do Brasll. Só tenho
Passeiava pelas ruas de a lamentar nessa viagem

Salvador quando me surpre, que a permanência' em Sal
endeu .

uma bela paísagem vado- haja sido tão -curta,
que (lesejei fotografar. A·' Espero voltar a Bahia
p!,o�tei; a Rollyflex, regulei para rever, seus encantos..
distância e luz e pedi a um (le:le.tar-ane com a paísa
preto que por ali andava gem tropical e sentir o ehei
;.'f(ra bater a chapa. 1'0. forte do Petróleo jorran

O homem me olhou con- do da terra para emancipa ..

trariado e saiu-se com essa. ção econômica 'do Brasil.
--...,..- • o

/ersã« da defesa, aceita pe
Crimesda homicidio de .nente avariados, O acusado .a sentença. recorrida - de
lesões corporais, cul- .ofreu também graves feri- ,;ue, o ácidents foi fortuito
pesos. Acidente de au- .nentos, L, muito menos, a alegação
tomovel : Choque entre Processadaa formação da ; v identemente, incabível,
caminhão de carga e ulpa, com as formalidades ie qu c I d' dmí� . e, u pa a e a a. mi-

locomotiva, em passa- legais, foi o acusado absol- rxístraçâo da ferrovia; pOI'
gem de nivel. \,ido pela sentença' -de fiá. ausencia, a li, da cancela re

Dever de vigilância do !9, sob o fundamento dé que i:,omendada nas passagens
motorista. Caracter'i- i ão agira- "com imprudên, de niveis.

zação, da culpa, por 'ia, imperícia ou negligên
negligencia e por im � . da", e que' "o desastre se

-ável, assim, por dois ho -

(Aut. is, erificou por obra exclusiva ...

níc ídios e dois delitos de

Direção de Milton Lei te da Costa e

J O RIS PR U DE N (I A
Rubens Costa.

Relator: Des. BELISA' - jado de madeiras, dirigido'
RIO RAMOS DA COSTA. l)elo réu, ficaram grande-

.as, não

rio, em que culpada era Il.

administração !da Estrada

'Vfageii�, DIRÉTí\ �
Fltl'",(NÓPÔL1S. - RH)' ,A�

.

3�s
FPOllS.-S. PAULO-,RIO :' \ 4".
IIPOUS.!: ÇURITIBfi"':RIO ,.(tOS SABS.

.
SERVfÇOS AÉREOS

r121171=IP 0,0 SU

\

ml1rgem da' estrada,
caminhão ,:rebo'que�

Cumpra ,se as formalída-
.erida pena, em um ano e des legais, devolva-se ,o

.seis meses de detenção, au·- ; rrocesso.
merrtada de 1/3, ou sejam I

!. anos de detenção, 'levadas I. Florianópolis, 14 de de- ,

em consideracão as eircuns_ r zemln:o de 1956. � I

,âncias judiciais dã art. 42 Ilercilio 'Medeiros \.,
......íflillllli....

.do Códig� Penal. O acusa ..
! Presidente, c,om voto

do tem bons antecedent�s,.1 Belisário Ramos da Costn

'�v..
I_I

'1'
. I'·

_ : ..

g.p

..•
KJ

I.,
mas a sua culpa,' seja· por Relator ,

_=
imprudência, seja por ne· I José do Patrocínio GaUotti -i:::-
gligência (falta de vigilân- I vencido: negaya �l'ovimep:;'o '. �B'-) ,) 1!ioII1IIIIiI_.:... ..... �-----..

c�),êacen�ada,easco�!à.a�la�o pua�o�i�a� ------�------�---------------------�

, ..•... .;...., " .
, ;equênc.ias. do desastre fo·· 1101' seus funclamentos, a de· •

""

. II. A .razão está, ,todavia,. d. :
['am graves, inclusive em (:são apela a. :.. _ .. '"

_.
' (.'

.

com o Ministério Público� -. •

,rejuízos materiais. Conc,s- Esteve presente: Milton • •
pagamento da taxa peniten· 'Não há como se' possa ne- 'I. '.

(e· se -lhe; todavia, o bene-· da ·Costa. . : .

' •

c.iár1o de Cr$ 100,00 (cem .Lar a I�esponsabilidade do ti'
" •

cruzeiros) e custas do pro- pelaC:o pelo evento crimi· PARTIDO TRABALHJSrA BRASILEIRO

'.-:.1. 11'ElE'R' &'
.

__
.

"-.C··I.'".·a·". ',' "'-'11:.1cesso, como incurso nú .0so. As provas, coligidas DIRETO'RIO MUNICIPAL DE FLORIANO'POLIS
_

.

sanções do al:t. 121, § 3.), :�J1�(s!I.r.:.lr:toS,qudee af���t'I'aegste.ãdol.a� CONVOCAÇÃO DA CONVENÇÃOéombinar�o com o art. 51, ".

§ 1.0, amb� do Código' Pe- I �J"� "�I, exclusivamente, E DO 'DIRETÓRIO : I
Ydl. Concedem -lhe outros.' rrercê da falta de precâu, O'i! •

sim, a suspensão da execu- t;ões' por parte do motoris- r>..e ordem 'do Sr. Pr.esidente e de acôrdo com RIYe- :.-/ ....... . .' I
c:ão da pena privàtiva da li -,

.a elo caminhão" - diz' com 'solução da Comissão de Reestruturação do Diretório : M A T R I Z : F I L I A L I
berdade, pelo prazo de d,or� f ,:cêrto, à fls. 60, o dr. 1.0 Municipal do Partido Trabalhista Brlasilediro;1e Floria- I Rua Felipe Schmldt �3 Rua Colis.,Mafra, ..� .

I-(2) b d·
- ,I S b p. . d " G . I d nópols, fiCam convocados os Srs. De ega os e r:especti-. FONE - 3711 ex.' POSTAL, 48

-

. anos e so as con lçoeOi ... u .. Iocula OI ela o
S I d" D' t" D' t 't'

�

P
.

.. • _

. .. I ,,,.,, . .

!
vos up entes _os Ire OrlOS IS 1'1 aIS e aroqulals • •

?(hante estIpuladas, nos Est.ado..O auto de venÍl-
para, n.a

forma do art. 25, § 1.0, d,os Flst�tu1los, se teuni- I :
têrmos do qut;! préceitúa o. eação do loeal do aciden·- rem, em CONVENÇÃO MUNICIPAL, no próximo dia • •

arL 57 do mesmo Código. ,I e", demonst.ra as perfeitas -2.6 do, corr.e:r;te, �lomingb, _�s 8,0� horas, �a séde d� Par- I
.

