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Cresceu o consumo naci()nal' de
SUPRIMENTO. DA INDUSTRIA PETROQOIMICA -

_ CENTRALIZAÇÃO E ,DESCENTRAlIZAÇÃO',DO PARQUE REF·INADOR,
RIO, 27

.

(v . .1\.) - O con- consumo no quínquênío '" neral Poppe de Figueiredo cada região do país. i príneípaís: a índústría pe- rivad�s de -petróleo tem de tros in�ustriais .petr�quini�-
sumo nacional de derivados 1961-1966, - declarou o ge-- - a previsão é o ponto de QUESTõES EM ESTUDO troqul�lca, orlgll�a�a �o ser �elt� aos menores custos cos, alem .d� determinar os

de petróleo deverá: ascender neral M,ário Poppe de Fi- partida para racionalizar a A próxima etapa dos es- aproveítamento do .gas resi- PQSslV:el�, çOmo, forma. de grau� acelt�vei� d� concen-
"I, 320.000 banis diários em gueiredo Presidente da' expansão da indústria na- tudos do CNP para estabe- dual e as despesas de trans- energia largamen te utílíza- t�açao da l.ndustrla de re-

191>1, e a 420,000 baris em ,. CNP.
'

cional de, reríno-no 'quín- Iecer a orientação básica a fer.ência dos produtos refina- da na produção. Principal- ríno para incremento da pe-
'191>6, segundo as conclusões Na determinação das ne- Quênia, a. elaboração foi, as- que deverá obedecer o desen dos. aos centros de consumo. mente - observ� o �NP - troquímíea,
a que chegou o Grupo· de cessidades futuras do abaste- sím, feita por produto e por voívímento da indústria de Assim, esta.s_ aconselha.m, em. porque a centr�llZ�çao ex- -----._",..---�

Trabalho �nstituido pelo Con cimento nacional· de petró- mercado regional, atendendo refino em 1961-1966, a�ran- certas regioes d«;l _paIs que c�sslVa da indus�rla' ge. re- PEDIDO DE
..

'

selho Nacional do Petróleo lleo _ ainda segundo as in- à diversidade dos sistemas gerá o exame de questões apresentam condições espe- ríno num determmado mer-
,

para estudar as previsões do I tormacõesprestadas pelo ge- econômicos encontradoS em como o suprimento da indús ciais de desenvolvimento eco- cado regional pode forçar a

."AG'.REEMENT�'�()'-"'()_'-"(),,,,,,,(�(),-,,<),,,,,()�I�h�()_')"_'("'-<)'_'"o__0_ tria petroquímica, as vanta-. nômíco, unidades de refina- colocação de excedentes em
"O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA - N. 132 � 9 gens e desvantagens t\a cen- ção menores e_ próxímas aos mercados longínquos, com

tralização ou descentralísa- centros de consumo. Ao con- elevadas despesas de trans- . RIO. ' .. (V.-A.),.,....,. com o
-

ção do parque refinador, a trário, a indústria petroquí- ferência (frete,s), onerando !regresso hoje do ministro
adequada Ioealízaçâo de no- mica, exigindo fortes supri- os produtos. Macedo Soares, que se' acha
vas refinarias ou a amplia- mentos -de _gás a baixo cus-

, .,
Por outro lado, .ainda se- va ausente em Aguas de Lin

ção dasjá exístentes.. as des- to, parece reclamar II: monta- gundo íntormações do CNP, doia, o Itamaratídeverá dar
pesas de transferências '(fre- gemo centralizada de grandes o ramo industrial petroqui- 'ÜS prímeíros passos no sen-
tes) que incluirão sôbre os unidade refinadoras, que míeo é de 'importância rele- ·tido do reconhecimento da
custos dos combustíveis para permítam-c.o seu funciona- vante, -eom seu potencial de nova República Arabe Unida,
O' consumidor e a víneulação c.mento em bases econômicas. iãbricação de 5.000 produ- formada pelo Egito e Síria.
R compromissos internacio- I INDÚSTRIA P}i:TRO- tos, muitos de grande ex- Apenas em virtude da ausen-
.naís. '�'I QUíMICA pressão econômica, como os eia do ministro de Estadó'

Segundo apurou a re�ortlk O. 9NP, ent�etanto, estâ fertilizantes nitrogenados, deixaram de seguir ínstru-
DIRETOR: RUBENS DE Alum DA' RAMOS ..... GERENTE: DO MINGOS �. .DE KQUIJlO_

I
gem no CNP, a questão de'l decídído a nao , desprezar solventes," ínsetícídas par-a çõês à nossas representações

______=--__� --......___ .centralizar a indústria de re- nenhuma daquelas determí- agricultura, plásticos etc; E, naqueles países, segundo in-
EDrçÃO DE HOJE: 8 '_Páginas - Cl'$ 2,00 - FLORIA.NÓPOLIS, 28 DÊ FEVEREIRO DE 1958 fino tem duas determínantes nantes, O suprímento de de- .no Brasil, as indústrias pe- formou uma alta autoridade
-------------�------------------ --------..,...---------__;.----------...'......------ troquímicas já estão em ím- díplomatíca.

Senad',o'
.

Federal·.
.. plantação: O CNP já autori- Adianta-se a respeito que

" .zou a instalação de sete fá- os governos dos próprios pai-
-

Nerê.u 8àm.os Rara a �omissãu �e -�OD8,tiluipão.' e JusliPB ª�t.�f�� ��f.;?���p _ Y V para novas fábricas, � apro- no momento.' é de manter a

u
.

D. R. REIVINDICA - A PRESIDÊNCIA DA'
-

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES,' g:�:3i:J�������e C�fo��Jõ g�:r:;:�:J�f�:��:b= ..

RIO, 27 (VA) - A escolha dós afirmado, ontem, que nenhuma ,A Comissão. de' Fin;nças é ,'dicação' do sr. Nerêu Ramos .pa- ontem -que proporã a adoção
'

"MERCADOS REGIONAIS ó embaixador do' Brasil no
. Presidentes das Comjssões" de . dificuldade .

está 'sendo oposta a atualmente' presidida pelo sr."'Ãl- .ra. li. Coinissão d� 'Justtça,' que é. pelo P.S.D. do .crttêrio de rodízio 'Desta' forma - concluem Egito, sr. Carlos Maximiliano
Justiça (destinada ao sr. Nerêu essa reelelção, varo Adolfo -(PSD·Pará), .que no entanto, bem aceita por qua- indicação dos �eus representan- �s técnicos do CNP - o de- Figueredo,' seja entretanto,
Ramos) e dê Reiações E�teriores Assim, 'mudarão apenas os re- deseja manter-se no cargo, sob se todos os senadores. O proble- ,tes na Mes)l'" e nas Comissões senvolvímento planejado' da conservando em seu pôsto,
(rêívindicada pela UDN) consti- presentantes do P.TB, em virtu- a alegação de que essa comissão ma se râ decidido pelo líder Fi- Técl)}.cas, . .!!istema qqe seria mais Indústria. de re.fino para devendo seu nome ser no
tui a úniea dificuldade subsis- de de adotar esse partido o sis- sempl'e pertenceu' ao partido linto MUllel' na reunião do dia l'azoável e �'tria pôr fim a grande t96F66 terá que prever vamente submetido à a�re
tente aos entendimentos para a tema de rodízio na indicação de majoritário. Assim, restaria aO 4 e, no' dia seguinte, a·.UDN 'exa- p.arte das dificuldades' que todo quais os mercados regionais dação do Senado, para ser
composição da futura Mesa do seus elementos para a Mesa

-

e PTB a Comissão de Relações Ex- mi nará as indicações feitas pelo ano surgem na composição da Que c.rescerão na· medida acreditado junto à RepúSenado Federal e dos órgãos as C�missões. Nenhum pl'oblema teriores. PSD manifestando ou não o seu Mesa e da!l.ueles ól'gãos. satisfató),'Ía para a forma- blica Arabe Unida, a cujõ.técnrcos daquela Casa. oferece portanto a primeira se- Esta última porém, é l'eivin· apiôo aos nomes escolhidos. O rodízio passaria a \ sel' se cão "-de 'grandes parques re- governo será' feito o rell-
Pára l'esolver o caso e à proce- cl'etal'i� a funçã� mais ..

impol'- dicada pela UON, partido ao qual. RODIZIO aprovado o pl'in"ipio, _ executado il-nadores, possibilitando o I pectivo pedido de "agre-der à indic!\ção dos elementos que tao-te depois da Vice-Presidência, deve ela caber, tendo em vista o' O sr:- Filinto Muller disse-nos, a partir do 'Pl'óximo _ano. florescimento de novos c�n- ",mente".
repres�ntarão o . PSD ria Mesa que cabel'á ao sr. Cunha Melo� clitério adotado. pal'a o �reenchi-
�:l�:r cc����:ooeus: u�u=l�'eu!����: Par\ a p!��p���� da éomis- ;�;�:l:t�: p�s�:�: t:C�i��'ab�� Oll-,el-ra 8'rl-I.- p-a'"a' a

.-

Ires',-de
A

Rei-a d'abancada pesedista para o dia 4 "são de Constitujção,' e . Justiça mão dess'8 Í>residê�cia, atendendo
.

., i'

.

'.

.

.

,.....
•

.'
� .

:'.
"

de março, havendo o lidel' ude- concorre o Sl'. NeJ;.eu Ramos que apêlo pal'a a manutenção naque-'
..

.

nista por sua vê'zt co.nvocando conta com o apio da maioria doS' la posição do Sl'. Georgino Ave-
.R.lO, 27 '(V. A.� -. O sr.

C
A .

'

llíderes do PTB e do PSP, da Bahia J'untamente com oreunião semelhante de sua ban- seus colegàs. Acontece, porém, lino. Desta vêz, no entanto, os VdM 1 d d

amaracada para Q dia seguinte. que o' PTB não adu!itiu ainda udenistas estão dispostos a' ocu- lelra e. e o,. epols
..

e
..

..
i respectivat;1ent'e ·de. <lu,e

.

O. srs. Vieira de Melo. Interpe-
REELEIÇÃO ab_ril' mão dessà"'impõriante co- pal" a presidência da Comissão, conferencIa:· co_m o,Mmis-. I PSD propoe o nome dó sr. lado - sôbre a revindicação

Poucas serão as )11odificações missao, atualmente, presidida à qual vêm dando grande impor- tro da. J?S�IÇa, �e entender- -OUveira B_rito !tara a prest- paulista, '" o presidente da
na Nlmposição da Mesà uma pelo S1'. Cunha Mel<! (PTB-Ama.- tância ú,ltimament�. se telefom�ame!l-te. �Qm o putados., '. dência. Comissão de Justiça deCla-
vêz que o PSD e a UDN 'mante- ionas), a, não ser gue lh.� seja. .A intransigência, t<lnt_? do PT_B ��e�idente.. Sllil . Republi!!a, O Líd�r dQ Go�êrno está' Ambos agueles dirigente� .. ;rou _que o problema da Câ
rão os seus atuais re-presentan- d.estinada outra dlj.s três ,chl\ma" conlO da UDN. em nao abrir InICIOU OflClarme�te gestoes enfrentando o movimento da parlamentares pertencem a- mara deve ser tratado em

teso A vice-Presidencía
-

pel'ma- das. "grandes Comissões" (Justi- J mão da Pfesidên'ci·a dàs comis- eI? tô!n«;l da,ca.ndida�J40a do' 'bancada pl!-ulista, 'alegj\�do �ancada pauli�ta.e -se de- b!lses .par�id�rias � não r�
necerá com o sr. Apolônio Sa- ça, Finanças e Relações Exte- soes que lhe tO'cam' no critério s�. OhVeIra �rlto ps,Jta Pre7 que, se. o problema �da Câ- clararam, elll prm,ClpiQ e. co.. , .�lonIHs,·nao' compreenden
ie� hav�ndo o sr.' FilHlto Mu1..lel': dores), adotali'\, coloca em ;�q1fe a in- blgenw da Camara, d9S ·De- l'i1::j.ra fôr colocado _!!M báses mo I!-ãul�stãl!.,..&olidá-rios c.om· {io movimentos.·dq tipo que

..•.. luM�mt8NSII_rBl,jm�'.t tl�rJm:: Ml�l��;; . '�:�����i;fi ���;��:ã :::;;�AP�::
-.,__ No decorl'el' do ano de 1957 a:'- J

res..
" . '... /, I' �;pal'�i�ipaç. ,�.}y�i�t\fib� 4e���yu�.<�!!��.t:e_.�n,o, a, expo_:- do Banco'dó Bràsil. as' respeetiyss bancàdas pa-

sumiu, repentinamenfe, _ posiçao Em relaçao ao mm:rlO de fel':t:o' n�angane� ,�o t 1 �a. ex,p.ort�- � :��'. ';:::(e _�;f,��4 menga.��;I
� �.:M�g@�' EM CAlI4PANHA ra _que QeUl7el'em., E' a seguinte a nota da

de destaque a expol'tação bl'asi- -exportado, o manganes represen- ! ça.o braSllelra evolul\� de 0',6 7e r�l)le e�t�u. l>�
." õtta-ça&c'I_���n.uSa·'

-

a" ii" . o -l4ier A "ala inoça�" sem discre- bancada -paulista do PSD:
I .. d

.,. d
-

ate' tou 24m' do valor em dólares em do valor em dóla--res em 1956 deste m1l1erl<l no �rlOd1l de 1948/
.
'- "

- SS llIt ,� '- ' '-a l·an"nu::."'·e a ':'at'alha '(Em reunl''''o da Bancadaena e mmel'IO e manganes,

I
70

• . •
'. '

I "6 t'd d . 188m' - ,conSlderar il. -lvind�açao .... ,.,.. -= -..J ""

então em posição
.

undária, ex- 1956, e recebeu um mCl'j!mento para.2,7%, em ·1957.
A

.,
,
na quan � a, e, 70 no va

. ;' �. .

.

t
�-

. ". ,rin-'f����ql{càndidátura do' do. PSD, - � ato- PauÍo na
ceto em 1941, pel'ío o de' guerra. bem ,significativo -no ano de 1�57, Tomand_o-se como. tel'_mo d� 101: em cl:uZell'Os; e 103% no va-

.

Iegl(�nall�ta, enda feIto co-
sr. 'Oliveira � B�;.q.ue .. s�, __9âm

..

�rª, dôs Deputados,' fi-. d
...., -

d
I

d à 78m' ..das. exportaçoes comparaçao 'a exportaçao dos. 101 .em dolares. I munlcaçoes aos S1'-S. Batista
nt

. .�De a,cor o com as ap.uraçoes o passan o "10, ,
• .J .. • • R F' M rti epr�se a"como .a,que !DaIS cOll-resolviElo o seguinte:Serviço de Estatística Econômi-' em dólares de minério.de ferl'o. nove anos anterlOl'es a 1957, cons- (Do DlarlO Caru)ca). í);mos e errClra a ns, .-convém à preservação das " a) conhecer a decisão do

ca e Finan'ceira d,o Ministério da! .

COl1lj>arando 'os result�dos das

, ..
I) () ()...()...().-..<).....().....()�)�]"......o....()'-'()�,()..--r:----f�." �?r�as �ituacioilistas no Pa- ilustre companheiro,. depu-Fazenda 'a exportaçãQ de.'miné- eJipOt;tllções d'e man,_ganes, neste

E
-

-1
laClO TIradentes. ,.tado Ulisses Guimarães, de

�
.. l'ios. de 'manganês no ano passa-' anti' com -as ,de' 1956,�verifica'lle ,0: nfre' e- es �

. lA PAULISTAS INSISTEM não .se. osndidatar à reelei-. (...'
do atingiu a cifra de 798 mil�a-' que houve um aumênto de 3',07

.

O.:; paUlistas não .desistl- C;ão ao cargo de Presidente
res de tonela.da.s que represen-' vêzes na quantidad'e 475 no v�- d - .

d'
-

d
A

tam Cr$ 2.065 �ülhÕes, corl'es-. 10l'!em cl'u.zeiros e i,.l'i4. no valor

,0
c mm. a �ua_ reIVln_ICaçao a 'Camara dos Deputados; .

pondentes a 38 milhõ.es de dóla- em dÓ,lal'es.
. I Prezadó Seu'hor Direfo.r.' I· Depms de uma reuniaa, dei- b) manifestar o seu legi-

_ .. :_'_ Volto hõje ao qUe iniciei há dias, para comprovar que o g!)vêrno do (aram nota oficial apresen- timo desejo de' que para ês-

E·MI1���M BnJ� rlll O ��I'T�
�. Estado foi ialso,' injusto e ingrato aOo-:-Felatar "suas realizações \de 'dois anos

,0.
tando os �mze membros da se cargo seja indicado de-

I
.' . • de adm,inistra_çãó". . .. bancada pessedista de. S.' putâdo da. mesma bancada;

.

.

U ,,' -

Claro qUe '�O ESTADO" não está fazendo a defesa do govêrnOl anterior, Paulo como candidato.à su- não só pelo' trabalho dela

��3 �O: ,-��. r'�l'�IN-Bj"s
_.

I: �� �:s�!�d�1�J!!���e'e:�i;:��:� !�r�h:e�:·c!�!r;!�:��i�����a::eficlê�= I' ;':!��O do

�r.
Ulisses Guima-

. ;�:óa t�r:t�J� :omena-, ,
-

� cia arrola como obras excluEilvamente'suas as, que· Ja encontrou quase conclul- ... Del1,tre eles os. partidos c) considerar todos· os de-

'. .

