
'Consolidada a situação da
Mais de 280111i1hões de dõleres economizou 'para o,pais
- A situacão da Petro- material, conta�do�se as re-' Govêr�o -

para 1960, 40.000-, bém processado no Brasil, a CERTA A LEI 2.004 quêle Objetivo e cessada a i'lrêsas iJte�IiilCionais de pe-
brás está perfeitamente con- servas recuperáveis, de pe- barris por dia, já tenha sido "Partir de 1!l54. Desde que se necessidade de reinvestir al- trõleo, hoje, consiste em co-
solidada e 'a emprêsa já eco- �r�leo (eêrca de US$ 240 mi- ,uit.rapassada atualme�te .,. criou a Petrobrás as colunas O estudo cítado acima faz ta percentagem dos lucros, locar seus excedentes de pro-
nomizou 280 milhões de dó- lhões) podem ser calculadas

-

146.000 barris por dia) e a dos _gráficos referentes aó úm exame da solução adota- "a gestão privada estaria dução, e não em produzir em
lares para o Brasil, é a con- em .maís de um bilhão .de dó- nova meta 000.000 barris) óléo bruto Importado e ao <ia pela lei 2.004, demons- apta Ia inicial' o retõmotío 'áreas tradic_ionalm�n�e im-,eíusão que se destaca de um iares, será provavelmente supera- óleo- bruto nacional cresce- trando que a mesma mos- capital, .acrescído dós rru- portadoras, copto o Brasil.
bem fundamentado estado O crescimento da produ- . da, já que à produção pre- ram contínuamenje, enquan- trou-se plenamente acerta- tos. aqui obtidos, e mais,' a

. ,

- sôbre o problema petrolífero ção de petróleo bruto 'ex- vista para aquêle ano é su- to que as ímportações de da, Se fôsse 'chamadas as remeter dividendos em vo- ALVO SERÁ ATINGIDO
.

do pais, publicado ,pela re- traído no país, já permitiu perior a 120 mil barris, gasolina passaram .a decli- emprêsas estrangeiras para lumes crescentes, já que A conclusão a tirar do
vista da Confederação Na- estabilizar os gastos, com a REFINAREMOS TUDO nar. A partir de 1960 não' a nossa indústria petrolífe- crescente é a atividade a exame do problema' do pe-ctonal da Indústria, "Desen- importação, não obstante o 'Quanto ao refino, já pro- importaremos maís gasolina ra, êsse fato, na melhor das remunerar", , "tróíeo-brasílelro é a de quevolvimento e Conjuntura", aumento acelerado e contí- cessamos aqui cêrca de .... e em 1961 o' óleo, bruto ex- hipóteses, aeãrretaría, de ,"A um alívio transitório o- objetivo ,fixado pela poli-
- Em 1957, a Petrobrás nuodo consumo, Mesmo não 130.000 barris por dia, A in- traído no país, concorrerá 'início, um certo 'alívio do do balanço de pagamentos,

'

tica nacíonal do petróleo po-:extraiu do nosso subsolo cêr- contando com algum suces- fluência das refinarias já com a metade da matéria- balanço de pagamentos, re- concluí o órgão da conrede- derá ser alcançado em pra
ca de 10 milhões de barsís e, so aparentemente ínespera- instaladas pode ser avalia- prima ultílízada pelas. ren-. sultante da redução progres- deração Nl_!.cional da Ins-

. '1-9 relativamente curto,· se
segundo as previsões mais do e espetacular, como é 'co- da péla mudança que se ope- narías, Todo c:i petróleo con- síva das importações nacío- dústría, suceder-se-ia, por- levarmos em conta o vulto
conservadoras, espera-se que mum ná indústria .petrolíre- rou na estrutura de nossas sumido no Brasil será refi- - naís de óleo e como decor ..... tanto, uma pressão perma- e a eomplexídade dos pro
a companhia estatal produ- ra, pode-se prever que a ex- t lmportações, de petróleo- e Gai;lo aqui. rência da importação de .nente e ascensional sô6re a blemas a enfrentar, a natu
za 17 milhões de,barris êste �tração de petróleo, em 1961, do, consumo. Até 1950 só Quanto à economia de di- equipamentos por aquelas receita cambial do país, 'pa- reza da indústria, e a falta
ano e chegue a 45 'milhões dará pará satisfazer cêrca consumiamos derivados ím- visas que a emprêsa deverá '1 emprêsas, sem cobertura ra remessa de lucros para o' .de

'

experiência técnica -

na--
de barrís em 1961. da metade do consumo na- portados, isto é, gasolina es- realizar, de 1958 a 1961, está. cambial, naturalmente.' €xterio",' .

rÓ, , J,eion�l, .ao empreender o Es-
METAS JÁ SUPERADAS quele ano, que andará então' trangeíra. DepoiS começou- calculada em cêrca de 800

I'
Em contrapartída, acres- Ademais, observa ainda, o ·-tado a árdua tarefa de dar

A situação financeira da por volta de 100 mühões. de se a consumír pequenas par-, milhões de dólares._ centa, utna vez atingido a- probl'ema das grandes- em-· 'petróleo'ao Brasil.
Petrobrás é, hoje, extrema- barriS. anuais. E' SignifiCa-I celas' de 9led bruto nacío- • ---------

mente' sólida: seus' lucros tlvo o fato de que a meta -na'} refiflado aqui, além do
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redeAdemaraoGov.deSã·oPêlulo
. ,

S, PAULO - 21 --- v� A, í --F.o.jj emtem à noite, oiiciolmente, lançada ri c(l.ndidatum de- Adémar
de-Barros ao govêrno do E#ado, A deci$ão foi tom,ada durante a cqnvençãQ reg-ion.al do ,PARTIDO SO
CIAL PROGRESSISTA, ll.pÓs um itequeriménto aprélsentadó"pelo presidente dO difftióri9 7n1.únieilpal de Pre
sidente Vences�u; Após' o, encerramento 'doS! trabalh os da convenção, o caiúlidà#}.·ofici;at do PSP à suce-s
são do sr. Janio Quadros; declarou. aos jornalistas: "Aceito a' luta, A sorte és�á lança@'.' Vamos à luta

com. o mesmo 'espírito! e a�esml� cjj,.agem cívica e mo
ral de sempre". Referiu-se, depQis às razõeis determinan

rD--E LUTO' OS IN'T'ELECTUAIS D'O BRASIL tes da lt�ta que vai encetar: primeira, nenh�m paTtido
,

, ,
: '

,,' sub.siSte sem luta;, sêguinda, a necessidade de repara-

s/ PI'
-

Af
/

"

T
'ção w,oraL em todo o ,Estado, a exemplo. ,do que já

M·orreu, 'e-m, ,a#ll#o' eu O,".,,', Oinso (' aunay'. � ��:!�c;;:;ad;�Jt��m��ei��::a;;,�:z�1oDJ:!�0<L!
parte 'dos poderes da llepública e dó Estadó,

O sr. Ademar de Borros esteve hoje alguma.s ho-

VIDA E OBRA '00 ESCRITOR ACADÊM ICO DESAPARECIDO� NASCEU ÉM JULHO DE l' 8 7 ,6 fee:!�f1;ta��tr:f�/;e:si:!r;e=J:���:i:ctn:a�
AQÚI EM FLORIANÓPOLIS _' DERRA DEtRO ADEUS AO INESQUECíVEL MORTO�- outRAS NOTAS �:;;:�!�:a::et: JW:�fd: q�::d!7:::::W�Oj;:o;;'ti�

RIO, 21 (v. A.), � A mor- Brasileira de Letras foi .um I Taunay era um dêsses es- era dos que pensavam que cíentíríca dos dicionários n!a. Câmara Federal. Além rava para tomar ,1':'t '-o
te do historiador e filólogo nhã, presidente da Acade- critores de boa raça, d,e�- _ repórter do Correio da Ma,.. portugueses, insuficiêneia, dos oradores que' saudaram que o. conduziria de! volta; a
Afonso d'Escragnolle, ocor� mia, passado o primeiro cendendo de uma iamlha e�tas sem aquelas andavam cleficiêneia e inópia cienti- o hOnienageado), 'também Stio Paulõ, 08 jornalistas- (h..

instante de pe$ar, começou a J de intelectuais e---artistas que sempre incompletas. Per- fica dos mesmos. Publicou falou no meS'!1t0 sentido o arguiram Sôbr� vários �o- ,

rida ontern" pela manhã, .em determinar providências pa- 'contribuíram para "aumen- _tencia, pqis, a um grupo a- a!nda o Ensaio de Bibliogl'a- ' .

_L bl _.7_ lhão Paulo, {oi aqui uma ra que ao ,ilustre: extinto os I tal" o patrimônio espiritual, �adêmico- mais -resumido fia referente ao Brasil e às próp!iõ pr.e#-*mte .�. p�:r� �mas, Quanuu e per-

sur�rêsa, até mesmo para !ie1lS cqmpanhe1J:os; qa'o()a� ''>io .paí� ,Engeiheiro' ci�il, a�:- i cJ.l�os p�écursores foram Eu- "Ciênci�s-.. Naturais, 'em dois tido, EJogid� o 1id�: ,que l'l.(/nt4?"ftm� lÔbre '. os
"

seus

os seus .{!.migos e, colegas fie Machado de, ASSIS pres-I oOClOU s�?lpre a s��s estu- elides da ,Cunha, Artu.r Or- -- volumt:s, ,
_ acabava de, d�1,Xo.r Q<JIL_ela8 .enconllros com Jura0 ·Ma- ..

ncadêmic�s. Quem levou
-

a t'.l.sse� as devidas
..

hOmena- 40s �e <1clencias __PO�Vt�Si aos ],a�do �..m��l;let�,� Pbít?: A ,-O q��: �a!��t��l$a. a ,.?br� 'w-pottlJ-!npe� fv,nções . Ç'_�() ga�hãe�, e .sôQr� p, �oU�a '

triste notícia à Acadeinia �(ens. __ , '\ ,- de lj�t��ªtu.ra - , e ' lS�or a',--e "Jll'Hca.:f� que se lli"e�con,. ,h�eró�léntI,flc'8. de _,�utUl.Y:, eo�!U.ê� " ,�,� ,,,c� .'
,reali sta,1 d;4, lf{)N� ,P _�hef.,e.do.

.' -

..
,

.

- --� .:;,;. -;-__ ?I __ • -- ••'_,u -- ...�....... 'heêe e- o romance Leonor de nao e tlintô a· beleza _c;�u o de rodízw estlálbeleciã'o pera PSP- respori(leu sornndo:

I.,: �-�·�D""""'I��V.'""""';I·s�r�,e"a:;giiãs-'.""�" i�7��;:�$�; fF1r:.!���� :::lt7��::� �:a::1ff.;f���
l',

,_

Filipes. É livro hoje rarO e o. luta probidad� literár}a e que-stão.� vir ao Rio solid'a. contro, ,a ",proximação se
=-

., ,eU -própriO autor não se qüe sempre fez questao de ,. I h
.

;- RENATO BARBOSA mostrava' inciinado a reedi- levar a sério a Literatura e rtzar-se ,com ,aque a om,e-, torna muito ?h4is fáciL I? eu

,I_� Nem só Bismartl{ sf!r.t;a a .grandeza c!e seu ': pequeno mundo, na 'bele- �á-Io.·
"

�, Ciência,
. nagem:. só posso recebê-la de bra-

za emocional de' [.�lascarta� a Joana,
, " � Depois da sua estreia de Afonso d'Escranolle Tau-

'

ços albertos, , ,".
Passei alguns dias entre os meus, enca�ta,do com a I!ulzalhad� recon- Ij "')mancista, Taunay tomou nay participou das comemo-' Seu comparecimento tam-- Quanto ao nG»ne de Afem� fürtr;Jdora dos netos e. ret�mp(,.Tado com as behsslInas manhas �e p,rllla nestle � diret,amente. o caminho' da rações do 50°, aniversário do bém lhe, dava a oportuni- so Arinos para .senador pe-� fim·..:Ie v:erão, ,', I ,,'

-

\ tÇ '''Iistoria, a do Brasil, a
.

de Correio da Manhã, escre-. •

""
_l.l

f' l't' "i ,São pau.loA ' ,e. a da Llteratu- ,vendo então para a nossa c1Jade de s.entir bem vivos Os lo D?Jsrito' F�dle�al, com o
., 'E, fóra de cl;\sa, IZ p!' I lca._'.... .:J<-d '" d .:1'_ .:f:1 Fiz política no Paran�. em, Sao Paulo e no RIO. I'a, da Clen�la e da .Arte en- :'dição especial um longo e id'eais de· 1.I.niua .e's parti� apoio e ,seu partiuiu" u.ÍI8Se
� Política,. E,im, mas politica com :r maiús�-ulo, .

t,re brasileJr(l'S.' MaiS tarde, correto artigo sôbre o café dárias qué sempre preco- que efetivamente o '. parla-,,'
� Fiz PUnio Salgado: - conversei) escreVI, coorden.el, fêz .0 ciclo �a Filologia, Tra- I brasileiro na primeira meta- 1iiza.'ra, Frisou, depois, já mentar mineiro era U'llUL fi-ti De uma coisa, p01:ém, tenho, hoje, absoluta.. cel�teza:

. -, e,m f,aé.e dos duzlU a Retirada �a Laguna, de dêste sécUlo, d l't' d d h
' ,

"II I Tue seu pai escreveu, e deu- Não era paull'sta' de 01'1- entran o no terreno po 't 't- gura e'gran e omem pu-alaques de RESISTÊ,NCIA. on,de •.h.ouver um a,mlg.o, um,. c.orre 19IOna�IO; 'u"! �

d" I' bl' d do de 'ri '

" I h I B h .. tn a ,�os a Segunda Viagem de gemo Taunay nasceu na a'n- co, que apesar e su,a (l'Ir 'WO, ota u,ma pe ef_I segui,dor, um sllh,patisantc de_ P 1010," o .s,en }1r ri.neu ,orn I;\USeR ,.ao "r
""" I 5aint-Hilaire- a São Paulo. l.iga cidade· de'Nossa Senho- ma ferida, e do sei), ce>:Tpo ta acuidad-é política. M.as�

. um voto par�, o S�nado, pem p�r� COIsa a �uma,
.

" E
.

d
'

.

Nem êle, nem seus cand�datos e mUl:to menOE. o seu partIdo, - a UDN, screveu mais e_cem vo- ra do Desterro, Capital da cansado", êle ali estava por lUem resolveria sôbre' o
I E 1 d d lumes, destacand,o-s� A Província de Santa Catarina+' ." dôo A'.7_ PSP __ .:I'

)"
• ssa, a pa aVl'� e o� �m. '.

, , ' .
" Grande Vida de F.ernão D"ias

""".oJ"e
FloI'l',ano'poll's, em 11 de' ter' V1Sto' éSS4S swa:s res rpotO I..W a sua ca'llou.'t-

I Quando mos'tre'l a�hDlO '0, semanarIO a que aCIma me reflr,o, nem
da 1

' 1 l t
.., - ,

� Ih sensacl'o- °aes Leme, a História do 'ulho de 1876. Era fl'lho do atenua s pe o memorave ,a, tl,ra
_ serta o orgao ma-

• sempre escrito em apresentável vernáculo, o grandel chefe, ° ou o
d d S- d do

�": nalismo dos ca'beç-alhos e �'{)I';riu com profundo desdem. "

_ . , �mafpép:WI'O BNrOasiRl'l'oO dSeenJaadnOe,dOo :,omadncista, pa,;,lamentar e pa�a�u'rZdão-,oe'Jeg�.enP�.o9 se�' prae� ,��oo ntn°ortPu��,i O',' �m., AOCd�e-_-.' Envergonhei-me, - con.fesso -,- ao lhe apontar a dll'eçao do Jornal, . ,
.

Ir �;ena or do Imperio Viscon- � (W .... "... �I:' ..... "'"

tres Jovens pa.rlamentares, 'lescenteIlltes de respeitabilíssimos tron�os na ge- ,dós Vice-Reis, �istória Ge- �e de Taunay; e' de d. Cris- feito, AcresGentou que ágo- mar de panos, que tinha

� nealogia catarinem:.�, possui.dores de' mercado pedigree político e homens por- �:'lt das. BI_l-ll:d'elras Paulls- �ma Teixeira L�it_e d'Escrag- ra a convenção do seu, par- um encontro marcado com,
tadores de títulos univt'Jl'sitários. ' , hsta, Pu'atmmga, Amador nolle Taunay, 'Casou-se com \ l_

I d'
_

PI" S I d ,nem seI' p'orq-ue� 'R_ue.no e,outro.s ensàios, Hi.s- d. Sara de Souza Q'ueroz tido em São Paulo já atcan- o governador Miguel Couto,• " Quando expJicav� ��sas con lÇQt;S a lUIO. a ga o;
• ,

' .

� recor,dei, com- a instantaneldl:ll�'e do relampago, O; lUeu 'presado amIgo e ,bn- ':ma_ Seiscentistas ,d� Vlla J'Escra�nolle Taunay. En- ça.ra também a sorte para Fi�ho, cancelou Q. últim,a
oi lhante coléga P'rofessor MadeIra Neves nos veghbulares da nossa Faculdad�, �e Sao Paulo, A Mlssao Ar- :;;enheiro civil pela Escola uma n�luta, indicànào-o hora '(), taZ encemtro, re-

, � d D' 't tlstica de 1816, (nesta vem 'olitécnica, do Rio de Ja- como 'candidato aos Cam- grossand,'o diretamente para� e 11'el O. , • '/ -....... um dos IOtntepas,sados ftan-, neiro, foi professor de Fisi ... '
..

� E quando lhe pus sol) os'?lhos, - olhos queA do.mmam e supe.ram . a
ceses, Nicolau Taul'lay, de' ,�a,na Escola Poll"te'cnl'ca de pos- Elise�s, São 'Paulo,

l' 'estreiteza de ho'rjzontes, olhos feItos para a abiPangencla das per�,pecbvas -do
__�......".. '......, _Ii Futuro - um dos últimos números de RESISTJ1:NCIA com iqual'ifieável ata- cuja vida fêz uma bql'j, �do- -,ão Paulo. 'Diretor do Museu

R' I
-,

G
"

' -

. I.
que em ne'g'rito à ,minha in(>xpre�ã,o d:e p�bre homen:-comum, -. s�m cálculos" cnmentacão); A' vida''-'glo- 'Paulista a partir de 1917:'

-

Equip-e da jD O UARUJA' seguiu� sem imedjatismos; se,m tola!"! relvl,ndlCaçoe� a candidaturas proxlmas ou. re-
iosa e trágica de' Bartolo- lesde 1923 que dirigiu 'o�

a;: _ ,

't t d' t
.

A' nt stado so lU melf de Gusmão, cuja priori- Museus de todo o Estado. Viajando' em avtij,o __
da '.

R-I�i'
motas, s�m v�caçlao ou Je� O< p�ra ês a IS � -! ,o �go, co

,

1'1
di

rr o
dade aerostática' demons- _li'OI' quem reorg'anl'sou a Bi-.· ',�'RUZE�RO". 'PO SUL, se'g!l.I'�, I ·para ,O 10seu soirl'lSO bom, como me sorrlS€.':! o meu nIna0 ma'lS velho, e me lsse o se- v

_.

guinte.
-

, ,', ,:
-

,

" .' ,
trou .� provou e� outro li- ')iioteca e o Arquivo do Ita- Ip.tem a' tarde, para o RIo., '

-

. ',' ,

'

� ,

_ Como t'ssa gente nos une e IdentIflca no sofnm�nto. , .

vro so_bre o ,pa.dre-voador; -�arati. Era também pro- de JaneirQ/ u�a equi,pe do �Ilva que, dlar�amente, atra:-� I f' t
.

b nd .' d t d loologIa Fant�stlCa do Bra- fessor na Faculdade de Fi- DepartameJilto Esportivo da � \és, da" • C011,tlnen,t,al, estaa; Sim, unidos pe o so l'lme' o, pOIS em comp�ee o que, venceI!. o o o
'a, Escritores Coloniais, Lé- 10sofl'a CI'eAncl'as e LetI'as da

' <

�"ansm t ndo bolet i fS o respejto humano p'ara ter a- cora.gem" em um- melO pequeno: como o AnosElo, .

d T' t"., �ádio Guarujá, que dará a �,
,

11 loS. n or-
a;; de umà revi�.§o total d'e atitude' política e de' comportamento cuLtural, cedo ou

'�lCO e ermos. .. ecnrcos e Universidade de São Paulo.' -mais amplã coberturl\ do matlvos do Campeonato Na-
,

1
tarde, haveria de.' sofroc n8,s ca�Jles a eclo.s.ão da infâmi�." . ",

,::ientí.fi�os" �eparos a,o �o- aposentado. em dezembro de, campeonato Nacional de Re'- clonaI de Remo diretamente
�

,

d' dI· filha mom t vo l?lclonano de C��dldo 1945, um decreto especial, rno. Os rapàzes da inais ou- para a EmisSora da rua Joã9.
Mas tu I) ISSO ,na a Va e, nem, exp,nme, em a�e I al} I r 'd

a 10 er'dr de Flgueredo; VocabularlO de deu-lhe o título de servidor �.'ida Emissora cata!'Ínense 'Pinto.;

!�e'd��mp�fuio�b�8:, com; seu e�empló e com a comove ora e �á e sua, �_l
a

O�i�sões,,�lém �e,�aisl trts ;>mérito do Estado de 'Sãõ t.rabalharão· em conjunto À equipe da. Guarufá que
.