.
'.

.
.

_ ,�,. , I·

:f�:;:��iif.:�S;�;:! ;�:���:.�:������;,� �:;;ea::�:::::U�::Rl:' :c:::hberar 1- ACESSóRIOS PARA AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES -' i
Promotor Públic'o'd� Coma:r

'

ria capaz de chocar··se com' Fica, ·o.utross4n, convocado o novo Diretório Mu-,IA '

I d C / P d', �I
-

. "..
I

. di I aI às 10 00 I
cumu a ores orrentes p pneus anos acamurç'a os :

éa de Indaial, como incurso' (' trem no referido local" e I
lllclpa pa�a, se reu��r, no m:smo a e. oc, " Amortecedores Cortiças em folha Pàpelão hidráulico

I
.

. i horas a fIm de, dehberar sobre a segumte ordem do
I

.

A b I
nas penas do art. 12!, § 3.0 (iUe "pode-se' afIrmar, sem 1

dia:
' Amp�rometros Cruzetas as esta

Ido Código Penal, pelo fató I
J -eceios c:e errar, que ,o de· I a) ELEIÇÃO DA COMISSÃÜ EXECUTIVA; I Arruel�s. Debrum parà

.

grafitado

de haver, no dia 8 de outn· sastre em ques,tão fóL pro·· �) ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE PAR- A�����;o:rranque Di!�::!:-lama: ��::��:s ' •
l-ro de 1952, no 'lugar deno· \'ocado únicamente pela imo TIDARIO. aEaterias

.

Disjuntor' Plásticos

"Iminaria �'Encano", naquela prudência do môtorista do �ão haven.do �úmero, em primeirha co��oc�ÇãO, a

:Bobinas Encerados Pneus- pretos
. _,," reuniao se realizara, em segupda, uma ;ora, pOIS, com O.Bombas. Esmeril faixa branca

Comarca, num cruzamento é:amll1,hao. (fls ... 5).- I quOalquer número.
.

.

'

•
•• . de gasolina F'aroletes. .,."

jda li:��la férrea com a es-
.

O mesmo c�ncluiu em Se.ll . Florianópolis, 22 de Janeiro de 1958
• de'ar Feltros it" Polidor

"

L',�c1a (:e rodagem, pelo �ual relatório, a aútoridade poli· I TELMO VIEIRA RIBEIRO : de. engraxar Ferramentas
:..:... �

Porcas

II Secretário. .

vinha dirigindo um cami- daI que p�residiu o inquél'i- • de água }'iltros Rebites

nlli,::J de carga, de sua pro· to. (fls. 19). A testemunha
I "lér=Ir;:::t-r::::;JdF_'F?Pr..=lf:#lPP@EE,=.J,-,Borrachasp/freioFiosReflectores:

- - - _.=,
'I •Buchas Fuziveis Reguladores voltj:lgem

Pl'iedade, causado o descaI'· Celeste Ponciano da Silva, í1 Pedimos aos !10:,SOS dlstllltO� .1eltorE:l> o �b.se�

Jl�
• III t- f � t .Buzinas Gachêtas ;r�:. Remendos

I'I'lanlen' to de uma locomotl' - foguista da locomotiva si-
I

quiu de pre.encherenI o coupon :!balxo e L'eme e-.o a -'1 • -

R
A'

,

I t !. Cabos àe bateria, Graxas esistencias
•.

t d d'
. nossa Redação a fin� de "úmpleta:'1los, quan.o an- • Rva, com a qual se chocou, I.IS ra a, IZ. que o maqUlS· '. 'Il • Calibradores, Graxeiras otores

I1 d d 'd t t K' t ·t
•

trA tes o nosso cadnstru soel,d. ·1 •• CaAm'aras de' ar LaAmpadas Soldas
resu tan o o aCI en e a a Irs en apl ou por e'l '

. .....;.
.

'.do d
. �

.. ..Camurças Lanternas Solução plbaterias ·1morte maquinista :.. a vezes ao apl'oxlma,r .. se ,.0. .Kome ,
, ....••.

L�i
Limas para Terminais _

.

I t· Af so local do desastre', � a tes-
.

mi
1 :Canaletas •

mesma ocomo Iva, on
• Chaves platinados' •

Kirsten; a morte da menor temunha Echebart Wolff. . ,................ .

I 'Cimento p/radiador Limpadores-parabrisa Tintas I
Carmen Evelina da Costa '€i que alí chegou logo após, : Cólas .• Lonas para freios

.

. Tubos de borraCHa I
tendo ouv·l·do· al'nd'a () "e's··

I J.\tJii.e ,

,

"m' !Co.ndensadores Macacos hidráulicos \ para gasolina ••lS!sões corporais de nature- ...

f·'
't I Conexões realejo de cóbre ••.za grave em Adolfo Costa e trondo" do choque, a 'rma i �ai ' ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .., ,..

(;) p/cano gasolina simples :I.� ;Uniões para can{}s de 1Norma Costa, pais da refê· "que ao motorista _cabe úni -

I :Contra-pinos Mangueiras "gasolina
rida menor,' e que Gom ela camente a culpa do desag ..

: : Cópos para Mólas \ .1
'viajavam no, caminhão du tre, pois a visibilidade é : bomba gasolina óleos lubrificante Válculas •

. •

t d
.

I _Carreias para para-freios :� Vélas ••acusado. Tanto a locomot!- boa e samen e por um, es· ..
I " ventilador para amortecedores' V-idros -

va, que desprendendo -se _'dó cuido ou negli.gência, deixoLt '

• :
,

- I . Emprê,::o I)� cargú ,...............

•• :resto. do comboio, tombou ii �:e observar a aproximação. : .
como p: do t'rem". (fls. 11, 17, 41 e I Cargo do Pai tl\iãe) •

. •

ca)rre.! tllv). ,Diante de ,tais pro·l
•...5lêêªFJ@@r#I@êr::-�:::Jp...r§:Tn::: t , ·f•••G�Q6�•••a ,

Suspensão condicional

da pena privativa da

liberdade. (Art. 57; "C.

P.).
Vistos, relatados e dis

cutidos êsteg autos de ao:

pelação criminal N. '

....