. ..
. 'J. . ,� da�. A honeE.ti'dpJde mandava, a just,iça exigia, a gratidão não 'perinitia que o ,- deverã:lt�scolher Q. candi�a- pütados da' bancada

.

como
I

'

governador se esquecesse de menci.onar que ·d'os..27 gru.pos que disse havet cons- � que .g�ranta a permanen- capazes da investidura.
.

há.verá outr6.s entre a ,0. tl'liid'o, 22 encontrara em obras, algun§l �'"! fas� de; c.onclusãq. " I�.
(;la �o posto com a bancada -Assim, a bancada pedeRIO, 27 (V. a..) - 'HQje, mais,

_.

. 'Da mesma formá com as. delegaCIas de- pohcla. Das 4 que menCionou, 3
.
nauhllta. O nome do sr. Ra- Que V:- Exa., em nome, do .

pelo Navio Ti'ansporte Soa- tropa e' os, brasileir!>s. Isto _

.

estavam com a' construção em c.am,inhQ d9 fim, a 31 d.e jll:!lé.iro,� 1.956: as de c'llli�r� lI4azzilli continua em PSD, entre em entendimen-
res -Dutra; embarcará a no- porque entre os compOl;len-

t� .. ,
Curitibanos, d1e Nova Trento (' de Urussanga. ..

.
. ..' ,.

l (:vldenci�, mas os deput�- tos com os demais partidos,
va tr,opa que se destfna a tes do novo .çontingente se

_
. Quem leu o que tenhfl t'sérito -não se: deixa-.:álev,.- pt;lo'empen�o de co�- : :40s paulistas preferiram nao com 'assento, na Câmara, a

Suez para render os praci- encontram três rádios-ama- �

. fusão daiimpre,nsa 'lacerde:ma, que procura d�svlar o sentIdo das mmhas crl- o apresentar uma candidatu- fim de que apresentem êles
nhas que lIa' s� encontram-há dores,' que condurizão suas ,�' t'

.

d A dI' B nh
.

, 'l·a o r'''sultado de 'suas prefe-,'ICa�\ vlsa� 0- aI) governo' Ó sr. rmeu, 01' ausen.� : '
.

.

.
'"

cerca de um ano, como in- estações' transmissoras. São ./ O assunto deve ser po...to nos exatos termos: não discuto o govêrno Bor- OPOSIÇÃO COM S. PAULO rênctas".
iegrantes 'das Forças de €.les o c a p i t ão George

,"'.- nhausen em funçã.o dos que lhe fizera'm opo$ig5:o. Discuto, o govêrno Jorge La,- i
A oposiçãO' não foi oficial-

Emergência das Nações Uni- (PYIRS), sargentos
.

Nunes cerda em função do ,govêrno Irineu Bornhausen. 'l;llente sondada sôbre candi- PTB: DIA 4
das. (PYINAX) e B o n f i m "

O discurso do governador, o �tedal exposto no Teatro AlvarO' de Carva- datos -e !povimentos. Entre- O PTB cÕjiVocou para oo programa já foi feito, . (PYIBBD) que manterão. 'iJ1� lho, os festejO€, prOllÜ-ovidos a peso de o.uto, tinham, uma d:il'�o certa: a d., .

�I' taíltp, o sr. Afonso
.

Arinos dia.4 de março a bancadainiciando-se às 12 � horas, permanente contato .com os
gl?v�rno an�f�rior. D�so até os apoUticos" 9� q�e nada conhecem da vida parti� tomou a iniciativa

.

de ma:-, p.ara. tratar da posição do
. cO'm saida dos voluntários radio-amadores brasileiro,!!, � darIa catannense fICaram c,om'a certeza. ,

I'
nifes1ia -ao sr. Castllho Ca-, .

" 1 d t·
. A

b e�<' . partido. em relação à Mesado 2° Regimento de :(l;l.can- reVI! an o as no IClas so r

I"
. Por que o sr. Lacerda não fez uma unica referência ao que s8ibia �r· .

bral a disposição do seu par- da Cânl!�ra.taria; às 14 horas e duran.- o cnoomvoo 'c'BomataanlhdãaOntSeUdeOz.'c'·on_ '.':"!� um empenho do seu ·antecessor: -o ap,rovéitamento do ,Estreito do .Uruguai I· t�dQ 4e :�polar a reivindica-.
te 40, m1nutos despedida dos - Por que o seu silencio quarto à es\rada Ido Rio do Rastro, tãi> acuSâaa pela· çao pauhsta" chegando��es.-
narantes e amigO's no �Cais tingente, embar,cará <> ca- I' oposição? ,mo a -convidar o sr. Castl-
do Porto; das 14,40 horas pitão Georgé Marciaj, que Que a vítima d'o' segundo' aniversário do govêrno era o seu leal amigo _lho para ser candidato de
até às 15 horas, despedida já, esteve em Suez, cOql,a �,� Irineu Bol'Oham;,�n, os' udeo,istas todos compreenderam. Por isSo a revolta ,luta da oposição, na hipo-
das . autoridades, devendo incumbência, como enge- ; que os'atinge _ que nos atinge. Por isso, as reuniões do Diretório Regional <ta tese .de. negar o PSD guarida
comparecer o ministro da nheirO' especializado em ra-

o UDN logo depois das est.ranhas e hncompreensiveis p,rovocaçõ� do setor la- � à' reinvindicação de São
Guerra e o comandante do diofonia, de estabelecer as

I' c.erdista� Por isso, o afastamento do sr.' Irineu Bornhausen1 em licença, d'a -I, Paulo.
I Exército, e, fin'almente comunicações com nosso chefia padid,ária. . .

.

7
�

O sr. Castilho Cabral res-
embarque no transPO'rte da país. ° Por que êsse afastam�nto? Por �ti�-es�.a licença? 'Pm e outro são fru-. I' pondeu ao srs. Arinos que
Marinha.

.

Por outro lado, se informa, tos das. ,manobras do·govern?dor� que não só se. e.n�eitou _

c'Om obras alheias,. _ e�perará. a deci�ão da M�io-Como nos outros dos con- que o coronel Iracilio Pes- �. c,!mo. aInda f�z �.onfronto!, dl,retos ent.r.e...
duas

a.d�l�.I�traçoe�.• n�.ma .obra '9ue

'1-
na,

mas.
que �ao deix.ara a-

tingentes, foram escolhldós soa, comandante geral de

,�. nao tIn4a o idueIto d,e faze-lo: a estrada, da Base.. IniCIada no perICI�o anterior. bancada .pauhsta sem. can-
apemloS voluntários, sendo os nossas tropas em $uez, será ,.

'. As manobras anive}�sárias do 'govêrnl) LJlcerd� lora,m mequi-voca e in- dldato.
soldados todos êles ieservis- substituido pelo coronel Ruy ° dIsfarçada provocação. _

_. ,

"-- , .

.
_
.' ,BASES 'PAit'TIDARIAS

tas da Primeira Categoria. José da Cruz atualmente no , ,,_() que êle não.esperava era que o seu d�afio fÔ€03e aceito pela. UD�.
-

.

O sr. Oliveira Brito voltou
Da ativa são' apenas os 16 gabinete 40 ministro. da Vamos agora esperar pelo desfecho. Vejamos emque_ficará, a arrogân- '

oficiais e 44 sargentos, to- Guerra.',' ':.

,0_
-cia lacerdista - tão humil'de, tão- mansa, tão despersonalizada antes de 3 ae I ,I, D·'.L O, 'I/'. 0- . O� I.dos êles .também· valuntá- outubro ide 1955. ( .

. , ".'. '.
,rios.

.

�.
RenovàndO'-lhe agradecimentos, sempre s� leal adversário e admira-'

.,AbertO' o' voluntariado

(/'1'.
'

h".... 1'�
dor! '

.

A .. v.'
-

....grande foi o niímero de re-'
_

..servistas que .)se apresent!l,-

I( es
° .N. R. Da carta acima não aceitamos certos',tópicosô.No caso da �s- I�ram, sendo froto um exaus- , , trada do Rio �o Rastro, pQr e:x;eIit,plo, achamos qUe o �sr. Jo�getivo trabalho para selecio-

.

'� .' ,_.. �I
. Lac",rda agiu certo, ,d,eixando de. sacrificar ilnutilmente o erá-

"
,

nar os 380 hOmens que de- .. rio numa aventura condenada Delos técnicos. De fato, .os mi-
'

veriam formar o novo carl- ·lh.õe�; ali empregados o foram em pura perda.' Também nada,'
tingente. Além de outros

-"O' E' t. �_..
.,' ,��

temos a re'tificar nas cdticas a()c..govêrnó ante.riQr ao atuat

'1requisitos,' as ,autOl;idades O sr. Ir,ineu Bornhausen chegou ao Palacio com gigantesca .

do 2° Regimento de Infan-' plataforma (ele'4rifica.ção do Estado. asfaltamento das pl'in- ,

taria fizeram �questão de

S a o
ci!pais estradas, aumênto Ida ,produção. para barateamento da ,�,formar. um contingente de .I �, vida, diminuiçãl) do número de funcionários, etc, etc.) e dele'

.

estatura uniforme, escolhen- .

.

.

'. saiu gem nada realizar nesses setores. Ninguem negou que c
do voluntários de altura su-

'

. .0 _ �. fr.le�se grupo!"'.esco-Iares, postos de saúde (fechados) e dele- .1perior a 1,70 metros. .

. gaclas de polIcia ...<>

Afóm dos 'contatos nor- .O__.04l0,I....O.....O d4lllP»o

. �
.®

.�.

LONDRES, 27 (uPl - Fl!eva
se a trinta. o número de vítimas
do .desastre aáreo. da madrugada
de hoje, em Bol�on. O avião si.
nistrado conduzia qU8l'enta e

quatro PJ8sageiros e--: tripulantes.

.

�Solda Elétriça

......

Motores DIESEL
.�

Pre�isa-se. para as obras do
'''CARU HOEPCKE"

Te.lefonar 221.2 ou' 22 66
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



',onhecidos, para acompa
r,harem os termos do, pro-
cesso até Unal-, pena de l'e-

As candidatas serão antendida1? no edifício da Escola,
-. j. ma' OeneraLBittencourt, 72.. nesta Capital.

'

velia e, apresentarem a' de-

INSTITUTO DE CULTURA GE
,..

C
C. 358_- ESCRITURARIO DO SPF - Enc�rramento

::::-' ::n:�:�r:: p�a::e�e�:;
,

,

,

'

_".
"

',,' ,RMANI'A ' inscrições dia 28 (vint� e oito) de fevereiro. '

$endoa-f' I' I d
() Instituto de Cultura Germânica, que se acha Jl1sta- Atendimento na Escola Industrial de FI�rianópolis, à,

açao a ma JU ga a
I d

. . . . "

. ",', AI' I'
'

.."
'

,

.

1 a o no 2.0 and-ar do edIfIclO ,"GmaslO Barrig,a Verde", a rua mirante A vim n� 19, ,das 9 às 12 horas.
procedente. Protesta-se pe- 'rua Ferreira Lima, programou para o' ano' de 1958 Cursos _ ___' ,_,�,_

lo depoiment'b pessoal de I nar'l a Língüa Alemã. "

'

MISSA DE 1 O A'NIVE'R'SA"RIOquem queira contestar a pre-
�

Métodos de enesino ,efi�entes- e modernos, Professores' .,' �
" :,' ,

sente· ação, pena de confesso,' compE'tentes e especializados. ,

DE. FA-I"E,CIMf'Nl'O,
,.

-

. .. -

d t t
A>.cham-se, abertas as matríoulas para os .cursos da

,

L

O CÉU (DO RECIFE) É O -liMITE :ras:n��::::: p;ste:�o:m�:, \LíngI��c����::: ���'��i�: ��:�l�'e Recor� IRMÃ BERNWARDI\ DI'o popular programa dé rádio lr televisão", O .céu é o docume!ltüs; vistoria, perí,· Aulas diurnas e noturnas. ',,', ','
. 'A'", A

���tef:��oec:a:���c7;:i�:� d;�l:�;�:�s ::'a:�l:!��::e�: das, lpor ;t�dos os' �ios'
"

FE'SIA<DE SA-O JOIC'E"fU ITA'6UArU" DIVINA PROVIDENCIA
população, Ainda esta, semana, 'na Rádio Tamandaré da T:E:Rl'j'�E',' N'.O

"..,
.

�. I!I
.'

. '", A Legião Irmã Benrwardà; convÍda á -todas ,mas as-

prog�'essista Capital pérhambucana, o candidato José Ma- -, Tiveram inicio "ontem, os 'festejos em honra a/São' Jo- saciadas -e ,todos que tiveram o' priVilégio de conhecê-la,
rabã, que responde sobre astrologia, acumuiou duzentos sé, no Bairro de Itaguaçú, e, que se estenderão 'ate o dia para a Missa de 1.0 aniversário :de falecimento, que, em
111il· c.l'Uzeirós - importancia bem razoavel,

' mesmo na;J Vende-se 'ótimo lo.te d 3 de março próximo.
'

honra da Benemérita Mestra, será mandada celebrar pela
da: Anflação eEÍ 9--!!eviv�mçs., .

'

. IIOx47 na Rua do Portel
e i Barraquinhas, com música,' jogos, P,l'endas, salgadi- 'I Direção\ d? Col��gio Coração de Jesus, no próximo dia 2, às

o' candidato entende tànto do assunto, .perg:\ln:
. .

.

' a nhoC', doces, churrascos, 1ilebidas, quentão, .. etc. " .. 3,30 .. lanrfi1,s .lHl. Capela .do referipo Çol�gio.' .

os' ouvintes até -;;n�e :l,ri. êle': Pois �n
..�.,.re ..

?,
..

s
'

..

�
..•�.:,.t,i�t,

eni Bar.�r.eil'Os :.. . '). ' ',I' ,\8 fi' horas - 'Santa Missa • I· .2t;',todos que comparecere'm a este at� 'de fé '�ristã, n::t1J

haja �11mlte. par s,e lY�a��.�. .

peló te�í0'he , 1-4;0, :\s 16 horas Procissão. teeipa agradecimentos.
�

A N I V E'R S A R I: O S

I � 'menina Inês Faraco
FA,ZEM ANOS HOJE': i .

sra. Hilda Silva Spoza-
I
I

tli:do. pá-se' para os efeitos para, chegar .ao conhecímen

da;a-l:ç�<ia o v�lor de : .....
'

to dos interessados, passa o

Cr$ 2.100,00. Termos em que presente edital com, o prazo

P: d�ferimento. Florianópo-
1
de trinta dias, que será pu

lis, 8 de novembro ,'d� 1957. !'blicado e afixado na fórma

(Ãss.) F. Franzke.,� Seladá I dalei. Dado e passado nesta

legalmente. Ao Desígno o dia Cidade de Biguaçu, aos de

lQ de ,.tan.eÚ,o do aJo próxi- zesseís dias do mês de ja-

- sr. Ami� Abrão Salun
- sr. Ivo Selva

JUIZO DE' DIREITO DA permitidos. em direito. Re-, do 'imóvel e, por edital, na
CÓMARCA DE BIGUAÇU II quer-se finalmente, a. o.uvi- fórma da lei, os interes
.

'" ,"
.

da das testem'unhà;s Antonio. s�dos .íncertos para todos,
Edital de citação com. o pra- Haskel, Fridolino Sçhnitdt, e querendo, contestarem o pe-

zo de trinta (30) dias Pedro . 13. -Schmidt, 'todos dido no prazo da lei. Custas

b�asileir6s, 'ca�açlOS, -lavra- afdnal. Bíguaçu, 14-1�58.
-o Doutor Jaymor \ Guí- dores, 1:'�slde,�tes no Muni- tAss.) Jaymor Guimarães

srta. Alzira de Andrade '

marães Oollaço, Juiz de Di- cípío .de, Biguaçu, nêste Es- Collaço, Juiz de Direito. E
Coelho

ben Moritz

rucz

reíto da Comarca de Bigua-
-::- sr. Paulo, Cardoso' - sr. Alcides Coelho

- ,
<'

-

, ,ç'u, Estado de Santa Catarí-
- sr. Miguel Dígíácomo

-

- sr.,Valérío Konder
_ menino Antônio Rogério ,..:-. sr. ,Rl1y. Hermes da Sil- !l�, na tórma da lei, etc ..

. Evangelista
'

veira .-
,

'_FA"iZ,' saber 'aos n,u"e O' pre-
- menino Charles Roberto -: profa. Em"lHa BOQS �

sénte edita(' .

delesra. '

Ana lVIaria Drgláco- '- , ,
Vll'em ou

mo Franzoni. "
conhecimento tiverem que,

por parte de,AUGT:TSTO PE-

p�O HAMMES, por ínter-: mo vindouro para � audíen-: neíro do ano de mil nove-.

--< 'CURS_O PARl NOIVAS, ", médio d� seu 'advogad� Dr: cia de jllstificação prévia eentm( e cinquenta e oito.

I I, João Bàptista Bonnassís, da posse. cíente o' Dr, Pro- Eu, (Ass.) Pio Romão de
Acha-se aberta, na MATERNIDADE CARMELA DU- .

"

lhe foi dirigida a P,etição se:" motor Público. Big:; 22-lí-57. Faría, Escrevente Juramen
'rRA, a inscrição para o CURSO DE NOIVAS, que obede-«
'eerá ás seguintes características: gUinte: - Exmo. Sr� Dr. (Ass.) Jaymor Guímarâes tado, no impedimento oca-

1 - O curso terá início no -dia 17 de março próximo. iJuiz de .Díreíto da Comarca .Collaço, Juiz, de Direito. síonal , do Escrivão, a dati-

2 - As aulas se�ã? mi�ist�ada� 'à�, segundas, quar- de Bíguaçu. Augusto Pedro pENTENÇ�� Vistps, etc. Ho- lografeí e subscrevi.
tas e sexta-feiras, as '1�,30 .horas., .' ,

I Hammgs, brasileiro,' ,çasado, mologo, por sentença, a jus- Bíguaçu, 16 de janeiro de
3 -.0 programa a ser desenvolvído sera o da Facul-

' ,
'. . '. '-�

"

dade de, Higiene e Sa�de. Pública,�e São paulo. rl,1V:ador, residente em An-

[tIflCaçao
,çle - fl:;\ em que é �,958.