, Negue'-se-me o que quiser. porém é necessário ter valor, e,!D' uma, ,c�da- es u os so re ,ermmo og a Paulo. Jom a Rádio C!fltinental da seguiu ontem cô'"m destino
de transbordante de nagativaE. como a nossa e com as altas responsabl'bda-

N�''I BIOG�lfll
Pertencia às duas Acade- Capital Federal.. ae:) Rio está -conJPosta do

r
des de uma cátedra universitária, para ágir assim. frl)nt��t'e, insensível

.
,.

mias, a Paulista e a Brasi- ltá dias a ,RMio Guarujá rádio-repórter José Nazare-"

a supostasl ironias e anestesiado em face· de cdt�cas de eonhecidísEoima proce-
,

'

,

"

..' leira de Letras, nesta ocu..: enviou pal,'�"<;> Rio o répór- no Coellio e Rui Tlburcio Lo-
dA

. . pando a cadeira sob o pa- ter Fernando:: Linhares da bo, AlbertO Edmundo Alves,enclaRESISTtNCIA n.ascida para manter ° "êle volta:�á" .,do s�nhor Irineu !,rocínio de Adelino Fontou... ' .

Bornhausen, quando; �o exterior, por mim levada em mão, não só ,a Plínio,
_

co-
1 D� '�Tl tl�

ra e onde sucedeu a Luiz OU'RO ,R'ADIOATIVO, . NA CURA,'DOSmo aos órgãos, d'e superviE.ão política de seJl Partido,
-

fez, - la estou certo dei

,

, Murat. Era também membro
,�.

que. continuará a fazê-lo -, imenso mal ao seu patropo, .

. ,

de numerosas sociedade's
-,' ·'-'T,' U M O R

-

E' 'S�s , Homem, digníssimo, mãos limpas no trato, c(fm a c8:usa púbhca, adml- ' C'ulturais, brasileims' e es.-

nistrador cuja passagem pelo govêrno do Estllidlo se afirmou em 3'TandeE, em- PARIS, 21 (UP) - A i;rflllgeiras, entre estas ft As-

preendim.entos, foi ainda a mentalidade de RESIST1l:NCIA que,o fez peil'der a publicação, em' Moscou,.da ���:�d��e:-mevicana de His- LONDRES, 21 (UP) - A' Os isótopÔs radioativos des-
cabeça, naqueles insólitos e despeitados ataques radiofônicos ao gral1ld'e bra- nova, e aparentemente di- rádio de Moscou disse hoje troem as eélulas cancerí-S sUeiro que preside o PRP, '

f'
-

d b' f
O ENT:í!:RRO HOJE, EM

� ,Criou-E,e� :pois, o divisor de águas.
.

initIva versao· a logra ia SãO PAULO I que
os cientistas soviéticos, genas 8e\ll' afetar o tecido

� E aqueles homens fiéis a Plínio que, sem discussão ou reparo, sufraga- ele Stalin, fói feita com mais � historiador. e filólo�o I e�tão, emp're�ando ouro ra- : são, e sua ação_ se limita à
ram, em ma�sã, em 1947 e em 1950, o nome, honrado do senhor Irineu Bornhau- de 20 mêses de atrazo, quan :>era sepu�tado hOJe. em Sao

I
d�oatlvo. no tratam®.to de zona de at>licaça()l, Segundo

sen, não volU.jl'ão a fazê-lo nem� á mão de Deus-pad'l'e, porque, em, respQ8ta. to à data prevista. O 40.0
• �����m��m��uli�t:ereJ�o L�� i tumores cerebrais, A emis-

'

a enüssóra, a ra<!ioatividadea, êE.3e jornal, eu .pleiteei; e ob�ive, p,ron.un,cià,!Dento �xpr:esso Id'os s'etores di- vQlume, da Grande Encic1o- t1'as. Ontem à noite, seguiu, sora, em transniissão cap-
I cessá poucos dias depois,rlgente dema pUjante e ascenSIOnal agremlaçao padldárlll, que é o. PRP. pédi'a Rússa, que relata a d 'd' IAs minhas respostas Fão assim, .

,

'

'
, I

, ,

para São Paulo,. 9 sr. Elma- ta a aqUI, lsse que os

Pelas responE.!lbilid:\'les de m,inha cultura pelos deveres assumIdos _vida de S,talin, devia nqr- no Car�im,
.
�re�idente da cientistas do Iristituto de Acrescentou que o siste-

.-
__

:,, �.ormi�t, há quasi v�nt� !:lnos,- p�ra'co_!I1I_nt;eW''!',ªhinos � pa�.a c��minlta c.0n-.
' malmente apareçe):' eI á,br,il ��ade�ma BI�SI�e!ra �e. �e� �Neuro-Girurgia utilizam -'o ma foi ,ex:peri_meJ;l;taâo ---""'!õ!!i!l!

,

g-reg�çaoj .� 8mda pel�s 1filwrahvos de mmha �ormaºao, Jam�us. �esp'evI ao· de 195:6, O.'"ra, élo p.asso qu.e_ �. '.,��I:i.���i,i.�l,aâs.e;:.�: �.�.I cd�Zm,e�., .. '.s. iste,l'l}.a..... ,. de �,l)t#)d,uz.ii.r--uma ;j)u.• ,

.. m.",·.,.. ,e."J'..os.()."s, """op.·. a",c.t�n:.-,\....'.t...e.".�,';, ','SUQ-JçrnahsJno que; Jao deE:.graçadamente';, J)rohfel'a em ,no.ssa guenda .. ter-,
. 1 t t 1

-

.

.

..
""

·a· í:i�ràl. . •
..

M�"",r'����..��"",j,y,i�,":�h"X'�!;;.:�":��:�.�,,�.,a}t.....�· os, Ç�1��n,;�a ����1�1;�[J. 1.) l�;rrcro�I�O '.
ele p�r�GJ48:�,

.,

"'?�Wl:
'.

�'��t�)�
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Florianópolis, Sábado, 22 de Março de 1958 "O E$TADO" o mais antigo Diário de Santa Catarina

. E>efrontando à 'Catedral
"", - ,

assumirá '0 -p-qlpitó profe-
rindo um comovente ser

mão .alusivo ao ato, disser

tandojsôbre o pungente
Cêrca das "yinte' horas, de irmãos e irmãs revesar- drama do Gólgota, figura, '* *. *,: '�. dar-se-á a tradicional � e se-ãõ de meia em meia ho- . I d - 'o sa dio

.

-. sr.-Waldemar Costa
, 'CAFÉZITO, .

impcnente trasladação da ra, montando. guarda' às
exponencla .

e n s

-,,�' ';':::;,st.'�,no#al ",!oSéjos Reis', AGORA eoM'1tOVA -veneranda 'imagem do Se- 'imagens do 'Senhor dos cese'VA'RIAS N.O.TAS- Sr-; lJélciô Mor�tz /.
.!, ,,''EMltAliACEM . nhor Jesus dós Passos. da ,Passos e de Nossa Senhora, E' a seguinte a mesa da

, �,§):'.l J,.osé do 'Livra�nto .
-

_
'suá Capela na 19reJa do das Dô:res. . Irmandade dos Passos' e I'

,�. , -

-....._.__' , ' -'. , PROCISsAo DA TARDE
.

·tptil�ê·"Il·"'��"�:lT."iftii �;':t:t:;�;�':'c.:: Cêrca das 17 horas sair.Í ::;:i;�:;6�:;:i!�;
. �. ,-

',� ,"!!"'.,;... �. ,,� � - '-

• mSSlma prOClSSao vmdo ê. da Cátedral em. solene pro- 3e encontra a figura auste-�J �.. "'v. ...� (' .... -,

� '.
. C/'R-V 'THO' -. imagem velada e pr�cedida ClsSão, a veneranda imagem 1. ra do s .... Medeiros Filho:., If,MA Cf ·l· jl..LJ. ._ ). ...

· '-:-" ".
-

, � do Grande GUlao, que fer- do Senhor dos Passos, em P.roved�r C o m e n d a d o r "

._..................... �f ' �'.,� .

ed'd d
'

�.ft.��i'1U10, .,1\I:.:YJIUE.M tmraa�oos.sera condUZIdo por Ir- -rico and,oTc' pr9c 1 a �;' J.cão da Silva Medeiros Fi- Pero presente são convidados os senhores acfonis-li�A�WBI ,UA luzida e numerosa Irman- 'lho" Vice�Provedor' Des. tas desta'<sociedade �ara se reunirem em Assembléja
.. - EstoU

'

d�ndo 'U'ma'olhadá .

em 'literatu�'a sôbr'e a: Formando em du�s, alas, dade. ,/ J,osé Rocha Ferreil'a Bas- ,Geral Ordinária, a re�liza1'-se no dia 17' de abl:iJ pró-:r....
'.

n .
" ·d ve"z m convenço maIS que a pro-' ., l··\...·d··· '.

F d' t . ,

O (d' ) h
'

" 'I S' J-
r rança ·'e c:ltvHh e' ca;·a '.

e
. '.

,

- Vll$l a l.U.I a e numerosa
.

igura . e anJos, san os e, .tOS' Secretários José ''1'0- Xlmo, a's 1. ez oras em ·sua sea'e socla ,em ao oao
n"'ganda é 'l'l:;:�a,.1m.a' do flegócio, ·Nunca 'Parls e�teve tao

I 'd d
..... ,

h b dI" B�tista, T. iJ'ucas, pa'ra de.J.iberarem sôbre o seguinte:...... -' ,T ., 'i'
, .••. _\ d . t�â

.

gora rman a e . com, toc as e virgens, mem ros o c ,e-
lentino,' Ary Nicomedes'ir�m _vesü::á .e .-�p'�etiep�a;Qa ,ao mUn' � " .0, ,0. �omo a

.

"
,

"
'

." 1,/
.

ORDEM DO DIA
pela ·n)ão.-cdé ',séús 1J;6t(fgráfo'S, de: seus tt'Qog:rafos, e l,lus-

I
SInos, tomand-� ..:a�a part�' ro regular e secular-gr:ande Lentz; .Procurador Carlos '10 _. Exâm�, discussão e aprovação do balanço ,ge-. � �·l'ad(.I'eg_· ..... ":

,-.

" "".: na ,grande procissão _sacer- massa de pov-o, toma�ão par Scrunrdt; l\1ordomo do Cul- ral e demais documentos referente a6 exercícío de 1957.
:

-

A4P�t�s '��Su:a;B -'font-es, ,'c�m.,e�alturas ;arj-rstlca-s dotes dp cléro regular e se- te nQ.grande cortejo.. .

'

io' Júlio Pereira Vieira' 2<i _ Eleição do C'onselho Fis�al pai'a o· exercício
f. a !{1têles. T�U'iÓ�' d.� !b�líS'�illWts �e:liettos_' �:�'P�����: p�� cul�r, convida&s, o gover':'

I
Abrirá o séquito o gran- Mordomo dos :<mfãos Alva� de 1958;

""""'a ('" 1lu'\..hcaçao., A 'a.pl·esen açi\&o, :em gI l'_O,.'
, ,t, d G'_'" O;n Assuntos de 'l'nteI'eAs'se socia'l'

' ".-Y, �:': A�lJA (I' •

Go.....C()U"t·, e' um hino -de .exll,lta-' nador do Estado, altas au- de' estan arte Ulao, InsIg- );" Soares de -Oliveira: Mor- O. -_ .' .

. .

membro "11' Ca' emra n .., " I .

•
'V

>
'

• A V I S O'

. t� à 'liimnen�rià .ci.�ade, c'at�'ij:rafaiilda 00 e�píl'ito uni- tor�dades çivís., e' ·militares. ,nia ,da lrm.,and.a�e. .. ,çlomo dos 'E'"xpostos Man-' Acham-se.à disposição dos Senhores A�ionistas., -ll2�v�rF!á.I�: ',., i ': ":--:- _

.
l ' Durante o tr'.a�éto Wc,ará i Seb b palio Ira, o sr. Donr -fr.edo da Si:lveira 'Leite. SMe da Sociedade, os documentos discriminados no ar-,-Os wtl'oS--!}3.'gta·ntes :vão ,ltl\)siraondo a c.l�ade;-hlz no

linclp.s marchas }a afinada .JoaquirP Domingues de 'A 'entrada da procissão: ligo 99 do Decreto-Lei nO :a62� ,de 26 de' setembro de- "_", "*,�,'d "'melhor com Seus museus ne ra1;t«ilad�s, pa- , '

,
.

"

'. , .' .'! A b' . , '
1940é '��: "-;''''':,e,_ .' � )!. .. 'Rnte�'(\C:!ena-Mer- band� musICa-l_ .. �a.�nossa ehvelra, -Vlftuo�� rce IS-'será'rezada'uÍnll'Sa,ntaMis- ,,,� _

1la�lO!", -cag;n-s >i:le�ttl;:0�la8, ,--Cal.eSi,,�6;,'hall,1J7 ,

. ""''l'''.'''''' •
A ; •

'.

I' " . ., Sao Joatl Batista, 14 de Março de 19.58.ca::o� das�Ii,ulgas,: M'()Btmalrtr�, as lojas 'di2 pe-l'fúmes
I
Força Pohc�al. ,po Metro�ohtano. _

be
I
sa, pelo Monsenho,r Frede- 'Dr. Cesar Bastos Gomes

,

'

magni-:ti-iêa'mê.l_lté deCOl!ada$; ,�otáveis s,8,? os ,aspectos .?a I � procissao �bedecetá ao
J
Nb Jraje� tocarao las rico Hobold, com a assis- � Diretor Gerente:Pai'is' noturna,. buliçosa, ahEim -:de"mabc,Ia e galantel.la. seguinte itinerário: Ruas I m_archas., as bandas do ,14.0 tência dos srs. Arcebispos:Surge 'imponente e_.'-bel� a �pera, 6& ieltt,�s,_ os �aSel{lS Menino D�liS, Bulcão via-lI a.é., Fôrça Policial, Amor

I

Dom Joaquim e Dom Felí-, Boi�· de- Boulogne, a pl'lma,\"era no c.alS" o erao· nas
. " .

I ;.;;�:�r.i�8. , ,

-

_

'

.'

.

. .' �'. I<n� (Praça da BandeIra), a Art.e. e A Come:r�la .

.
.

I cio.
\, .' ,Surge ag0ra, em :apanhados expressIvos da:,c.�I?ala, TIrade�tes, e ,Praça XV de I As fIguras trad,clOnals da, As ·emiss.oras àe radIO da

" po"'-,YQ se' �iverti,nflo.,
nes �ailes_ ao àr l.ivre,' �s f�i�as, os Novembr,o (lado da

prefei-,
prccissão est�r�o repre-. no�sa Capital irradiarãoca'l1�ores popH.��res;. 'rode�(J8 de pov� semPl� .curlOso � tura). , sentadas: Veron�ca - srta. tôdas as 'festividades. .

'

'atento &(eÉ'B'a� .malllfestaçoes na \a'lma: }'}opula.I. Vem,�go M-ISSAS NA CATEDRAL Maria de Lourdes Campos; S d -f
.

I''1"a ·"ml�ito;·bem fotog.l'afado, o ,M>el'cado das Flore's, qs
',. ,'.' egun a eIra, na greJa

sa,ihl�bai'Ucos; ,os 'desénhis,tas Ide ca:.lçãdos,'� segu�n·d(J-se, I Havera, dommgo, na Ca- .lVI�rla Madalena -

.
srta. do, Menino Deus, as 8 ho'- QSllIlldo.Mpl.l

':=:Ei:;:'�::::?�:O::::;:::,;�,::;!E� ;:�
l'
���D·I·n-,',h,·8;1"··rD· '. ráctl'l :::oôd�:em:�: e:i:�;ençte:.: :::: :e�=r.::lun��e����.azN�n���!��

.'
.,

. "
, " '. -�'. r : '. -de t as as pessoas qU,e 0-

c A t' ,.' "
-

d'".ias .de:e·s�udos .. ,.... , ....,.
,_

.

. ..... ,' ssun o que parece um caso consuma o, mas,
Notre Dame,- Louvre, Ile.'de)a -Cit�, Os bistrôs, co\.; MoÇOS E MoçA� DE 18 A 30 ANÇ>S, COM'BOA maram p�l'te nas grandes que absolutamente não é parque tem solução.

,l�s !�r�Qsos dos m�equins'exibjnrlo-se ��ra o mu'1-! APRESENTAÇÃO E, FACij.íIDADE DE P�LA- �festividade's; J Dia 20, alg�ém que tomou ��a inicial d� meu nQ-
do: ;': 'Ei� Paris, neste albu.m .captado;;,Qom tudo o que VRA, E QUE!DISPONHAM DE ALGUMAS HO- Ao terminar estas notas,' me (O) tambeIP teceu comell'tarlOs. a respeIto.
íhá'-de bolh' para deleite màtél1iã:.l; espil'it1ual e.-intelectuall. .RAS POR DIA-, ENCON!]'RARAO·NA R!1A SAN- -: -Elever rCumprimen-1 E hoje, "agorinha", nêste instante, quando a cami-

�:- .-Fol'qtre �ai'is não tem lado ruim. E 'passar fome aH lê TOS SARAIVA n.o 37�, Apto. n.O 4, NU �STREI.;. e

D'ass;. ,

' 'p, d.· d '
nho desta Redação, novo angú.

. .

• < 'gI-ór.iu· já disse" àl.guém. . .
.'

:" .' TO, .:uMA OPORTUlN'IDADE J;)E GANHAR Cr$. .
tar o -l tlstre' �oye or, �

a

f
Um caminhão descarregando sua carga em. umaE'·� �3bs �vl)caçõesi são fei�as à simples �is!a. de. -300,00 :alARIaS.

.�, Irmandâ?e;, Des. Med�lros casa comercial. Do .lado oposto, outro caminhão ·parado.'

um '�,�bu1i'l" bell� :fiei to, be� realizado em ,suas mmuCl�s� 'TRATAR ·NO ENDER1!:ÇO ACIMA, 'SEGUNDA- Filho, incansável nas suas Oni�us e a_utomó�eis pará cima e para. baixo, nas
.pooEll:nOS �cierlltar'.com segur�nça no pode� de uma pIO FEIRA, DIA 24, DA,S 9·AS 12 HORAS. atividades, que junto aos suas "maos". Sao duas.
'pàganda' 'alrtística, que o Bnas�l deve fazer sem ?e�d� .de. ,- -

---..,...� "-,-_-.
.

. ",.. .'

. ----o_'

ti. o companheiros
I Então, começou o sarilho desenfreado.

\t�mpo., . ..t;raç_mndo assim uma dÍl.'1etri� '.paralela a mlcla-/ 1:6.0 mSTRITO RGDOYllRlO FEDERAL se�s 19n sdo tem feito a-I
.

Uma fila enorme de veículos esperando pelo desen-
,t(iu},ar, ,e .eom um,'cunho altam�nte. CIVICO: .

.• .
.

.

'.
'

"
d� Mesa, tu

..

p
tupImento da rua.

,,tiva p.articulal';' qu� i* se adl.antou �ultQ negte .parh-.1 ,,'8 '.1' timo I-',umall·vo ra que as festlv,ld�des de
I tt, Niro era possível. A descarga c�ntinuava.·

� pàís . .o'S Estados� as cl�J,ades" toda.s a�s u��dades I O e ·DIlUl'
\

·1" Passos, sejam revestIdas de
1

Fonfonadas estridentes.
'(leverla� olharco� c.a·��n.�o :t'd'obraâo p�ra esse aspec- ,'OBRAS DE ARTE NA.BJ!:36,·._ .. imponencia, suplantando as! Protestos.'