R.796, da Comarca de Inda

ial, em que é apelânte.a
Justiça Pública, por seu

Promotor e apelado Lidio

.nsistindo sobre tudo como
, ,

;á o fizera durante o sumá·

mesmo Código; e a pena a ele Processo Penal, deverá

.iphcar -se é somente' uma realizar-se na Comarca ele

Z,elas, a referente a uni. dos «r-igem, sob a presidência

homicídios, aumentada -de do dr. Juiz de Direito.

:,/6 até metade. Fixa-se re-
I

Senhora:prudencia,
II C. P.). Ia fatalidade".

lesões corporais, culposos, de Direito da Comarca, in
l:ependentemente rHe intl.,

ILação, afim de informá .10)

cl.a sua conduta e 'atividades

profisaionais, A âudiên�ia
destinada à leitura.' da pre·

sente decisão ao réu, para

os fins do art. 763 do Cód.

O informando nos disse
que tambem não, poude con;
ter suas lágrimas.
De outra vez, uma pro

fessora do interior levou
seus alunos para conhece
rem o Petróleo brasíleíro.
Recebidos pela administra
ção da Petrobrás, foram le-
,vados às regiões produto
ras do Recôncovo. Quando o

.(

Vença
Galhardamente
A- Menopausa

Usando

III. O apelado é reapon-

Concurso formal de

delit�s:- aplicação da
Inconforrnado com a de

.isão, apelou para esta ins-
)'l'evistos nos ar-tigos 12!.,
� 3.° e 129, § 6.0, combina·

pena, de acôrdo com o târícia o dr. Promotor Pú (iOS
.

com ·0 art. 15, inciso
Art .. 51, § 1.0 do Cod, plico, susfentando que "o

j T, todos do Código Penal,
motorista Lidio Ramos pro-Penal.

Ramos:

, ec\era culposamente; por

.mprevidência -iàdeseulpá
.el e por "infração flagran;
.�0 do dever de vigilância"
fls. 53). Contra arrazoou o.

.lr. Defensor Dativo, pela

.onfirmação da ·sentença e

Trata-se, todavia, de CO!l

.urso formal de delitos, nos
têrmos- do art.' 15, § 1.0, do

'e 'Ferro Santa Catarina,
�

,

. \

ACORDAM, em Câmara. J'que nunca se preocupou de

Criminal,' por maioria de alocar na passagem çle ni·

�.rso para; reforman�o a

sentença de La instância,
(:ondenar o apélado a dois

(2) ,anos de detenção e ao

foi a causa do evento". (fls.

Regalador
votos e consoante o pareceI' .'

el em questão, a necessária
do Exmo. Sr. dr. 1.0 Sub- ,uncela", como determina ri'

PrOCUl'adOll Geral 'lio E·sta· .' lei,. e qUe "a faUa desta

do, dar provimento
/

ao re..;. �oncela é que, sem dÚvida,

.

Gesteira!-

56).

_,

Kofa Marte 'sempre preferida
'v ,,'
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o ESTADO - O mais antigo diário de Santa Cat�?;ina------�._------- Florlanópolis, Quinta Feira, '23 de Janeiro de 1958 �

,
.

.:,:... VIAGEM� COM' SEGURAMC!'-
-

E .RAP"DEZ
· I,

Só NOS C0N:FORTÁVEIr; MICRO-ONIBUS

DO

RÁPIDO "SU[uBRASILEIRO"
Florianópolis -

Agência:
Itajaí -:- Jojnville - 'CuritiL�

Rua Deodoro. esquina
Rua Tenente .Silveira

Filial "A Soberana' Disrrrtc OI) Estreito - Ctt:.... .:
I

"A Soberana'" Praça 15 de ll�vembro (- esquina
'rua Felipe Chmidt

-------

·M O' V E' S EM 6ER A L

-8 O 8··8 m a r k
VISITE A. rt os S A LOJA

Rua Deódoro, u o J 5 � Tel. 3820
,,-----------

V E N D E-S'E
.uma casa, situada na rua Gonçalves 'Dias

do Leal, �ti'eito) Preço' 'C;:$ _ 70.000,00.
Tratar delo telefon-e 3811.

/

" 1 ,

-_-------,-------."_-..
-------_.---.;-----------,"

_

.

'

N2 tC 5 i)JJi �F7i' _'W--�

(e(oebo;l1ó.-.o Clube
I,.A�'A.IO$

Florianópolis, 16 d� ja- dos Industriários neste Es�
,] ciro de 1958. J rado, no,ano de 1958, a qual
Temos o prazer de comu .. ; ficou assim constituída:

nicar a V.S. que, -e�_ data l' Presidente: Éwaldo Mo.

Catarinense, órgão dos fun
,'ionários do Instituto de

Aposentadoria e' Pensões

2.a Secretária: Rita de vio Maria Fernandes
Cáss ia Vieira de Có-rdova Diretora Cultural: Isol-

I Diretor Esportivo: Otâ-

LO 'I'ésou tetro :

Gonçalves Pereira

Serra
-

Costa

Servimo-nos

Alcíone Tietzmann para apresentar-Iheos nos-

Membros: Helena Simone 80S protestos de considera
Ferrari e José M'urillo da.' ção e' apreço.

I Rita de Cássia Vieira de'_
do ensejo," Córdova - '2.a Secre.árta

o qoe pensa•••
�

1

i
"

-

I

\

, PÉROLA RESTAURANTE
, (RUA 24 DE MAIO, 748, ESTREITO)

Comunica à sua distinta freguesia que reabrirá no

(Ponta iH'ÓX:�lO dia 10 esperando merecer a, preferencia. com
- que sempre foi distinguido, e deseja-lhe bôas festàs e\

I
um _llróspero 1958,

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

2. o Tesoureiro : João S.
Cascaes

ce 2 ..o corrente, em sessão s imann Orador : Telmo Vieira Ri-
:le Assembléia Geral, tomou 'Vice-P):'esidente: - Altair beiro
[,osse a Diretoria que re-' da Silva Cascaes Sobrinho Diretora Social:' Maria
rerá

'

o Clube Inapiáríos 1.a Secretária: Maria do da Graça Macuco
,

Céu :-Tolentino de Souza

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PEN
SÕES DOS EMPREGADOS EM
TRANSPORTES E CARGAS

Hota do 6ab. do'Delg. Reg� do!APETC
O Dêlega do Regional do Instituto de Aposentador+a

e Pensões dos Empregados em Transportes e Cargas no

Estado de Santa Catarina, retificando Informações ôn
tem e hoje divulgadas sob sua responsabilidade, torna
.')úblico, para conlrecirnento dos interessados, que a /:_=_realização das provas dos concursos para provimento

.