4 _ Poderão inscre,ver-se no referido C",ü'so as senho-
. �:elma" no lugar Perdidas, requerente Aug�$to Pedro (Ass .. ,Jaymor Guimarães

ritas noivas ou pessoas -do sexo fêminino .maíor "em por seu bastante pro- Hammea � para', que surta COllaço, - Juiz de Direito. �
de 18 anos.

"

"jeUl'adOr,
'

, .ínfra assinado, seus ju;i�tcÓ§' i le�ais efei- Confére
-

com o original
5 _;._ As inscrições poderão -:s�,r fei,tas na "portaria da. zom fundamento nos arti-

.

tos.. oíte-se, . 'pessoalmente, <afixadO no lugar de costume.
MATERN-J;DADE CARM;ELA DUTRA ou pelo te-

' , I ,,< ,

'

lefone 2990, todos os dias úteis das 9 às 12 e das :;08 '556 e 552, do Código Ci- 110r mandado, o. Dr. Promo- O .Escrevente, Pio Romão "âe

14 às 17, horas,
. .n, e .ern conformidade com" tor PÚblic6 e os confinantes' Fárfa.

-
' ,"

Dr,,: lltC1.se Faraco 118 ,a'rtigos" 454 e' seguintes
, .... ,'c '

'

�-.:{'I"
Diretor 10 Cód.' de Broc. Civil, pro-

Demaria
- srta. Sylvia Gouvêa
- sra. Antonieta' Freysle-

/

'inoveI' ,a P!esente I ,ação de

!rs�capião, propóndo-se pro-
.

, )'at mediante prévia justifi-
"

'ação .o-'seguinte: I - O Su-

plicante possui, há mais de

Sindicalo dos lornaHsI'arPro'issionais
,

-

'de �Sanla ,calarina
C O M U'N,,:(t"A D Q"

.
" ", ' _.

Comunico aos senhor,es membros deste- Sndicato que
os talões da anuidade, corr�spe}lldentes ao, cm;rente' ano se

acham á disposição dos S'epl.)qres socios na séde do Sindi

cato" no Expediente das 14,iás 17 'horas;,
Não mantendo êste S4!_dlcato cobraq.or credenciado,

sólicitamos:' a cooperação 'de todos, -a fim de facilitar o

serviço da Tesourarià. "

Florianópolis, 23 de fevereiro de 1958
,

,

"DORALEÓIO 'SOARES - Tesoureiro'

séguintes

)0 "anos, por sí e seus ailte-
'

O PTB de Brusque tem novo diretório, assim consti-

tui'qo:' Presidente � Deputado Braz Joaquim Alves, 1.0

vice ,- Dr. Francisco Dall'Igna, 2,0 vice - Dorval Vieira,
3.0 vic'e - Dr: João A;'Schaefer, 4.0 vice - Dr. Germano

Hormann, Secretári� >Geral - Valentim Bitencourt, 1.0

8eeretál'io - Walfrido Berthier, 2.0 Secretário - Dr. An

Imóvel em apreço tem 4:ts [bnio L. da Silva, .Tesoureiro Geral Waldir ,'Borba, Te$ou

caracteristicas: reiro: Adelin9 Alves e 2.0 Tes�)Ureiro -;- Anselmo prunner.'
Con:sefhp Fiscal� - Aleixo Beuting, Godolfim Borl;>a e An-

'imita-se aq norte numa ex- '

1
" semo Mayer. '

'ensão de ·300 metros, 'com ii, ...

JI ",
" x x x

�Vendelin(iJ Schmidt; a -oes- Acha-se em Floríanópolis o Senador Carlos Gomes de
. ,\.

e" 1.375, metros com 'Anto- ,Oliveira, destacadQ membro do PTB.

,

cessores, ,'mansa, pacífica e,

continua:r;nente, um terreno

no lugar' Perdidas; onde tem
1

,ma reside-nc,ia; II - Qu�, o

_ .. ------ ---_.__ ... -

MINISTÉRIO � DA, AERON'ÁUTICA
_ �_...:...._� _

-4. .

_"
.

_
• .;"

5�a ZONA" 'AÉREA
'

,

/ ,,'

Desfacamenío .

de Base ,Aérea de
,

.

-

',' tros,

Florianópolis _1:, Secçã,o Mobili�adora;' ras
o' A A

'

�lle no terreno em apreço,

n. 5 �
,

,yisO aos� "tser,islas :da ) S�Plicante tem sua mora-

f'oAl',ç"a' Ae'rea Br'as' Iilei
I ra'

-< ela, acompanh,ada de ben-

f feiUlrias uteis e necessárias;
1 - O Comandante do Destacamento, de Base Aérea IV - Nestas condiçõês, re

de Florianópolis, faz saber lj.OS, reservistás da F.A.B: que

desejarem permissão,para ingressar na Marinha de Guer

,'.'a Brasileir}t, como taifeiro, ou Policia Militar do Estado

deverão 111ediante requerimento, solicitar permissão' ao
:tI;xmo·. ,sr.' Comandante da 5,a Zona Aérea:

Quartel em Florianópolis, 21-2-1958
�PAULO OPUSZKA - 1.0 '':fen.

Ctlefe da Secção. M;obilizà!;lora N.o. 52

'uia: HaS'kel; ao sul com. 300 xxx

O Vice-Presidente João Goulart, que se a-cha em! São
BO,l'ja, s6 l'�g;"e�sará ao �iO após ,o transcurso ,dê seu, aril-
iersário natalício, em 1.0 Ue marçó. ,

.._, "

'I
\ ' X ,x x

O Dr. Antônio Luiz da Silva, destacado membro do
PTB de Brusque, vem 'assjnando uma série de magníficos
artigos na imprensa daquela cidade, yersando todos sôbre
a

.

extensão da ligislação social ao homem do call1po.
x x x

, Acha-se em São Paulo, Dr._j\cácio GaribalçU San Thia

go, prestigioso Presidente do Diretório Estadl.lal, cio PTB,
que/se demorará uns 15 dias.

mêtros, 'com Fridolino' Sch
mídt e a lest� com 1.375 m�-

e'ftremando com ter

do 'suplicante; In'-

ra para 'a prévia justifica
';ão,

'

ciente o Dr. Promotor

fluer a V.\ Excf�., se digne
,nandar designar dia e ho- MISSA

Mãe, filhos; genro, noras, netos, irmãos, cunhados e

(úblic�, ot'\vindo-se as. tes-
sob1'inhos do falecido HEITOR DUTRA, convidam aos de
niais paréntes, pessoas amigas e ordens religiosas' para

-temunhas a,baixo arn:jadas' "

, assistirem à Santa Missa que mandam celebrar por sua

que co�pal'ecerão in<1epen- alma, dia 3 de março, às 7 horas, 'na Cat�di:'al Metropolita-

SI di I d T b Ih"di'd ' dente de intimação, dispen· na.
ln lea o os ra a a ores na n us- sando-se a citação do Ser- Outrossim; aproveitam a opor,tunidade Para agrade-

I
I

d ,p 1'*
-

C
"

., Ii
I'

d viço do'Patrixho�io da União, cer a todos os que os confortaram com sua presença al1}i-
ria e ,anl Icaça.o e,., on el arla e ga, aos 'que compárecerám ào seu sepultamento ou envia-

, Em face de jurisprudencia '

. .

l'am' flores, telegramas e 'cartões, bem como aos :Jteveren-

Florianópolis, São Jc»sé e Biguaçú do S.T.F. Requer-se, ainda, díssimos Padres que o' confortaram nos seus últimos mo-

que feita a justificação. de mentos. �9 pr. Artur Pereira e Oliveira que tão sabiamen-

E 'D 'I T' A L posse Julgada a mesma por te o tratou e o assistiu até que Deus levou sua alma para
, �entença, .se. dig'ne V. Exa., j a glória, e�ern_a. _Pelo presente EDITAL, fÍcam.,conVocados -todos os as-. '. -

__

sociados dó STI. de Panificação e Cónfejtatia de Floria- 'trraJanntedsare oCIrtaeprresoeSnCt'aOnntferondO-' E,sco-la1Pro"., Femllnllna "6,0,".'L"acerda"nópolis, 'em' pleno.· 'gôzp' de :,seus"dÍreitos sindiéais pára se'
Ieunirem em aSsembléia geral ôrdinárJa,' êm sua' sécfe só., ;:.1:inistério Público, bem 'co- M A T R l' C.-U, L A

,/

cial� no di� 8 d,e ,março' do corrertte ano, ás 22 hora's, em prt ..
·

meira convocação e 22,30 em segunda: c�nvocação; para to

marem conhecimento e 'deliberarem sÔ,l:ire a seguinte OR-

DEM DO DIA:' , '." ,

1.0 Leitura; +disct'\ssão' e aprovação, da ata da assem
bléia anterior;' ,

2.0 Discussão.� aprovação do relatório a ser apresen
tado pelo Presidente dó Si,ncÜcata, constante ,de:
,�

. - -
. , ....'

}tesumo dos principais acontecimentos do ano de

1957; balanço do exer�ício financeiro; balanço pa
trimonial comparado'e urna demonstração da apli-
cação do impêsto sir:rdic�l; '--

, 3.0 :E?'a,recer do Ce!lnselho Fiscal sôbr� as con:�as do exer
.

cicio de'1957.
Florianópolis; 26 de fevei'eiro de '1958.

TEODORO COSTA JUNIOR

mo, por eclitar; com' o prazo

de ·tri�ta (30) dias, os in-
l\ Direção da Escola Pr�fission�l Feminina, "Governa

�dol",l.acel'dJl.;L, 'com_!l'nica aQS interE!ssados que" a ma�ríeula
'para o ano dê 1958, nos diversos cursos, será feitlj. no pe
ríodo de 1 a 5' de març,9 entrante, (exceto domingo) no ho.,

'i'ário de 9 às 12 e 14 às 17 horás.
.

Ceressados ausentes e des-

Presidente

�O' jornalista sentenciou, dedo em riste,' gue.
"mentiras cabeludas desmoralizam".

No mesmo passo foí pilhado em-mentira cab�
luda, quando/afirmou ser calúnia . nossa' a 'eleição
do P/residente da Câmara dé: Joaçaba pela oposição.

Depois disso, o escriba perdeu o controle do
seu labirinto mental!

Na reportagem sôbre a Elffa garantiu que Flo
'-rianópolis não sofreria mais racionamento.

A usina seria tão perfeita que quando enguiças
se e desligasse, ligaria automáticamente 'um telefo
ne para informar as causas: e o local do defeito.

Inaugur.ada a usina - está sendo O 'que se vê,
ou melhor, o que não se vê!

-

.

E o tal telefone é potoca, O que existe é apenas
o da direção da Elffa, que, desliga "automáticamen- ....

te", mal a luz pifa, para; não ouvir reclamações,
* *

*
_�:'_F�7" i' ,:'"'

�

'O dr. Jorge Lacerda adora as soluções duplas,
ex-vi das Faculdades de Engenharia de Florianó
polis e, de Joinville, ambas em- perfeito funciona-
mento.:

'

Agora, ao que se diz, S. Excia. vai criar a Elffa
n.(� 2, para montar a Usinavn.? 2, a fim de! garantir
as' interrupções da Elffa n.o 1.

A dificuldade está em, que', os financiadores da
, n.

o -1 não querem fínancíar a n.
o 2. :

'.
-

.'

Acham que é muita "de�endllra"!!!

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

Osvaldo Meio

TJ;lIBUNAL DE JUSTIÇA - INSTALAÇÃO DOS
rRABALHOS - Realiza-se amanhã, sábado, com /Ü
)rilhanti�m:,? que se sepera, a s9�enidadj d� instalação dos

l'abalho& ,ga ll}ais, alta côrte de Jú�tiÇà de nosso Estado;

Compo'sto' ãe dig'nos magistl'ados,' dil conheéidll!. hones
,Idade para. julgarem e' decidirem das' causas que. em su-'
Je!riol' instânCia' terão 'sti� decisão final, a marcada se8-

5.0 solene para instalação daqueles trabalhos dà I_lobre
IodeI' judiciario, significa muito mais, do que "uma sim'
Iles e rotineira reunião que, 'obediente a um dispositivo
egal, recomeça, suas ativid_;:Ldes:
'Muito mais do que a solenidade, por certo, está o :sa

rado comproinisso que se reno�a, para salvag'uardar a

Justiça contra todo- o atentado á lei bem comó o resguar-,
lo dos ,sagraclos direitos daqueles que se sintam desam

; ,/arados e ao sabor de pers,eguições de ordem política ou

le' h1teressés ,que as sobrepõem á letra- e espirito da Cons-

.ituição, e Códigos em ,voga:
'

O 'poder e-ãbsolutisn'Ío do mais forte, amparado na
I ,

'orça, venha ela, de onde' vier contra o mais fraco e des-

Jrovidq de meios para' defender-Sé de' injustiça� sôb;ee
;eus direitos garantidos por lei só têm umá esperança que I

! a de recorrer áquele Tribun.a,�, onde nenhuma força e '

lenhum poder a não ser a f.orça do direito e 'a da ,justiça
tli se encontram' para o cumprimento sagrad{) da lei.

A justiça terrena é sempre um refléxo da justiça di

:ina, que se transmite através da consciência dos homens
·luando julgam e daí, ,seus atos serem tà�bem julgados
pela outra justiça, a de Deus a que I:linguem pode esca

par. :A instalação amanhã, dos trabalhos do corrente. ano
da mais "alta e respeitavel côrte' de Justiça do Estado de
3anta Catarina, além' de ensejar": estas considerações, re

presenta a reabertura da portá na qual batem todos os

:.jue apelam em favor de seus direitos postergados e que
:otli naquela Casa, encontrarão a, decidida palavra de 01'

.tem e �e respeito á justiça' e ao direito humanos.

Daque desta colúna, como cidadão� permito-me enviar
:.1.0 Trihunal, maus. respeitosos cumprimentos na pessoa de
eu. ilustre presidente, rogando a ,Deus sejam os nobres
nagistrados conduzidos· pela inspiração divina em toâos
.)s seus julgamentQS.

tCI&urso' f

do D.O.S.P.
� \.._
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"O ESTkDO'� o mais an�igo Diário de Santa Catarina
'------, -------..,..--------."

Alfredo Xavier Vieira, Cidolína
.
Medeiros Vieira,

filhos, genros, noras, netos e bisnetos da falecida Vva.
Adélia Cardoso Medeíros.: profundaments acabrunh.a-

. dos com a morte de sua dileta sogra, mãe, avó e bisavó,
ocorrido domingo último na Casa de 'Saúde "São Sebas
tião", vêm-por êste meio, agradecer aos dedicados'mé
dicos, às abnegadas Irmãs de Caridade, e as pessoas
amigas que os confortaram nesse transe doloroso. Ou-
trossim, valem-se desta oportunidade para convidarem
seus parentes e pessoas de suas relações para 'a MISSA
de sétimo dia a ser celebrada no p. sábado, 1.° de março,

..
'

. às sete (7) horas, na Catedral Metropolítana.
' .'

.
O '

Mais uma vez confessam a sua perene gratidão a

todos, por êsse gesto de caridade cristã.
.

CE' tecido pOSSI' computador - 'normal" ou' Ellectric para o J-79 incluem a 10,'668 metros de altura e
--,-,---,-- _,_L_ -_ ,_ --, MAIOR NU 'MERO DE - .o-xammar um -. '

I 'I,M IS, S A DE, -710 D I A '

R moEROS ELETRONICOS
I' I'elm��te. ca��e�o.�o em cêrca "suspeita" - e os médic�� a cápacídade de .Iançar um até, mais alta, e altitudes

.

'
. 'N"l" tJSADOS NOS ESTADOS UNI, de cinco míiésímos de se\. podem eiitâó se concentrar avíão 'no ar'a uma velocídà-' dê: funciôiiàinento de mais de->-

ZILMAR P,INTO DA LUZ LEITAO" \'1)OS'
.: Há! jã, vários anos II�und51. q� dez.en�s,�e"inilha-

em e�arn.es das amost�as de' que é. o�d�pr� da do 's�m' 2Ú36 p:etros.
_

.

A ,_ " •

-

que as grandes firmas dos res de vezes maIS rápido que "supeítas", Ainda é necessá- ,,'

Mae, esposo, irmaos, filhos e demais parentes, de
"

'
'

, '- rio mais trabalho para o Grande a p-rm' cu' r-a deZilmar P�nto da Luz Leitão, ainda .consternados· com o }<�stados Umdos v�m, usando, um tecmco q�le u�a os me
,

- seu falecimento,' convidam aos seus parentes e pessoas

I
instrumentos mecamcos nos, todos convencionais. Conhe-. desenvolvimento da máquí-:

'

>'\
de suas relaçõea para a Missa de 7.° Dia, que em sufrá- escritórios para grande par- 'cida como Cytoanalisador, na, mas as experiências pre-

I E
-,

Igio de sua alma mandarão rezar na Catedral Metropo- te dos servíços de rotina,
I
seu "olho" examinador é um liminares foram bastante I·se'O'.s

"

van le I·Cü'·Slitana, às 7,30, no altar do Sagrado Cofacão de Jesus, d t s d '1' I·Cr.OS·CO'PI'O especial encorajadoras durante um
a' 10 d

� . Agora os pro u ores os com' ,1 . •

,la . e março.
. ,

. _, I, t t d
.

b dAnt inad t d
.

t a outadores eletromcos estao Quando uma amostra de recen e es u o so re a esco- .(SNA) _ O Departames , há 166 discos diferentes pu ,eClpa amen e .agra ecem a o os que compare- >'
.