A • , ,lo;·que e ·cult;ura, e �sslmllaçao e neceSSIdade que salta

I . O/Conselho ·E;xecutIv.o·, em ,reumao de 23 - 12 -
d

.

t 'ores Guardas-de-translto, para ca e para la" procurando�os,-{)l'llos,.-po.rs n�m nÓs, b_rasileiro's' de todos os qu�,., 57, aprovou as conc�rr�nei�s relativas .a constpu�ão osSapos �nÇ�� DAS l'esolv;�r o 'problema, aliás, problema de todos os dias.
orantes, nos conhecem(i)s camo devem!>tl,. em se tratando

I das pontes sôbre o 1"10 ',Canoa,s, Amola_ Faca.e GOla- E CAL
Dao ordens apressadas. .

,,te irmãos,> �e 'nação,:,;. -

..
'

"
.

_ beir�,. na BR-36, trêch9. Laj�s-Joaçaba, nas quais
I

'. TURMAS.,. Impossí,vel obdecê-las!. po:que. quando a coisa en-
·

lJ.m pequ��o COhJ�nto de fO�Oglaflas, de uma ht�
_ i saíram vencedoras as fIrrn"as Construtora. Ferraz, Pela Mesa AdmmIstrab-

I guiça,�engulça mesmo e nao ha que fazer para desman-
, ;;atura bem fel ia, prenue a atençao d� uma pessoa, des! C:.:.v:.lcanti Ltdª-, (rio Canoas) e "EMPEL - Em- I

va foram escalonadas para char.o bolo.' T. ;

.pertando-}'he� ·0' interesse.. É a ,sugestao. da: mensa�em,
.

prêsa de Pavimentacãó e Engenha.ria Ltda.· (rios!
d d

.'.
g os se_O Os ânimos se exasperam-e o� transeuntes., a mêdo,t d·

'.

t e" produ-..tndo comUnIca-I. �'.

guar a ' as 1ma ens
., 'b

•.
· que"desper a sa I.OS ln eres� ",

. ,::. ..!. , Âmola Faca e Goiabe�ra.).
.

n- passam fininho, colocando-se par.a maior azar, as ta. uasções, viage�'�, vi�ltas� pass,e��s, .�t?1g0CIOS" novas. I ela-
,
REGRESSO DO CHEFE DO DISTRITO gumtes membros da Irma

das con�truções que .ocupam todo o passeio,í:ões e,� fas(;ll1aç,ao�dos novos �onz.?rrtes, de c�ost.umes � i O Eng. Anthero d'Almeida Mattos regreSSO\1 do dade: A descarga acabou. •
.

llábitos diferentes. 'deAntegraçao e cOilpreensao dos Ja-
Rio de Janeiro cnde esteve tratando de a�suntos 1) _ Dr. Eugenio Trom- O chaúffeur toma sua posição e liga a marcha ,do. ca-

". ·c�s ,humahós",q�<eV'�:m ligar �bdos os- homens. . . ."
de interêspe deste Distrito. junto ê. Administração. powskY Taulois rilh.o.. mi�}1ão._,' _ ,

,

'--A.,.
.

.. 'iflfil1ÍêC
.

." "",,'
.

Central. .

_. 2) _ Luiz Boiteux Piazza Até parece'verso ... mas, na� e.
" ., I;

L -onvocaçao BR-90 - LAJES-:-TUBARAO .., E os motores começam a funCIOnar..,�

,,' ., . � ;.

t No Pil'ograma de Obras dêste �ist�'ito A :pa�a o cor- 3) - Adolfo Rels .

Fon-fon, fon-íon e a bicha, s� m�vimenta ,enquanto- "ClUBE DO iPfNHASCO rente exercício foi,_destina�a_'a m�portan�la de Cr$ 4)
_

- Moacyr Iguateny da
os me,tores arrancam numa fUrIa, ,Ulvando fmo até o

lo '.. ,

'"

_. 19.000.000,{)O (dezenove. mllhoe� de cruzel�os) para Silveira. regll>ugo .
. De 0rdem do Senhor PreSldente conv�o o.�_ Sêhho j os' estudos e início da construçao da �:odoVla BR-90,

5) _ Haroldo Barbato.
'

Estive parado, vendo aquela, c�na .. tanats e tan-
res aclonístas dei Clube do Pe�asco par_a, r�uruao a s�r i ligando Lajes a Tubarã·Q.

. -.
'.

li o Souza tas vêzes repetidas.realizádá, �o dia -25 :às:20 :horas: no \I�(ltfIC1(} Sul �me- PONTE SÕERE O: RIO IRANI'
A'

6) - Dorva n .

Um comerciante que no momento passava, di-
'rica 4.0 anrtM", p�a a 'Seguuíte discussao:,. . Já se encoptra concluída a -obra P-: arte· sobre o r�o I zia-me: , .

I
·

,:Apl'OV,aç�b dO'N'�alanço �o .exerc��
. 957

Irani, no trêcliõ Joaçaba-Xanxe�e da .BR-3'7; cUJa
_ Faz 'dez minutos que estou tentando fa ar com

Emp�estlI�o .feito '�.:C_aIxa �n�mlca. -

construção esteve a cargo da firma Soele:dade_Cons-..I um freguêz pelo telefone e nãÇl ·;cop,sigo. ,. como-

.: '�C01tiear a:"�ar'Idos';tral>âlhos �m�ls'.de >, trutora Triângulo S. A_.•
' A. ponte- em . questao tem

é pertó, vou�t�var pessoalmente o recado .
..

.COMtru9ão 'do. Clube 'e;:butroS-i:\ssun!os d� in-
.

um compl'imento de 42rn.,.largura de -8,30m e cus.
� Com um barulho. .'dêste não' há· quem possa<teiêss(t ,$bcial.� .

.,.. .'
.

'.
d t

I t�u Cr$ 2.877.630.00. . lhar socegado.. ,'�
,

, �'�:';So'RcitQ �Í;Qd3f ãb,séqui� do 'c�rn�recune�to e 6= RESID1!:NCIA DE JOAÇABA .' ,

"

E lá se foi mal humorado e r�smungandolJ: Atét7�:�' !'t:lsàíõ�nt� �9 ,Sr. �re��dent l�var. a� �� .

'-Serão lnaugurados.. np mês. vmdouro ,os .predIOs d�
. coisas�zadas... '

·'êç1rt?��i:)-'3Qe;}::í��<ê':C10S :B-:s�u.n.���: .,q�. ',lmp�r�cla Administração; Depósito e Garag�m, . mt€grante�
I

..

O ,caso cadã' vê.z': .• ". � "jl;{':': '�ds��af 's:l',,'T,.:���;:�O§ "pºr ..d!�ls�;o da.",., "d,aS: novks i,nstalaÇ._õ�s da reSidêr:c,la. de , ,Joaçaba�,: Siontd n1uito. meu
··;':;"0Y·'\�-í.":ji,,· .;""""!'l�,.", ';;., •. .). t' .'

.

;'" 's etn terreno doado 'pela p:refe.ltura, da., 'ul1kjeijiplw., ,
. -R.""'RE ,!f'�ERllm��""1."-,,,;�Ç0i'"· <" "�_.;;.; .;,

.•

)�. ",,' .' ,; .....\.. .

... "'/';.;,:SECRETA'RIO e .. ,

.}"_'''.

2
, '.

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

.IJ·IJff- �1�,Mairfe�I.Ia:llataDit31
'

,

"\J;t' '* - :I< '" : -'-. sr. -Daltro Hal!,a, Reportagem de . 'tedfa1;-.. �ssas conseeutívas Vanda Regina Luz';.�· São
'F'ã"z.;m� '�'n'��" H': j e � sr. Nestor Vieira .

».

J. S.:�:SOÚzd Ir�.�li��d�� em a}ta.r&o1'ltei- João·:__ srta.. Lenir S'ahto�
* *' * - dr. Otto S.chaefer ExcepCiQJ.:!,ais· e ;brilhantes ro.à Imagem do. 'Senhor dos

I
e

. as três, Marias Beiús _

SR. EG'IDIO AMORIN .!"'-' sr, Patrício Bantana BQr-- serão.'���ta:Capi�l, as tr�- fp.a:SS0S! ,ã�'6 '-:-.� ._ 8 -::- 9'Ana JM�riâ ,tl!� -,Iolanda .

1..- .' dícíonaís festívídades de e·10-b:o-ras. Na das 7,30, se- 'E. 'Espindbla e Lucia Ma-Folçamos em- registrar na .1.1Q .

Idata d:e hoje, o transcurso - ten. Neldy P, IYl:assolini Passos.
,..

ri administrada comunhão ria ._R�rigu�s: . " ,

do aniversario natalício do - sr. AriW-a:Jmin
. .. Com a

.

i,mportância dos' geraI-
.

aos -membros rda ·It- ,·Sera o segninte o itinerá-

· nosso distin�o conterrâneo - sr, Luís Gastão Díníz: anos �el1iores a flgi-eja l'matldati�';e-:aos' fíéíssem ge- r�9��. Ruas 'I'..ene.ntê Silveira,
e particular .amlgo, sr. Egí- -..: srta. Maria Carvalhe Casôllca > {fá rememorar, ral,

. -.

.,'. AlvaT� -de Carvalho, Fe-npe f,
f '

- sr. Emídío L;·�,ongl·. .' hOJ'e e amanhã .Q
..
.drama do A.

..
das 8 h.oras seeâ.festi- Sclun.ld.t-, .piraça XV ,de,' N.0-,dlio' Amorim, alto uncíoná- ......

.

,

1
- •

-A lb M
'

v
, Calvário; va 'da Irmandade 'que a as- .vembro {,Lado -do Palácioe·

río, do ,Aeôrdó Floresta ""' sr., p... erto,., aI;;I' "
_

C al -=,s1': Artur.,Duarte Silva . As festividades -tíveram sistirá de balandráus' e· fi- após :0' sermão, Praça XV· .nesta- apit .

,

.',

'w. ld C ta início quinta-feira, na Igre- tas-insígnias. ' de. Novembro (Lado daO aniversariante, por suas '.---' sr. '.a emar os .

raras qualidades de ,cara�er.'I-,j'()y��a�rÍlio C.aldei�a,. [a-do Menino -Deus, com a

e lhaneza de bato há mUlto', funcionário do Cine RItz cerimônia da lavação da

formou errr tôrno de si vas- '--: srta. Marilerie Vieira:. veneranda imagem, após a
, , I

tíssimo círculo .de amizades, missa -convencíonal.

Será celebrante o-Revmo, Prefeitura} Ruas Tir-aden -

.

tes, Bulcão- Viana, Menino
Deus e; :6inalmente a igreja.

Arcebíspo Coadjutor, Dom
Felicio da Cunha Vas.con
oelos, que ao Evangelho

que na passagem-de tão gra- , Houve aos fiéis, distrí- dissertará sôbre a Liturgia
ta efeméride' levar-Ihe-â : A ttJ G A ;: S", E � buição ..

de agua "henta;-rea--' do dia.... ..,. �

· seu abraçQ amigo, I UMA CASA NA. AV.' lizando\..se� nesse �ia, e. no, Durante o dia a ven�ran
·

. Os de O Estado, assoeían- ..MAURO RAMOS ES- Seguinte a romaria a igre- da imagem ficará exposta a

d�""se - às. h()�enagens' de QUINA COM � RUA [a em busca de água benta.
visitação dos fiéis, e, desde

�que será alv.o, formulam vo- JOSE'.B 0'1 TEU X.
. A TRASLADAÇÃO cêdo e até a' tarde, turmas

t-os deperenes felícídades,
_

TR.ATÀR �A MESMA

S'ERMÃO -,DO .·EN

CONTRO

.}
..

'Í::...,

\'...

ZAGÁLINlIO - O sr. leu,meu artigo de ontem?
,GRAl\1Á.TICO - Li apenas o início! O seu portu-

" guês me afeta os nervos!
ZAGALINHO - Escrevi besteira?
GRAMATICO - M�itas! E somente li o cornêço

. da sua baboseira!
'ZAGALINHO - Isso já é perseguição. Meu tra

balho não tem erros!
,

GRAMATICO .:._ "Fulano vai dedicar-se o teatro".

- estará cérto?
ZAGALINHO - Nãç escrevi, isso!
,GRAMATICO - Escreveu ... "antes de se dedi-'-

,

ear a riba-lta".,. O erro é o

mesmo! E ã'que espécie de ·tea-
.

tro vai você dedicar-se, Zaga
dínho?

ZAGALINHO - Pantominas!
GRAMATICO - Não diga nem escreva PANTO:"

MINA, que é errado. O certo é
PANTOMIMA!

ZA.GALINHO - Té logó, professor.
GRAMATICO - Va .com,Deus, menino!

.'-�" ..����1/'-- ,

'IJSlNA 'DE A(UeAR llJUeAlSIA •

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCA'ÇAO

Hcando

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ad ..

'. . i
Passos que regressará,' no ., .. ,

.
(,ia seguinte, domingo, ás'
] 6,30 horas, 'em procissão
solene. ·1

, Convido, por isso todos
,

I
os Irmãos e Irmãs a com-

parecerem a ês�es atos, de-
I

vendo apresentar no, Con-
;

"lstório da Irmandade no

sabndo, e, na' Sacristia da '

Catedral, no domingo,' a -
.

fim - de, revestidos 'de ba- 1
"

landraus e fita's, �compa-!,
. darem as ref'E,lrid�s

'

pro-
I

c IS�OtlS. , _ 'I
Previno aos Irmãos que'

h,t�'O dia 21 'd�'março ,e!s�a-I
te] com o Irmão 'I'esoureíro
f' a Sacristia desta irmanda
t!:e e no -dia ,M na 'Sã-cdstia
da Catedral as 9 as 12 ho

I ;:s' para o 'recebimento de,'
r.nuidades.
,Soliciio, tambem, 'a68' 11'

!'.llf.IOS e Irmãs comparec'e
r�m 'a.s essa solenida,de, sen

do possivel, trajados com

rCtllpas escuras,
.

Finalmente, faço ainda,
público que, no di-a imed.ia..:

to ao dit procissão (seguo- !

da-feira, será celebrada, ás'
3 hora's, na Igreja. do, Meni
no De'us, Missa em ação de

graças pOr todos os fie.is

ljlle cooperarem para o bri:

Ibantisll10_, das solentdades
realizadas nos, dias 22, e 23.

,FlorianópoH'8, mairço. d'e

Hl58' I
,

Américo Vespiício Prates I
'

, Secretário em exercício� -'

Reláção das Irmãs,para '

nuarda da Imagem de Nossa'l
I Senhora das Dores; .. "I:Das 8 a�, 8,30 horas

Adefak;e T. do Amaral
Ana C. de Souza

Alice W. de Brito
Ana M. V. da Rosa

Alcivia P. Pires
Alice C. de Assis·

Avclina Pederneiras
Am'elia R da Silva,
AI,h N. T. de Souza
Acira Brasil
-:Ana Pereira de Oliveira
Ana P. Fioravante
Ada F. Fontes

Altair R. de Olivei,ra
'

Adelaide P. Liv,ramento
Arari de O. Felipe
Aurca de O. Ferrari
Avani da C. Pereira

'Amélia M. R. da Rocha

Adelina M. E. B. da Trin-

dade

Alcina Carioni

Adalgi'sa Vicchietti
Aimeé da C. P. GI)Dzara

. Angela Z� da Si,lva
Alice' G. G. Petrelli
Das 8,30 as 9· horas
Antonieta de O. Lima
A:lelaide Di B. :Moritz

Aurea F. Schmidt
Ara.ci G. Silva

, Anezi:lda C. Coelho,
, AraraY Mafra

: Angela Monguilhot
Ándreza G. ,P. da Silv,a

Argentina da S. Fernanj
des

, Adelia G. F. de Melo

AngeFna p.,'Maf,ra
Angela F. Macha.do
Adir Caldeira
Aleta G. Oliveira
Adelia C: Amim .

• 1

Ana Soares
,&1a B. Ra.mos '

Adi G. Ribeiro
Alzira Freitas Ferreira
Eeal r iz da S. Vieira
Branca' M. Savas
Benta C. Barbato
llasilissa M. Rosa

BaUrina. M. da Silva
Candída S. C. Leite
Celêstlna do L. Carvalho
Das 9 as 9,30, horas
Celína de C. Farias

Celina F. de Siqueira
Consuelo R. C. da Cunha
Córa da L. Medeiros
Córa D. Silva \

Castortna V. Zimmer
Celia B. da Silva '

Cecilia P. Gevaerd
Celeste L. Mafra
Catarina N. H. Oliveira
Cecilia T. Tau10is
Cleltilde P. Machado
-Col'ina C. Werner
Cecilia P. Fortkamp
Carmem 'F. de Souza
Celeste A. Ri,bas
Cidalia V. Guimarães
Cecilia M. Ritmann
Carmem C: T. de Souza
Catarina P. Viana

'.

Cetina Macha.do
Carplina T. Piazza

Clarice A. Zomel'

Carnlem Rosa
Ceci.Jia da R. Lopes
Da�'9,30 Q; 10 h�t��·, �!-'

Doris Daux
Dalelma Z. Jorge
'Dai'dá L. dá Silva
DOl'Valina B. Dutra
Dalila Láund:es. '

bO�l'otea M: ;Itittené�urt
Dianu.ll�tiI1a I;to,ínanos
Davina fi..B'it�ncourt

, Dilnia T. de A'ndrade
i'

Duke- C. ,dá C. Cahral '

Dorvalina V. Loureiro

D,aura Pederneiras
Diva 'Gevaerd·
Eloah M. Nunes ,

Eu lalin B. Silveira

,Etelvina Gonçalves
Etelvina de B. Capéla
Ester G� Berreta
grnestina W. 'D. Neves
Eloá M. Gomes
Elvil'a Lobo

Eli'ete D. Simone
Das 10 as 10,30 horas'
El'isabeth D. Wendhausen

- Erotildes G. Verges
Edla M. S, Nic<1lich
Esief'ania L. Coutinho

Ernestina V. Bruno

gdIte D. Linhares
Etelvina von E. de S, Mo
reil'a

Edite S. de S. Goudin
Eulina N. Pire:s
Eugenia da C. Meira

Elyanni M. de S. d�s San
tos

. Ester S. da Costa
,Enedina D. Rila

Ernestina N. de Souza
Eda E. S. Simone

,E',elvina de S. Meirelles
En:! M, Schmidt
Eliet� 1\'1. A. Silveira
Ernestina B. Clau,dio.'
Elza d� t Carvalho
Das 10,3.h�. 11 horas
Eli M. lleil
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� .

Felicidade de S. Vieira
..

-

Pífomena P. Lopes
Fflomena P. da Silveira
Genete D. Mend'es

. Cumercinda C. Neves

Gnilhermina L. Damianí

.Georgina V. Germano

Harteda I de G. Lins
Hi.lda C. ,de i\f'es�uita
Helena T. da C. Melo,

H'énedina d'a C. Pereira
Helena C. C. Vieira
Hllda da S. Hoeschel
Herondína L. da Luz
Hílda L. C. de Lima

- Hllda P. Gama d'Eça
Das 11 as 11,30 horas
Hilda O. Ligocki

. Hormínda S. Nicolich

Henedína de Oliveira
Helena Moura Camargo

-

Hermozila P. L. Vieira
Huldá �. Faria
Helena Ferrari
Dóra L. M.'Elias
Dnlva R. S. Pereirá'

,

'Dilm.l Zomer

Hilda G. Bruggmann
Honorina C. ,Silva

Rilda G. Ribeiro
Helena C. Souza
Inéz U. Monguilhott
Iracema N. Reis

Ivone d'A. d'Avila '

Irene N. da Silva �

'Irene D. Silva
Iv-one' F. Lentz

lda-SimOJie
- -

JUa À'. ,de Souza
. Das i.1,30 áS 1,2 horas'· ,

[braína A. da Silva
nea Pederneiras
---

lua F. de Assis

Izolete E. de G. Muller,
, lracema. Z. Garcia
Ina B. D. Silva

/'

Iraci L, da Silva
\_.., Irene da S. Pereira

Isaltina' Tonéra
Ma R. Pereira
India F. Woods
Is.olina Natividade
Isabel T. BonateHi
Ivone B. Leal-
Ilze T. Borges
j"ucy da C. Brasil

,Jucyla ,�a S. Dias

,Jpdith C. Livramento
,Julie'a D. Pires·

JllVentina de J. Ouriques
Joana D. Mussi
J U I'e.ma d'a C. Brasil

Jurema D, Lo}:!es
Das 12 as 12,30 hora�.

Jandira L.· Leal

Julietü S. Vieira
Janice ,P. Daux \..

;rordelina de Oliveira ,

.Judite Goulart
Lúcia B. Wagner
Lily M. de S., Soares"
Lourdes. M. Silveira.
Lucia D. Biccocki
Laura G. Pederneiras
Luci C. Wend-hausen
Laura A. Fel'raresi

Luzia R. da Silva

,Lucia FreÍ'sleben
Lidia B. Daux
Lucia Campo$ Vilait;!
LeontiÍla' A. Rodrigues
,Lu<:i N. Glavan

Eglantina F. de O. Cruz Julieta de :M, Rocha
Es:-er S. da Silvá 'V}émoira D. Atherino

" l �
.