, �r#lêr=Jfélêf#Jê@êêêr:::=J��J'
nas carreiras de Contador; Oficial Administrativo, ,AS-I' 'r"

Pedimos aos nossos distintos �eitorer-. o'�-bsc: illJsistente Sociál, Estatístico, Estatístico Auxiliar e Es-
,

I � quiu de preencherem o coupon 'lbalxo e .emetê-Io a �;!n-ítnrárío, e.u.io .início ,estava.'�arca.do J?a:a o dia 16 dl\ A Un'l·Yerslada.l.e de ill n?ss� Redação, a fim de '_'omp!�ta:'1ios, quanto arr- í��"corrente, fOI adiada ate ulterior deliberação por deter-
_ _

U� t es, o nosso cadastro soc ia l. :í'minacão do Exmo. Senhor Ministro do 'I'rabaeho, Indús- '

S , (,'
a

' iiI qtría � Comércio, conforme comunicação felégráfica que
' an a �a arlna e a m Nome ", . , , . , ' ..... : ..... , . . ... !�:

�L�:�a' de receber dó Gabinent,e do Presidente do Instí -

Liberdade de I � Rua .',., , .'.. , , .' , . , . , , _ , , . , ... _!n -

Elorianópolis, 15-1-58 ./

(ATEORA
Vem se constituindo em

sintonía quase que
-

obriga-
tória dos ouvintes o pt·o- ,

grama que a Rádió Guaru- U. Data do n asc imen to .' '... ," . . ,,'" .. ,

já de Florianópolis vem a-

�
,

I,...nresentando tôdas as sextas Ê�tadc .ivi! " ,.... . . ., .. , .

feiras, à, partir de 21 horas
!lI

�

.

sob o título SALA DE VI- � '.

'

i

3����to pelo�
. que tomam

:

IUJ
Empre:!o o ; carg o , .. ,;

, " , �
parte nas audições <;omo mi Cargo do Paí {!\1ãe) .. ".:., .. , ,.. . f M��:I��di����nJ�sal:dei��t�l�:'� .dê_EJ_ElFJ@@r-_:::J@@r-dr§l:r:3Sn;.
grama têJ'Y!- se constitu+do rEM 'l, E 6, �,L lU D �_\em verdadeira atração pn- J _ n Bt
ra os ouvintes da "Mais
Popular".
As mais representativas

figura§ "da nossa �cultul�a
têm desfilado suas ímpres
sões diante do microfone dr.
mais poderosa emissõra Ch-
tarinense.

.

Na próxima sexta feira,
o rádio-reporter José Na
zareno Coelho - produtor
(lo programa SALA 'DE VI
SITAS, apresentará aos ou
-vin tes de Santa Catarina e
do. Brasil, uma audição de
gala, pois, homens de ele
vada cultura tais como:
Madeira Neves - Henrique
�,todieck - George Agostl
n ho da Silva e Osní Régis

J estarão revelando suas oní-
níões sôbre ",A UNIVER

I SIDADE DE SANTA CA-
I TARINÁ E A LIBERDADE I
, DE CATEDRA".

I, - Promete ser das mais

1 atraentes, a apresentação
na próxima sexta feira,' à'l
2! hs. pela RádIo Gl1�ru.iá,
o programa SALA DE VI
SITAS.

'_ Viajante
-

Grande organização Nacional tem vaga para um

esperhnentado viajante' conhecedor do Esta-do. Ótimas
ioadiçôes de Trabalho. Exige-se carta "de fiança e ref'e
.ênc ias. E' favor não se apresentar não preenchendo as

'ondições aeíma.
Tratar, diretamente; com o senhor Azevedo, Rua

Fe!iTj� Schinidt, numero,' 45, Terreo, das 14 às 15 horas.

Lauriano G. Almeida
Assistente do Deleg. Regional - Resp, p/expedien

te da D. Reg.

da 'I'remel

UMA BICICLET�, MA�
CA BRISTOL, COM APE
NAS 8 MESES DE USO. i

PREÇO DE OCASIÃO; -'

3.500,00, à vista, ;
Tratar nesta Redação,'

-

com o sr. ARGEMIRO.
----_.__._--_ ..._--

•

I
-I
iI
•

I
•

i
t-
.-

I
._
.'

I
,.
.. --

•

25 -- sábado (tarde)
26 - dominst o

. - - -- --�---

Pui _.:.,.
\..

•

===]1

\

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

Departamento· �8 Sau�e Pu�1ica
Farmácia Noturna
Fal'máéia Noturn-s!

nna Trajano
n li:, Trajano

�/ O .serv!ç'l noturno será efetuado pelas farrpáciE,_:; �;;,pto Antônio, Notur-�
na e Vaória, situadas' às ruas Felipe Schmidt, 43, Trajano e Praça 15 de_
Novembro, 27:

.

O plantão diurno eompreendido entre 12 e 13,30'horas será efetu:Hio,
pela farmácia Vi,tória,

5 e 19 (d;omingos)
12 e' 16 (dbmingo�)

ESTREITO ..

F:1rmácia Do Canto' Rua Pedro Demoro, 1.627
Rua 24 de Maio, 895Furmácia Indiana

o �ervi-ço noturno será efetuado pelas, Farmácias DO CAN'ro e IN
DIANA.

A-presente tabela não poderá ser alt.:!rada sem prévia autorização dêõlte
De�part'lmento_

D. S. P., nóvembro de 1957
Lijiz Osva� -

::_.:.:. ",

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



por AL NETO de -rlo Presidente Eisenho -

'

com uma economia calcula- Cosméticos para o pi"eparo
. I I

No grupo de. Indívídnos wer.
�

da em 435 bilhões de dola _
das unhas

scima de '60' anos de idade Isto acaba de ser demons- res. Para melhorar o aspe�to
.

. � .

'que sobrevivem um ataque trado pratícamente pela via; O Presidente chefia um das unhas emprega-se uma

d·
. gem ·.de Ike a' Paris, a fim govern�" de maI's' d'·e· dois s.érte' de preparações de

cal' iaco, mesmo s·eno, por "

.

mais de oito semanas, a ex.
,Ce presíd'irv a Conferencia milhões de funcionarios. cosmética. Esses produtos

':pectativa de vida é a nies- da' OTAN. E' ele o comandante em são aplicados no decorrer

ma qUe entre pessoas que
Não há sintomas de insu- chefe de forças armadas qu.e cas diversas fazes do prepa-

pão sofreram tal ataque. ficiencia coronaria nem do zí ingem a cerca de tres mi, ro das, unhas, havendo da

Ao mesmo tempo, o indi- miocardio. ihões de homens. parte do publico aãgumas

viduo que teve tal ataque
lião está, somente por isso,
mais sujeito a ter novos

ataques do que 'aquele que
nunca teve ataque algum.