I
- -

• •

cerem a este ato de fé cristã.
.

faze-ndo équípamentos pró-
I
célula aparece sob as lentes!

' berta ,de _cancer que se reah to' de Radio e Gravações do blicados, dos quais 144 são
- -- - -�_.,

prlos para as companhias um instrumento 'perscrutador zou em Menfis, 'I'ennessee. Servico Noticioso Atlas, re- gravações dê hinos e mu

pequenas e médias. Espera-; eletrônico começa a tuncío-
I N<?'::O MOTOR AMERICA- 'eente�ente, deu a conhecer .,icas sacras.

() que dentro de cinco anos nar, O instrumento funcio-, r,o DA� 'AS AERONAVES
IIEe mais de 200.000 dis- O disco mais procurado

.'IS máquinas eletrônicas se-: na mais {)u menos como um, lIMA VELOCIDADE DUAS (0'6 evangélicos já foram de todos e que já alcançou a

iam um.equípamento padrãq_1 perscrutador de camara de, \E}ZES SUPERIOR A DO produzidos por esta entida;,- e if'ra de 3.600 exemplares,
(lOS escritórios em todo o televisão e transforma as SOM - A Companhia Gene- de batista, sendo que cêrca é o da cantora EdnaHarrig;
país, imagens das células em cor- : ral Electric dos Estados Uni-

-

de 35,000 deles, foram ven- ton, e qUe contém os hinos:
NOVO APARELHO PARA rentes elétricas, As corren dos revelou que o J-79 - fá- dídos 1,0 ano recém findo. "Jardim de Oração" .e "Cris

EXAMINAR UM TECIDO tes, que representam "foto- bríca de motores do Starfigh Hinos sacros, sermõEJa e '.0 é Tudo". Em segundo lu-
, POSIVELMENTE CANCE- ,Trafias da célula", passam ter F-I04A da Lockheed - é hi�tórias bíblicas para cri- gar, com uma tiragem' de
9.0S0 - o Dr, John R. Hel- para um computador eletrô- 1), primeira produção de mo- ',:rças são atgumas das va- 0.500 exemplares, encontra-Pelo presente EDITAL ficam convocados todos os ler, diretor ..ao Instituto Na- nico que automaticamente as tores' na América capaz/ de riedades que apresentam os se o disco do pastor Felí-associados em pleno gôzo de seus direitos sindicais para cI'onal do Câncer dos Esta- compara com a informação fazer com que uma, aerona- l' A' tIsereunirem, em assembléia geral ordinária, nOI próximo ,.!SCOs as. cjano Amaral, que possuí

dia .. de .. , .- ,. para tomarem conhecimento e dos Unidos, anunciou recen- J;Á armazenada em seus cír- Yf' tenha a velocid�de duas Segundo informações for- em seus dois lados 08-.se-->--')_
deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia: tem�nte a existência de uma

I cuitos de memória. Um gra- vêzes 'superior a d� som. n�cidas pelo Diretor, do De- guintes hinos: "Mais Per to
.

22 - Às 19,30 horas: -

nova máquina que p�deria I

vador indica a decisão do
,
As pretensões da Generai partarnento de Rádio e Gra-I' Quero Estar" e "Seguran-a) Leitura;' discussão e aprovação da ata da as-

_; __ _
'.

� _._
,

b) ����i�:::;::���:�dd�';�',f;:Zw� ��:,�:::� Importadora Comercial Madison LIda. p'v'�:_aõ�ss'E1UdW:1rrd (Byel"Ia'Y' njáu�'e!�·II·CO 8,·udade: Resumo- dos prmClpalS acontecrmentos doI'
'

...

ano d� 1957; balanço do exercíc�o'financeiro;

S"1)
,

"A%.
·

balanço patrimonial comparado e uma demons-, ....
'

.ad tE· h'tração da aplicação do imposto sindical;
,

j' -

,O P r eS I. en e ,_ Isen, owe rc) Parecer do Conselho Fiscal sôbre as contas do
,

' \
�

I

,

exercício do ano de 1957.
lado esq).le'rdo (SNA). _ Pela primeira EE. UU., dêpende, da livreA seguir: _

JUIZO DE DIREITO DA Importadora C o m e r c i a 1 com terras
a) LÊütura, discussão e" aprovaç'ão da ata anterioF; COMARCA DE BIGUA· lVfadison Limitada, estabe- de J·oão Régis. E, para que vez desde os dias' do Presi- expressão da verdade. Tan-
b) Eleição por ,escrutinío secreto de três vogais e ÇU --:- Edital de praça com ;ecida em Curitiba, sendo o chegue a:o,conhecimento de dente Abraham LincoJn, um to a verdade amarga' como

'

três' suplentes a serem apresentados à Comis- o prazo de vinte (20) dias dia designado nesté' edital quem interessar possa, é pastor evangélico faz parte a agradável., O julgamento
são de SalárioMínimo., em substituição' ao ánte- expedido ,o ,presente edital, .

. . O Doutor Ja?mor Gui- 'd do gabinete p�esidencia,l quando necessário e não'so_Florianópolis, .. de
_

de 1958. riormente designado. O com o. prazo e vinte (20)' .

.

,

Teodoro Costa Junior marães Collaço" Juiz de Di- terreno penhorado fQi ava- dias, ,que será afixado no
dos E.stados Umdos. Trata-,l1lente ,louvores. As igrejas

Presidente. reito da ,Comarca de Bi-
liado em oito'mil, cruzeiros local de co�ttl:r::e e 'publica- !

se do Reverendo Frederick ,livres da América tem uma
---- ,---- - guaçú, Estado déi Sl:_lnta,Ca- (Cr$ 8.000,00), a,cha-se do na fórma da lei. Dado E. Parks, u� dos ajudantes grande responsabilidade de

A 'V I S O tarina, na forma da lei, etc. d Itranscrito nu Registro de e ,pasl1a,o nesta. Cidade de de mais coníi'ança do pre- �nunciar'a Palavra de DeusFAZ 'SABER aos que o Im6veis sob n ti 4145 às Blguacu, aos três dl"as do. .' I..t d't 1 d
.,

. .

,-.,
A d� l'

..

"">.�'� d d
inc.ent" Elsenhower. Segun-, por preceltos e pOI' exeIn-presen � e 1 a e pnmelra folhas 147 do livro 3-D e mes e levererro o ano e

. o:;

praça VIrem, com o prazo 't
'

t
. 't' mI'1 no'-"e.cenoto"·s- e cI'nquenta' do um porta voz da Casa pIos".' .

d
.

t (20) d" d
. em as seguIn es <;arac e- •

1
e VIn e. las, ou e-: rísticas e confrontações: ,_ e oito. Eu, (Ass.) Orlando �3ranca, o pastor evangéli-

le conheCImento 'tiverem
U t' "t d 1 R d'F'

,

..

d
d·

.'
t

"

't
m erreno SI ua, s no' U-· omão e aria, Escrivão co é quem maIS itJU a o

que no la VIn e e OI o
AI 'B" ,

t d 1 f b
-

(28) deste mês o Oficial de gMar , ,t�. .
Iguaçu" nesde o ati ogra ei e su screvi. presidente na cbnfecção dos VENC,DI: SE UMAJu�tiça dêste Juizo, à fren- ;tmCI_PlO, :,om a area � Bj:guaçú, 3 de fevereiro de discursus qúe contenba-m ��-

te d F '1'0 h
. tres mIl e ,Jzentos e se 1958 (Ass) Jaymor' GUI' '-c CHA(ARAo,' orum, 'as oras,., '

d
','

-

" 'f' :-' .

"t It t t -

C 1
.

J
-

d D' ,lg-nl lcaçao espn I ua '. ' .

. trará a púbHco 'pregão de' eu a ,"(!te me ros �ua ra- maI'aes o aço,'- UIZ . e 1-
.

'

venda 'e 'arrema.tação· a
dos. e cInquenta declmetro� reito. '.

.

f
ORe. Pal'ks, numa a-!!- Ein Capoeiras, na Est�ada

quem mais der e màior quadrados (3.2-77, 5m2 fa'- Confére com o originai �p.mbléia do Concílio Nacio_ Geral, tôda cercada, area

lance oferecer,.- sÔbre a res- zEndo frente. com a estrada afixado no local de costu-· nal de Igrejàs falando em de 3,900ms2, com uma resl- -

d S- J' fdi' flência e um depósito, tudo "-�ectiva avaliação, 'um ter- "e.
ao ose e

.

un os c

..

om

I
me.

.

.

J.lome. dO.. pJ:e.sidente, disse: por Cr$ 150,000,00.
reno penhorado a Júlio Sa: terras de E.,r9JlçJ,�co, Rob�r-, pata sugr!l.",.. ,

I
'!0 . President sabe ue ,a Tratar CQm o !>r. I:.uí� Mo-

l11uel Régis, na ação exe- io Silva, lado dlrelto com Orlando Rumao ele far18 q ,

no Posto Defp,sa.Ani---�
cutiva que lhé moveu a terraSI ele 'DanieL Régis e 1_ Escl'ivão _:_ c'f'úrle da c1emOC1'3Cia dos São José,

,

TRIBUNAL DE JUSTiÇA. " �
Instalação dos Trabalhos do (orrente !

Ano
(

j

Com a presença das mais altas autoridades.Civis, Mi- �
Iítares e Eclesiásticas, Magistrados, membros do Minis
térfo Público e Advogados, realizar-se-á, no prôximo sá
bado, dia �o de março, às ,lO horas, no Tribunal d� Jus
tiça, a sessão solene de instalação dJS trabalhos da mais
alta côrte de Justiça do Estado

.

(:
- Sociedade Carnavalesca "Tenentes

do Diabo""
I EDITAL DE CONVOCAÇÃO'

PARA ELEiÇÕES
De ordem do Sr, Presidente, ficam convocados to

dos os membros da Diretoria, Diretores do Galpão Fis
cal, Comissão de Trabalho, Diretores do Grémio e todos
.s associados quites com a referida Socíedada, para duma
assembléia geral, que, Se realizará no dia dois (2) de
março vindouro (domingo) às 9 horas, a fim de se ele
ger a nova Diretoria para o proximo período dei 1958 a

1959, cujo pleito terá lugar na Séde do Clube 15 de Ou�'
tubro, à rua Alvaro de, Carvalho.

Fica esclarecido outrossim, que menores de
16 'anos não poderão votar.

Y

1. o Secretário Secretário Geral

Antonio M. Luiz
1.o Secretario ....

r

------

VIUVA ADÉUA CARDOSO' MEDEIROS
Mi' s s a d e, 7.0' D i a

Menoti Digiacomo
Secretário Geral

•

Sindicalo dos Trabalhadores na Indús
tria' de, . Panificacão e Confeitaria de

•

Fiorian�polisr São José e Biguaçú
'(onvite de !Assem�léia Geral

:E D IrA L

,

)

AMÉRICO DE CAMPOS SOUTO, Agênte. da
COMPANHIA DE SÉGUROS ALIANÇA DA BAHIA
e da ALIANÇA DA BAHIA·CAPITALIZAÇÃO S.· A.,
avisa aór;1 seus amigos e freguezes, que mudou o_seu .e�

critório do pavimento térreo . do prédio situado à rua

'Feiipe Schmidt n.r. 45� para o sobrado do mesmo· prédio.
Flotianópolis, 22 de fevereiro de 1958.

'
,

AGRAQ,ECIMEN1/O
Vva. Eurico Soar�s d'e Oliveira, filhos, genro, noras

e nEtos ainda consternados profundamente _com ó fa

lecimento de' seu éxiremoso chefe Eurico Soares de Oli,
I......-.-···�

todos que às confortaram, quando
e o acompanharam até à sua última

28 de Fevereiro de 1958

OI: ••
'

,:>

•

I
•

_I.e nos 'Super-Convâir da .

Real
PoOra P'rt9 Alegre /' 50 minutos
Para Si. plJu./o - -70 minutos

, Para o /tio - f50, minutos
V6 • volte pela- "Fro'ã da boa viag-em

"

/

Os Super .. Convolr da Real pousem no Santos Dumont

Rua felipe Schmidt, 34, - Tel: : ,2377
-_ ------'--,----- .----_ ........ - ...�----- ..�.��------� -------"

t a $ Dce . C-i.a ,o i fi.
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'II�OfC:ADOR PROFISSIONAL- MO'VEISORIZ E GARGANTA BIl ANT()Mu_.MUNIZ 'E
I

(LlNt(,k� DE OLHOS _ OUVIDOS l ARAGAO I
, 'CIRURGIA; TREUMATOLOlilA I'Rdo
-'.

-

-.
Ortopedia

Dr. �6 U E R R E I R· O 'DA I:A N S E.(.A cO:::::!�i!l:d:soã:6 ��nt�7 ��r�·'.
'

I;.V �rialÍ1ente. Menos aos siba,l�s.

Chefedo Serviço de Otorino do Hospital ;:���ê�a2.�i:�iuva, 136.

de, Florianópolis -.' Moderna Aparelha
gem Suíça e Norte-Americana'para Exa
me' dos O'lhos, Receita de OCW\)S por
Refrator .Bausch Lómb; Operação tde

Amígdalas. por processo moderno
-COKSULTORIO -RESrDENCIA
Rua dos Ilhéus l.tl casa Felipe Behmidt 99

FONE 2366 FONE 3560

,

. EDIT�A "O ES',rADO" �T.DA�,

O·SJta�

UR LAURO DAU RA

CLINICA GER.I\.L

Rua Conselheiro Mafra 160
,

Telefone a022 - Cu. Postal 139
E'ÍlIiereço Telegráfico ESTADO

DIRETOR
\

Rubens de Arruda Ramoa

,GE REN\TE
Domingos Fernandes de Aquino

REDATÓRES
,Osvaldo Melo - Flavio Amorim.":" Braz.,Silva._,

André Nilo Tadasco - Pedro Paulo 'M:achà�'O.} -.. Zuri,
Machado - Cerrespendenta no Rio: Pompilio Santos"

COLABORAiDORES .:'.

tof. Bar.reiros Filho - Dr. (;)s"aldo'Rodrigut's Cabral

Dr. Alcides .l\breu - Prof. Carlos da CQ9ta pereira
Prof. Othon d'Eça _\ Major 1'Idefonso Juvenal _,

rof. Manoelito de Ornelas - Dr. Milton Leite da Costa,

Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Neto - Walter

ge - Dr. AcYr Pinto -da Luz - 'Ad Cabral !teive .....

tdy Silveira - Doralécí« .

Soares - Pr. Fontourll
lte1 ..;.,_ Nicolau Apostolo - Paschoal Apostolo ,.". limar

Carvalho
PUBLICIDADE

,i

Maria -Cetína Silva - Aldo Fernandes _. Virgilio
Dias - Walter Linharei
P-A G I N_A ç A O

Ortiga, Amilton Sclimidt e Argemiro Silveira
I(EPRESENTANTE

Representações A. S. Lara Ltda.
:.RIO:- Rua Senador Dantas 40 � 5.0 Andar

'fe). 225924
S. Paulo Rua Vitória 657 _ een]. 82 -

,

"'fe). 34-8949
Serviço Telegráfico 4.,a"UNITED PRESS (U-P)
Historietas e 'Curiosidades da ,AGENCIA PERIO
DISTICA LATINO AMERICANA (APLA)
AGENTES E CORRESPONDENTEe';

Em Todos 0:;1 municipios de SA1\4TA CATARINA
'A S S I N A T U R A \

,ANUAL , , s, Cr$ 400.00
N.o avulso ., ..........•.....

'

" 2.00
ANUNCIOS

GA_Kt;IA
i)iplol1!adõ pela faculdade Na

. cional de Medicina da Uníver

sidade do'dra811 -

Ex·lnterno por concurso dá

Ma le�nidade - E8cola

(Serviço do Prof. Octávio

Itodrtguee Lima)
Ex-Interno do ,liervlço de t;U'ur

iria do Hoapltal 1.A..·.Iil.'l'.I".
do Rio' de Janeiro

Médico d� H�spitaHIe' Oartdade
e da V.ater'nidade Dr, Carlos

,

,Corrêa

DOENÇAÇ DE. SENHORAS =:
.' PARTOS.;..;.. OPERAÇOE;5
PARTO SEM DOR pelo método

psico-profilático. "

Cons.: Rua' J'oão Pinto n .. 10,
-, das 16 00 às 18,00 horas

Atende CO,;] 'horas marcadas
.. Telefone il035 - Residência:

Rua General Bittencourt n. 101.

DR J,. '. L(JHATO
.

mHO,.,· >.'

Doença8 do apilrellao íe8�lrlltórlo
'fUBERCULOSE : '

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA
DOS PULMOES
Crr..rJrlá .0 TóráI I

!!'ormado pela 1<'aculdl!de Nacional
de' Medicina, Ti81ologlsta e 'fi810.
cirurgião do Hospital Nerêu'

Ramol
Curso de especiàliiÍlção pela
S, N, T, Ex-interno e Ex-assis.
tente de Cirurgia do Prof. Ugo

,
Guimarães (Rio).

Gans.: relipe, Schmidt, �8-
For. e 3801

Atende em hora mÀreada
Res.: - Rua Esteves Junior, 80
- Fene: 2294

_S;:�pec·ialist.!l em moléattas de Se,

'-nhoras e vias urinárias.