Libània Barreto:
l\<IarÍ:i! D. L. Rosa
" de L: M. Amim
" J. F. Cabral
" do C,...A. Harberbe.,

ck

de L. F. Mattioli
E. M. Neves
L. de M. Barbosa

de A. Pígueredo
J. R. W�nd�au!ien
S. B."Abraham
G. de 'Ao Correia
C. Wendhausen /

A. G. Neves
C. C. Garofalís

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Das 13' as i3,30 'horas

Maria A. Alves'
" E. L. Beirão

H. Garcia"

L. Fã�aco
" .

dos' A. Carvalho
,

"
.

J. Borges
A. M: da Silva
G. L. Melego
E. M. Coutinho'

"

"

"

"

" J. Pel'rQne
M. Ne�
da C.:' C.' Souza

R. Li�ócki
dos P;- Souza
de L: Z. Buchler

"

"

"

"

1
,I "ca L. T. Neves

'I' - " c da G. T. Neves
,,," M. d'a, Silveira

'"

"'""À. S,:de Carvalho

" L. de Sóuza:
C. da, Silva

Maria L. S. Kuenser
'-- Das>"f1!,30 ás 14·libras
Maria S. Ferreira:
" de 'L. C. Ba-stos

.

"

,O. de, ,Oliveira
L. D. Gaynet
J. R de Freitas
D. l\f�ssi
(I"a G.; S. -Marinho
dos P. de S.

RiCh-l.ter

d� L. H. Modesto

- "

1
,

'I
!

"

"

"

,

I

4
I

I
I
!

t

"

"

" 'C. Regis
":, . L.)., SilvliL
" :' ,de L, L. Silva'
" A. Ylera

F. de'O Garcia
, ,

L. Brisighel.li
de L. M. Beck
fie L. S. d'e Assis

L. Alc�ntàra

"

"

"

"

"

" das, D. Ferreira
"

- B. ,de' Assis

Mí>rgaridâ A. Bl:asil
Marina T. Garcia
Das H ,as 14,30 horas

Maria. de t. C. Hollanda
" de J". S. de S. Garo_

"

fali�
C. 4'a Silva'

" ,L. R. Dutra
," ói.s 'D. F. Silveira
" 'Z. Gar.ci3:
," da G. Oliveira
" .

C. Regis
,i E. B. da' ,Trindade

F� Vicchietti
da C. Ventura

J. da S. G. Franzoni
do C. S.' 'Fed'rigo
1. C. Simas

L.G.M:Gama

"

"

"

"

"

"

,
.

.

Marieta C. R. Xa.vier,

,Marielena, K. O!iveh'a
Marina D. CaIlado

..
•

Y

Marília F. Barbato
.. Marilia W. Machado
Marina S. Digiacomo
,Dar. 14,30 as "i5 horas

Ma ria de S. Moreira

Natércia ,A. da Costa
· Nonata C. Teixeira
Noemía B. L. Viana

Nair F. S. de Souza
Nair G. da C. Pereira
Nair C. Glavan

· Nair C. Gonzaga
,_

Nilza N. Línhares

Natalia M. Leit-e
Nascencía N. Evangelista
Numància Rigueira

'

Normá O. Couto
'Norma O,: C. Filha

· Noemla H.� C. Silva

NeJY C. Rl)sa'
. Nerfna ,1\'1. Cortes
N'eli M. Lago
Das 15 às 15,30 horas
Natalia G. Lins
Norma T. Alcantara
Ni'CIa de Assis

�

Néziit'R. Évangelista
�el'Za G. Ribeiro
Ol�a F. l\facu�o
Olga M. Pereira
OtiHa 'F. Vilàin.
Ori.fa.}ia À. rlà Costa
Otllia P. Blum

O�g� A. Wendhal1sen
Ol':1ci Oliveira

Ondina S. Gheul'
Olindü'ía M. Firmo
Olga G. 'Ferreira
OY'LÜ"a C,, Ortiga

.

,(Hilia 'D. da Silveira
O HUi de O. Rosa

Olga M. Neve�
OHlia V. da Costá

- "6livia R: Cabral.
.,:" .,.... • _-_ r' ,

. 'ç ..

011 ina E. J?làtt
Otilia' G. Fiálho
Olga de M. Lima

Das 1'5,30 as 16 horás

Olga V. Lima
0lga L. Peixoto

/

Qlg!1 de A. Carvalho

·
Olga O. Martinelli
OHndina Gouvêa
Ode· e L. Furtado

Olga da L. Brasil
Paula lla.rbato
Pal1lina,da, S. W. Pires

· Percilia. Diegoli
Ilib, T. dec,S. Neves '

Republica S. Gentil

l1:1quel T. de S.•da SBva

Rilqbel R. da Silva
'

Rosa N_ Galluf

RodolfiI,la T. de Souzá

Rute da S. Avila
Rosalia F; da Silva
Rosa P. EvangeUsta,

,

Rita B. :BarretO'
_ Rosa C. Pirrele

Rosemira M. Gtiimarães
Sibila Vi'tali '_·

""t'
Tereza M. Wendhausen
Terezinha H. de F. Báil-
deira

Te1'eza R'. H. Evangelista
Tel'eza Darilineli
Das 16 as 16,30 horas
Sevasti· H. Meira

�
.

Silvia M. de Gouvêa
Soraia D. Boabaid
Sofia S_ Boabaid
Silvia F. Zomer

$olange 'DiBernal'di
,,Tala C. Curi
Tabita M. G. de Souza
Tereza M. da C. Barbato

Tabita ,,:a C. Gonçalves
Ursulina de S. Ca'stro

Urania G. Bastos
V.idalia 'D. Fontes
Valda ,0. Fedrigo
Vitoria M. Fe'l'Ila:pd�s
Virgínia l\'J. P. Posito
Veronica B. Pontes

..\. Zulmira B. Vi'eira
'Vera R. Gouvêa
Zilda'"M. Dàux

· Znda G. de"S-ouza
·

Zi.[eÍ'a R. C'ipela
·

Zenítà S. clã R�sa
W'illha B. LUZ
WàWd:i 11. íÜgueira
)Vilma é. :k. Mafra
,,�Yoland'a e. Costa

, 'ii�1içto' áôs Ifm'âos �ra
,Gu\'\1iIã a'á�Íiri'áiem doe .

.

��h�r d� Ji�.sOs'
Das 7,30' ás '8' horas
ArtUr Liv�àmento :'
�,.. � � , .. ,

';ndre W. Junior

Al-y 'Cibral
Âdhem-a1'1'Ó dos Anjos

.. ' •
� "{1 .�

A'lvarõ·S., de Olívelra..

§lcidés C. Tauleís'
Alfr.eifõ Rlchter

'

it'riHba G. dils Neves
,",," -:

4;:'!olfo J. dos Reis

A�lexandre
"

Vitali
Ai·tÚr Ferraresi

, A�y N. Lentz
Áç�loIi' D. de Souzá\
D��..Alce'bi�es' V.' S. de

',.souza
P1;:; Antonio M. Primo

Amaro P. Coelho-.
Ãl"lJr T.,' LoJ:io

-

At�iro de M. Lim�"
Alvirb B. de Oliveira
ArJando C. dé Fatiá

1'.'< .. � �.
AntQI;1io P. Pereira
D�8:<á ás 8,30 horas

Adh�rlar. GOllzàga
Alipi;.o F. de Càstro

· Al�n'�ar de S. ,dos Santos.
Arnaldo Vicchietti

.

CeI. Américo da.8 . .â:vHa
Arnaldo, BOhateUi

Ah�Óni{l�T. de Mesquita
·

ArqMÍn�des Mong.i1ilhott
Ant®.or T. de M�squita... . .- \

Al'ha1do S. 'de OUveira-'
,André. VÜaill' .r

,

Ant:onia M. da -CUsta-
· Â:nc�lmo. P. Viana'
.Knt�nio Gomes Soares

Antôl'{!õ Evangelista'
Antont,ó F. da Silva
J>adl,'e�A:.Waterkampel'
Dr. AImtahdo V. de Assis

, ...
't:t- �

-

....�_

Albert,(l Faria
Anib�i�'d{Carvalbo
Armaitd'o 'Umbe.rtQ �'11 Sil-
va '.'ií:�' ,

Das �,�9,,�s 9 h�r�
Alcides: pona:teUi
Aloj.si(�"fl:' de Oliveira
Américô! V. Prates ,

���a�:éi�a6a�tt:i1va\ -' .

A:Ido C. d'a ':Silva

Atlindo :::le GGl1vêa
Alisti'ii"es A. O. Junio�
Aroldo ��>aldeira'
Ary SHv'a;
Aldo H. Ríb�iro,
Braz fi();1',e.niano
Bia8� F'araco
Dr. Biase.,'A.-, Faraco

.

�

Carlos Schmidt
- Carl�s, 61ltd6so

f;O; '4
Carlos' �?illU:f

-"1
"

Celso Ca,��la
CeI. Ct1.nti4io Q. Regis
Das 9 'às', 9,30' horas

": -,...., �

Carlos, A; :,Fédl'igo
• 'Dr. Cãi'ilos,L. da Luz,

.: V' �

GamBo L.:póntes
,.'��' .�

Carlos'N. G,álluf
'«r/" .

Clàüdio A.' Pfates
Celso �àmos <

Carlos G�t.iietti
.

. "-

Cristiano d"â"C.' Pereira •

D�rcy L�;��
'.

Dair M. Lat'o'
Dario F. Pê�'el'l1eirà:s

, i'!.;',:
Dionisiõ . U�m,iani
Dario J. Q.\J:iqu'es

� ';-rr
Darcy G. de:�ouza
D�niel L. Mafra.
DHel'mino 'Sc6riíidit
Dorva,1ino C. '�� Souza
Daniel A. Fa'lr·àco

I,

!

i

1
'Est1ri'isla'u L'igock '

'Euclides A. Viei.rà..
EI.l'gard Páhóch

. �� :Ed1'ó A, Nlcolfch

I Ed\lai'd'ó'Niçolien
EdéTi8es tr-à,-r.réirão

,- Euc1iães Perrone
'Dr. Efiiànue.! Fo.ntes

· Dr. ''E'iÍgenió T. '11. 'ilho
Éduâfâõ' :Rú,thé'kosk
Ern�dino"'S� ',da -!tosa
Ed'Jardo Ld
Edegar lihthekoski
Er1co K. -Couto

"1",
Frãtfc1�éo 'Ferreira

.

Dr. Fransis'êó I"tl'e Â�si8
Fernandó faria
.F-ettfand'o P. d'A:vila
Frãne1séo ."-M. Es",ezim

• ,Fr�cisc6. D, S:U�a·
l' Das' 10. a�< 1Q;30 �&�

'Frane�seo B. da Sil\l'eira
F'raneiseo A. de Mello
Fredertco M. dá S. Fi.lho
F,rancisoo A, t'lva-ngelista
Felípe- Boabiirl;.'
Dr. Fra.nci$co S; Pereira
Fernando ,C,.Ba.sti)s

·

Felínto C. Bastos
,

. ,Mons. F. HobOld
-

, '1 .1,''

Dr;-'Gas'tão d·é·Assis
Gustivo d.á Silveira
Guilherme. F. Avil�
Getúlio' L. Pontes

Gentil Barbato
'Get�U-o'. Z�nler

· GU8;ta.VO de Oliveira
Gu,ido 'V. Pa1l'lploná
Dr. Henrique: lt Junior

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

Des. Henrique da S. Pon-

![és
..n.s .10,30, as, 11 ,beras

- HUgo H� Fr-eÍ'slebeti
�enTique L. Filho

·

:Ur.�Haroldo Pe«emeiras
,,�( }leitor B. da...'S:U:veira

R�inetetiõ Sllva-

HeUbf 'Vielfã de :Fl1ría
. "lr;roldo S. G.la�an

"

HároLdo Ba.rbaio
Helio V. Gareia
Hermann' B. Junio!'

Ueieodoro Ventura

Hermes ç. So�res
Hji:r�}.do ·B. da .Luz

", '!oi

Helio J, dos Rejs
Iold'órY C. Garofalis

iracy' B: da Silveira
Ivo B, Cortes

Ito Schmid't
Ivan C, Sc.hmidt
Das 11 as 11,30 horas
Jero�'i'mo' Valente
'Di'. Joaquim :M. Neves

Jalro Calado
Des. José R. F. B�stog'

.

�

Justino Simaá'
.torÚI,.�tQ .

... %t, ..... �!ló»

José Fenpe Bo�baid
" Barbato Filho '

" António de S. J\lni()r
Augus'Í<l de Faria
"', � ... ,',

Fiôi'�nzà:ho
Fernandes Neves
Vitor G�rcia
Lúiz Yunker

Carlos-Daux
Zac�rias Lisbôa

Lupércio Lopes
Barbato

"

"

"

"

"

"

"

"

" T. de'Souza
Ifis ti,ao as 12 horas
José de C. Bruno '

.:, �. . r.._._
-

"

Dr. José T. d.a: C. Mello
José �. de Souza
" Z. Sol)rinh<l ,

"
� F. d'a Silva

,

I' .

- �oares" Glavan
" O. de M." Rocha
". Urhano Heil
"

. Meirehe�
" 'Aurin'o BrunQ'
11 'Ed1Í )losa
" 'Lupér.éio Mal.r�

__(CORto �� 4.a página)
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-

João Francisco da Rosa
" V. Bitencourt

Des. J. da S. ;Medeiro FIo.

Dr. Jorge Lacerda
" Soares Macuco

J
" Mariano Furtado

João B. Rodrigues .

-'�Dà& 13 as: 13,30 horas

U. .' J.o�� �. da S

..
ilVéi.r;a

.

" : 1it. de Oliveira .

, .> ·e B. Berreta .Junior
'.

Jbç_�o As'Sis .

',.

_"
�

,:r> _> . ..;. .....

J08;Q J. ��tencourt
_t' r� Jle D. l\1áéh;ado fIo.

: ��t:r �,�,�g�.: "

.

.'Dr. jôâo'J. de S. Cabral

João P .. Onimarãea
Dr. João D.,;F. Lima

CeI. João C. A: Marinho
JoãoInaeío Zomer

..Jorge Daux
"', , '.'

. Julio, P. Vieira
,

.

Da�,�13,30 �s 14 horas
..Jaéob.,VÚ�in 'Filho ..

-'�ge'N. Haberbeck
. ;Jonas Carfoni, r

.�' , .'.
.

. "

-

: Joaquim C. dos Santos
',Joã'o 'S. dá Silva

; João ]VI. 'Z�mer
" E. Mendes
" C. de S. Siqueira

C. das Neves

B. Barreta

"

"

.H, C, F. das Neves

I
. .:: A. Ma.rtins

H\ Simas

..

___

r ..-..
- I

I r-C-,L-U
....

·:g-r:----.:-R-E--C-R-E-'A-r,--v-o----- < f

E� - DE . J A N E I R O'
E?TR;::ITO

,�
.

��-- .. --_._....

,Assem�1éi� i;er�i .Ext�aordi�ária
c, 0- N v oc A ç Ã o

.

, "De' acÚdó �orn:' os Estatutos, convoco
..

'.,

QS iél'lhorés 'áss'ociados do Clube Recrea-

,

tivo �:� ,de�'Jn�-eiro", pára a Assembiê.ia
� »

'. '";. •

l' séde< social :.ti 'l�l!a Santos Saraiva, Nr. 84

II ' .

, t,,' .'
,-.-: �'s.tt:eitÕ, ';�,�' dia 23 do Cqr'i:ente (do-

.
' .,

�lingo)" à{'lÓ,OO h'oras, a Tim de 'delibe-
: .,_- -�� ,_.t, -" \. _" .,

- .• "
- ....

.rarem sobre a -:.�eg�iInt� Oi:den;l 4� IJia,;:: :
..

� •

""
l

'l ,F;'
t

."

crédito.
.:;

:;;;: � - .

.
, ..

'Êstl'eito, '17 de 'Ma'l:��<de 1958
. �

:-:-:-'i!' , .-. "

.
LA:UnO SCHOLZ 'MAIA

, .
. _'

<
'

; Presidente

-

.Floríanépolís, Sábado, 22 de Março de 1958

" Silvá
F. de Melo

Ape.lo de Cristo ao

Coração :Hllmano
. Para que alguém possa dirigido ao coração hum.a-· r êsses, que não conseguem

no de maneiras as mais di..:
i

ouvir o amorável convite. ,

versas. Nêste momento, é Há, entanto, uma outra
I

dirrg iôo ao coração do meu possib ilidade que desejamos
nobre leitor,' Oxalá permi-

I
apontar : a de o, apêlo de

I "

tas, ó 'meu amigo" que "a
I
Cristo ser ouvido e atendi-

bendita luz de Oristo pene- ; do,
"
... se alguém a�r:ir a

.

d t' I '
'

t'" E" d" d:)'e e inun e a u a ma.
I por a,.... '. ,sem IUVI a,

Um famoso artista inglês I lima possibilidade mara

vado meàiante a aplicação conseguiu fixar na tela ês- vilhosa a de podermos' dis-
_ f' -'

.

.lu o:bra yicária d,e Crist(), se quadl'o àdmirável: suge'" I J ;nguir bem a voz de Oris-
!i,'IRMÃOS BITENCOURT Aquêle qtÍe veio busçar e !'ido pel3;s pal,avi;as do tex-

I
to e -atender -ao seu apêlot'ê41� 'e,A'oA'R'Ó • FO,Nf }'Oi I' t

h'
I

i,Io.';"11('0 �CEPÓSITO OAMIANI . s::tyar,O que,se· aVia pel'- :0. Numa exposição de qua- amoroso.,E a felicidade que
! '-

.

-;ticÍo. Sim, foi 'co!h
i e'sta fi-' dros, um me'nino perguntou I ,advém _gess� d!ecis�o" é o

! Te·,',-.'eno· V d ,'\a}r�ade que Je;us CrÍsto ,to pai porque as c't>;e'ssoas
I
vôzo de uma comunhão ín-.

en e-se \'eio ao inundo. E depois de da casa a cuja porta esta- tima com Jesu'S e a garan

'Vend�-se uma', área, de· tornar possível a nossa re- 'la Jesus, não corriam a' ;ta d'é Sua presença benfa-
,

852,5Qm2, à R. Silva Jardim, I :;enção espi'ritua-l, ap.ela no ':;.brí-la. O pai não s01,.lbe_ t:eja e constante em nossa

I
n,o 14.5, �e frente. Nende-

I
;;entido ?e O ,e�troliiz�rmos "esponr',er. Momentos' de-

i

"ida..

I se� e,m c�DJl}nto ou cada lote NU nosso coraçao; "EIS que . pois O ga'rô(.o encoI).tr,�u· a Pastor Nilson Dimarzio

sepa_rado" Tratar ,à R. Ma-' !::,tOl( à porta e bato: 'Se al- L'esposta. Disse êle ao pai:

recha,l: G�i1her�e, 19.
�

-i g'u,ém
ouvir a minha vóz, "agora já' �ei pa�ai:' penso I

.� abrir a pOl'ta� entrarei em, <lue as pessoas daquela ca- ,

� (la 'casa, e com êle cearei, sa 'vivem, sempre. no porã?,
, e êle comigo". Apoc. 3:20. 'e porisso não'ouvem o bater

"1
Êle usa, aí a linguagem de Jesus" .

. f�glll'���, p.ro.c.u.�and:o expres E' isto que; figurád3ffieÍr:-1
,frr a· granqe ,reahd'ade do tt:; suce�-e..,.'na vi,da. espiritll,al •.

-. '.. .

f.
: ::'eü ,"apê1:o : ao, coração hu- de muitas ·/pessoas. E;s,tão a

'

111'>ino.. ,',Bater à" porta, é) tal pa,nto vóltaldas\' para� �. REP. A.•S .. ·I�.-\i�f:\.
'linônimo de apêl�,' de cha-: clf:!ntro de 'si mesmas, para� , ..... j,�"�'2' :':":"','" �

. .,-i(

muda. O apêlo de Jesus é desejos e para seus inte- I
I

IM! .), ,_N.�"" L' f

�__�_ __", '_,_,_-_"..-�.__�__
. ,.:..1

' �-�, ..,. -II" >l',.,,_,", �_ �--
.............._.� ::t>�-4

Das 15 as 15,30 horas
,. Dr. Oscar' Zomel'
'i

,

j
< Otavio S. de- Oliveira'

,

""
','

"Osnt' B. de' Oliveira
I Osvaldo F. da- Silva

.'