"0 Estado:' o mal. antigo OIArl0 de Santà C.tuba.

um como do outro � empur
rar a cutícula e abrir o ca-

:\'lergjias (ardor, coceiras, quer conselho sobre o tra

c(;.o!emas) em qualquer par- tamento da pele e' cabelos
minho para o corte da mes- te do corpo. Se isso aCOl1- ao medico especialista dr,
-rna que será feito com uma tecer suspender o uso do Pires, à rua Mex1co, 31' -

t�s'o:l'ra. ou aheate. Nos Es- preparado, Rio de Janeiro, bastando
tado, Unidos alguns fabri- enviar o 'presente ,artigo
tal: tes aconselham o uso, ' NOTA:- Os nossos lei - deste jornal e o endereço
s.penas, .do removedor qui- cores poderão.sol íeitar qual- completo para, a resposta.
mico. Ha pessoas que ,se- - --'_ �-

.

�= "':u:Pi;?: P'O:ti�:,�: r:a-�,�C;-n·l��I1J--�·l·�·I·,.,f "11
.

�r I; '(l'"
. A �. l'

.f�r cortada cre�c_erá I
mais, _"

.

"
"-

�,. '. :,; .

'I

.

"*
.

_',� ::j' .'
.�

,,'.
,

E uma superstição, porem' CJ 'I L M � R CiÀ"R' V,A L' H O "!J

sem 'base fisiológica. Ao la- .1\ '

\;� ;�,6 I'·, "f .�N ,;j
Agora é Bento Gonçalves que nos dá mais um ro

.nance.da.amor.i'E .tôda a população está empolgada com

) nomance. dei uma bela ciganínha '1<}e HLanos" de, lustro-
.

<as tranças e-mansos olhos de amorj com um-jóvem -ope-
rário clé uma fábrica -de' harmônicas. 1

,
t.. .:

:, Ela,:,Ester e ele .Leovíno, A tribu nômade: chegou
l(h,oi'dade\, montou .sua. barraeasprôxíma, à residência ·do
'lOÇO. Cruzaram-se e o grande- mistério foi revelado a

mbos. A zíngara, delicada e- cardíaea, transformou-se
. .m mulher .apaíxonada. E o operário sentiu-se tocado
f-'elasJoo.r:das 'evocadoras e plangentesr.tsansformando-se
também' e!ll mstl'U1'l'lento de- um amor impossível) pelas
tradições ciganas.

·Reselve)/am fugir. Ester ._abli1\donar,{a tudo: seus

pais,' sua tenda, a vida andarilha -pelo ,jóvem .que conhe
cera há. poucos dias. Preparada a-Ngar,i'veio logOo a�,de

,lúncia e o jóvem casal caiu nas malhas da lei.
. A 'cidade, a esta altura, já tem conhecimento dú

C::l1polganfe rOomance, e .tanto Ester -como Leôov�o são'
,igu.ras que estãOo mereaendo a simpatia ·de todos. Opa:
2 os irmãos da ciganinha quizeJ;am ensinar certas re-

16ràs ao raptor, mas este ficou sob custódia em sala d��
,polícia,.

.

75 por minuto, com regula ..

r-idade. já está áentado no escr-itoro

Às 8 horas, Eisenhower

do dos preparados já cita-

e, 130" ,Ele se levanta, em geral, duvidas sobre a nocividade
A pressão. aeteríal .

O·t d é d as 7,30 da manhã. \ UU' não dos cosméticos 'in-
80. rr mo o. pulso . e

clicados 'para essa fin.alida-
d.

de. A fim de pôr a questão
" .

nos seus «levidos pontos

Assim é, que nem 0.' ata

que de setembro de 1955,

Ike,' que pesava 168 libras
,

antes .zla. operação- de Ju-

nho de 1956,. pesa agora . '.

nem a operação abdominal J.73.

de junho de 195�, nem a pe- ,Assim, em boa saude,
quena oclusão cerebral- que acha-se .ele 'capacitado pa
teve no 'mes passado, afeta- ra governa- u,ma nação de

ram profundamente a sau- 172 milhões ·de habitantes

Maria lieonete Martjns

Boa noite, ,amor, boa noite. O apêrt'O.suave
De tuas mãos que guardam mmha-mão ...
Miriha alma cheia da dôce impressão.
De uma infinita paz, tranquilidade.

I
I

Boa noite, a�or. Não sabes' que' a saudade'
Envolve. todo 'O meu fiel coração
Quando os minutos se acabando vão;
Se não te vejo, morro de. ansiedade.

Boa, noite, amor. Não vês que eu te. amo tànto..
E� que êste amor eu sempre mais ,bendigo .. �.
E' sais tão. calmo, ao ver rola1'l meU" pranto.

,
'

São lágrimas felizes, ·eu te digo;
E vais embora, semi notar, no entanto,
Que esta alma e o cor-ação seguem contigol ...

,
,EXAMES DE ADMISSÃO: Documentação: Çfrti-

.

- .

de lidade (11 anos, até 31: de julho de 1958); 4te5,
tado recentemente de.. va-cina; Atestado. ·de,.; saúde; Ates
i:a�o de 'curso primário completo' ou d.e curso 'e�'fUiV'a�'
leBte·. �:'\.

'!lo.dos os ,Qocumentos isentos de sêlo, mas com fh'
Inaé' reconhecida.

, Inscrição: Cr$ 100,00.
H']:POCA:

_EXAMES 'DE ADMISSÃO: Realização: 10, 11 e 12
de f.evereiro; Inscrição: 16 a 31 ,de janeiro, .das 8 .às· 11
hm:as; ..

Documentos, etc., _como acima.
I

GINASIO E.·COL.GIO
'EXAMES"ESCR1TOS: 16 a 30 de no.vembro;
,EXAMES ORAIS: 1 a 12 de dezembro.

. ',NOTA: _ Q1..lem tiver ,f�ltado a exames por do.en

ça, fará 'o.S exames de 2.a CHAMAPA logo que esteja
restabelecido: Quem 'faltar por engàno; atrasOo, etc., per
derá, q prova e t.brá grau .zero. (Porto 501, art. 61, § 2.°,
letra c) .