:\H'diantp contrate, de acorde com ii tabela em, vfgor Cura radical das infecções agu-

A direção não se responsabiliza pelos' .das e cronicas, do aparelho ge-

ilito-urináriQ em ambos os sexos

conceitos emitidos nos artigos assinados. �oenças do aparelho Digestivo
e do· sistema nervoso.

( O N:( U' ·R- 'S O " ·D-O- DAS P Horário: �O%"'às '12 e 2'h a� fi
"

, ,
-'., .' li, • • .• horal!;- Consultório: Rua Tira-

C. 358 � ESCRITURARIO DO S'rF, _;_ Encerramento ,dentes,12 - !.o Ar-dar - Fone:

ínserições dia 15 (quinze) de fevereiro, .' 32�. Re!l,idência: Rua Laecrd�
Atendimento na Escola

,
Industrial de Florianópolis, à Coutinho, 13 (Chácara du E�pa'

rua Almr.ailte Alvim nr. 19, das' 9;às 12 horas. nha - Fone: 32�8.
,

:--�En=Ií##I;#.Êêêr#Jêffl#líffi,ífHitílj#fi§i'l*lêSr=#l@ê

Mõtõr-�MafitiH"�'«P"E;NfA})' I

UR. N.I!:W'J'ON U'AVIL'"

CIRURGIA GERAI:.
Uoença8 de Senhora. - Preete
.

logia - Eletricidade Médita
Consultório: Rua Victor Mei·

relles n. 28 - Telefone b307.
Consultas: ,Das 16 ho�as, em

diante.
'

,

Residência: Fone, 3.422

: Rua: Blumenau a. 71.

DR. AYRTON DE OLIVEIR,\

DOENÇAS DO PULMAO -

TUBERCULOSE
'Consultório ,� RU,a .Felipt
Sehmidt, 38 - Tel. 3801.
Horário das 14 às 16 hoeas.
Residência - Fafipe Sc'hmidt

, ,

n. 127. . _
"

v r
�------------

A _NOSSA, .LOJA

�������!!!���-mr."."iffi;AA:LLWO�;8�AmER�r-.' .••!�...

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

DR. WALMOR,- ZOMElt t;linlca Médica de Adult�8
e Criança.

Consultório ;_ Rua Victor
Meirelles n, 26,
Horário das Consultas -, das

16 às 18 hs. (exceto aos 'sábadQs)
Resiilê�cia:' R.'IIl Mello e A)'lillJ..,
n. 20 - Telefone 3866.

'VISITE:DR. CLAiRNO G.
GALLE'l''J'l �

,'_ ,

- A'DVOGADO
Ru-a- Vitor ,Meireles, 60.
FONE:- 2.468. Rua,Deod.o�JI�O ,5 ...

�lorianópoli.

ALUGA�SE
I Rovere (Antiga Tico-Tico)
Uma casa a Rua Clemente
68 frente.
Tratar com o proprietário

a Rua Etefano Becker 116.
H1streito (Canto SAPS).-

C)

_�'Uial "A Soherana" f)lsrrfhl dO EstreLtJL- rUI ..
"k Soberana" Praça ,iS de novembro ""'"" esquina �

�ua Felipe - Chmidtt

1 - sábado ,( tá.r�e) Farmácia !Vitó�a Praça 15 de Novembro, 27
2 - domingo 'Parmácia-fVitória Praça 15 de Novembro, 27

B - sábado (tarde)
,
Farmácia lEsperança Rua Ç!onselheiro Mafra

9 - domingo. Farmácia l�sperança Rua Conselheiro Mafra

15 - sábado (tarde) Farmácia�Mo_derna _Rua- João Pinto
lf! � domingo Farmácia IModerna Fua. João Pinto,

' , 1 .

"

�8 - 3a, feira 'carn. Farmácia IStO. Antônio Rua Felipe Schmidt, 4�

22 - -!Sábado (tarde) F�rmácia ICatarmense Rua Trajano
23 - domingo

,

\ '7armácia ' Catarlnense - Rua Trajano

. D,R. HÉLIO BERRETTA
Mll:DICO

Ortopedia e TraíimatolO&'ia
Ex·interno por 2. anos do Pavi
lhão Fernandino Sominsell' 'da
Santa Casa de São Paulo.
(Serviço 'do Prof. Domingos
Define). - Estagiário do Centro I

de Ortopedia e 'Traumatologia e
I

do Pronto Socorro do Hospital'·
das Clinicas de Sã!) Paulo,- I
(Serviço do Pr.of. Godo� l\loreíra
_:_ Médico do Hospitai ;de Cario

dade de Florianópolis.) ,

'Deformidades
congênitas é\ ad

quiridas ,- Parlllisia Infantil -

Osteomielite - Traumatig.mo -

Fraturas.
Consultas: Pela manhã no Uos-,'

p-ital de Caridade, das, 16' à� 17,30
horas no Consultório. _:,
Consultório: Rua Victor. > Mei-

b d· t b "1 ,relles n, 26. -

,

Motor ideal para arcos e recrelo e para ou ros arcos slml a- I Residência: ÂV, Mau�o_Ramos

res, alem qe esplêndido para motor auxiliar de barcos á vela. n. 166 - Tele!, �069: > :_-
,

Completamente equipado, inclusl,'ve painel-de instrumentos.
DR. JULIO. DOhlN VIEIUA.

-

MÉDICO "

Dispo,'mos para entrega i.mediata, nas .seguIntes capacidades: Espêcialista ;..em.oOUtell-,. Ouvid08
, Nariz e Garganta - 'l'ratamentJ

�5,5',aR' �,·gasoUna 80 � Diesel,
.

I'
e Operaçõe8' �-

.

11 ,HP
" 80 HP " (di,reita e esquerda) Infra-Vermelho - Nebuli�üção

, ._

- Ultra-Som - ,

J5 HP
"

' 103 HP," " .. (Tratamento de/ sinusite Sl!IU

" �
.

!'!-eração)', A
'

50 HP
" 132, HP

"
< \nglo-retinoscopia - Receita de

D
. �"'S-,:-lie tabela não' podei',á ser alr�radll seno prévia autÓJ.izaç[ll r1Ô.'te

.
)culos - Moderno equipamento epart';m( I). "

t· -
_. _

'. "

84 HP-_"
o"�

'

de Úto·Rinolaringologia, D. �. p" Ja'

GR\l.POS GERADORES -- "p... E N T A"
'

Horár\:n�c:s �o à�s��d�ora! Luiz Osvaldo- �'A�ampor.a, __

, .:' ,

, �

,Quaisquer Ú"pos par.a entrega imediata' _ Com,pl,etos' Com dás 16 às �8 horas-. '. -,
.

-

Inspetor de }'armácia. .' ,

> _ ,�,

. ,�onsultórIQ: ,...... Rua
_

VlctOt: ��iI_lI_'".? "sr ]1'1
'.

�otores DIESEL '';PENTA'', partidâ elétrica -_-, radiador -.- M,eJre1les 22 - Fone 2670
•

� ..;;_ :;:; "",' &IILJb.U{Ii>fili�'l���,�11&._�
. .
'-

d
Residênr\a - Rua São J�·rge. í

filtros�- taJ1q�e de oleo, e' demais pertences; acoplados ire:- n. 20 _ Fone 24 21 I, E I A -

tamente com flange elastica a Alternador de voltagem, _'

�
,UR. HENRIQUE PklSCO � S S I N E --:-

,trifásicos 220 \101t5 _' com excitador _' 4 cabos para M' �A�A:SgQUI v U L G U E _

li'aaç-ão '� q·J.ladro completp de contrôle; todos conju,ntos estão' Operaçõe8;"" Doença. de SeJ'lho-
"0 E 8 "1' A lj (j"

"'t) ;.il,1I
'

ras - ,t;linlca de Adu1t�1I "

á�sén.taô()Si"Sôbre longatlnas prontos para entra;r em funciona� lU CurS(l!ie, Especializ�ção no

..,., ,
.

.

í,-'J Hospital <los, Servidores ,d() Es.
,'_ -

.

m�nto." t
_ ta.do, ,

RE\TENDEDORE.S AUTORIZADOS PARA () ESTADO DE � :(Serviço,do Prof, M�riano de

-Auílrade). 1

SANTA 'CATARINA W·�", '(;onsultl!OS - Pela manhã no

Hospital � Caridade. -

MACHADO & CJa SIA Comércio e Agencias '. ,'A tarde das 16,30 horas E:m

,

M U �!" diante no consultório à Rua N,u-

Rua Saldanha., Marinh<>l 2·_ Enderêço teleg� .;I"� R I .... nés Machado 17 Esquina _ti- r ra.

N 'S d
-

T l'f 2766 Rua' Tiradentes, - 9 .:

I
ex. Postal, 37 _--�Fone 33;62 ,_ FLORIA. OPOLI _._ e�t::idênciae:.: Rua' �restd?,]te

_

m?Efr:::;Jj:=Jr§JFli.3rêr#}êijii!p@C-#dí#lE:,...�ªr:ªt:i#IGi!9H#f1ê€!i§t :')Õu.t!nht> tl4 - T�l.: 3120.

-------,,-
. , .' �,

.

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

(J serVlç0 I1Ótlll'�O será efetuado' pelas faí'máci'as f:01.nto A ntôru' N t·-.
na' e V'f" 't d

•

' .Q. o, o LIl-
i orla, SI ua a,s, as ruas Fe.lipe:Schmidt, 43, Trajano e -Pl'aç"à. 15' ''I

Novem!:.rQ,,27. . ,
,

"

.'

"e

O plantão diul'Il-Q c0l'l!pl'eendido,..entre 12- e 13-;30 horas será efetuado
pela fármáein,,:Vitória

'

E S:T R E I TO

2 e 16 (dOmingos)
9 e 23 (domingOs)

,

F�rmác!a DO CANTO
Farniâ.cia, INDIANA'

Rua Pedro Demoro, 1627
R.ua 24 de Maio, 895

L) ",en'iço noturno será efetu."ado peJas
DIANA. .'.}

Farmácias no CANTO e IN-

YI�.�{1()M::(�GQRlINÇA _

E RAPIHZ't.�-·
Só NOS CONFORTAVEIS 'MICRO-ONIBUS

DO,

B R�, ro
.

RÁP.IDO.'''5UL-.BIU$ILUR O r�
ALFi\IATE. do SECULO "'j',

'

-:-0: -
Florianópolis -

Agência:
Itajcií ,- Joinville -"-CuriÍiba

'Ru� Deodoro eSquiM : �

Rua T.enefite _SilveIra
; ,

1 A- ,Y A. ,H D O, (O M /, ,� A, B ,1:0 � ,j

Virgem- ESp,é,Geiafidâde'
.

,da (ia. WETIEl INDUSTRIAL �;� JoirwiUe��,� (Marta-Re,g,islrada) ,:
-

'economiza-se\tempo �� ,dinheiro, ,� -�.
.,....,.,.,/�..-

�..._------_.- ._. ---_ ... _� ._--'
-.-----_#-.'---...,-_._-- - _'"

,�
.

�-

-.;:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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í

I
Pai o 0_. o. o -. o O' o'. o ••

Data d,r na sclmen ;o ••••••••••• ",lO

.

�T::{ �
Estalk �j\'il ................•" . ,' __

.

�i-... e-
•

.: :� .. "'Y-
..

.. .' �';;' .. '.' .. _ .

, "'>.

I Ga,r'go ,do' P�-f:úfà�'l .' o .f .. � . �
� � ..... ,'....

I

�élF·:rfElr;;::tç;Elr'§lG§'é§lf-§J@E!ri#!LEI��
P À R , lo.(·1 �:'�A 1C -i O-A

_.'PED�O BRINA -- HILDA..�OABt\fID 'BRlNA '. Htinutízw. ISlft'H:TA "o

". ,'cA,ROMÃTIZA
SILVIO FURLANI � ROSALIA BENI€A FURLAN'r .•_;

"

..

. . .'. . _ , _".l1Itant••• dl.trlbuldor•• para °
participam aos.. ,-seus parentes e, pes$oa�. suas F-elaçõ.e�, ':., .

f.tildcr êÍ. Sànta C;otarina
o contrato de casamento de seus filhos _ '

.

>

.IiÁsiuÂNÓ,Di SOUZA
NEZI NILDA - JOSÉ JkYME

.

. .

Florianópolis 14 de fevereiro 'de 1958 J�"'.
'/\Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESPETÁCULOS INÉDITOS: PARANÁ X SÁNTA CATARINA NO FUTEBOL DE SALÃO! .,A PODEROSA,SElEÇlO PARANAENSf É UMA DAS}
FÔRÇASMÁXIMASDO',-ES,PORTE '�CAçULArr - CREDENCIADA. A SElEtÃO-CATARINENSE'PARA UM COMBATE;lGUAL., -

- �
PRÊÇO ÚNICO: - CRS 20,0,0!,� I,NíCIO, À�S 20,30 HO'RAS!:", .

"

.

.,.

I

'. " l
.r'a ,.

� Q,.m D.A"'r.,e�••••� �D'I/Ij.-..;.; ..!!' �..�.�.-'!"a••••� � -=_.c.�i �"'!•.- �
• ..-•• :� �.�� '2._r«m"'.�"a,!".·r�E••••�._.c!'�"'._'••••__�_'••�_"'••••••"." ,jM..-.J-_.� ..,._ -;;,-.- ..-....J-••,...r w-r;a-,." ·�·fa·..'U..-aDQ �

�

--o-��-- .' ':,---
.. --" ......'....

."
·---·c·---' ,.-_.-.'---

.-., -·· ..

,-'i-ú-Iff� A ,S E S' P O RIT I V A S

[IS ��� u remador Francisco Sch

E .S P O R I E .S
Com \;istas aos sensacio- ze:r,:. nó interestadual, ,UI;na curtas 'd,"sút sua co-irmã a I para todo o Brasil os jogos

, '

I' O Serviço de Recreação e 'Honra e a Direção Geral, ca-
';ynais [ogoa.de sábado. e, dp,;: taç'fl'la qual denominou "Go-, fim de que a mesma possa ',de Futebol de Salão entre

.
'

Y"sporte 'do servíço Socl'al da berá" ao sr. Superintendente.
mingo próximos à noite .na �ernador. Jorge Lacerda", irradiar 'para o Pararia e catarinenses e, Paranaense.]

"
, .

.

FAC entre as' seleções dQ' em' hom�nagem �'o insigne.' ----, :_�----:,�-_ . .__ .

, ,-
Jndustría

'

'(SESI) levará a b) - Os traba-lhos serão A F,C.F. fez instalar num

Pflr��á e de �ai;"±a' .. ç�.ta,,rl,·;". -�Qm.e.m.',_ '"P,"ú,blic"ü . de s.in.ta! No,.. vas Regres O"fiJ,ciáis :�d.e� Ba,skel-Ball efeito um seminário despor- divididos em sessões' prepa- dos portões que 'dão acesso

d
- I -

-. tívo nos dias-Lo e 2 de mar-' ratórías- e sessões plenártas. à arquibancada- uma "bor-

na. ' a Fe .er,a?,��o C,.�.. t��men-: Catarina", "',', _' "

_

.

(C.,ontin
..

uacão i-
' R.EGRA ,N.o IX VIOLAÇÕES "

y d F t 1.: l.:r S 1- -

COMUNICAÇOES EN
-I)'. co víndouro em Blumenau 'c) - Cada sessão terá a,' boleta", evitando 'des'ta for-

':) se. e u e,uo, qe".:.à ao vem ,. _. "

< ,..' 76. _ BOLA REPOST·.A EM' .� E PENALID.AD.ES
_.:"

I

dj r:ceber, .ofíçio .. ,da:' sua \lI..:\DA�' �E�t �.C.F.S:· .J.QGO DE:::FORA DA QUÁ-.. 78. -::- V�OLAÇÃ9-ÍJAS RE- o?e�eCendO .ao temário abai- duração necessária ao deba-
I
ma, certas dúvidas quanto

'�cgnge1liel'e, do Par�a, ;�nfor' :::;...';� Presl�en71� �a F,ede'ra- DRA-SE Ó LANCE LIVRE TI- ORAS DE LANÓE .LIVRE
xo: te da matéria., i à renda dos jogos. A�gerais

mando os pon)J.en01!1es "ela-"" ,ca.O' 'Catarinense de Futebol :;- a) - Exposição das finali- d) - Aos participantes se-, há muito que dispõe desse
, ' ,,-

"rl''-
:

.
'

,
.

ViEl� EXITO Art. 1.0 -' V'iol-ar as regras .

a'I clonados com a vinda dá de;;$álão�' em resposta aos
1

, ;" ; .' ,e ,'.., dades e· funcionamento do rá facultado (, uso da pala- requisito tão neces.sá::do
_', '.:.': '

- ,Art, 5.oi·:�·· '-DepDls de um de Iance livre. Depois da bo- d t 20 (
.

t
. contage d''/

..

delegaçao Araucaríana, bem
I dln�en,t-es, Paranaenses, en-, .;

"

.

" --Serviço de Recreação e Es- vra uran e vm e mi
'. m Os mgressos.

.

d
. '., -

d
. lhês .

1
lance 11v1e a bola deve ser .la ter sido posta à dísposí-

..
'

t d S
. tos" prorrogados a crI'te' , * * *

como a c-onstitülçao a VIOU- e:s o segUInte te e- '_ por es Q eSl.
.

' ,), '-I"�' "-

"
"

.

'

'. _.. ./� -,. ,", '." i I eposta em jogo de fora da I'ão d'um jogador que exe-,
'

-.

d
- 1\ Fausto C � ,

mesma e da msbtUlcao oe gramp_, esta tarde: Aguar- .
'

.