I
'

- I Otavio M. Guimarães

.,:.1'. Osny M. Ortiga
Osvaldo Costa ,

l

Osmár F. da Costa-
Dr. Oswaldo R. Cabral'I

I
i
J

Orlando Damianí

Dr. Othon da G. L. d'Eça

--'�---. -� .

\

1 Ã O,'." J Q'SÉ' .,�H O J, E
iNDIS'éUIJYEIME"jE� Õ' MOELHOR ROMANCE' DA TEMPO'RADA r .

�JR o C K � li U o S,Ô N '""

.

I N 'N -E'
,

B A x T E R �.
-',

J U:rfE' 'A D:A�M;S, ,,\ '

,_"

-:' ,N'A IA t"-I �,': .'I',Q �D em

,"Co" aÓlç,o 4(o:eeJo;
"';:�',

'

- ( 1 e c h n i c o I o r ,) �
.

" > ,D' ,maior 'elenco do' ano, no mais apaixonante drama dos, últimos, tempos!

',5,?êróxlol'a-- S�e 'ma"ria
..�--'---

.. _,,!� "':�"'h-.;::r

.
,

t 4-. � .:;
, ;

,

rr 'I '.I. O, � A
"

(de VERDi) ':- _. (tethnitolôr)-. .

SOp·HIA� tOREM - LOIS MA'XWELL

-

Miguel Daux

Martinho Calado Junior
,Marcos l\f Cordeiro
Mario' L. Machado
Manf'redo ,da S. Leite
Dr. Mario 'C. Rocha

Moacir' L, da Silveira
)Vlunoel G. Viera ;/

" Ma'deirá Neves
" B. Feijo

A. Barbosa
J. Prates

Murilo J. ,N. Abreu
Mauro N. Linhares
Dr .. Manoel;B, Lacel�da

. Das 14,30 as 15 horas
Miguel H� Daux

,

Maurílio M. Leite
Nabuco' D. 'Silva

",

'Oscar ,R. Pereira

_

Ore;: e, G. Bltencourt .

'Osmar E. Meira'

Otavio Ferrari

"Osvaldo .Sohn
Osni l\'{elo
Or ion Ã. Platt
Otavio Cabral

,

-Osvaldo Monguilhot
Das 15,3$ as 16 horas

Osni Barbato ,

Pedro L. Coelho
Pedro E. Dias,

. ,

! Paschoal S, Neto·

rr P A L ,A -Y R AS,; I A Ô V E N.T O "

_

: (Technicol�r) - éom'
,

.'

' .-RO€K::·HUDSON � DO�GlHY MA�ONE
"A:', ',I :tf T O C' Á,.Y E- [ ",

..,._ � lAURÉ,EM' BACAll �. ROBERT' S'TACK
(Conema$tope -. Technicolor)'.'� com,

.

J O' ·A' N
'

(,0 ,L [J N' S
.

"�;::R:'l�f:.':H," A,';I D' B"�U' R:. I o 'N'" ..

.

- .
"

-

. ,-�

"

José MEjira ,.

Luiz Daux '
.

'!ie:Ópo;lod?, Pires
... Luiz B. Piazza
Luiz Freisleben
Laudelino Wâgri�r
Prof. L.,S . .B, da 'I'ríndade,
Luiz. G. da 'Luz'

.� Licério Camargo
Lazaro G. Lírna

"

Das 14 ,as 14,30 horas

Lourenço C. Coelho

Lúi:?'MartineIli ,I
,

. Ledo P: Machado

Líndólfo J, Souea

I
,I

I�

I
I

Nabor J. de Oliveira,
Nilson do L. Coutinho
Narbal B. da Silva

Nelsoil M. Nunes

.. Narbal E. de Souza

Nagib Daux
. Norberto D. d:a Si,lva '.

Nestor' F. da Rosa

Nicolau E. Sava'!;

''Dr. Newton Avila"
Ni-cõmédes -silva
'.;a ,,� .......

.

c,Nilton .Gouvêa
Nereu"Andra'de
Namen J. Curi

Nilton Bruggmann
NiHon Monguilhot
Odolino Duarte

_� .•.••_��_. •

_""'_'W.

, ;

I Pedro.B. D, Silva

II / CeL Pedro .L.'Vieira'
Plinio F. Junior

(

I ,---.!-----.- .. "

I'
_ ..-

", ,',:: ·SOALHO
,t.;;-,__ ,..

.

"

...

1

.

:AO' começar o dia,

esteja bem informado,

I CA:.·�.,ü.:,".�.;::�:HA.
,l· horás

- .<11."

·11 ••
Dr. Paulo de T. da L, Dr. Roberto Lacerda .r c . U...; �:: .. /Dr.

.,. Das 16 as 16,30 horas

" ','
Silvio Napi •

� CeI. S. E. C, da Cunha

'I'
Des.�Salvio d.e S. Gonzaga

I.Silvino, Russi .

I Sebastião L. Carvalho

I ' SalvatQ G.' Vieira, I
! Sidney F. da Sj;lvei'r� I,
i .BebascIão J. D, Martins

I 'I'elemaco M. da C�sta l
I Tancredo Gevaerd ,I

Tomaz Meyer ',ITomas C. Cabral I

Fcn.tes '

Di:. Pa-ulo F.eff��,
Pedro R. Bàrbosa .'" .

Paulq P. Posito
Pedro V. 'da Silva

Paulo V. Ferreira
/

,-

.

, Reinoldo Biccocki

Renato Rila

"Romualdo Pires
. Rosato Evangelista
Raimundo' Vieira'

Ruy de S. Viana

Rafael Dig iacomo
Rene Verges'

Valmir S. Pl'.fí"

Dr, Vitor Líuia

Virgílio M�)\1l'.1

Vrrgulino F', :r·,I�L_ hJ,dG

Vídal R. de ,re:;�ls

Vivaldo Gal'oLtlis-

Wa.ltcr Lc;) .tz

Waldemiro TVIor:gí:::;;oc
Dr: Wilson Abraham
Walter Kuenzer
Dr ..Walmor GarcÍi1

Wal1ace Capela _'

. Zanzibar da S" Fernandes.
I

Tertuliano B. Xavier

desfrutar os benefícios es

nirituais do Evangelho em

sua vida: é necessãrio que
tenha o· coração transtor-
mado pelo poder, pela gra-

I
ca salvadora de Deus. A

religião crístã, é a religlão
I do coração totalmente rene-

, ,

-rJAi�UN,CIOS
'I

.

\J�NAIS
.

'. VISTA!),
1�S.0RAS

e_0l0üA'flOS EM. QUAL .

I "'''F.R� ê'D"'D� 1>:)' nA.SlI

(lHE S ,Ã O J O S- É, '_ DOMINGO
'Do laureado�direlor JOHN FORD/che�

, • - •
.' ..

> "
'

ga-nos a,sua maIS'nOYB'e ,;"

apla�dida realilàçã�

ASAS 08
A':QVSA

..

.

I

Filmado: na Beleza 'do' .MEIROCOLOR
éom·-·

JOHN WAYNE :... MAUREEN. O'HARÂ
DAN DAllEY - WÂRD ,BOND

( A R T A ,I �-'-D-Õ-----'D---I A

SÃO. JOSÊ,:Kll�S'il:IC
As 3 - 7lf2 - 9% horas'

-

Rock Hudson - Ar-me Ba�
""

t�r - Julie Adams.

I
'

I, "

I li":
! :' .�

, ",-,

I A� 5 e' 8 horas
,Jail'Je�-C;raig'� Arleen

"

I ' .

.

NÃO HAVERA,;_ SESSÃO; Wh.e1a.n, .:_, em ....:::..
I

CINEMATOGRÁFICA I, A ILHA DAS
.

-:-' �
.

,MULHEims-em-

- Regalscope -
Cer:i�u�a até 14 anos .:_

t
�..

�
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!Rua Tenente Silveira,. 25 ., Teletone 2481'. '

..

'

.,

.

-

..:••: :+( :.....,..: ;••:�:��: "� � � � )+�)+� • • •
••�.4·. ., �...•...,.,...<I _._ � _•• "1 ..._ ,.�., •••••_ ""••." •••••• e, 'ti'•••",.., ".,. •••• ' ".:••: :� ..:.

"� .

.

,_.__._�,-,-�." ��_�_!.. ,_'
, .�,__ '__�,_9 *''' �', �If ","," .. - .. :.'_.�-'�_--__ . __,..,._

Bec.eit� dos luniclpiosde S. P..
Sete murucjpios de Sao - 103,c! milhões.

I
eucon' r.ivam-se Araçatuba, I cões, previram receita infe-I

Paulo, inclusive o da Ça- Em nove outros, a receita I J,brretos Pl�esid,enh:1 Pru- ! rior a um milhão dp. cruzei-
"

,
' 'l"_'"!,Ital, estão arrecadando, (,l'ç'::da em 1957 ultrapassa- I dente, Rio-Claro, São Carlos

'

1'OS· em 1957 .• Em nenhum
mais de 100 milhões de Cl'U- va a .casa de 50 milhões de I 2 Taubaté.

"

'I
(iéles, porém, essa previsão �a Sessão da. Câmara Crt- cursa no' 3:;t. 121, combina- . bert Agostini e

zeiros por ano. Em 1957, (_,l'uz�ií�o�, (�� s�acandtJ-se I .

Sessenta. e dois municí- ficO�l. 'abaixo d� .70� mil I mínal, Realizada 1\0 dia' Í4 . b com o art. 25, amb'os do I Zulmira Juliani e Arte

segundo elementos forneci- Jundiaí (9� �Ilhoes�, Bau: I pIOS aQ1'.esentam eleme��os J cruzeiros".?abe
.

as�malar de Março corrente, foram Código P�nal, lançando-se o 'fuUani. JR�lator o sr. ti
·00S pelas Prefeituras e di- :n (86,5 milhões), Sao Jose! que os situam com receitas I que a receita orçada paira o Julgador. os seguintes Fel- -riome da me_:;ma,no rol dos I RELISA'RIQ COSTA, dec

vu lgados no "Boletim esta- do ,�io prêtO'.(77,5 milhões) I ac�ma de 1� m�ilhões e aba�-I mu�ici�io da Capital é�.s�-
"

tos:· , culpados, para 'qué seja .linr.o a Câmara, negar pro-.
t is.Ico do Estado de, São ,� Sl10 Bernardo do Campo xo de 40 rnilhões de cruzeI-I,penor

a, soma das recelt'� 1) /iRecurso oríminal N" submetida a julgamento pe- vimento 'ao recurso. Cus'

Paulo", as receitas previs- (73,3 milhões), seguidos die ros : dêsses, 5 estão acima de todos os outros munici- ,j_7H, da Comarca, de Ca- runte , o 'Tribunal do .Júrí, na forma da lei.
.

[:IS nos orçamentos dessas Piracicaba, Limeira, �Mar�- (Le.30 milhões .e �utros 13 i pios de Sã;o Paulo, tendo çador, em que é .recorrente Custas 'a ,final. ,',)o ,:-: x .::-
.

':<te comunas eram as se- lia, Araraquara e Sao VI- acima de 20 milhões. Ape-I correspondido-em 1957 a ..
fi Justiça e recorrido Cus- -: x ,6) -Apelação' criminal N

i�uilltes: São Paulo - .:.. rente. No grupo imediato, nas, oito mUl1lCIplOS, dentre. 50,6 por cento de total in- .ódio EleutéricMacíel, Lau- 4) Apelação criminal N. lEi. 969, da Comarca de Join

1,464,5 .milhões; São Cae- m tegrado pelos municípios' os qUII prestaram informa- I -':-ormado .. (IBGE). i'(." Basílio Ri/beiro e José g. 92'1., da Comar�a d� São lHe, em que é apelante A
� ..-

-

�

1al10 do, Sul - 124,6 mi- "om receita prevista supe- .' :>'firr.nda r"a Silva. Relator- ,Joaquim,.em que é apela-Flt� rJemar 'Gomes e apélad'a
'hõeR; Ribeirão Prêto - :'io,r a 40 milhões e inferio,r , R e'.,_ vog'a...da. - a ft rd,e' I: .

de, ') sr. De,s, FÉRREIRA BAS_, Hermes Ezírio Ribeiro e J llstiça. Relator o sr. De.

�=t15,5 milhões; e Sorocaba fl 50 milhões de cruzeil'os, I ,E . TOS, decidindo, a Câmara;.' ,'pelada a Justiça. Relator EELISA'RIO C'OSTA, dec·
------------ ,------------ ! r;OI' lmanimi,d!lde de votos,' (J 21'. Des. FERREIRA BAS--, r1ind� 'a Câmara, por maio-

li O (Ê ·S
-

A B I A... ,prl·Sa-�.". "'C" nlra
.

P.'r'eftes dar provfimentdo �o .Id·ec�r�ó I TOS,. d�ct'nddo a C�mara,' tia',de vOltos�' �ar PI�ov.imlen-- "

(l 11 � j_);'-ll'a, re orma a a eCl�ao' pt·o Unlm.luR e, neg�r p'ro- to a ape açao, para JU g.
,
\ J I� RIO, 20'- (V. À.) -'O juiz de circulação",

-

visita edUí- do :"1'. Juiz de DireÜÓ na t limento ,ao recurs�, para \:xtinb: pela presc'ri�ão, \

...:. .,.
-- "Monjarc;Um

.

Filho, da 3.a :O;os que'são.inútilmente cer- 1J:.:::Lc! que não recebeu-ia de-I �«)r:f:l'mar a decisão recor- ,pnnibiJic',ade dos delito.
, Vara Criminal, revogo,u, o,n- cado,s pela poHcia, transpo,r- IJ<Íncia, "l'ecebê-Ia;'"e. deter� :'ida

.. Custas pelo ape.lante•. ãtribuídos ao réu; e, Rotr
tem, a o,rdem de prisão pre- ta-se a miude para São, Pau-,
ventiva co,ntra

.

�uís Carlos lo" o, que é público e notó- tninar, qu'e S
..Excii.,.pl'oce- _ 5) Apelação criminal N. m�ani.ffiidade' excluir da ebn

Prestes e o,utro,s 16 líderes rio. Se tudo' isso sucede, ape- dfl nOs ulteriores têrmos. do 8.960; da Cómarca de Con- denação a pena acessória de.
comunistas acusados de pro- sar da existênêia da vigilân- .'

- .

mover mo,vimento,s subversi- '('ia co,m os' mandato,s de que ',rocesso. Curtas a finaL �órdiat em que é apelante ',perda ;dã função,. p.ública,
vo,s. j ;;;ão, portadores, é para admi- _: x :_ F,:ol'e 'Agostini e Dilva Ru- imposta a.o a:pelante. Cus-
Prestes terá livre trânsito, tir que o,S cidadão,s - perma-

no Distri�o, Federal, mas es- I n�ceFã0 disciplinado,s no, 2) Recurso criminál N. . .

�."á
Obrigado

..

a se

apreSén.t.a.
r

.•j1-:t.'.m....
b

.. i.e.nt.e.. S.O.C..i.al,' en.c.'o,
.•n.
tran- 746, �la Co,mal�ca de Ca'ça- ,y' E'N DE,., SE -: x :�,

,10 Juiz, na primeira quin- do-se o, Secretário Geral e .

l
.

zena de cada mê!!, e não, po- os·deniais membros do Co,- �(,r� em que é recorrerlte a Lilian Gonzaga
derá sair da cidade serd' au..... :mitê' Cefl'tl"al do' artidó Co,- fustiça e re�oi'kido José Lo;' Por motiyo de mudança!: Bnc: da Juri'sprlldêJ�cia
vqrização. �i,"1C.i:�:. �un1Sta,._�do· :B· ',�coín seus.

>

•

y
\

Se fôr solucionado o, cOii;' w.oV1ffieIitõs.':' 'àlmente [;e�,:v.lilgo "Pedro �al·b,o.sa"..piano PI.;E ELj quarto �e., ' �.

mo de jurisdição
.

entre �1' Q.ésembár-Í1:j;átlos;'" �:'( >' ;elator o sr, Des. FERREI- casal; quarto, co,mpleto, cj ,----
3;a.e a 13l-V:,�fas_ Crimin���,

"

�1's!.���-;._,§lffifJJ.� tem 'lA BASTOS, 'decidlin�io a );duas cantas, p/mo,ças, ia-
, 1 s�ntença ftnal, do pl':pce�- aydrt;",:�c.t}logt'a-tauas em ,. ,',. "

>

,0 a qúe respondem l>res": ,�tlpiço, 'tl_9í-s;!�s 27,:primeiras �àmarq, por unariim�dad�, 'qu�ado; uma copa; um ar-

e� e, seus companhl'!iros se-' '�ão ocupad4G-'.pe1o" histórico o,;lhEcer do recurso, e ne-
�mário ci�� pllivro�,

/
um

á dada na sexta-feira .prÓ- ,,�do' casó.· _'::(c ,'. marda-ro{."pa e duas ca-
ima.. iaS 'prin.éipajs documento,s ':a'';lhe provimento, para, - ...

A dedsão. do juiz Monjar'!. cinenciónados'no processo, são, onfirmar, como cónfirma, 'mas de ,'solteiro. Tratar na·
oiim foi, o,ntem, comunicada ) manifesto de jaheiro, de 'lua Conselhei1;o 'Mafra n:o'
t imprensa, numa en.trevis- :943, publicano· no jornal . \ sentença do dr. Juiz de
a coletiva.

.

'Tribuna Popular", o, mani- ;ireito, que pronunciou"'1 o 71-4
"l"iz assim -. disse',co Juiz, festo de agôsto de 1950 e o -�� .----

- p,a-ra evitar que � jor- programa do Pa,rtido, Co,mu- {;u conlO incurso no art. O Q'-.;�U E P E N S .. M'lal se adiantasse a_' o,utro,. üi;ta, de 1954.
",

21 do Código Penal. Cus-
" _........ A �.� •

�em minha espôsa sabià se ' ° despacho dó 'Juiz tem "",":
.

.

" ,,"<

a prisão seria ou nãó revo- 1.602, foi ,comecado em 1948 'l1S g final. ''''' �"r

gada. Penso Co,m isto ter ',� tem 2.600 páginas. Foram
3.gido com a mais serena das 'Juvidas tôdas as testemu
·,�titudes". ". .

.lhas arroladas pela Promo

Explicou o Jui� que, de t�ria, .

menos o general Lima
, ;·côrdo com o Código,:dó Pro- 19uell'0;dC!, porque o prom<?- 1'0, em que são l\ecorrentes
cesso, P�flal, a pri��o pre-

81' desBtIu do seu depOl-
\'entivà "sâmente pede s.er I mento. ,: e recorridtos José Borges,

1decretada COmO garalltia' da ,Agberto ;.1eIra de Azeve-

Vr:tTi.a Feliciana Borges
..e., a.ordem' pública, por .conve-' .? e Amanh? Vasconcelo,s, ,

;üência da instrução: crimi- .lpbos ?eneflCla��s com a JustIça. Re.Jator o sr. Des ..

nal e para assegurat;,a apli- revoga,�ao, d� pnsao prev�n- RELISA'RIO C.OSTÁ, rlecJ
, ação da lei penal, nã_g. ha- !"a. Ja estIveram �;eso,s e . Ivendo sinal nenhum rios ho- fo,ram. solto,s po,r habeas din.do a Câmara, po)" una-'

,12 rizo,ntes pátrios de' que ela c?�PUS" co,�cerlldo p�ló juiz nimidade de votõs,- não' co-
f

vepha a ser ou esteja sEm, Joao Galdmo e confIrmado,; .

1 d
'.

. I
do 'transtornada".

- "'lo·· Supremo Tribunal Fe- n lecer o recurso mterpos- j
.

O requerimento de deraL. . ..,', to pelo, dr. AssisteI1te do'
t')restes e. seus co,mpanhei- ,O JUlZ �OnJardlm Filho,

,'os � continuou _ demo,ns- j;sse que nao se bas�ou em .�\'{inistério públic.o, e dar

era o propósito de não que- .ur�sl?rud�n�ia para �,:r su� provimentó, em parte, ao

:'er' escapar à aplicáção, da \CCJsao. . Mmha declsao, fOI. • 't, tI'M'
lei penal".

'
.

tomll;da - acrescentou _

1 �cu,r s.o 111 ,e1 �o� o pe o 1-!
Se. o 'Juiz tives�e decidido depOIS do, exame das provas 1 !i1steno" Pubhco, para pro- ,

.'nanter a prisão 'de Pres- !OSI a�tos e dtO texto da lei, nunciar a recorrida Mal'Í'a!
tes, sua decisão só' poderil1o exc uSlvamen �':. � .; ;,' . .

.

.