NOTA 2 .:..... Para efeito. de prestação ael exames, OoS

alunos devem ESTAR QUITES éOMA TESOURARIA
.e ter_,fr�quência de 75% (Port. 501, art. 57).

llEXAMES"DE:;SEGUNDA.'ÉPOCA, GINASIA'IS
,

E COLEGIAIS
� . ..

Até 31 de Janeiro, - Po.r exame, Cr$. ,'. inscriç·ão:
50,00.

,];)at;:ls, do.s exa,mes: dias. 12, 13 e' 14 de f.evereiro.
, Transrerênc'ias:. Janeiro e fevereiro.
·"NOTA: -_ Às' transferências sejam pedidas antes

do 'dia '15 de fevereiro. Documentos ped�cIos entre 15
28 de fevereiro, .pagai"ão uma sobre-taxa de Cr$ 50,00,

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

..MATRICULA 1958
1. - Datas: Cursõ Colegial.L dia 1i-2�58..

,

'Quarto.s e- terceiro� anos - 1'8-�-58;'
"'

.."� ,

.

"Segundo.s .. anos-- 19-2-58.

II P.rim.eÍl:os aJ1.os e C. Médio - 20-2-58.
II Matrículas atrasadas _ 21 a 26-2-58.

: 2. _i Para efeito. _de matrícula, se exígirá:...
I

a) 'Documentaçao completa, inclusive ,duas fotogra-
fias 3 x 4; . ,

.

b) .Quitação Militar, para o.s.aLunos,·de 17 'anos ou

�ais;
c) Pagamento da primeira prestação.. "

INíCIO:DO ANO'LETIVO de 1958: '1.>0 de�março, às I' �8 ho.ras. -,:EXPEDIEl'fTE DA SECRETARIA
, 'Tempo. de provas: Das lO. às 11 hOoras. .

'

.

,Janeiro e fevereiro: Das'IO às ll"'horas.
.

Na, época d�s.matrículas:· Inscrições, das 8 às' 11 c

das H, �s 17 horas. 'Aos sábados, ,das 8. às 11 .. horas) .

,Eer..las.da'.. Secretaria: 23 de dezembro a 7 de janeiro.
,

MATRíCULAS PARA O CURSO MÉDIO'EM 1958
1) Os alunos que deseja�em 'frequentar o CursL�

-Médio em 1958, deverão' pr�3.tar um Exame no dia 5 dé
·fev·e:reiro, de Português às 8 Roras e de Matemática às
14- horas.

.2) O: Exame versará s&bre a matéria do 4,° ano

.elementar.
3)' Inscrição para ês.te Exame,de 16 a 31 de, janeiro,

das 8 às 11' horas. 'I
,

' 4) A Matrícula p�ra o Curso Méd10 depende da
,aprovação neste_Exame. I

5) Os alunos que fo.rem reprôvados 'no Exame dê 1
Admissão. ao LO . .ano,;ginasial, só poderão frequentar o J
9)) s Médio se êste. Exame apresentar ,base suficÍente.. I

L a Casa Branca.
Das 8 às l), ele estuda

um relatorIo sobre as condi

ções do mundo em geral, 3

iê a correspondencia que

precisa de atenção pessoal,
Das. 9 às ,11,30; Eisenho

wer conferencia com 'fun
danarias ou atende visitan
Les de grande importancia.
Às quarta-feiras, ele dá

passaremos em revista to - dos podem ser usados co

e,os os atos praticados- num mo removedores o fosfato

.ratarnento das unhas �(ma.- tr isodico na: base de oito

r-icu re}, citandô os i'rjéove- por cento ou a trietano.la
.iientes advindos que} das mina a dez por cento. Na

preparações .como' do' ma- ocasião do emprego dos re

ter.ial empregado. \

movedores é .pr.eciso evi·ta��

a) - Limpeza das tllIlhaB: wms_ar dano á matriz un

.itillzam-se sabões li<luidofl gueal situada em" baixo da

ou em 'pó ou mesmo. peda- raiz pois é a 'parte da. unha

cos de sabão -colocados I composta d-e tecido suscep

�,�l� '1'eCi�iente' comam, do. Ú,v.eh�e ptfecção, �aí pr0-
tipO de tigela ou xtcara e \'mdo uma deformIdade no

.• 1 ' •

cinde os' ,dedos. repousam por �cescimento ou mesmo perd�.
1.1 li

.'

a'Igum tempo', para 'a;molecel' ,otaI. chMunha.

,l cutícula (pele dasmnhas). .' c'). --Brànquead.ores: a-

uma entrevista coletiva à

�mp'rensa, nesse horario.

Às sexta-feiras, é itam ..

bem nesse horario - de 9

às: 11,30 - que ele reune o

!!'��biFlete:
nas 11,36' às 13 horas, o

Pie.side�te ,r.e�p�ride -c�:r:t�s,
dita drdens _e fàz despaclibs.
Das 13 às i3,30 Eisenho ..

b) - Removedo es -da pi'esentam- ..se" sob a form�

cutícula: são tamb�m cha,: .

de .Crem�,. pasta ou mais

wei' almoça.

pode. descançar uns 15 mi

P.lltos.

Das 14,30 às 17,45 O Pre-

mados so.lventes e consistem Illodernamente de um .lapis
em soluções aquosas e gli- c .se destinam ao ,bordo li-

ã
O povo, 'por sua vez, nãOo admite que ninguém 'tn-

cerinas de alcalis fortes e vre das un.has_.São fabdc -

� que num só fiOo de cabelo. de Ledovino, e ameaça qual- ,

Das 13,30 'as 14,30 �orall, (!ue têm a propriedade de dos com pigmentos p.ulve- cluer elemento_ da, tribu que lhe qQeira falZer, mal.
'

ele descanç::t. ·0 medico __ 2.tuar sobre a queratina, l'l�lentds inertes tais, co- E' a velha, história que se repete, noutra latitude,
dr. 'Sn'Ydel' _ .gosta que Éi, �ais como o hidt'oxido de mo ji)' óxido de 2Jinco, dióxido ..:om o.utras vestes e com outros perso.nágens. Entretan

f!Enhower se deite desnudo,. potássio ou o carl:1onato de de ,titanio, caolim,
..

tall!o, to, os sentim-entos são os' mesmos: o amôr, as conven-

,

I 'f b'
, .

d ções, Cf .egeÍsmo e o ódio.
,

.

durante uma ho.ra. Mas o f>ó.dio a dois ou cinco por.
.. am em a. agua oXigena a

"'. Quinta-feira: agora" 00 juiz decidirá sôbre o casan{en-
Presidente muitas ve2Jes só .::ento. Quando 'se usam so-I i:oderá ser usada. .