.

,b)- Padronização das mo-: dO a Direçao"Gêral para a I orrea, que e,.
'7 ," r. "

_

'

rmadra: c.utará O lance:
.'I

' , sem somb d d' 'd,uma Taça para os Jogos, m- .. damos chegéjtda delegaçao pt
.

_

'

., , '.

' dal1dades desportivas a se-, suficiente eXPlanação do as-
.

ra e, UVI a; um
. I' -

•
-

'.
.. .' ,a)- por um adversario do a) este deve realizaro'

.

I t' d'
_

. ,I dos mais honest'os e' ef' l'tItulada 'Go��:r�ad0r Jorge Au�oriz�ção concedIda pt i éx
" -:-. ren; disputadas. sun o ,em' lscussao. I'.' _'

. l.C en-

acerda". Saudaçoes Fernando' ecutante do, lance como lance. dentro de 10 segun- c) _ Instituição definitiv-ª, II e) _ A s�cre�ária Geral do
I tes. apIta�ores de .Santa c'a-

Carvalho Presidente Fede- no caso da cesta de campo, dos e de tal -forma que a bo- ou não dos campeonatos. Conclave flCara a cargo do tarma, {Dl escolhIdo de co-
A RELAÇÃO DOS 'racão CatarinenseJ!,"ütebol 7r o,lan<!e for motivado por la entre na cesta ou toque d)- Regulamentação do sr. Assistente do 'sr. Diretorll,mum acôrdo pa,ra .a.direçã,oVISITANTES' ,

d h
• " ,,' _

t

de Salão. ri falta pessoal e tiver exito; o aro, antes de ser tocada campeonato Estadual de Regional.
o c oque de dommgo pro-

AS�lm 3�qu�.!. delegaçao * . * *
, 1

� 10U por outro jogador; 1958. 11 _ DOS PARTICIPANTES I
x�mo em Brusque entre os

arahaense. de Futebol de - ",. , '. '.. I" ,
,

" ,líderes invictos do r t
/

-, 1...,,0 partIcular relaclo�do "

bl- ,1)01' qualquer jogador b) - nem ele nem um dos
. _ . a) - Chefes do Setol; deI'

.
.

; e urna,
'aliío saiu de CuritiQa, ho- ,

. _

-

I' •

" e)� Dlvulgaçao especIal'.. _. _ "ue são C 1, R X'com a autonzaçao a ser con do quadro .do-exucutante do

I
r-eu_s companheIros de qua-,

'.
_ .

. I,ünentaçao e Erducaçao So- )'1 ar Os enaux

e, sexta-feira, às, 13, horas �d'd '

1 C f d
-,,'

.

, das competlCoes desportIvas . .

Caxias"

�

b
'

'..
'
ce 1 a 'pe a on e eraçao I"'nce na met8de da qua- dro tocara a cesta ou a bola"

.

>

... cial e de Serviço de Recrea- "

.

m <mi Us especial do Rápi:' .. t'"�" do SesI. * _t_ *
d S 1 Bras.lle."ra. de DesP9rtos,_a,' dra, se o lance for motiv'ado

I
enqu�nto esta estiver em \ cão e Esport�s

''''

O· u Brasileiro. Eis a sua " fl- Sugestões para cola-
"

.

'Dé fónte fidedigna infor-
fuposição'. Presld.enCIa da Federaçao

I por falta tecnica, tenha o

I
contacto ou dentro da ces- b) - Encarregados dos Ser\ .

C t d F t b 1 d .
-
I boração indispensável da ma-se. de Havana que, nu- ;)'

Chefe da Emb,al·xa·da'. S
. a armense e u e o e

I !l1esl11� exito ou não:' .�':- ta; vi90S de Recreação e, Espor-r.
S 1-

.

S J
- "'"

. classe patronal 'e meios -que
Alce-tl Natal'

.
a ao envIOU ao r.' oao Nota:- QuandO u��'fãíta' c)- não deve tocar ou

,
, Havelange Presidente da I ..,' .'

.' 1
. tr .. v" �, l' h d IRepresentante do Depa'r- , ..'.,' '1'

tecnlC'a e marcada antes do a.a e"aI a ma. e ance

tamento Técnico: Sr. New- �BD, o segUl��e teJegra�a" jniêio do jogo, duran�� o. in- ! livre, e nenhum Qutro joga-
- . 'Documentaçao nossa filIa- . "S: - J., . d 1 d'. d

petiçõe1? desporth:as do Se-'
I ton Pedro,so;

.

t .

_ • , '. ' '. •
'. 'Lervalo entre os dDls 'melOS-

j
.�.OI e qua quer os qua, ros ei.

R çao Ja enVIada pt SohcIta-1 . 1 "ode penetrar 'na area toepresentante do Depar- '. _ .' tempos ou antes dum peno- .' , '. .'
-

.

_' , mos autorlza�ao reahzar- ,
, ,. .' t

, b 1 . t b
. g) -' Apresentação -de su-

tamento de Arbitros: Dr. .,

'

;;

.1
do, ,extra, o jogo sera reml- car ,a o a ou per ur ar o JO..,

rr-esto-es" outras" que se, rela�mos duas partldas selecao .

"

'
,.

.
_

�

.Adyr Mastek; ,

'.

� :<Í3.dÕ com bola ao alto no gador que faz o lance. A III - DOS OBSERVADORES
, . 'Paranatmse Futebol de Sa-'

, ,danem com, o S. R. E. e que
Repr,esentantes da Im- í-

'

C. 1 d'
centro da' quadra, após a proibição do item "c" preva- 1 a) -, :ij,epresen,tantes' da

c, 1 d L' d
ao vg nesta apIta vg las "

t
visem a sua melp,oria.

�rensa:-
ar o.s e una o �

"

E'vecucão do lance ou lances Iece ate que a bola oque o Imprensa Escrita' e Falada,
O P ", - "E"��t.' ." primeiro' et dois março pt

--

� 'h) ---, Atividades recreati-
arana I,": Sfl.Grftvo e t • 'lvres aro' ou a tabela, ou fique vi- um de cada Núcle.o Regional

.'Jorge K�d'rl:
�

dã�1:if'�rb�n� Ferpando. Carvalho PreSI-
.,

77. �'BOLA EM JOOQ S� siv�i que não tocará nen)lum vas� ,R O G R A M A participante.
d P ,,,.,

I
dente.

'- ' d6S 'dois:o arana;
"-'

.

'O LANCE' LIVRE FALHAR 1)':'_ Abertura da sessão e
IV - -DISPOSIÇõES J tanto permanece em se-

f
Técnico: �r. Lu,iz Carlos: GRANDE VENDA DE .

Art. 6.Q -;:::- Se o lancê fa� Penalidade.:
mstalação dos trabalhos pe-

'

E�PECIAIS gredõ. Ela' declara que à
j I' INGRESSOS,

- .

" 1) O t·· t
'

.' \., ,> _

I

Ih9:r, a bolâ' contiuará em 1):-- Se a':vlolação {80- 10 sr. -Superientendente.
- s par lClpan es que ação dos' rebeld!:1s não 'vi-

J'ÜÇ}ADORES: I Enorme mOVlm,entaçao s�
20go depoi�·de'um lance H. mente P,raticada, p'elo exe- '2)-;- Palestra do sr. Chefe

desejarem usar da' palav_:a sáva, absolutamj<8nte. �in;..
Goleiros: Peixoto e' verifica na Capital Catari-, .

durante uma sess- f" I '

vre em' razão de faltá.'pes- cutante do lance a cesta não cio Setor de Orientação e, .

'

. '_

ao, ara0 guem, nem mesmo; Fangio
iniz' nense erp tôrno das. exibi-. "ua n S .

f'_" soaI ou se mais de um lan- será ,valida. A.bola fica '.'mor ''''d
-

S "1' Ab ", .

1 scnçao,com.a ecre:-I e expnmé. a' é na amiza-
agueiEw:-�.�erãIdo. Mis- çõe,s Ç!-a 'pod�rósa seleção

"" ucaçao OCla, so re o pa-
t G I d d

,

d b 1 'd
ce livre, pela ll!,esrna. ra�ão, ta" comã ocorrencia da vio- pel dos desportos nos objeti-

ana era. I e
_

os povos argentino e

�e e Celso; Paranaense e, ,Fute o. e

fO,r conceaido;"a"bola�'Ç!,ôn� lação'- A:bol.,a será, concedida' 2)- Preparar eom lobjeti- cubano�,.·O texto' da carta
Atacantés: _;:. Amaury Salão,. sábado e' domingo .

'

v'os do Sés�.
d

-

, I f
'

'. .'
"

,

", .�.."� -'. tinuará em jogo se o ultlmo fora dá quadra, na lirtha'la..:- 3)- Expósição de como
\lj ade os asstmtos a serem oi' ,comun1cado ao emhai-

1'10n, Ren�to e Sq,ntõs. proxImos na F1\C. O mte.- ,.' .

, discut,idos;- '!'xador, �as o documento
AÇA "GOVERNADOR'

� , d t d 'd' Lance LIvre falhar..Se a bo- teral: ao quadro .dó -e:l_CéCU- funciona O SerViço de R.écrea
.

' '. resse ,esper a o se ,eVI en-I ,_. .

'. 3)- ,bbservar dur.a'ntê, os propriamente será ent1'e-
JORGE LACERDA"

'

.

d f
'

b t t 1 11:>· nao bater no aro nem na, tante do lance livre: na al- r,ão e Esportes do-Sesi, pelo ' ,

, . ClOU . 'e orma as an e a en debates as' regras 'de Ul'bani-
'

gue,. drretam�te por Fangio
Eis a. comun�c;a�o �mTia- tador,a pois,' até o m'omen-I tabela, e for fora, ela será tm:�' do circulo centràl, (�e-, Chefe do Serviço. . "', I

.

.

Pela Federa'ç"ão Parana- t�;. \,a Federação t,atarinen-'I reposta em jogo, da linha pois "de falta tecruca, e ao 4') _ Discusão do item "B"
(lade, fala�d? cada paJ;tici-'làs autoridad�s argentinas.

\,
.

.

I ,.

pante por sua vez sem tu- i
.
,* *, *

se de F,ut b 1 d S ·l-s·e, d'e Futebol de Salão J'á : lateral, pelO quadro adv�r. - adversario .,na' altura da li- e "C" do temário. ",' .' f

i
.

"

. e o e a ao, I,. _

aprov.a-.
multu\lr..a. ·,piscussão:.- .,' .'�', S.airám. favór.áveis aos ban

lacionada com a: instItui:' vendeu mais de Cr$ 4.000,00 sano. Se na? _

tocar o aro e nha de lance livre, depois de 5) - Disçussão e .

àl ..

d·t "D" d' t·'::"··· , 4)-' Respeitar com tole-�I elr�nt.es, os Jogos da pri-
ao da taça "Governador cfuzeiros de entradas, cair em campo,' nenhum jo- ,falta pessoal. Se a violação é çao o 1 em o em:!lno .. :,

"
;<". !,.,'

,

,

.

. '.. . _ A : '�""''''.� ..
' l'ància 'ás opiniões alheras.. I m�lra rodada do '"Rio-São

orge Lacerda": "O Presi: .. .._JRRADIAÇÃO DOS' gador de qualquer dos qua- ,_de um companheIro do qua- e sugestoes,sobre o 1tern'I'E"-;', ":. �". '
. p' 1. PI'

'

_ " ;,,"
.'

. , .,

-

_ _'"\,,, "., PELA'PAZ .SOCIAL NO auo. ameIras 2 x�-
ente da Federação Para- JOGOS: ,dros podera Joga-la; a bola aro do executante do lance 6) - Apresentaçao (1e "sÚ'- .

' ..
, .. ,

- -
" . l',

" ", .. .! .'. -. _ -,', ." BRASIL , I mmense e Santos 5 X
e'nsé de F�t�Qol de 'Sa- ! :

..

,E,
. at�nção desp,�rtist�s gera reposta em Jogo, �a l�..:·, llvre, e e_ste tlve�, exito, a �E'�:o�s,� <fl�;u�sao 10� ���:n,$r .. :;�<:"�.;:'.,� -<�" '

,

América 3,
ao, dentro de um· �§oPíJ;'-ito

1
\a'm��eS' do f,utebol.:à� sa- :nha lateral, pel�, Quad:-9 ad,-" ,c.esta nao valera, sendo � F, G, ,e , H, ", do,��e����! '�.Ff.orI�no.p���, ,21; d'e feve-' O técnico da Selecão Aus-<

'a�m;ente esportivo' e pro- j'lão: A Dr:reção da Rádio versaria, no, ponto aposte l!' :i91ação desprezada. Não ha- 7) - A,gape, de corifrater!i' IYeil'o de 1'958. __-,. _ -

- I t ' dI" V.
.

..

I .. ,', '
" .', '-�';' '-'1':;<'

.

:', "
)
,. >".+:'

' naca ec arou em lena
rando o congraçamento "D�ário 'da 'Manhã já enviau linha de lance livre. N:p, ea7 vendo, exito no lance, preva- 'njz�,Ção._, '., - -'�,�. ;':.fF!' " _, ·�tii,nossa·' .édie�o ,de ama':' q'ue- C t M d' 1, I'·'

... - . ;
" "'0 >,' 'l .' ',> ,_ ",' "" ,," .', 'e, I

O ampeonao un la

n!re es do�s
, Esta�os',ir"_ ,�c�munic/ação à, Rádi?, Emis- s� de um la!íCP,livre. p,�0���, leC�l'� a penalidade �cima

,,' �EG.uLfl1Yf�N!.�ÇÃ(!). :�_IJ�'��I,e��!_ deJ�)hes ?<? 3
..
0 'de Futebó1 deste ano deverá

aos, oferece � seleçao que. �or� Paranae:nsê cqlocando
_ mente, de falta tec':r:lCa;, -VI,;; menclOnad:l_. "

'j

...��--,- DA º:R.�NfZA.ç�9� ... ,�amJ?eor�_�� ',Estadual 'do ser vencído pela Inglaterra
ior-números de tentos fi- "à sua disposição as endas de art. 5.0-b desta Regra"l {Continua') '1 \

- a.):,,_ ,A - Preslclêl'i.cia.:'de �SESI. ," ':";' �' , "I
ou R

.

• � '_"�
�

�_,_�
�

,I.�, I
""

, _-,-"<�_i"'
I

Y
:_ "�:'��� �:��"'" >1 ·d� :..::���_t-r-�-��';-�F!�;:L��___:__ 1;- USSla.

I

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••�•••••••••C}�••*$� 8 -..�••.•.••••••••
DOMINGO / À TARDE: ". ',,_

,
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-,

�., --".'\�;.�\
-
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BOCAIVV�A'X SA.O ,tVti'S' I
� "

I I

CA M p. E O N A �.IOO �J)a� J a' Z O N A i
,; ....

..
...

. ...,' :.4t••••••••••••8.eo••••••••••••••e•••�••e•••e.O••ê.e••••••••8•••••••••••••••••••••••• ." •••••••••••�••••••••••••••••••••••••••••••••••"••••••
,•••••

, .-;i:;<:'f;\�' '!/I- �,,:-' >.."
.".,

" ':'
/ (ir

--J?
..

!'>

SES I

panham com interêsse o es

tado do consagrado "rowor" .

torcendo para. que a fratu-
.nítt que, como se sabe, so>
rreu um acidente fraturan-•

L
iii
c::::. , '

...

tY
à

d� um braço, anunciou pará

nojê a retirado do aparelhe
de gesso que envolve a par..

..

te atingida. Espe�'a êle qus
na próxima semana possa
voltar às lídes exercitando-

��--(he\,g\a' H·'oJllile -

a,. ',Sel"e'·,:.a�:o�-dToI--'�P--"_a,ra'na' 1������7���:�::.�:
�

'._ : 'iue não poderá concorrer ac
,

.

- , \.'
-

,

"
_

.. 'o Campeonato B r as ileiru

:;úRANDES AlES DO· FUTE·BOL DE SALÃO TAÇA� ''.GOVERN,ADOR �JÔRG� \ �a�:7t: ::o;::r:P:;';�� Seus milhares de fans acoru

P: ILACE'RDA'" _' VENl)tDO�,J,Á MAIS DE CR$ 4.000,OO,"DE INGRESSOS. NO -

ra não o impeça de, .retor
nar à prática de-esporte re
místico do qual é.uma das
maiores exp_!essões em San
ta Catarina ..

* * *

Infeli\1:m'enfé não puderam
ser inaugurádos por ocasião
do jogo do Vasco com ,8. Se
leção da Capital os novos

refletores do estádio da
F.C.F. Ficará,' assim, para
outra opõrtunidade o ato
inaugural de mais esse me

lhoramento para a praça fu
tebolística da rua Bocaiuva,

* * *

.,-----_---------"�,---�

tes dos Nucleos Regionais.incentive maior pumero de
c)- Representantes,. da

Firmas a participar das�com
Classe patronal.'

,
d):;- Representante dé ca

da, u� dos Gremios dispu
tantes.

ma carta entregu.e a Juan
Manuel Fangio, quando de,
sua libertação o respônsavel
pelo movÍÍnento revoludo-
nário cubaíÍo na re-�ião de
Havana excusa-se pel'ante
a nação\ argentina, pela ati
tude que tiveram de tomar
em relação ao grande cam-

peão argentino. A carta
foi assinada por 'aquele res

ponsável', cujo n�me, entre-

I

\,
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NO B R'A S I L O Dr. José Corrêa Ilulse
"O futuro da Energia 1 ta-feira,}6 de fevereiro: recent�mente voltou de

Atômica no Brasil" foi' o O Instituto Brasil-Esta- uma viagem .os ,Estados
tó

.