'

!
Jrevalecer por 30 gias de- 0

.. I?rocesso,. Ja esteve co,m, FehcIana ,Borgtl,s, como ln: i.
pois do, ato da pris�:o e, em ��JUlzesL Mllto,n 'Barcel�.s, I
�1rol:rogação, por màis 30. " )��X Ne.Lo, Eduardo, JOIa ,..'.

-

, .' l

,I.RMAU.·D'A.',DE D'O' SEN·HO·R. IJ'ESUS Dor. .
NQ sell despacho, i._0 juiz :.:.�loar �DIas, E�nes�o Ja?ara- Oflmo NegOCIO 'I

. " n
,

J Monjard.in_: Fil?o fr,�sa que m, JoaoJ Gal�mo, Vald1r de .

IPASf.O'S':,-,I: � HO'.SPITAL D'E' CARIDADE
a revo,gaçao, 'e uma co,nse- Abr�u e DarCI Lo,pes. ARRENDA-SE OS SA-

;.) -li; quênCl:;'- _lógica ,da atuação LÕES DO TAMANDARÉ
---------------

. , ,
.

. , da polIcIa em torno .do ,pe- * ._ '" '

- 1 USINA' DE AÇUCA'R ADELAIDE S/ADe ordem (o Irmão P�'ov,edor" convid6 t�d9S os 'Ír- dido de PTil!ão, preventiva A L U G""A
"

SEF. c., a quem co,mprar as
.

.'�
.

'

-

"

" II!.'.. ,..' pedida: "é sabido, tôda a .", -

.

. -.
'

,

!"làos e IJm1ãs para, n03 dias 19,.20 e 21 do corrente ano,
hnprensa noticia, com abun- mstalaço,es do Bar e Snoock. I ASSEMBLE'IA, '�GERAL ORDINA'RIA

i:omlabrem par:ge 3n'0 tríduo. que a referida Irmandade fára dància de detalhes, que 1;.uís
. Aparfame,n·�.fo Com' Casa de moradia. ,- ! . " '...: CONVOCAÇÃO

ce e ra-r as 1.,- O noras na 19réja' do Menino, Deus em C' I Pt" 1 I
-

P' I'
'.,. . .

. ar os res es 'Clrcu 11' pe a Tratar no mesmo" no '/
'

.

e a 'B:reseilte, são convidádós o,S senhores acio,nis-
preparação para' a Comunhão Gel'al qué se realizará- no Capital d9 País, hospeda-se J ,,� \ tas desta S_oeiE�dad.e, para se' i:eunirem em assembléia
flomingo, ,dia 23 às' 7;30 hOl'as' na Catedral Metropoli- em apartamentos de ami:-

ALUGA"-SE. A'PART->'A- Estreito.
. 1 d r

tc1na.
'

gos e correligio,nários,as-' __ .. ,___
gera <ir lnáx_i,a, a rea irzar:,se nO, ai� 18,de Abfil próxi-

"

Florial1ópolJs, 17 'de mar\?o �e 1958 .. , . I "ina manifestos, distribui� MEN.TQ. TRATAR NA fim, às 1G <4_éi) he,ras em"sua séde social, 'em Pedra de
, ,d08 em fôlhas volant�s e pu- I C SA V N Z A Amolar, Itajaí;·para deliberarem: sôbre o, seguinte:

_______'-,-.A�pt-,éric-Q .!.e_,s_'�_ú'c�o Prates }p_iC_a_d_o,�_,���o,rnais de gran- i
'A E E ."l.

ORDEM DO DIA

,4 ,V"'E,
"

'H , U R A'S' D 'o Z É M U' 'I R;�E T
-

A�: =�,-..... ,- �erai'� de!��:���:�t:o, r:f:;:�;:aç:: e::rcí:�lan��
1957.

- ,

Ele_ição
-

do' Conse!ho, Fiscal para .() exe_rcício

Ar'
�

�:.rt�;;: !
,

.

.

fi;;:,

•

I

......----,__" - - _._. -
·

.. t:'5 na forma da lei.

I

� � �... �
,--�--�--��---------

.:; '�.

I!4VI:-� 'Q!;;·9.:�ja 0911-1lOH ']HOJ • 01f-'0\'8 SiV)

l)jOO)N,!116 SOYW<1I,
aullov.., ,lá Stt'$V:l" I
.'

,

_i
_....,---------..... - �

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

..

_'_.,'�,--_-

-: x
TENENTE JOÃO SALLES'

3') Recu,rso crim.inal N.

5.745, da Comarca de' Tur-
Espôsa fiihos, g'énrcis, l1JraS e ne�os, profulloelamen

te cJllstern�dos com o brutal golpe sofrido 'pelo 'desapa
reci:llento. de seu quúido chef<!-Joã,o SaBes, convidam a

todos os' pàíei1tes 'é.' pessoas' de suas relàções, para a

Miss'i (ie 7,0 dia, que em sllf,dgio de sua" alma mandà
lào "rezar n:1 Ighjà. !:e Santo Àntonio, ás 7 horas 'tio' dia
22 <lo corrent'e. ��i_

A toào:hÇlue C'ompal'êcere:Tl a esté ato de fé erL3W

;,.ate'clpam seus agradecimentos.' I,
-

.UMA caminhonete G.M.C. para passageiro tipo 1951

UM piano, marca "PlIEYEL"
UM rádio marcá "Internacional" para automóvel
UM charpie' equipa�o "". ,

.

/

Tratar co,m João Machado'Filho" l1a firma MAÇH'ADO
& CIA. ' S, A. ou r(l,a� 'Becái-Ílva . .164, n/capital.

A S

3.0 -:: As�unj§s de ihterêsse ,soci.al.
.

.
." A V' 'I "S o-

. � --

.. Acham:"se à disposição, dos Senho,res Acionistas, na
5éde da Socieda9,e, os dÔêumenf6s<discriminado,s n,:) ar

tigo '99 'do Decreto,-L�t n.o 2627 de 2,6 tle setembro d.e
1940. \,,;,

' .

Pedra de Anlola�, 14

'I
I
I' Aluga-se, Óf,imo

Apa�ame'nfo.;
Aluga-se Ótimo, 'apart�men
to. Tratar pelo Telefone

�����1��__�- 8

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sábado, 22 de Março de 1958 ,"O ESTADO" o mais antigo Diário de Santa,Catarinafi

DR. EWALDO I!I(;HAEFER
Clínlea Médica de Adulto8

e Criança8
Consultório - Rua' Victor
Meirelles n. 26,
Horário das Consultas - das

16 às 18 hs, (l!xceto aos sábados)
Residência: R,'J! Men� 'e' Alvim, '

n. 20 - Telefone ,3866.

EDITORA "DESTADO;' LThi\: INDICADORPROFIS 5l0NAL
K)

.

cr��,�:1-
..

'

�/jG�' ,�
,

GA J
__

o

• ���
•••

'--r<-"--� � _c' �'SINITáRIOS
i 'V O��··. rill,��,(·JMA'��D,t�E�' oE[HUoAsR "O'U''-'':IDOS MO'VHS" EM 6f'JlAL :,BEti,CUUJIDOS'/

.
Rua CÔll1'elheiro 'Maf�1I i6�' ,'",

\,;L "I
"

..

'

-'
,

,-

1"��::::,e:::::�:�:���161:" Dr.- GUER�ElR� DÀ FONSECA '0". \'8·" S '8' r"k! ....

' l
Rubens de Arruda Ramo" Chefe do Serviço de Otorino do Hospital '_

/' G E R E N T E da Florianópolis -' Moderna Aparelha- . .'

DÓl'I1ingQs Fernandes d� Aquino ;:1�m Suiça e Norte-Americana para Exa-
,�1e dos O'lhos. Receita .de Oeulos por
Refrator Bausch Lomb. .Operação de

'" 'Amígdalas por processo moderno
CONSULTORJO

�. 'RESI'DENotA
Rua dos IÍheus 1." casa Felipe Schmédt 99

FONE 2366 ./ FONE 3560

..

I R E D A T' O R E S .',

Osvaldo Melo - Flavi� �morim ...::.. Br�:t Silva
André Nilo Tadasco __:. Pedro Paulo l\1achato - Zuri

Ma('�ado '-, Correspendente 'no Rio: Pempil!o Santos

C O LA B O R A D O H E S

rof. Barreiros Filho - Dr. Os�aldo Rodrigues Cabral
Dr. Alcides Abreu � Prof. Carlos da Costa Pereira
Prof. Othon d'Eça - Major -ldei'onso Juvenal - uu. WALMOR ZOl\lEIt

GAK(;IA
ror. l\lanoelito de Ornelas - Dr. MUton Leite da Costa

, Diplomado pela Faculdade' Na-
Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Neto - Walter cional de Medicina da Uni eer-

aR�e, - Dr. Acyr Pinto da Luz '_ Ad Cabral 'reive - .ai"'adé do Brasil
'

aldy Silveira - Doralécie SoareS""7 Dr. f'unlou1'1I t.:x-lnterno por conEcUrBlo da

• '

.

.'
I

I II' Maternidade -' 8CO a

ey - Nicolau Apostolo - Paschoal Aposto O - mal
.

_ (Serviço do Prof. Octávio
Carvalho I Rodrigues Lima)

,

P U B L I C I f) A D E t;x-Interno do Serviço de Urur7 UR. I.. LUHA'I'O,
Maria Celina Silva _ Aldo Fernandes Virgilio j!ia do Hospital 1�.1'.t:�1',L,. FlJ,.HO

, . do Rio de Janeiro
Uoenças 'do aparelho respiratório'

Dias - Waltel,' Linhares Mêdico do Hospital de CariJllde�1
. TUBERCULOSE,

P A G I N A ç Ã 0,
... .

e da l't'.aternidade Dr. :C,árlos", RADIOGRÁPIÁ'.t�ADWSCOPIA
Ortíga, Amilton Schmídt e Argemiro Silveira

DOENÇAS D�Oi:r,��NH()U_A$- _'
'

nos PULMOES
•

U E P R E- S'E N T A N' T 'E' '. - --""'irni'D'ía-do Torax
u.

'

,'. .' PAR'fOS _ OPERAÇO,E;:5 ,.., ...

Formado pela lt'aculdade Nacional
Repr�senta,ções 'A. 8. L�a_ �tda_, \ / PA.R'W SEM DOR pelo in�Mdo

de Medicina: Tisiologista e 'I'islo-
.

JUO:- Rua Senador Dantas 40 -'- 5,0 A ndar psico-pTofiláti�o. cirurgião do Hospital Nerêu

Tel. 225924 COIIS.: Rua João- Pinto n. io, Ramos
, das 16 00 às 18,00 horas

C urso de especialização pelaS. Pau,lo Rua V_ itória 657. - c.onj. 32 -

Atende com' horas marcadas
-v v S. N. T. Ex-interno e Ex-ass'a-

'fel. 31-8949
.

,

'

Telefone 3036 - llesidên.:ia: tent; de Cirurgia do Prof. Ugo

Serviço Telegráfico da UNITED PRESS- (U -P) Rua General Bittt.llc0!lrt n. 101: Guimarães (Rio).

Historietas e Curiosidades Ja AGENCIA PERtO·' DR. LAÚilo UAÚKA Cons.: Felipe Schmidt, 38-
Fot.e 3801

DISTICA LATINO AMERICANA (APLA) 'C'LINICA GERAL Atende ein hora marcada
AGENTES E CORRESPONDENTE�

.

.

.

, ,. Res .
- Rua. Esteves Junior, 80

Em, Todos Oi' munlcipios de �A1'IiTA CATARI,NA ,li:specialista em m.ol�s�las de Se,
_ Fonv.2294

'

naoras e 'vias urmarras-
__..:../ _

A.- S S 1 N A T U R A Cura t:adical das infecções, agu- DR. ,N,I!;WTON U'AViLA
.

ÁN LJAL .............•...... . ••.._- Cr$ 400,00 das. e cronicás, do aparelho ge- CIRURGIA GERAL

N . ., àVllls�' ..••....•..•..•.•• '

.•••.," 2.0A' 'nitci-ti'iinário em am,bo.s os sex,os Uoençâs d& ,Senhoras - Proete- Jt'i1.ial '�Â Soberana" .DI.'1trfh. OI) El{tr�.:"'t1' r.1I _ I
. -,

J!)oenças do aparelhe DigestIVo logia _ Eletricidade Mé'dil'a ",Jl

'fi:> FORRO
,

J�"

e dó sist�ma nervosO.
,.

_ .Consultérlo : Rua Victor Mei-
"A Soberana" Praça 15 de novembro esquina

A NU N C lOS �,;'t'; Horário: 10'/2 às 12 e 2'(2,:�,?, relles'll. 28 - Telefone f>!1G7, rua Felipe Chmidt
1

IRMAos BITENCOURT
I, horas - C<nsultório: Rul!i::.'ft'�if�.... Consultas: Das 15 h�ras e'm (Aj�

dentes,12 - L° Ar-dar -',f�ne:, diante.
8AO".0 ' fONE )1')7

\I"djant... contrato, de acordô-eam-a tabel,tetn vigor, ,1246,
I

,,� ,; Residência: Fone, 3:422 '

ANTIGO OlPO'SITO OAMIANI

A direção �hã�' �e" �esponsabi]i�.i pelos - Residêncif.': ,Rua _!-a.;el:da Rua: BfuIÍlenau d. 71. -, II'
-..:. -_- - - - - ,',

'

, ., s...s:;:;;:. ,

'

""

=ouceitos emit��S�I'lOS artigos assinados. ;7;�ti�h�0�!: (��4a��ara
d� ,E.pa-

I,DR. AYRTO,N !lÊ OLIVEIltA:
n

1-�nTÃIJM.i:N_·ll.'ifR'."EQKp'U"2Ba)eL··I.C"A�![i!i.&A���_
"

"

'
_

_"

.. : ." DOENç.AS D6, P,ULMÃO - i
,

•

=:êMF5EJEot�oªr-r#Jr=M�r#lar�l'1=»1"m5JD�@ÊÊ!Ep3:::JEr#ir=N3@TélAª:7i ,I' �����i::�:R�U��t1:�r fi' PliIJIloes:de,�l'lIIácias, I'
'

.
.

.
, ,« . "

�'i'I�
Hor�l�O �as 14 às.16 horas: I ..

. MES.DE MAR�O
'

I
' Iii Reslile!lcla - P'ehpe Schmldt,

.', ;-",
, < <

mi ln.
127.

,
I - sábado (tarde) Farmácia Noturna Rua Trajano I

t'

,

.'
,

, '_'.
'

DR'- JULIO DOLl� V-IEm�-1 2 '_ domingo ,Farmácia Noturna Rua Trajano I-

-

MÉDICO '

�spedali8ta em Olhos, OuvidH, 8 _ sábaçlo (tarde) I Farmácia Vitó"' ..Nariz e Garganta _ Tratament. �.. Praça 15 de Novembro, 27 �
I e Operações I 9 - domingo Farmácia Vitória P

, '1raça 15 de .Novembr,o, 2".,Infra-Vermelho - Nebulb:nçiio'

I
,. - Ultra-Som -

'

,J5 - sábado (tarde) F á
(Tratamento de sinu'site sllm

•

i
arm cia Esperança Rua Conselheiro Mafra �

•. "peração) I le - .,gomingo Farmácia Esperança I�"I
Rua Conselheiro Mafra- ,:Anglo-retinoscopja - R�ceitll de .

. 'Qculos --' Moderno equlpamento' 22 - sãbado (tarde)> de Oto-Rinolaringologia I

I�
Farmácia- Moderna Rua João Pinto If (único no Estado) , �3 _ domingo Farmácia Moderna ' �

', .. Horá-rfo das,9 às 12 horas ,.�
'"

,__
Pua, João Pinto I

'� , paÔ�!�u�t�r�!: ho�s.
RU._ Vi�t<* I"

:!Q - sábado (tarde) Farmácia S. Antônio R. Felipe Schmidt, '43 . �,Meirelles 22 - Fone 2676' :10 - domingo Farmácia S. An.tônio ifI'J

I
'Residênc\a' - Rua São Jorge, R. Felipe Schmidt, 43 �
n. 20 - Fone 24 21 ri,.r';'� ;",�:... -

" , ' --', ,-

I < 0. ,.se.l'Vlço. noturno será efetuado pelas .farmác'i[l� � ..
'

nto AnioAn'l'o ",''Otlll' �

MOj�:;;��l�� barcos de r:crei<l e para �utros barcos simUa
.

'. NH. :1��g":lsco "I
. ;;n,:n;i�::?:;:::ud·i':,:.:nà' ru., Feli� S,hmidt, . 43, Tr�j.no e j,,,,; ';5 d� I

P4�'�
,

Operaçõe8 - Doençás de Sel'ho, •
' eomprepndidn entre 12 e 13.:10 hora� rfr:: f �I'ces, além de esplêndido para motor auxi,liar de-barcos á vc::la ; ras - Clínica de AdulbÍl I - pp1ll farm;'ícia \'i:6ria t> (luano "

'Curso de Especialização no .I �
Completamente equipado, inclusiv� painel de inst.rumentos., ' Hospital dos Servidores d:> Es, E S T H E I T O �

Dispômos, para entrega imediata, nas seguintes capacidades: ta�S�;�iÇO do Prof. Mariano de �
2, 16 e 30 - domIngos Farmácia DO CANTo ír1

�,5 HP - 'gasolina 80 HP D�esel An�;:�:iias _ Pela manhã no 9 ( 23 (domingos) Farmácia INDIANA

'

Rua Pédro Demoro, 1627 I
11'HP " 80 HP " Idireita e esquerda) I Hospital de Caridade. '

Hl1a 24 d,e �aio, 895 �
" " t.

'

, A tarde das 15,30 horas 10m
l) "el.'viço noturno será .efetuado peluQ. Farmácias T>e CAN'l'O' 1'" �

35 HP
,

103 HP, L diante no consultório à RIJa N1I- DIA :-:.t\.
v

e ,�-

�
,', 132 HP "

�'
nes Machado 17 E�quina de l'·ra·

I
.\ P�"D'l' tn f �L I

'

d' �
50 HP dentes _ Tele!. 271'6.

I
.. "u, ". e,a r:ao [lO i.!l'a ::f'r alt�'rnd;1 �l·n.

" �

84 HP _'_".
" I Residência - Rua Pres'u ',Ite

nefJnr�':m{ "I. .

prevln :llltnriz:l('no di\<,tt> �
..' " __<"-. . Coutinho 44 - Tel.: 3120. lJ D, C;;, P., Js'

'1 �
,:Cf�$t�POS GERADORES - "P E.N TA"

, .l!;,',i. -o' R. ANTONl'U-l\1UNIZ'-,,-,
-

(rf Luiz Osvaido.d'Acampora, � i, I

�
Quaisquer' tip.os' arã entrega 'imediata -' C0mpletos Com 'fi '" • Inspetor de f'armácia. I
motQres DIES, ��:'PENTA", partida elétrica - radiador - m

ARAGAO !.. i lIidR ].llISf!l�ILEt&l!liil!!i�JI�!S�����\*,::������::�������,���������
I' filtros' -'-'. tan�';â.�\4e oleo e demais pertences; acopLados dire.., In

CIRURGIA TREUM__ATOLOGrA

tam�htê 'com: 'flan:gc elastica- a Alternador de voltagem -'

m'I"
,Ortopedia VIAGEM COM. SE6URANCA1 Consultórig: João Pinto, 1., -

•

trifásicos·220 .Volts - com excitàdor - 4 cabos para Consulta: das 15 às 1'7 ',Has

'

\. E RAPIDEZ,
.

. 'D diàrianrente. "Menos aos sába·1os,
ligáção e qu.ad;ro cmnpleto de, eontrôle; todos conjuntos estão

'�I
Residêncià, Bocaiuva, 136. Só NOS

assentad0s sÔb�.e longOl'lnas prontos para entrar em funciona- ! Fone: - 2.7\4. CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS
_,

menta.
'

'lU I
REVENDEDORES AUrrORIZADOS PARA O ESTA+lO DE

"

•

.

-
• .j'

"

,
'-

.

"

, "

',' , SANTA .•CATARINA I�
, MACHAP-O & Cia SI1('Comércio e Agencias -h II -

.

ADVOGADO -

.":

Rua.;� ��idàhh�' Mari{lhc>;· 2 � E,n.derêço teleg: "p.R I M.,U SI) ',�1 ,��E�it;�46�eireles, 60,

,',
"

üx.�Postal; 37, - Fone 33;6,2 -, FLORIANüPOLIS blit I Florianópolis

,����FêErê1:,�êê.F!rêFJ '�3'r=:J�1ri::JF';'=-1� I
-'- _

1)[(. CLARNO ,G,
(;ALLE'fl'l

.t

�
•

e xi q e rn

t OJ A
I

IDES·ODOR
I V rs I T'E A
I·

" '
,

,

I
._"

Tel. 3.82�Rua Deodoro, n.O �S E há 11m tipo e�peciill para sani-
.

tários de uso coletivo.