.

to. Várias coletas. populares estão'SEl;ndo feitaS' .para 'cus

luções fnlJcas obtem'-Ise <): d).;_ Descolorantes: des,:, tear o .enlape de Ester e. Ledo.vmo.;·O pOvo, ingênuo e

� l' t d I d llinados"para ti-rar as mau- bom, está comovido, e tran'sformou o Cas<) em! coisa 'pú-(.,esp.renc tmen o a pe e e
l'

. '.

I (. has ,de .o.rigem externa (fu.. bIca. .

.

um modo suave. Aumentan-
I I . , .

\ Se a ju.stiça,é bom�"Senso. vendo"do povo emanada
, . j , I 'lTI.cI,·tl'nta)· 'comfl'ejlR-tse rlP '.'

sidellte trabalha no escrito· �o-se a porcentagem do· al- 1
' , ."

J
:e Deus, cr.eio. que o. ,magistrado não terá 'difi-culdade em

rio, conferenciando com í ali ha um de sagz:egamen-.
I
L�I'POS .(Jo�� os a�i��s oxa;, �ulgar o caso. E. outra d�rminaçãa, lega�" qu: não a li

funeionários e,_ alguw-as ve. to da C�l �jsü�a,<;,(p..o.risso de-. 11I�O,. ,acebco, .CltIl.CO�' 0." I �erdade pa:a o enlace' �a� ,r,esolveraa ·S1.�açao de p�o-
b d "'t t ·).;·C'

.. � 't� d')� 'h. ��

l' .:n' , e lnBSlcoS suco :.de hmao (-, :fundo. amor el.1tre os dOIS. Jovens de condiçoes e de, VId3
;Ies, rece eR' o VISI an es ve "er eVl a .0 .' vS' so ve .. :- d'

" '. '1m
c �;-. '.

�
- .. , "'rc,'

,

.

_ ..... '

. i I ai água< mdgenada tambem

I
Iametz:a: ente opost�., .

'l
.

'''. ,
.

Ilustres.

I
tes sao aphcados por me.o

,
.

O velho e rode· Nicolas delxe a moça' casa·r.·A ,bar-
Eisenhower deixa o escr�- de removedores mecânico;;' ;;erv,em. raca não escutará mais o 'riso -crista1ino� da' bon.eca:':�l-

boda à� 18 �oras, e .geral

'I �úe se apresentã.m.. �ob a! r

e) ._0 :ol!d�res: usado�: g��a, ma� o. coração �e pai ficará maiS soceg�do em

sa.
-

mentEl Janta as 19,30. forma de um paiuzmho de ,e preferencla em forma de be �a �ehz, _casa�a modestam�te, ..mas co.m quem ela

D
.

d' l�' l'�·, ",. t, '\ pasta ou pó. Compoem-se (le queira. E-por candade, que aSSIm seJa, para que ai morte
epOlS o Jantar e re- alanJeua com uma ex re- - -

t
. -, d

� . ,

l'.

1 f 'r ,"d d
.' ': ,nao cor e o l'1S0 e nao traga oreS'maIOres, mco.nso a-

'vistas ou jornais, olha tele- I midade preparada para es-
C.LO 1m, OXl o e ZInCO, ox. -

veis e sem solução.
.

'.

visão ou cinema, e se reco-[ se fim e onde se pode adap-.I do de' estanho com ou sem I _.---------------------

lhe às 22,30 horas; a menos :, t.ar um pedaçO de algodii,() a. adição de cêra, pedra po-I .�'E 'S_ [:0 tA e.JD E
. �.B:A\.l.tt'E ,.

h I
I

.

-

b' f' d t nes ,Jpulve1riza;da"ietc. ou,
.

q·ue ten a a guma recep- (lU entao so a o.npa e me-
,. .

� ..
'

•

ALBERTINA-SAIK.OWSKA DE GANZO, ,AVISA
ção. I tal. A ·finalidade:, quer de.•,tnda, de substa'll�Ias co"; AS CANDIDA,TAS AS AULAS DE BALLET QUE
.-......---.,__..:---

...

_'�".
----�--..."-- -:'" ,--

I ra.n.�e� como o carmIm, ama_ -ABRIRA f\S ''MATRrCULAS NOS DIAS: 12-13-14

CURSO AI101:IE1A DE· ��BARROS i relo' €'r9mo. iDE FEVE�EIRO_:D�S 15 AS 18 HORAS, E AS AU-

EXTERNATO FUNDADO EM :1'922',: I f) -.�smaltes_ para �s I

LAS CO�E,ÇA�AODIAJ.3 ?E-MARÇO'P. V.
Alfa.be'tI'za e d 'dmi - t'nhas' sao..compos·to.s de Dl- , FlorIanopohs, 22 de Janeiro de 1958

prepara. para os exames: e, � ssao" '. I
ao Ginásio.. I

-

trocelulose, celud:óide com

MATRíCULA� de 25 a 31 de 'janeiro, das 8 às 12 horas. ;, as!,ociação de ,so.lventes,
"

T
"

dNo .ato da matrícula, o.S Sms. Pa�s', pagarão a pri- }Jla-s�ficantes e corantes. A I erl...8DD ;0 ;1le.n� a
meira mensahdade e jóia. .

.

.

•
•

.
\
I" _" ,. ,

I

I\'BER tI S ° d
.." : ('<blesta@r do' uso do vernIZ '-. I' P' -S' II

.

n. 'T RA, DAS AULA : L e m;:lrç<k \' , I
'"A 1 na . irala da audade" efxo.nte ao Grupo. Roose-

ENDERÊÇO: Fernando Machado, 32. � 'traz x'baila O proll.J�ma das velt, ven,de-sé um magnífico lote ;próprio para casa de
_________________...,...;._--'-__ .___

."
----

I
\ienl,Heio.

I .

A.Pro�eite�esta.-�po�t:u'Jlidlltd� ·P0l:qu: .não existe. mais
I, taITN!OS a .�ve�da �h,.nil-quelr�s ,ame.alaço.es. .

t, ."'- Tr�:ar' á rúa Cet· 'Mel� e Alvim 17 a qualquer ho-
.