,

a
'

1 tra " r dos Unidos cordialmente],Unidos, onde o mesmo visi-OpICO ' a J?a es ra que o

I 'd' '"
tou e I di'I t

'. di J' C convi ou ao público em ge- ou e inspecionou iversasI us re, r. ose orr�a 1
':.

1 �'
"

instalações de usinas deHulse apresentou no Insti- ra e partícu �rme?te aque-, '-.. 'h'
t t B "1 E t d U id' Ies que estavam interessa- EnergIa Atômica e outras
u o raSI - s a os nI os "

.

1
- .

d trl(Rua Felipe Schmidt 2), às dos no tópico de Energia insta açoes fi us riais,

�O,QO horas de ontem, quar- Atômica" a compare�r. I 'A DIRETORIADireção de: MILTON LEITE,DA COSTA e RUBENS

J,U r' 1-',$prudên C�,I·, a' .'
'��:i�l:�:eI�e:'i:l�õCO�1t:�::: ";_--�""--"""--"7

(i.'e. o indeferiu. Aliás 'no'

,

Agravo N. 2.567, da co- J 16 do Cód. de Processo Ci- caso concreto, nem sequer
marca de Florianópolis. ! vil: _

'" negou o dr. Juiz a quo a

Relator : Des.: Osmundo' Da referida decisão foram .

e
\ manífestar s'br' -o e

Nóbrega. os agravantes intimados no �jdO �le 1;:,'J;onsid:ra:ão. p -

Agravo. Prazo' contado do (lia 9 dé maio próximo findo. Acres';; salientar que não
despacho que indeferiu pe- O agravo, porém,' só foi in- cabe agravo de 'petição, nem
,ciido Ide reconsideração de tdrposto a 28 do mesmo c e instrur.iento, da decisão

de Processo Civil.

decís.âo anterior. Inadmissi., mês. Portanto, muitos dias que determina a reunião de
hilidade. Despacho que de- depois ée esceado o prazo ações conexas, com funda
termina. a reunião de ações previsto na lei para a inter; mento 110 art. 116 do Cód,

Icisão e não da que o indefe- ,'ompe o �razo cio recurso, Ferreir::t de Mello. I
riu,

Não cabe agravo de Sindicato dos Empregados no Comér- !petição, nem de instrumen-
to, da decisão que determi- cio Hoteleiro e Similares de Fpolis.na a reunião de ações cO-I SÉDE PROVISóRIA _ a. Rua Tiradentes n.? 22
nexas, com fundamento no, ITAL DE CONVOCAC

-

O"-iirt. 116 do ,Cód, de procé's-I, tA
f,O Civil. Pelo presente Edital, ficam convocados todos os as-

Vistos, relatados edis' sociados em pleno gôzo de seus direitos Sindicais para
, t'd' êst •

t d
j se) reunirem - em Assembléia Geral Extraordinária nocu I os es es' au os e '

, h , ,

"
• _,

I

i dia 27 do corrente I?es, as '8,30 e 9,30 horas em primeiraagr avo de p�tJçao N: i
e segunda convocaçoes respectivamente, com a seguinte. � �

,::-��__...._-....2.567, (Ia comarca dei ORDEM DO DIA
,

' I

, ��
"

Ftoríanópolis; em que
I Eleição para, escolha de 3 Vogais e 3 Suplentes _ para " �

são agravantes Henrique
I comissão do Salário Mínimo.

I' i9J'
'J(f

B b G 1"" F Florianópolis, 26 de Fevereiro de'1958 f,

"� \;.�
,

om azar e a, .�1l10 er., Osvaldo Germano Fernandes � ���:--\' ,'\"" � /p-�nandss Matells e agra- Presidente. I' \ \'\�11.\.� '" �,�. /:ç;;: r

{�:o: 'U�o�Ul�:t,o, da

I 'Homens- de, acaF-o' fumamACORDAM, em Câmara A (f 'R, A 1) E ( I M E N T OCivil, :")01' unanimidade de
j

"::1 ,,'

L
'

votos, não conhecer do agra
i... família Co Professor JúLIO HERRERA, Cônsul �j.l -'

IN'C''OL-N
do Uruguai, cumpre o dever de agradecer ao exmo. Sr. '

"

,

'

vo, por intempestWo. .Cus- Dr. Paulo 'Fontes, digno Secretário da Saúde' e Assis- I
T ,',

'

tas pelos agravantes. têncía 'Sgeial, ao S.êlJ ,Oficial de, Gqpjnete e: demais fun=
I (

, >,... ...,'",:iong,rios da Secretaria pela solicitude com que provi- '
'"

-

-
- - -

Foi interposto o agravo denciaram o intel'name;1to c!o extinto na Calôniá Santa- Co1no, você, éie -é um homem dinâmico, decididõ e' confianie.� É também,dadecisão que determinou a na, tem assim ao Diretor desse' Hospital Dr. Osmar '

reunião de ações, tidas por Schrocder, competentes médicos auxiliares, irmãs, en- um fumante que exige mais .. . soment€ Lincoln consegue satisfazê-lo
conexas, a requerimento dos ,:ennciros, guardas e demais funcionários pela atencão '

l .,.,. , M' t 1�: d d {, . .

L' l' .
, cr.rmho dispensado até o último momenfo ao seu s�'u- P enamenie i 1,8 um seeciona G, e tumos especuus, inco n e um et·'agravados, que ambas figu-

ram como autores. Baseou- ::�o j�l��fde�S, a sua gratidão. _

oi

oarroque mantém,maço após maço.ii mesma inconfundível qualidade-
i"e à requerimento no art. F:qrianópolis, 22 é:e fevereiro dE! 1958.

�����""����������-��ii��i-�����iiii�'iiii�iiiiii"!I���!iii���i!�=-iã"ii����ii�ÍI"

"

,'== 2
"'_';��J.J .....

Ir

HOJE _' (It�E R I T Z - HOJE
'

(I,N E R',I,I Z 'fiO.J,E
O MAIS LINDO, DIVÊRIIDO E lUXUOSO CINEMASCOPE ;DA "JEMPORADA

'

-- le C h n i c'O I o' r

conexas, com fundamento' ;;osição dêss., recurso.
no art. 116 do Cód. de Pro-
cesso Civil. Se dêle c�be o E' certo que os agr'avan

res, antes da interposicão
do agravo, pleitearam are-Iconsideração da decisão ora '

recorida, Mas, o, pedido de
recorrtda, Mas, o pedido de

»r-r- O pedido de reconside,

.ração não interrompe o pra,
zo do recurso, que deverá
ser contado da primeira ,de'-

A,Obra -IPrima do Cinema MexicanQ!,

\

E'MILlO FERNANDEZ e

GABRIEL FIGUEROA
- apresenla� -

Enamorada
� com

PEDRO ARMENDARII
S Á B A O-O, ( I N E SÃO

'

J O Sf
�nu

CA'RTAZES DO '·DIA
, S Ã ,O 'J O s:�

, MARIA FELlX

-,

As 8 horas
Louis Jourdan -:'

Às, 3 e 8 horas Doris Day

',Stephen \Mac Nally..,..... ,/

J U e� I E
Mary Murphy _ em

,

'DIO QUE NÃO PERDOA
_ Cens.: ate 18 anos -

0_ Cens.: até 14 anos � \j , ,Ó R I A
R I T ,I

.

nl'111
'

�s 8 -horas
_

' , � AudIe Murphy -As 5 e 8 horas ,

\
,

-
. Barbara Rush ...:... em,

J,oan Collins �
June Allyson'

. , UM MUNDO ENTRE
_ Ann Shendan'- em

CORDAS
O BELO' SEXO

Cens.: até 14 anos -

I'-M P É' R -I '0
_ Cinem�Scope �

_ Cens.: até 14 anos _
.

,I M P E R', I A t Às 8 horas
BATISMO 'DE FOGO

às 8 hs. , d'com - Walliam Ben IX -:Gary Cooper, - ' ,

Keefe Brassele.,Paul�tte Goddard '

OS INCONQUISTÁVEIS O SABOR DO ÓDIO -

com Bill E1liott.
_ Technicolor - I A DEUSA DE JOBA :::_

- Cens,: ,até 14 anos - I

'd'

"R' O X y 1"13,0 ,e 1'4,0 'Epi'so lOS.

! ;_ Cens.: até 14 anos -,

., ,5ZW;:liiW�IISI-_.���·�t�,a�2�L!lIII�!'I�illi"'!ll· iII.miJ'�17F rr.. 'IE .F.'.7I1r_.._II:Fc::;;,.:;;:I�...w§Iillill;"""'ÍllliIill" 1IiIi5 _

SÃO J O S É -' DOMINGO
"

,

BO,RBULHANTE COMO rr'e H A M'P A G N E rrc

•••

COMO - O l" R O (K'N R O L L rr

E ' G O S T 'O S ,O ; e sO' M O

Florianópolis, 28 de ju- '�,',,'nho de 1956.

Osmun:o Nóbrega,
Presidente e Il'elator.
Alves Pedrosa.
Ivo' Guilhon.
Fui presente, Fernando

a

CIHE

iREPIDANTE
'.,. II

I

\ , ... -. " ... '

!

.. ,

JOAN COLLINS - lUME ALLYSON - ANN'" 'MILLER -�ANN SHERIDA� E
HARRY JAMES!

,rIED'; A TA.RE'

,
,

\
/

.�
.

em -

'METROCOLOR, -
estrelando

* lANIS� PIGE'

CINEMASCOPE e
"

,

.,.
'I' .pUER LORREHA I SE

\,
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. Floriânópo}fs, CS�xta Feira, 28 de. Fevereiro de 1958

,Partido,Democràta Cristão
'Secção 'de' Santa Calarina

NOTA DO DIRETO'RIO REGIONAl
. SOb o título "O MOM,'ENTO POLITico'" o .jornal ,{O ES'

,TADO" do' dia 25-, dizend!l-se "seguramente i�formado', refere-se

a limá· súposta dissidência- no P.D.C. catarinens'e, "em contato.
com próce'res pede.ci,sta� do intérior do Estado'., altos dirigentes
nacionais... · -

.

.

'

. .

-

. Essa -dissidência (diz o ,0rnaJ) resolvera "envidar todos" 08

.,esforços no sentido. de - TRAZER; NOVAMENTE. A AGREMI.A

'çÃO PAR'l'I.DA'RIA, PARA-AS NORMAS ESTATUTA'RIAS'· pE
HONRADEZ E AMOR 'A (;AUSA PU'BLICA. - de vez que ELE

MENTOS DO -ATUAL DIRETO'RIO têm decepcionado tremenda

mente o eleitorado de Santa Catarina, POR SUAS_ ATITUDES'
POUCO CONDIZENTES CDM A DEMOCRAC.IA CRISTÃ,

O Diretório Regional, hoje reunido erir sessão ordinária, es-

clnece 'ao público:
.

I - Desconhece que exista qualquer- dissidência organizada
no P_D.C em' Santa Catarina. que!' nai Capital, quer nó iiiterior\ do

Estado; �,' por, i�so mesmo� d�scon'hece ,os membros que porvent�ra.
a c!lmporiam.\ ,," RIO 27 (V,A,) - Nenhuma

, resposta dãrá o Itamarati à nota
II - O mesmo, Diretório,' em suas regulares reumoes sema-.

b
. diplomatica em que a União So-

nais (às 4as.-'feiras às 20 h!lras), !iempre a ertas aó comparecI-
mento de qualquer correligionário e' ·aOl· debate !\emoerfttico de to- viética propõe a "regulaménta

ção geral dos problellfás mún
dos .os assuntos� jamais recebeu' denúncia contra, qualquer- dé seUs

membros no que concerne "â honradez e\ 1QU0r ii, causa pública'�. 'diais", por ser,uma circular en-
. ,. .'... viada'a todQS 'os países 'l1IemhrosIII -. (I P.O.C. em Sánta' Catarina nunca alterou a sua linna '

..., d� ONU - 'informou ao "Correio
'de c!lnduta est<ltutári� e q -Diretório Regional ,sempre se ateve às

da l\tanhã" un\ port!\-voz do Mi.
próprias delibll.rações plenárias e às das Çónvenç�es -Regionais,' J1isté�io das Relações Exteriores,Daí a razã!l de seu rápido crescimento. atual em t!ld9!l

.

Estacl!l•.
.

- A nota não pede respostas
Ainda em recente' nota. publicada e dirigida aos demais partidos, Pr.opõe' e nada .mats -:- acres�'
,Q DiretórIo Regional pedecista deixou clara a sua. fidelidade � li-

centou,
. :"

.

f
"ura �eJll.ocrática e- cristã e, a sua determínaç.ão de independência A noticia .'de sua e1Ci�i;���ciaAoi
nas relações interpartidárias. � , divulgada, há poucos dias, pelo'

IV - Cdmo. em à n:ot� do "O: ESTAQO", nãoJ se indique ne-
jornal francês "Le Monde", ,To- j

nhum' "ome 'pedecista, quer entre os -supõstos acusadores,' quer dos os países membros /d>l 'ONU 1 '

entre os supostos acusados, e, c0l1}0 caiba a quem. acusa o,ônus a receberam,. porém, há mais.de
�a prova o Diretório Regional repta ao autor d�, notícia ou ao aois mes'es, ..,..,
-"eu ,infor'mante; 1.0) que abandone o anonimato, desprezível ma- A NOT-A
neira de ataque; 2.0) que indiqUei nominalmente o� pedecistQs dis- A embaixada da, União' Sovié-
siqentes em .!:Ianta Catarina e 'assim também os, dirigentes nacio- ticã -em Montevid'éu. foi que fez
nais que os apoiam; 3.0) ,fique esclarecido em que consiste, ou

a entrega da notaI ao governo
consistiu, o desvio dó P .O.C. "da!!" normas 'estatutárias «!-e honra- do Brasil;- nas vesperas da Con
dez e. amor à causa publica"; 4.0)' citados sejam} "OS ELEMEN· ferência da OTAN, bem como a

TOS DO ATUAL DI�ETO'RIO, QUli: TílJM., DECEPCIONADO 1)RE- oitenta e dois países membros da
MENDAMENTE O ELEITORADO CATARINENSE, POR .sUAS ONU e inclusive à Suiça, que
ATITVDES POUCO CONDIZENTES CQM A DEMOCRACIA CRIS· nãq pertence àquela organização,
TÃ" ê quais as provaS' dessas atitudes. • Sendo uma circular é igual às

V - Na de.f-esa �e seus postulados' e' da unidade partidáriá., demais recebidas P�Jos outros
O Diretório Regional, uina vêz - esclarecido o assunto reserva-se países, Falando na coexistencia A Exten8ion�sta. Doméstica Rural prepara futuras donas de
o· direito d� agir, com energia: '," justiça, contraí quem, �cusador!. ou pacifica., ressalta a necessidad;e I'

-

d I' t
'_ ,

lt.... casa, ensinando-as 0.' preparo e �ma a Imen açao com a o

acusado, houver transgredido os' princípios da 'Democracia Cri·iltã de ampliação do comerci'o entre teor nutritivo.' -

e a� normas estatutárias.
\

.

, _. os, povos" Ne�huma �'eferencia é i. .
'

.

jl FlorianÓPolis, 26, de fevereiro de 1958., feIta ao BraSIl ou a outro qual· ber, sentir, �ervir e saúde, I tros 'para os jovens 'do sexo
,: (as.) Martinho Callado Jr. - Rufino Figuei.redo Mons. quer p'aís I"

1" t'
-

t- .' .' I Êsses jovens têm ,sôbre SI a I mascu luO, e nu rl!}ap, cor e
Pascoal G. Librelotto - Rubens Nazareno Neves - Hélio Callado E conclui ·com um apelo para " .

'I t Ih t d
C ldla' L'd' Mi t' h C II d .. , 'H

.

Ra' d L " fortalecl'mento da' paz 'e'. responsabilidade da SUPStl- ecos ura, me orl'!,men o o
a ,..lra - I 10 ar ln OI ,a,.a Oi -

• e�rlque mOIl. a uz - � a re-
1 t

'

h
Fernando Bastos _ Alc!�? C.aldeira Filho' ..J; Antonio 'Matheu's nuncia: .,às',arlll.as atômicas 1

_" fuição dos' seu!l fàmiliares
I ar, e c" para as moclU as.

.

., pe as
'nas atividades rurais e, des�_ DETALHES/DA. ExPQSIÇÃO,Krugél'.

'

., grandes potencias._
sa maneIra, deverão estar No dia 15 'será procedido o

bem' preparados, capazes' julgam�nto dos produtos e_x,

portanto de introduzirem ij.s postos, com a distribuição
novas técnicas 'racionais em de prêmios para os melho
tais atividades, libertando ales' trabalhos classificados,
comuniaade dos tradicionais E:m agric�ltura, cri�ção e'

métodos antiquados .da, ex- economia .doméstica, '1num

ploração da terra, '. (;stímulo ao futuro agricul-
Durante um ano, técnicos tor, para que -prossiga cada

vêm ensinando' essas técni- vez" mais' com' rendimento
cas, capacitando o jovem a sempre ct:escente. Além dês

promover um equilibriQ_ e ses prêmios, . serão tambem
satisfatório desenvolvinien..;, conferidos diversos prêmiOS
to ,aprogecuárjo e, agorâ, individuais a meninos e me

decorrido $sse tempo, vão, ninas ('lue melhorem traba-
� ----.�

.

"P E � R' iD E' U ' S' E

PERDEU-SE- UMA· CANETA TINTEIRO
PARKER�51,;' TAMPA pOURADA, FA

BRlCAÇÃO CANADENSE, M A R R ON;<
COM PEQUENO DISTICO E DATA DE
24-6-1947 - GRATIFICA-SE A QUEM A

EN:rREG�,R NESTA REDAÇ�O
.