••

'. -.-. :0:-
ALFAIATE do SltCULO
-:0:-

Rua Tiradentes, 9

DO

.'

Ji'lorian.ópolis -

: �gêÍ1cia �
ltajaí - Joinville - Curiti/lll

. Rua Deodoro E'<:'lll:nIJ
Rua Tenen!e Silveira

'

.... ..-...-----_--.::.------ ---'--
-----�----�----��-------�------------------�,--------� ---�.--�----�----------------

L·A V A N';>D O (O M\ S'A B�Ã"O"
� . .'

Vi rgem--Especial idade'
da (ii. WETZEL INDUSTRIAL � Joinville - (Marca R,egistrada)

"çç,9nQcUlil:a-se t�l)1pO, e dinheiro
. ..__....,,--.......,.._

." '","'..
.

'.... _..:.:::.__.._' _ .. I_,

""""""'''''''.,'''" ;��i?"i(f"�1�"�,:�J�-:,;(i�i1�(i.,:,:::����i�I!:iv;'i\ó:,�0;,: .•,��*;;qi����B��,;�f;�1B:�;h;\�·��,,;�\;{ó!�ii1,d6i��:;iihj_,,�li;iitji
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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00
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'or ocasiãO cio embaldfanteQfO'X $e1eção• ('SpHaI, quartFfeft'ÍltilD8r vllllestramOS'tOlll O
Sf� :Olm Mello,.:presid'eale da f:CJ., que "Ieceu tÓMideraçõ�·JÕlHe·a�llIIIhciada.1emporada.cd.·

'i BOfafogo de fu1ebol'e Regalas,.afirmando que'leTão ·dispenld.s�·1od8S OI-t5,lor�ls, plll"4IIe' o
. .

'

' .

I campeão ca�ioca de .

51 se apresenle nesta Capital" em _'lIsilue illlepado: por. lodos· os seus eradI::ie,esHr-se�áj asJiRl,�da·máxima
. �mp�rtântia, a :lem,pGf.,la -do, "'Glorioso!" enl Sanla -cala.rina lios�ia1� lO �o . cOl!enle"mês e 1'.0 de al(nl,róximO•. :,jguardeMpsl .'
........�,!_O�!._��••••e����.!!•••••_����.!� :.) 1l _, _O �_ _ .....

,. .

I �. ; Quanldo uma 'falta pes-

� I

,-

,

(Continuação)
.

soal for cometida por um

, '= : Um jogador que corta a jogador em sua 'própria zo-

\
II!: � i ,,12 (tenta evitar que um na de ataque, nenhumIance

.. ·i a.lversarío alcance a posí-: livre se14ã eeneedâdo, mas

'% Idi.O desejada), 'e POUC? es� uma falta se:rá debit;da
....;.,,,-r;;..__...... ..;:::I...."'"'"'" t. -rço -el'llpI'lega 'Para: a:lCml- lCOntra é,áda inf.rator. Se'

ASDuETtlat ;'91LÃ

•

•

-

f�.ça seus mevímentos nor-i

l'l':.aiis, c-e'rr� :!:lm empun'ão ..,lcli):it2tda e nenhum Iance li

:'11 clÚ'gá CP) <:::""" -se antepe- vre �eeulb8.d:e.: Se a :ia·lta

.4,11 feína: Vasco 1 x Amé- J·-.(paCaembú}.
' t,Paulo 1 x Coríntíans 1, em 3� �. São ,Paulo e_Sa�s, 1·;1.nlt ,-4e

maneira tão 'l'apida 'Vmi1'ic?tl:;�· '�ntes 'da' bola
rica Ó '(Maracanã) e Pal-. '. 5.a . feira:' Flamengo 4 x São Paulo.

'

, 'i p,p.'
. ;:,0 avanço, cum adversarío, 3ah��das mãos do jogador,

meiras 3 X" POl'tug;uesa ° 1'Btttafago O, -

.�n0. Ri�, e São! . Com as 'r�ltacl.os aeima 4.0�, Portuguesa, 8 p.p.. que o:::e,mpurrão .ou a :carga .a cesta se-feita, não valerá.

,---_,...--�,--..;...'-----_,.;..------
..

----�.--.;-.'...:.,;;.. ,�-
:
a �lassif!çaçã� do:'concor- � 5,0 _ Amér�ca, 10 p.p. I ���...0 p.t)�sa ser evitado. Co�- 'lilR'..!R f;àiIIta,Ihe aerá-dehitada

8 I· til N t
li "'R

'4'}' 'AI"
.:

centes passou· a ser ii se- .Próximos jogos: Hoje _ .j' �ra�as .d�./:.um adversarão �"llerrlltmn. Ianca livre con-

U .e. ),DI·· : 8' lei:811 _

',',' O' .

-

.

'.

-
. guinte:' i Portuguesa .x Fluminense, 'P'i'9Po$itad�mente e. s-em -bo-: �iat) . .!Em t-odos ·os casos a

..

_

, 1.9'-,Plãmengo'e Vasco, em São Paulo' e Vasco x
1!', produaíndo contacto es'" hola serâ.posta em jogo pe-

, 2 p,p..' '!Santos, no :ij.iGl, Am.anhã _ .barrando, é uma forma de lo [adverearto de fora dia

AVAI X CRUZEIRO S.C, se-á, completamente, remo- cão V�anna, um fenomenal 2.� - .Botafogo, Corinti-! Plamengo 'x: Palmeiras, .

no ,('.aa',negv:r. quadra, na linha lateral, no

Realizar-se-á no próximo delado, apresentando suas bingo, no dia 27 de Maio do ans, Palmeíras ,e Fluminen-I Ric e Corintians x América, ,
Peaalidade para .falta!! ponto mais proxímo do lu-

'''e 6 p p I S- P 1 I gar da falta.
dia 29 do c-orrente mês, nes- novas conquistas, fazendo corrente ano, com inicio às' �, ., em aG '. au o. '!;'e'ssoais':

ta Capital, às 21 horas, a estrear zagueiro central, la- 20 horas. Belíssimos prê- 'Jm''--.-.-.--; "1_ 60"
,

,

..

-

. f . '.a) : Oome't:idas por' 'um

partida' entre o ÁVAI E,C. teral direito, c�ntro avante, mios, que serão' expostos, na. .

erl1loona I' arMi ,sensaçae de :

joga ':'0'1" em sua propria zo-

-

e � CRUZ�IRO S.C" dávi- centro médio, meia esqúer- vitrina dã Casa Hoepcke, .

.'

_�,
-

"

id: de.d.ft:..1L
" I.n� de . defesa. - QÚando

, zinha cidade de Presidente da e o reapar�cimentÓ do serão apresentados, entre os amaUlla-Da ti, �. e ��II�ça : 'I .. �,:fna, fai:ta.lile��oa� far come-

Ge'túlio e Ca,mpe�o' da �i� ãntigo. atleta 'Bolão que se quaÍs: _ Sensacionalpartida de fu- menagem; o f-e r t an,do-Ihe t.j.{b p& trm joga,d'or ·em 'sua mel'O d� :tr:a.nsgressor:_e en�'

ga Riosulense de Futebol. acha totalmente, recupera- 1) Geladeira de Luxo _:_ tebol será reàlizf,lda amanhã uma medálha.·
'

.

.

-. + jJl'ppria zon� de defesa; a h'eg.al'á· a "Dola ao, adversa", '

.

Como.é sahido, ém parti':.I.-do. .' '" Generai Eletric __Cr$ ... ' ehr PALHOÇA, quando o' Prestará"�), interIlá�i.9ri�l· ;';1�súla, Íhe;será-débitida e' . rio PaJ'a ;um\ -arremesso. da'

�a anterior; naquela Cidade, A partida será em home- 38.800,00 ';
. públicO': esportivo terá -en- significati'l'a: homenagem aQ

,

um lance livre concedido ao 'linha liítet'àt' -.".-,( , .

, houve um empate, ôe sorte, ·.�agem ao dr,_ Aderbal l!a- 2) Máquina ,de Cosiur� SE;Ú) de apreciar pel� tercei- �eu co-irmão ° Guarani, fa-""' ,iogac.or qqe �!Ofre!l a fàl ...
, /c) __:_ Falta Duphí;

que a taça, aliás, belissin\o mos da Sava que prestigia':' Crosl�y � C�$ '6-"400';OÓ �:> �a vez-o' eri(!ontro 'oentre ·as ';hdoinaugurar nesta opor. ta. .' .. '
. '." .:,.,' '.,

'.:

��m, .caso.."de fali� . dupla.-

. trdéu, oferecido pelo des- rá a partida com sua pre- 3). Fogão a gás, Marca equipes do-' INTERNACIO- tunidade o seu novo mate:
.

sê esta'fâfti}f9�-êÕiii;�id� -�; 87':b),. .B'eribum·" laj1(?i�.::

tacado desportista Aderbal sença. Alfa - Cr$ 8.950,00 NAL F,é" d_<;> Balneário, e rial esportivo, O �r. Gilber-. [,01' um 'j,bgád-or oe ,defesa livr,e será cgncedido, mas

Ramos da Silva, ainda será BINGO 4.) Enceradeira ArnQ _ do GUARANI, local. Na te- �ahas ofereceu uma me-:
�0hre l!m�adversarJé qu.e -t�má fal,ttl pessoal será d-e-

disputado no jogo desta Ca- Com intuito de enfrentar Cr$ 7.'355,00' prim�ira partida o Guarani' dalha para o jogador que
c�ta no -alo'de· arrem�ssar -ê' ,blta·iht a càda um-dos tran&.::;�·

.pital. a séria crise finançeira que 5) Liquificador Arno 4.° venceu p<?r 4'x-3 e' na 2.ao· fizer o'gol da vitória no 2.°. 1) '::"_,;��é � cesta f�lhâr,� g,�ssor�>/Á';b��la'·será,r�-.":
.

- A equipe visitante f! cons- abala o' Clube, e não .dese- C _ Cr$ 2.810,9° Iratemacional levou a me- quadl�o. Espera-se pois uma
0'1 �a�ces livres serã-o con- . posta: em· jogo-·com "bola ao

Etuida de bons elementos, jando sacrificar ainda mais 6) -,Bicicleta marca Mo- lhor por 3 ;K 2 quehra�do'a boa assistência e uma,.leaf cedldos; l' ." . a.Hor,·�o�c,iveUIQ limitador,'
narck -,- Cr$<4',500,00 'invencib.ilidade dos palho- e disciplinada'disputará'p�t 2) ---:, se a cesta fôr' fei":,, ma4'S1>11Q.xjm_Q, 'eptre os dois

7) Travesseiro de Bor,. cences q'.'e J'a' l'am com 30 b
.'

. ta, ela· ":valêl'á e. ne_nhum iOg.:.âdore�.:·�n.wolvidos .na in-
O< am as as equIPeS:, "",

racha _ Cr$ '500,00 'd d
' lrínee Hvre será concedi.do, fta."ão,.·:

parti as 'sein per er, o que
�

.8) Ferro Elétrico marca -bem>claro demonstra o po_
a �menos que a falta seja,

'

d) -:-"'ll'aJta multiplice:

Tupy _ Cr$ 4§0,00 derio e conjunto da equipe illtencion�i, em cujo . caso 'Q_u:an"o duas ou mais

9) T· Ih d C $
. S'eleca-o X Pa"u'la um l�née' será exec'utado. faltas, pessoais (N.o 37-c)'

oa a o - r do Guarani. .Palhoça espor-. ,

400 00
"

. ".i .' Em ca'(a caso uma falta f.orem cometidas contra Qll\
, tiva 'por -certo acorrera ao 'Ra nh-

.

';;;'
<

O) U b
'

h" C $' f d f b 1 'mos ama a 'vessoa.1 será Idebita·da ao .iogador por ad_v:er"ario.s �
..

m
1 ma 70m nu a _ r magní ico campo' e ute o

. ,
.

.

' -
,..

00 00'
. 'A l'

-

d' C '1
' -'og'ador infrator.'Se nen·h'lm 'ua zona de ::"efesa uma

i , do-Guarani par.a assistir es- .

-

se eçao ,a apita vaI, ,
, b ... ,",' .' ,

,� A imprensa, {ariOc.a e a (hegada ao 11) Gua�da Chuva ta "melhor de três·', quando ·amanhã, reiniciar seus pre�'. lance livre .i6r concedido, {\ la,lta pessoà'I sel'á ,debita-

d R d (..
-. Cr$ 350,00. éstará em jogo a Taça "ED.. pal'ativos, visando o ,con- .logo co.�tjnuará como no.r- d� a cada infrator' e o ofen�

Rio. os'·.ema ores 'ilarJRenses Os seis primeiros prêmios ISON NAHAS". .
fronto do dia 1.� com 0' Bo- malinentÍ!i�depois de uma .diQO terá um lance livre pa-

"Jornal dos Sports", do nenses estão'em grande for- ioram adquiridos na Casa : tàfogo, do Rio. A equiPt do ('está de c'ampo. Se uma pe-

Rio assim noticiou a che- ma, sendo que com referên- Hoepcke e Irmãos Glavan' Anles dQ prélio será pres-. Paula Ramos será "spar- nalidade dê lançe livre fôr

,.,

d
. 1: 'd 1 t d h S!" d b d exectita,d'a a,' bola será colo-

gada da delegação catari- cia ao "cito' gigante", êste é e os emars O<lereCl os pe �s a a uma omenagem ao r, ring o SCl'etc "sen o pro-

nense ao Campeonato Bra- cui-dado' com es�rado cari- Casa da Borracha, A .Pre-
!
Edson Nahas, ex-atleta do' vável que -o match-treino cada a disposição do exe- de arremessar à cesta" se

f 'd' O P
.

M h d G
'

d" I' d
' I , f d

' d d t.�ltante, f.citá, contará e nenhum
, sileil'o de Remo: nho, séndô considerado mes en a, aralzo,. ac � o uaram' e

.

'lSClp ma o

JO-, seJa
e etua o no perlO O' a

mo como' a "bomba': do téc- e Cia., Casa Capital, Jeep I
gador de nossas canchas, manhã, visto, que, à tarde,

"Chegaram na tarde de I I
nico Rudolph Keller para Willys to-das desta Capital.. quando .ambas as equipes. se realizará a tradicional

. o�tem (cêt:ca das 13 horas) . I r
.

a -tentativa "'ue empreende- O AVAl DISPUTARA O far� a partida em sua ho- Procissão de Passos.
os r-emaâores catari;nenses � ,

que disputarão domingo, n;:l. l:ão em busca' do títuló. CAM?E9NATO DE i -E-O-' AS'f�ALTO -DE B"ARRE'IR'-O'-·S-I-r

R d
" d F �;t _ Salientam �s.,catarinenses AlV.J;ADQ.RES. t .... •

Lagoa o ngo' e' ;r�I as, o

que todos os seus conjuntos Além dos TQrneio� j�ve:- d 'de' '-f"
__ d

�
rá ao adversario para repó- ,Gontudú, se a·s faItas forem

. Campeonato Brasileiro de
_

As possibili a s t?pogr� lcas: pa:a expansao e e:- i la em jogo, da linha final. r�·ropositai�, Os lances livres.

Remo, e �ue vêm,aisposto_s estão bons, ·mas não escon-I nis e pt:o;fissionai� : o·'.4vaí �envolvimento da CapItal. sao,' relativamente escassas. l b)' 8<)'''' fd
.

dün que o' seu "oito" será, disputará,' tain·bém, neste O mar e os' morros formam obstáculos dificeis. A
-

'. me 1 as .pOt' um .rer'ão con-cedidos.

a arrebatar aos cariocas �
h- I T' d A ado ol'la de tC'rrenos planos em Coqueiros é muito reduzida.. ioga�or e.m.s.\la própria,-; zo-

h
' tentam na a grande atração da man <'! ano, o o;rnelO em' -

'" .

egemonla que os
I ,.de. doming'o na Lagoa'. ' ";�$,' cón1: intuitcr 'de'�-ptomo- Capoeiras é um' sucedâneo Oe morros,

.

'.
-

.
.

na de �ta�(f�t: .

.

.

«5eíltmua).

eanoage� naciol\al,
EM IPANEMA ver..a renovação � V'âlores. Assim resta apenas a zona de Barrelrps�presentan- :., nH I!>�i�'i"i:i;;q" ..

Vieram confiantes na vi- .," do, todos os fatôres positivos para 'a expansao d� nO,ssa \' " "'.�,.:',. ..'

I A delegação catari.nens�1 Convidâm,-s.e" P?iSr,tt?·do,s ós d d
.

tória coletiva dos sete pá- .. CJ a e,
•. ,v,

'

�.
' ',,,

reos olím,picos, apesar. de está hospedada. no' Hotel atletas :que des�j,a;reni:dis- 'bfelizmente, porém, r��sente-se Barreiros de uma <�,,;UAJE ,A;'��a.ftODAD1�1\ft�"UADRAN
Ipanema, n-o Jardim de Alá, -putãl'< tál comp_etiçã<}, a com- boa e sólida via de ligação cem o centrO!. Q'uando ch�ve HW

.
A Ji.. 1\. 11"� �

alguns desfalques que tive- ..'
.

d 1 d t pografla)
,

". �

e esta manhã estarão já �m parecer na sede do Avaí Pa- (em razão justamente a P a�ura, _
a:. su�

.

o: } -O,;I'IJjR .'f'.�DElARDO·-"j,IIDRADE""ram como Fr.ancisco Schmi- ficá a reta transformada num verdaôeIro mferno. I -

�

. ,_� :: . AU� ., �AR

d (S hm't- )' M l·S·.l des�ida �as águas da Lagoa, 'ra as devidas inscrições. , S'abemos que Flort'anópolis ""ossue, :atualmente um .. A
-.'
d

�
od d· d'

., , ....

t C .1: ao, an.o� ,J,
-

d" o seu'. .

-

_-,. / . � d
t'

� �.o • A segun a
.

r a a o Maie;'que.foi de;rotado pelo
veira eIHamiltoTh,Cor.âelro,· .Devemos IzeI que

'0tiIne"'1IeIéd"
, .' Prefeito de/altas qua!lda-aes .e �çao e umam�o. s

"

•

'
. o ,

.'

" ..

'.

. """"'. Baía Sul -de '..
. O

-

1"
- - erdade notáveis A .qUllome-, TorneIO Quach-angular Ama Vendaval, �ara combate ao

O Pritnerr-o por ·ter'" sofndo .pIto qu� na
."

.' suas rea lzaçoe_s sae, na v .' J'
, " -',

"

" heI d d
..

"

r·· ;,
.

,

� . .'

l' t 6'12" tragem de r.uas calçadas dúrante a Sl,ra proflcu,a g�ao drunsta Á .ar o. All 'ra- p.�tã. jTel�.--' �co" vence-

Uma fis�urá',;na'.;Çlaví(!ula:.;e F1orianópo is regls ro�. I .

'.

_.
'

, 'f
. t

. , �

• ,., '. .'. -")ó ara 2,000 metros, nãp de-, :&RRENDA-SE OS, SA excede, em mUlto, a de vários pli'e eltos:an enores so- de�',".que'pai .º)1as-�ezes foi,��r_,d�;Sãb Patil�:,
,

os d�l� Ie&�an�es po� ,dls�\ ..

P
.' '. '.

.,

o abaixo áe LÕES DO 'l'AMb:NDARÉ- mad@�, :.�.. A' •• ,

•
'., , oi· adiada ·<devido . às ICJ;lU\T�S•.. , AS,�16·,30., horas P4?:lejarão

plina unposta ..�elaA�eçao ;v,era ,;bter temp .'� _' F, C.. a quem comprar as FlCa aqUl 'o noSSO apelo ?�r� q�e �arr�lros 'rectb� será. �isputa-da na tardét' de VendavaJ e SãQ Paulo, seh"

"t Tinense. : '6225, na La�oa, se preva .. '_ ..., os melhoramentos a qu� faz JUS nao so� pe a sua � ua
. """ .

.

"."
.. ', ..

,.
. .'

c� a
I' t d d ia com.. mstàlaçoes do 'Bar e Sn.Q{)c� 1

-

-

'nda p�lo que representa para i() tutu- _,hOJe, no estadlO da rua,B9�; doe �sta. a :pv.gIl!l-- prmcrpal
. ecer o es a o a ra,..

.

. . pc.pu açao como aI .' '. ' "_;;":.
.'.

':"-, -�·�:·d '� p'.: ",
. '. 't.:._ Com Casa de moradia" - d FI

" , l's'
.

"

. da . l'()Q� a. reço uruco,

. R�TRAZ "BOMBA" -vento contra e agua-ual'ren- .' '-' 1'0' e orl�Opo I, .