�,b�.FiKal do·ie__NacIonal
t�TIBftA�DE?P!6ÁMEl4fO,DO ·MES·

� .-

·J)E ��J.tRO �'DE' ::�1'S8
I

JaNEIRÇ> DJ:A 2� ,,-,,' M41istério da' Justiça - Mi-··
mistêrio. da' P.dzenda,' Poder Judiciário, Cated.lláti-cos da
Fàculdade de -Direito; Tribunal de Contas.
..DIA. 23 _ Ministério. da Edueação., Ministério do

I T!abalhó;"Ministério da Agricu1ltura, Ministério da Via-
cao.

.

,

DIA 24 -"Ministério da ::;aúde.
DIA:'25 �"Procurad6res· e ós que

. não receberam
,no.s dias- acima.

"DIA' '27 -'�.Aposen�adE>s nefin:H;i�os'-
28 .. -' Aposentados' �rovis6rio.s, Salário' Família.
29 _,,' Pensionistas 'Militares e· Bro.visórias,
DIA '30 - P·ensio.nistas Civis. .

\
.'

DIA 31 -- Procuradores e 'os que. não .l'eceberam
nos' dias--acima.

.

, FEREVEIRO _ '4 a' 15 - Pagam.�nto de todos> 0.[; _..

que não�re'Ceberam nos dias tabelados.
Florianópolis, 21 de Janeire. .de:-"1958.

MlÍ'r'� Saldma �'IT�eitrJal Coelho,
, Delegadó FiseaI. '

NOTA' -' 'Pendo. �ln vista' a,n�eco.mendação do Tri
bunal 'Eleitoral !ie' Santa' Cata1'ina,'soli�itá-'se às .pe,ssoap

. que. recebem 'véncmt(m'tosp·'·�a)ár-ws;�\�iove}!ltos pc>r esta\ �
'1:' •

Q . F. que pl'.ovidenciem' no, menor, prazo, a substituição
de seus' TíTULOS ELEITORàlS;- considerando-se o

praio estábelecido em lL:tei; 'tmdo o/quàhserão suspe:q.sc
.

os pag�m�ntos dos que nã()' se habilitarem com o.s no.vos

TíTULOS.

,

' J .

FEVEREIRO - GRITO DE'CARNAV.AL - com I, \
.

a famosa orq,u'estra "OS COPA- '.b
CABANÁ".

" , .

}{eser'n,;s de mesas'na Secretária - 300,00'·.

i ") fi O (} R 'A MA' > D E J A N E I R O -, ,58

i DJá 26 -
- Festa americana �. Patroai-

. n2.da pela 'Ralnha do CJfHbel .,f;

Srta'. 'E�él:mira R�drigues.
.

.?l
t

( , Início às 21. horas. =f[
R t) G R A M' A ' 'n E F E 'V E R E I R O - 58

PROGRAMA� .DÓ
.

i 1.0

.

',�

f'
I

i
'l�
l.i
I'
o

III'
, Dia 1 - Sábado - Grito de Carnaval __:_ Com a po-
i' plllal' a1'questra "Os Copacab:l�
í na", ·do Rio. iReserva de mesas
;

na sec'retaria.
Dia. 1'5 _:_ Sábado - Carnaval
Dia 16 - Domingo -- Ca.rnaval
Dia 17 - Segunda - Carnaval'- Baile Infantil

Início II? ho.ras.
Dia 11< - Terca feira _ - Carnaval.

� �

1,

.
.
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SANTOS. 22 CU. P.) - O
presidente Juscelino Kubi
tschek inaugurará amanhã
em Santos, diversos me
lhoramentos das Docas in
clusive casas para barcos
petroleiros 'silos para tri
go e cais e tanques para
oleoso
RIO, 22 CU. P.) - O

Ministro do Exterior !S1".
Macedo Soares, seguirá a
manhã com destino a. Co
rumba Mato Grosso onde se
reunira com o seu colega
da Bolivia sr. Manuel Bar
rao. Ambos os chancelerss.]
Irão dias depois aos ter-��
rítóríos 'bolivianos. Suas
conversações visam solu
cíonar questões pendentes
entre os dois países, inelu
síve o tratado do petróleo.
MARACAIBO, Venezue

la, 22 CU. P.) '- A rádio
desta cidade, capital do
Estado de Maracay advertiu
a população que não des
sem atenção aos boatos.
Transmitindo um comuni
cado oficial, a emissora pe
diu que os habitantes, da
cidade mantenha a paz e ,a

ordem, porquanto as ati
vidades supercilas serão
sereamente reprimidas.
RIO, 22 CU. P.) - Per

manece paralizado () mer·
c ado cafeeiro do Rio de Ja
neiro. Segundo informa o
Centro do Comércio do Ca
fé.
'WASHINGTON, 22 CU.

P.) - Os Estados Unidos
estão dispostos, a' oferecer
ajuda economica adcíonal'
as nações do pacto de Bag
dá face da campanha sovié
tica de espelhar o temor da
agressão nuclear no -Orien
te Médio. Tal declaração
foi formulada por um por
.ta voz Nõrte Americano.
LONDRES, 22 (U. P.) !,_

.

Circulog oficiais britânicos
anunciaram hoje qUe l1

URSS comunista aos países
ocidentais que não aceitam
nenhuma conferência que
não' sejam realizadas entre
chefes de Estados dois dos
.Iados da Cortina de Ferro.

HAVANA, 22 (U. P.) -
O estabelecimento de uma
base militar na lua deter
minará a dominação 10
mundo., Esta opinião foi
manifestada pelo ex-co
mandante da legião norte
amerícana. 'Disse ainda que,
[, invasão da lua, pelo' sa
télite será Investigada por
intermédio, de base�dParla .�
satélítes, no espaço SI erar, ,',)\

RIO 22 (U. P.) - Se
gue hoje para Santiago do
Chile a equipe braaíleíra
de basketeball que vai par
ticipar do campeonato su

lamericano desse esporte.
RIO, 22 (U. P.) - Não

realizou-se hoje a sessão
que tinha marcada a Con
f'erencia Internacional do,
Café para que fosse permi
tido aos delegados de es

tudar as propostas apre
sentadas ao projeto do aeor- .

do, os quais trazem al,gu
mas modificações ao temá
rio original da conversa
cão. Ainda está prevista
�ma visita dos delegados a

uma fazenda de café no Es
tado do Paraná. Sexta fei
ra os. trabalhos serão rei
n iciados nesta conferencia.

Florianópolis, Quinta, Feira, 23 de Janeiro de 195&

D I Ar R I O DE UM TURISTA
COSME SEM DAMIÃO
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