Facas,' enxadas e colares deram início ao "namôro" do sertanista com a.Tribo Kalapalo, conseguindo. pacifica'-la - Os mistérios da, selva, os' mosquitos
-

e as fe
bres são os mais c�nstâIÍtes' perigos à vida ao, '''homem branco" ,- Em Xavantina, último, reduto da Civilização nos Sertões de Mato Grosso, o civilizado se

prepara para penetrar' na Idade da Pedra - Das margens do rie das MO,r!es às do Kuluene duas Idades estão separadas por duas hora� de vôo _ Os valorosos
homens da FAB e da Fundação Brasil Centrallevam para as selvas a bandeira do Século XX, pacificando os primitivos habitantes do' país, que estão se extin
guindo pouco, a pouco � Àyres Cunha,

.

à frente da Expedição Xingú-Roneador, abriu as primeiras picadas nas matas bravias, penetr ando até ao Amazonas.
.

, Reportagem de FERNANDO SOUTO MAIOR. "

.

","
. .

o sertanista deixa a Civiliza- das Mortes, a Base Federal é Q t es.' As suas' flexas lestão sem- estão vivendo na Idàdé da 'Pe- oficial. Vêm' os homens do SPI Os ho�ens da- Força Aérea tá se extinguindó pouco a pouco,
ção para penetrar" num- mundo último 'reduto da Çivilf�ção. O pre prontas para aniquilar q in- dra �.'

'

.

.

que estão sendo bem recebidos, I Brasileira e. da Fundação Brasil Novamente a Expedição uei ni-:
do qual só conhece através, dos rio das Mortes separa o desbra- �ruso, A, Expedição, orientada' Os sertanistas deixam os pre- E' preciso, agora, muito tato pa- C-entral tralbam quase anônima- ciou a su.a!caminhada," Novas
mapas e dos roteiros das Íongas

'

vador' dã Idade da Pedra por por Ay.res, 'tem que agir com sentes às margens das estra�,as'. -ra a realização do primeiro en- mente num esfçrço .altamente

I
picadas foram abertas 'l selva

e penosas yiagens,
.

rasgando ás duas horas' de. vôo, ,

,-
muita cautela. Lá distante, estão' Brincos" colares, en:cadas, facas contro, patriótico .para desfraldar, junto estava sendo rasgada ·pelo·s fa

selvas brabas,. atrav,eifSand? �s Foi in'iCia.d� a grande jornada. as tabas, ,Os 'índios, canta�, QS

e.', �ôda �.orte de pequenos <uten- Um dia, após �u_itas" �utas e. àquela. gente sim�les, boa .", �em cões do '�homem branco"; em de-.
rios :,oma"dos. pelos implacãveis-; Com os mantímentos e eombustí- tambores ,espalham arrepiantes sí lios ,§Ia,o espalhados, No outro canse iras.v a Expedição. avistou o, maldade, a bandeira da Oiví liza- manda ao Amazonas onde 'novas
jacares, dormindo . em.' téndas veis a bordo, sem �s4ueéer os sons. Outros: estão caçando, pes-

; dia, voltam e recebem os jlre- '.. , .
.

rüatícas ojr em tabas de/índi.os, presentes para os índios, pois c ando
.. Longe, 'éles vivem a sua

I
sentes dos 'índios, CQJnq retrí

comendo peixe com beijú ouvín- 'sem êles !ninguém ousaria en- vida tranquila',' sem a perturba- ii buição Deixam novos 'atrativos'
do .os 'ruídos selvagens, �omô se 'frentá-los, o band�hante ,lio SPI ção das descobertas revolueionâ- recebem- novas retribuições ej' as:
fôssem o protesto do mundo in- observa as selvas 'intermináveis, rias do Século XX, pois' êles ] sim, está iniciado o "namôro"

I!tgena, que ainda desconhece as tabas perdidas por aquele I'
.

.

'

. .

,

,

�:n�al�s �.�s :�;��:!OS�r��!!�� �r::n�::ve�e:��;:e���� s:�s d:�:�� IFaI'eceu" .o· e5cri-lor����r:n:ea�:�::�o '�ho;:e: ::a�: :n::: fr����:e�i::�::!::�:Os��� J' ,

.'.. '

'

,
.

.

dos. das onças, as picadas dos ra do Roncador, com os Xavan-

C
'

l'l-
.

P
- .:

-

mosquitos,".« -ataque'
'

silencios,Q' te(! senhores, absolutos da re�iã,o Orne 10 .1re5- das serpentes e das, febres traí- e, logo depois, aparece o objetl-
çoeiras que todos os anos gras- vo visado; a Tribo Kalapalo.. :._. .

.. '\" -

. . .

sam por aqueles 'mundos perdi-. E' ali; portanto, que ·vai ser es- Recente notícia recebida nesta D' doi I' bli d
-dos dizimando milhares de In- tabelecida a cabeça de ponte pa-

eixou OIS ivros pu ica os

,� 'Capital" da-nos conta do faleci- ,e de, edições esgo,tadas\- "'Mu'sa
dios. .,

ra a passagem do "homem bran-
-

d 1 mente. em dias .da passada . se- Caipira" e "Coisas, do Outro
Mas, apesar de 10dQs êsses pe- co" ao domínio da -gente" aque a .. -

d mana, do sr Cornélio Pires, ·em Mundo", onde" relata fatos que •

rigos., constantes ameaças às vi- indiazinha que, mais tar e, se

das dos que se dispõem a én- ria ,a espôsa de Ayres Cunha: São Paulo; onde, estava resldín- por ele foram .compl'ovados, en-

frentar os índios. pára pacificá- Diacuí a inesquecível FLOR DOS do atualmente,
'

, I tne os quais; 'se encontravam

los o 'sertanista �ntra 'sem titu- CAMPOS, Muito para, trás ficou ,

Cornélio Pire,s era bem. conh�. I
várfos, ,!ela�i,onad'Os com

-

expezí-
b' ,

PA'SSADO DE' ".
.

E di egu
cido nesta Capital, onde por

va-I
mentos verificados- em sessoes

ear -no I�enso', ' ,L'., o aVIa0, e.� x?e içao ,s e
rias vezes, já, há' anos passados' espiritas nesta cidade.

'

AÇO da Força ,Aerea Braslhera pela selva mll!terlOsa" a pe, r,as: f f" T t AI' Ult' t "', 'I' cP'.

,- '- B' d" 1 'lha do a ter ez con erencJas no ea ro- va- - Imamen e, ....OIne lO tres

o� nos !\Vloes da F,undaçado rC�- gan. � CIP�S e p: m,lnic':r o "na

-

,ro de Carvalho contando anedó. frequentava assiquamente as
sll Central, e se hberta a 1-. ra. es ran a,

_

pa � I I

-I tas do homem 'ko interior do país' Emissôras paulistas l'elacioJ;1'ado
vI'II'zaça-o trocando-a pela Idade moro" com a TrIbo Kalapalo. ,I "

,

.

, ,
,

•
q

• e notadamente do caboclo pau- que era com os m:llls brllhántes
da

_ Px'edra. t�arad ISSO, .det�p�de-dse INI'CIO DA OPERAÇÃO lista. I intelectúais da paulicéa,
em avan lua os 'VeS IglOSo,' .

.
-

�domínio do- "hómem, branep". Os- .Kalapa'los são arredios ao -E '11 11 �'" r
porque ali, -às mar,gens do �,- extremo, Desconfiados e valen- D' dl·O X N ' V L L E ---

'

"

APOIO DO PTB A {ANDIDATURA DE
BALTAZAR BUSeHLE': CONVENÇÃO _ ,

, AYRES CUNHA narra, ao repór.'ter episódios inéditos da his tóriá da indiazinlla que dorme

DA U D' N' DIA 9 PA'RA INDI"'ArA-O 'DE' . tranquila o seu defudeiro sono às margens, calmas do KuJuene,
I .vl I

,
� �. p\imeir,o índio, cQm a súa flexa,� ção, juntamente com o Serviço missões não menos' espinhosas'

, Expectativa geral. Encontraram.,' Naeional de PrQteção�ao Indio" I esperava os sertanistas do ,SPI.

SEU 'CAND1DATO se, afinal, e, muito embora na- Foi uma dessas missões patrió-
.

No' pe)1samento, entretanto, Ay·.." da se entendesse, a princípio, �o- I ticas,
e des,c9?hecidas de grande: res �unh� estava coni ,a i,ma,gem

Em reU'nião realizada do� verá ,reunir-se em convem- braram abraços, apertos de
_ mao, ,parte do pubhco,_ que AyI1lS Cu- ,de DJacu.I gravada,'A mdJazmha

mingo último,. o Diretório _

"l aparecendo' logo o Cacique, pa-" nha, em meio .. 'aós Indios Kal�pa- havia flexado.o seu coraçã'o, 'No
çao muntctpa no proxtmo ra a recepção Qficiat Entendem- los; conheceu Diacuí. Alí estava, 'Amazonas, a lembrança de ·Dia-.

Municipal do PTB re;so.zve'I:L" 'dia !f de m.arço, para:a in- se, as desconfianças são postas bonita como a Natureza, a cati- 'cuí começou a., dar saudades ao'
por 12 votos contra 3, dar diCllliÇãó (J·ficial de seu can� de lado e o trabdlho da pacIfica- i vante FLOR DOS CAMPOS. Ti-' sertanista enamorado, Chegou;
apOlO à �candidà,tura ;'do sr., didato', à Prreteitura. Essa ção está parcialmente bem suce-

. nha, então, a meiga indiazinha,' porélll,' fá decorridQs trsê ânos,
Baltazar, ,Buschle à Prefei- ,indicação, segundo, se. espe'- dido, Na.�ribo, têm. início as' un� quinze ano's de ida.<Je, Mas, a época de· retornl!r à Tribo Kà7

danças, as festas típicas 'que ·ex-I a Expedição precisava
-

deixar o lapalo, par'a continuar 'a pacifi'
tUtrllll JVIunicipal nas e,zeiçõe8 ra, recaírá no n<»ne do in- pressam a simpatia dos índios norte dos Sllrtões de Mato Gros- cação, E a Expedição' começou a ,

de. i1 dé nÍàio· próximo. O dust-rial conterrà.neo, sr, pelo "llOmem branc<f". I so, depois: de' dar por iniciada Íl caminhada ·do regresso ansiosa,
-
..

sr. Baltazar Buschle dispu- Henrique, Mayer,. .' TR.AB"ALHO HEROICO pa�i;ficação 'de uma gente qU!) es- mente esperado por Ayres Çun'ha,
tarlí O pleito, pois, apoiado .,-- , " '-,"-,-"--......__ .

-'--

pelo PSD, PRP _e PTB, que E�ÃO PEQ:ltO:DE ALCÂNTARA:.. ",) .'

���C;�:i�}t�jf! fffiH�� II! 1611��fUln lRiUl�xr�ltD�,� ,

Jovens filhos de làvradores irão mostrar d� público os frutos do primeiro. ano- 'de trabalho
c�m agric';'ltura, criação de�hezerras da raça· holandeza. e �c�nomia donrésticà, etc� '_,_, Or
ganizados' em Clubes 4-S, futuros homens do campo aprendem novas técnicas, libertando -

a comunidade'dos antiquados métodos agrícolas dos seus velh�s' colonos _ Serão· confe
ridos prêmios aos melhorês�-trabal�os apreséntados. _. ::.0 programa -a ser cumprido ria 'Ex

posiçãot que sera' realizada n.,s dias 15 e 16,março vindQuro.
Os jovens - de ambos os ,�os próximos dias �5 e. 16· l�os apres�ntarelÍ1 �a cria- 'c?n�urso -técni?o dos Éxt.e�-",

sexos - filhos de agr�culto"l de março expor os prlme�ros çao de gahnhas, novll�as de slOIÍIstas RuraIS ?O Escnto
res no munieípio de Sao Jo- frutos do trabalhO', reallza- raça holandeza" coelhos, .

f10- Local do ProJeto 17, em

sé cestão sendo ihtensiva- d.o em �iv�OS sé�ores. V_á- costUrá, nutrição e melho- f:S�o Jos�, será ó seguinte:
mente preparadOS ,para os nos proJetos estao �en�o, ramento do lar.

_

... (lIa 15: J�lgame�to dos pro
futuros trabalhos ,no cam- executados; como a. cnaçao Os trabalhos estao se pro- 'dutos; dia 16:. as 9 horas,
po, 'Organizados nos Clubes de bezerras holande�as, cul- cessando. - caprichosamente 'ha��eamento

.

do' P,avilhão
4-S,. cujo signifieado é sa- 'tivo _da terra e mUltos ou- em todos" os s�us detalhes; I Na<:lOnal e da ,bandeIra 4-S,

com a elaboraçao de "stan- I_ o sImbolo da J�lVen_tude ru

ds", cartazes e' outros mate- r ral e, logo l'lm s�guida, !pis-'
,riais indispensàveis à fácil I I!a. çampal;;' às 10, húras:
compreensão ,dos trabalhos I inauguração oficIal e, após,

. realizados por jovens filhos. uesfile"dos· árlimais; às 11
dé' agricultores, up,idos em horas: entrega dos prêmios;
t0rno dei' um Glube que êle às 12 horas, aJmoÇ4o órgani
mesmo orientam(, dirigem e zàdo pela;- Ação Soc4tl Rural
traçam o, seu programa de "Pio XII, ,"ASP", Ess.a . ,Ex-

,ação, com a' seléção dos pro- posição será'l).atrocinada pe-
jetos que. deverão ser exécU- ! la. DPA_·e pelá- UBL.
tados para o aperfeiçÇ>amen-.1 Firma-se, pois, um traba-'
tQ das téénicas agríCOlas e lho de Extensão Rura!', com
em outros setores da vida

<

o" educação do jovem para
rural. ' .

" bs futur0s compromissos 'com
O :eROGR�MA A SER , a· Pátria no campo .da agri-

CU�P.RIDp • ! cultura, em tô'rno de Clubes
O'progl'ama'a ser cumpri- da estirp� do.4�S que, da re-

.

do por ocasião dessa pri� vista ,Extension AgríCOla, ,

meira EXposiç,.ão .de traba- editada em Turrialba, mere
lhos, no Estado de Santa. ceu os 1haiores elogiOS, Clas-
-Catarina, '. re�lizado por fi- ,

!:ificaildo-os ,'de "�sperançâ
lhos de agricultores, com ô -

para o Brasil",

INSTALA-SE �HO)E' Õ1io-iARY�'ciuBE
-

\
-

.
..

". �-

:DO ESTREIJO
� Jantar festivo @s 20 horas,

Nenhuma resposta'
,à nota da URSS

�ará' o Itamaratt

Com a· participação de Vice-Presidenté: ,- Ódi-!Ofi
mais de_10 pessoas, t�r�, Bartol�meu Víeira·
lugar hoje -às 2Q horas, no l�o, -Secretário: Aécio�Ca-

.

Coqueitos '-Praia
'

C 1 u b e bral Neves
.

(gentilmente' 'éédiaü pelo 2,0 _Secretá:t;io: N<:lbor. Sch
coronel .[oão Eloi Mendes) lichting
p jantar lestiy<> com que ó Tesoureiro: Manoel Alfredo
Rotary Clube do "Estreito Barbosa
comemorará suà instal�ção ,Diretor de, P.l'otocólo:,
oficial. Deverão comparecer Acy Cabral Teive
as autoridades do Sub..,Dis- Diretor sem Pasta�· Pascoal
trito, convidados especiais e Guédes Rodr.igues,
crescido número de rota-

-

ryanos de Florianópolis. �"'Para presidir. as vária�
Conforme já noticiampSi, comissões foram escolhidos

o Consêlho Diretor do' Ro-' os senhores Dom�gos 'da
tary Clube' do Estreito, fi- Costa .Líno Sobrinho, Ma
cou assim constituído: noel Alfredo Barbosa, Dó-

Pr��ié:i'ente6� Zeferino ria G imarães e' Adriimo
Angelo "Píazút

.
E, Bla1{:e'nshlrí,

HOSPITAL SÃO SEaAS- Gozava o extinto de inve- HOSPITAL S, SEBAS
T!AO DE PAPANDUVA. jável circulo de relações;, TIAO DE

.

PAPANDÚVA
VOTO DE PEZNR sit,uando-se à estíma, e ao I .

O 9leputado J?ã_o Colodel
A requ�l"imento do de-:- 'a�êç.() da sociedade local,-, requereu, na ,sessao ?e on

putado pessedista Epitácio como chefe· I de família I
telTl, a inclusão na Ordem

Bitencourt a Casa aprovou 'êX:emplar e político honra- dO,Dia do Proj�tõ'de Lei de.
um voto de pezar pelo f�- , do. '

'

_ sua a1,!toriâ que ,declara �e
lecimenio ocorrido em Ima:", Fazendo o n�rológio do utilidade pública. o Hospi
ruí do ·Sr. Otávio 'Vieira extinto (êz uso' da i>àlavra, tal. São Sebltstiãoc de 'Pa-,

Gonçalves':'__ ex�Vereador o deputétQo Epitácío

Biten";'l
panquva. Deferido <) reque

da UÍüão D�mj)C'Í1ática Na'1 eouft "(�litt:Ol'i do requeri- rimt\nto, o projéto foi a�
: c1ôrral,_e, :aB�st�d'o

.

pomer-' emento) ,e João 0aru�so MaO' v�db... ,�m tla prim:ei�a, ed:is::-'
iante. :daq1,l .... I Don[j.,frl (UDN). cussa,o na Ordem do DIa'.
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