.'
.

�
. ..

' , " c-amv·a:
..

' _-. . "' '> .. ,�.., ...

KE�l,J� .•... "'d' .. .-.,',.. .

.

t" 'd _'
.

nUma raia:' .
Tratar no TIle.smo, no . ·Sel.á ma,s um, assmalacto serVIço que ,Florlqnopoli� - Às 1430 horas o 'F1'eze de Cr$_ �OiOO;" "

.

. "41""th0S.� lantaIL'.g_ue tô- ,ta, ornan o a .

-,:-- .: " � - . d P feito '. ,(
.•
" 0.'€ "'f!?H

'.
. ,.'.

"..",,<� .

Estreito. -Ilcara' ôevenuo a<) seu gran ..
e. l'e, . _ ..

'
'

ggarrii-çQe�#'
"J

tári- pesada.
".. .

li ," ,��_��r;..;",..'tiI__��

-f-:'
'-.. c •.

'

•

-
Cl

)C�__�------__��_��
•ATilETISH8'REn

c:a
...

�n 1> a bola, tem a maior-res

:,oi1s-abilidade . se houver

.. »ntacto, se toma posição
:i) - tão próxima dum

.dversa río que quando este

11m jogador atacante fi�er
uma falta 110 at9 e'e arre

me-ssar a bola, a cesta va

lerâ, se,&:, mesma,_, houver

deixado suas mãos antes da

falta ocorrer. Está lhe será

Foram êstes os resultados
.'

de 4.a e 5,a feiras pelo Rio
São Paulo:

..

NOTA:- ,Assim qUe a

.
flil-ta iôr, assinalada, o juiz
-t!eve..:a-pos-sar-se da bola in-

�
�

,

r -:.' ,

iUcando ao apontador o nu-

principalmente ..

na Çlefesa, os avaianos sinceros, e com

'destácandO-se o seu centro objetivo de ajudar a forma-·

"médio, e, na ·ofensiva ire- ção da equipe para a atual
-

mos apreciar o lovem j-oga- temporada, a -Diretoria do

dor Ronaldo umã das es- : Avaí F, C, deliberou levar a
perançl:l.s dú futebol catari- efeito no �ira Tênis Clube_,
nense.

.

I
I gentilmente cedido �lo seu

O Avaí F. C, apresentar- Presidente dr. Osvaldo Bul:

r.a cl.I.rla--uma.
-- ,Se" tiverem sido cometidas
contra U-ID,;jogadur no 'áto

NOTA�- Se nenhum lan_ 1ance livre serã executad'O,
�e livre f�r' concedido, o mas uina . .fal.ta será. debita
j Diz apóssá}-se-á dá boia, ela a.os . .j'ogâdo'res Infratores...
informará ao apontadOr ó e a ,'hola :tepostà em jó�o
�.T. do infra(9r e a ·entrega- de detrás da linha de fundo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



. õ,

Faculdade Catari·nense de
No dia 8 do corrente,. a. tórícas entre a Gl'écla e o mo os Srs. Monserihor Pas- três anos de estudos. Mas inícíalmente e, afinal, no CE'; ·e· na· Alemanha, na Uni- conosco e, .desde os nossos

Faculdade oatartnense' de '-Oriente, à luz das -últímas -coal Gomes LibrélQ.t;to, Juiz' também aí, no. bacharelado, ensino superior e também versídade- de Heidelberg, on-. primeiros dias, aqui ensina
Y'ilosofia iniciou o seu ano II descobertas arqueológíçaa e do Tribunai de Contas, Prof. inicia ela, êste ano, uma no- no profissional. de freqüentou, os Cursos de Língua e Literatura Grega e

letivo, com o seguinte pro- tendo a segunda desenvol- Dr, ..Jpão David Ferreira Li- vídade, porque, conforme E é propósito nosso que Filologia Clássica e Histó- Arqueologia, .

.grama: às 11l horas, inaugu-I vído considerações de ordem ma, Diretor' da Faculdade lhe faculta a lei, o passará esta FacuJctade, 'para a qual ria. Antiga .e onde, ao mes- É profes'sor' que vive ex-

ração do retrato do Sr.

00-1
pedagógica .sob o título de

,
de Díreíto, Padre Antônio para o regime de quatro nunca faltou o auxílio do 'mo tempo.. 'foi professor de clusivamente para o estudo e

vernador Jor�e. ·Lac«:rda I?-a "elogio do �aber i�útil", I L?ebman�, Diretor do Colé- anos, com especíalízação de Poder=Públíco nem a con- Língua e Literatura Portu- o ensino, para a pesquíza e

sede da admínístração; as
.

Na aula Inaugural, toma- . ITlO Catarmense-: matérias, regime a que se fiança dos, estudiosos nem guêsa. a divulgação, realizando ple-
16 hor.as é 30 minutos, mís- r_a� parte �a mesa. da 'pre- I '. Abri�do a sessão, profe- adaptará o curso de Dídá- as graças divinas, apresente Vindo para o Brasil, foi - namente o tipo do profes- /'

sa votíva na Capela do Co- ! sidêncía, alem do DIretor da TIÚ o DIretor da Faculdade a tíca. rendimento
.

ótimo. professor de Literatura e de ::'01' de tempo integral, que /'

légío' Catarinense; e às 17
: Facúldade, Sr. Prof. Henri- I seguinte alocução: Alteiam-se, dest'arte, os Meus Senhores, F'ilologia Românica na Pon- esta Faculdade vem insti-

horas, aula inaugural pro- '; que da Silva Fontes, os re- "Cabe:'me a honra de de- lJOSSOS estudos e é preciso 'A aula inaugural vai ser tíficia Universidade de São tuindo em nosso meio esco

ferida pelo Sr, Professor! presentantes do Sr. Gover- clarar abertas as aulas da uue assim seja, porque às prorerída pelo Sr. Prof. Eu- Paulo e regeu Cursos de ex-> lar e que espera estender à

Eu�ro de Sousa, 'catedrá- J nador, dos Srs. Arcebispos de Faculdade catarinense de Faculdades de Filosofia, for- doro de Sousa, português de tensão universitária na Fa- totalidade do seu corpo do
tico de Língua. e Literatura ,�Florian9Polis, do SI: Vice- Filosofià no ano ide 1958 e madoras que' são de profes- nascimento, que aos estudos culdade de Fiiosofia de São cente,

Grega, aula que se diVidiU'1 (}pvernador, do, �r. Coman- graças -dou a Deus 'pelo f�liz sôres de grau médio; cabe superiores iniciados em sua Bento e no Instituto Brasí- Meus Senhores,
em duas partes, tendo a pri- dante dó Quinto Distrito Na- evento. missão precípua no ensino pátria deu largueza e ru- leíro de Filosofia. Traduziu, .

As qualidades de pesquí-
meira tratado das relações, val e do Sr. Comandante da Será novo ciclo de fatos de todos os graus, com

\

a in- mos novos com os que se- diretamente do grego, a sador, pensador e expositor ,

pre-históricas . e' -proto-his- I Guarnição Militar, bem co- decisivos para a vida da Fa- fluêncía que' têm, direta- guíu na França, no Semi- Poétíca de Aristóteles e é do nosso Mestre Eudoro de

culdade, porque; êste ano, n:ente, no ensino secundá-j nárío Maio�' de Sain� �ulpi- autor �e vários trabalhos Sousa hão de brilhar na s.1:1�
" , , .. , .. _ .. ,

_'
,_ ,� ela não só 'espera receber o rI? e normal. e, po� n:e�o ce'!l0 InstItut� CatolIco de C'l'lgmaIs.. preleção e, para a �,rofelll,

:<::;::::::':<';':<':':'::��:!:::;:�;:;:;:::r$:«;::,""";;!;::::::::::::::,:;:;:;:;;:::,::.:::::.::;:;:;:;:;:;:::':""'::::::::;:;:;�:;:;:::::::":::::: 1 reconhecimento federal já destes, no enSIno
.
pnmario ParIs e no College de 'Fran- Em 1955, veio colaborar eu lhe dou a palavra.

-" ,.::�;t:..... r.;;;::." ,�:::� :i<, , '<:" ••,::;��;�;;�M J�es. 3;brIra; as portas do ma- , .'
.'

F10ri�6:::;':::=::- fu1i��f.����� da ao Dr. Horta Barbosa
Ch�ega ho','le a esta',cap:lfal' De uma capacidade de

I
família víaía para á Capital de deixa um vasto círculo de. Conselho. coorden�dor do

. trabalho extraordinária, o l!'ederal, prestou os mais' amigos e admiradores. Abastecimento.

I
· .

M
•

p. U·
dr. Horta Barbosa, que hoje, assinalados serviços ao Es-I No Rio de Janeiro, S.S. O competente técnico foi

O�··
.

- ario Ino I
acompanhado de sua exma. tado de Santa 'Catarina, on- �xercerá altas funções no durante 10 anos Executor

Fl0'"'ll>6polis
. reoebe�:de erradicação da Malária bérn, em Joinville, as ins-I ,-O·····y·

...

···a-···._····b······I
..

:.-O·····g·
....

·_·r-
...

·-a···--:f-···lii·a-.,...-�
....

··d·
..

··-e····
...

·_·S···�··-t
..

_·a--
......

I�In�M fgE:í:: ":::::" :�m:::
hoje a visita do Dr. Mário no Brasil. talações de- preparação do.,. '.

.' �seus amigos e admiradore� .

Pínottí. sanitarista ilustre; O professor Dr: Mário sal. cloroquinado,
-

método '- Conto da l.a página"':" aos colaboradores que lhe chev. . �prestaram-Ihe expressiva ho-

cíentísta eníérií,O e' 'figura' ,Pinotti, atual Presidente da prático, de sua autoria, ora I nham sido editados regular- eram chegados - Molotov, Tal como agora se apre- ��enag.e� no, I�te CIUb�, na
exponecial da medicina na� Legião Brasileira dê Assis- empregado na erradicação i mente, tendo sido o 50.0 vo- Malenkov e 'Kaganovíth ,,_, senta, a biografia de Stalin �tng�����I�a�lgUnaS i��r:�=
cíonal, S. S. virá acompa- tência, virá inaugurar a no- da malária da ilha de São' lume pôsto à venda desde em junho último, quando à reflete fielmente' a tese 'que .'tes .

.

nhado do sr. Dr. Fernando
I
va séde da Legião neste Francisco. setembro último, a publi- sua atitude para com as re- Kruchev mesmo declarou�. .

Machado de 'Bustamante, Estado e será alvo das ho-II. . . caç,iio do 40.0 volume foi formas econômicas de Kru- ser definitiva. � Ao llustr� amigo, nossos

coordenador da campanha menagens da classe filédi- Em ·Joinville, será 00 Dr. retardada em consequência . . ... 'tl,ooteoms dS�llabsoanoVvIaasgef,munCeo-eesxl-
I I

_.--_-_._.. _._-_ -.-.- - .,.-_._. _._ _",. (
.

,

" .' I ca com. um cocktail e [an- Pinotti alvo das homena- do, "relatório secreto" apre- '"
'. .

"IIII11I11UJIIUJIIlIllIIlIlIlIlIlIlIlIlIllIUIIIIIIIIIUIIII,III!! i tal' no Lux Hotel:· gens das classes conserva- sentado, por Kruchev, em

l"1 S,p fi P T IJ '�- � Em sua passagem por' doras, do comércio e indús- 25 de fevereiro de 1956, ao

A I � b 'O! S�.ta Catari�a, ter�'a opor- tria, �a ass�iação mé.dica 20.0 C�ngresso d� Partido
'" i tumdage de ll1SpeClOnar os e das autorldades lecaIs. Comumsta, e deVIdo aos ru-

D.l'�" 'I t -0,,·1", .; trabaihos do Departámen� Péla enorme soma de ser- môres que provocou.

,

! tOo Nacional de Endemias viços.prestados a Santa C-a- A "nova biografia" de

ª § Rurais, de que é 'Diretor 'e 'tárina no combate às ende- Stalin parece ser caracteri-,
i. Nas no�.sas saudosas I as atividades d: ..campanh,a mias .rurais e

_ na, .�r�de zad� pe�o cuida�,o de ;�rto I

ª a�anças pelo nOl"te â. § contra a ,Malarl!l, Febre c�mpanha da' malarla',: e S. eqUlhbrlO entre os merltos

ª v i si ta aO$ l!lercàdos Amarela, Tracoma, 1\nci- Excia. merecedor do aprê-: do grande marxlsta", que

i constitui� .;'
'a J»".i�eira los�ofnose,. �idatidOose; Fi-I ço das �u.toridades e do po- '�ra o gener�líssimo, "os

i pi\.c�paçao dl�I�••__ ' lanose e lll�).1gurar tam- vo barrIga verde. erros que praticara durante

�if:;i��f;;�l lost'a':Ia�a"o �'o '�HEj �::-1:r1��::�:�iE:·�
" lnSlgnllfican.te J)iretextp, klm, q4e, na sua "declara-. �
gostavamos, q,pe ·aquela i .

ção" de dezembro de 1956,

Iboa gente nos olhas�,e i f' d l' h d'" ,

d esguelha 'assim co-.:
. rlsaIl o a nova, 111 a, IZIa

e! às vezes 'olhãm.os �a-'I �m nos.sa ediç�o de' ama-
f

Para essa solenidade, en-
já que � soma dos .mé�itos! .

1'a uma mulh�r, bomta : nha, publIcaremos ampla re- '�(\ntra-se em nossa Capital de Stallll era superIor a de
,.

ao lado d,! marld�. . . ! portagem sõbre a instala- l� prof, Adolfo Morales de 'seus êrros.
.

Em, Belem mUl�o �e- ii ç�o solene do, Cons�lho 'Re-:_ ,
ios Rios Filhó, Presidente do Parece; todaviá, que, no �

:. d-o no mercB,do,
. f1I1iidglda- glOnal_de EngenharIa e Ar- Conselho Federal. de Ehge-

I

que concerne aos êrros al- �mos uJpa. CUrlOS a_e ,'quitetura em Santa Catari-' nharia e Arquitetura. I' .'
que honestamelite nao na WREA). I guns novos e ementos se

::i�::!:P!��;�a td:a:�� I .�� 'r���I�ENT"'E" �j 1'��EM8tE'Ij ����2f��i�:�;::!�:!�
ne estranha, .enxalheza -

I
.'

.

. .

da, dando a inmpresEoão .' ,
l recentes, ,e prmclpalmente

de ?ta��!r�arne se:_cQ:
'

!'� "� ��Tj���� ,��e�Vii�r!:o�.� �����. ��-
me.

C
-

, • i 4. ':
'

s11:n, os atuaIS blOgrafos de
- ome. sim. .'

"'t r f "f -

_ Que carné' é essa? �, a 111 a lrmam que o a

_ Jacaré! Ao, nosso Diretor, foi endereçado o seguinte tele- to de haver superestimado o

Arr�galámos os olhos grama:' acôrdo bermano-russo" de-
vasculhando o açougue.,.. Diretor do Jorriar "O ESTADO" /' veria ser considerado como
Lá estavam a ·u� C�lD- ª N E S T A --.

.

uma das causas da falta de

!�atr�ed�:���a re�p�li:� II DE FPOLIS, N.o 1213 PLS. 43 DATA 20 HoaA preparo da Rússia para a

veis e sim,páticos repUs. ii 19,00.
. , guerra. Ora, enquanto' Mo,-:

-:- A caça ,é mui,to ·pe- ! 102 - Assembléia Legislativa Aprovando Reque- lotov - signatário dêsse

rjp�sa,_ hein? .' ª rimento Deputado' O'rlando Bértoli e Aditivo De-' acôrdo - estava no poder,
,

E 11ao... Bicho to- ª putado. 'tal fato fôra passado em si-

110. . . : C' t t b Ih d d t IA
.

_ S acende uma luz ii onslgnou a a seus ra a os esta ata VG vo o enclO.

�C!rte/mete Os dedo nos
=

I congratulaçõ_:s �la cam?an!:a pron:ovida 1?�r êsse Jor- C:nsuram �gua��nte ,a I!
010 dele .. ,

. �aI em favor da mOorahzaçao serVIços destlllados Em- Stalm a sua 'oposIçao as O;
x x X I

placamento Veiculos PT Cordiais Saudações. pr.opostas e medidas novas""

!Nos mercados de San- A
ta Catarina

•. felizmente,
i Deputado VOLNEY COLAÇO - 1.00 Secretário no domínio econômico.

não se come C3ll'ne' de Assembléia Legislativa Santa Catarina ",I mesma censura era di_rigida

���E:��r�;r::�:� Ilesta_a passou. .Lua Áova �
I 'l�r:!lé�t::o ::;.:::�! 'a'nteontem' ficaram �,mos os dedos para qual- i • • •

lef�:�!:�ã�odosd�r:ã�:i a's poça's e'
.

bur"aeus !"ª Somos ínah-:, práticos... ª .

.

..'.
,

I po�l��nd�l�:�trc:::;:! I A lestada que c�stigoU a, Mas, ficaram' -as pOoças da' Cidade), e depois 'co-
,

� para compensar o outro ª ilha durante 'diaS'.'e noites, dágua pelas calçadas esbu-
.

bra dos proprietários des- I'ª l,rato da balança. i passou. O céu est,á mesmo racadas, salpicandOo lama' cuidados?
ê Antigamente, o Anto,:, 5 um 'amigo dos poetas. Tôdas nos transeuntes. • Se não quizerem pagar?

!§ nio Philippi, velho ,ser- ª
as coisas brilham,' ao sol.; Ficaram váriàs ruas da-, há o Executivo para fazer a

§ vldor do município, saía §
-

à visitar os estabeleci� 5 Ontem, entrou a Lua Nova, 'quéle jeito que bem sabe- cobrança judiciária.
mentos da cidade, afe- � que segÚ�do afirmam os mos como é.

' Assim COl.Ylo éstá é uma

rindo-lhes (}�, pesos e asª entendidos é quem decide! Em quasi tôdá a ,extensão' vergonha e para os respon� �
medidas., ª 'a parada. Se entra com chu-

l

das Av. Hel'cílio Luz e' sáveis, um péssimo atestado
A providência dava �

va e trovoada, entí'ío, adeus I Mauro Ramos, aq'uelas cal- I 'de
.. se.u desdém par.a o que

aempre os melhJres' re- � �

Jsu�tados,. � mas_ parag esperanças de� bom tem.- çadas em "petição de misé- lhes per.tence ...
os clientes.

.

E po, mas, se entra,com so�� ria", cheias de buracos pe-
/' Hoje, às l!alanças' são] noites estreladas"ê céu lim- qúenos e grandes, num Vamos,. dr. Osmar. Não

complicadlls. - A técnica}
po,. tudo Vl'lÍ correr bem e completo e absoluto des- se apiéde dos que não que-

9s"vezes dificultá a ver- ª .

1 I'
,. d' rem ajudar o progresso ,da

�dade .. , .\' � bom. Não' há meteorpc ogia eixo, que estad a 111 lCar ,o
cI'dade. Faça e cdbl'e, .dôa .'

lO. Sf4ria, porém,' .

muito j que indique ma:is certo em nenhuin caso. os responsa-
! oportuno voltasse, Fl'e- ª suas' previsões, quasi"sem- veis. . a quem doer.

. �.= feitura a 'fiséa�r' OS]
pre com palpites erraílOos. Por que a Prefeitura não "E pesos. já q,ue' '<�rtalil � E t' t d

.

-

't manda. fazer po .... sUa co- ...� O povo fica a esp,.erttr :}
..

,I,ll�mlia 'il1;gllêll1.�,· s a u o, ._POiS, mm o ". lUa.
.... 'I .

=�'t=���
.'

I" '�"'" "'- c�rtinho e de a.côrdo com ó' o calçamento
�

(Santo Deus <!e seu
_
Prefeito,. mais es�a,:' , 'Outro aspecto' da hornrnag-e'JU' de despQdida do 'dr. Hortâ B

'e:.':,�1l\., .,,;:,��,�., j fi urino. ,.'
.

:_ terá que calçar'''"'me"tade atitude que ,o enobrecera. � ...Aa.............-__��••_;.••�•••_-�••••••••-.-.-..- ....�•••-_._••-_._.;.__•••" ••••••_._� ':'�_a�•••�......_.��

mlUUlíllIUiUllll�./ g(,,-t ,.-

,,'-" -, .��"
.,

. ,)

Filos

\

O homenageado dr. Horta Barbosa ladeado pelo .sr. Préfeito Osmar Cunha
,

e pelo Secretário dI} Agricultv\ra -sr. 'Mário Grestes Brusa.
,.,p'

-Flagrante da Churrascada oferecida no' iate Clube.
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