
Suspensa
/'

Pu·njções �dentro do respeito
em Cuba e.Pena

,

HAVANA, 14 (UP)' - Todos os postos de comando do vitorioso
exército rebelde 1'eCebel'am, hoje, orden� do Quartel-General de Ha
vana para suspender os processos e ex"ecuções por "crimes de' guerra",
cometidos durante o regime do depôsto preside�te Fulgênclo Batista,
segundo se soube hoje aqui..
Uma mensagem 'assinada pelo que a mensagem seja de caráter

,_comandante Camilo I Cienfuegos geral, porém o correspondente da
chefe do campo Militar de' Co� Uníted P�ess Internationol em Co
lumbia, QG do Exército em Ha- íon, Andres Lopez, comunicou que
vana, pedi" a todos os postos de- .a ordem de "sus.pensão" dos pro
comando, "por ordens de Fidel cessas e- execuçôes, qus leu nessa

Castro", que se suspenda imedia- cidade da província de Motanzas,
tamente o eviqente 'banho de san- parecia redigida em têrmos gerais
gue

"
que' se está produzindo em e dirigida a todos os. postos de' co=

todo o país, especialmente nas mando do exército.
provínctas do interior.. Ape'ar desta aparente decisão

,

""" f" de pôr um freio abruptamente à
As, autoridades de Havana não campanha de represálias iniciada

co�fll'maram ainda oficialmente em tôdo a ilha ·pelas atrocidades

cometidas contra '.a OPoSiÇ.ão duran-,
dos serão PunidOS. impeCàveh.neníe'l

caia sôbre os culpados, não

im-I Ção.
ao mesmo tempo 'em que' des- Santiago de Cuba, somente', e que

te o regime deposto, o próprio porém com justiça, , porta quais sejam, disse Fidel pachos recebidos nesta capital in- fo
total de execuções em todo o

Fidel Castro, líder da revolução, "Nenhum ')Joder humano pode Castro, • dícavam que '84 pessoas haviam paÍª se elevava já a 200, desde
reiterou, hoje, que todos os culpa- impedir ,que todo ó psêo da lei O llder rebelde fêz esta declara- sido condenadas eexe'Cutada. em primeiro do mês em curso.
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Virão eu Brasil:
MISSÕES CONTRA. A

.\

fOME
RIO, 14 (V,A,) � Ao desem

barcar, onten)., no Galeão, o depu
tado Josué de Castro informou
que diversas missões técnicas da

. UNESCO' e da FAO virão em

breve ao. Brasil para' auxiliar o

combate à, subnuti-içâo em Iodo
o país e principalmente na região
nordestina.

'.

ROSSELlNI quer' os lilhos
ROMA, 14 (UP) - Dire- O juiz darÁ a conhecer a

tor de cinema Italiano Ro- sua decisão a 22 do corren
berto Rosselini pediu lao te isto é 4 diás antes da
Tribunal 'de Roma que lhe dàta marcada ,para o comê
.sejam IconfiadQ&. os seus co da introdução da causa
três filhos náscidos do seu

I
movida por Rosselíní,

'

casamento com Ingrid Berg-
. .

man, que vivem atualmente VI.,
'

B Iiem Paris, enquanto
-

aguar-
. ISI ara o rasl ada .q�e)ermme a ação de ..

restítuieão que moveu, Ros- 'Ou'quesa d K tselínl salienta. que .0 meio
.

e en
'

protestante em aue VIvem as
.

crianças não é adequado à LONDRES, 14 (U.P.) _:_ Assis
sua educação visto como

Chateaubriand, embãíxadm- do Bra
êles são católicos. sil, l'egressou ontem à noite a esta

Capital, por via aérea, depois de
breve estada no Rio de Janeiro, O
embaixador' brasí leiro ofereceu

grande jantar, em lua

homenagem à du-
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Uma garota, que no Rio ban

bo leava as pampas
•

aqui está

passando por gente· bem ...
.,.

� .,....

o Clube da Lady eonwnicl}
a suas -sóeias, que a senhora Si

belia Calda também é Vice
Presidente do credenciado clube.

*
A Coluna Social- cumpr-imente-

ao sr. Wily ZUl11bUck. pela sual_reeleição: n�. diretol'ia do ',Club:e ,�
- / ,--y

<

.:�� ..

'

._", �.;6·

@�'MAS
SÃO-JOSÉ

. ,

às 3 - 7�i e 97(, horas

SERA. O AMóR UM CRIME,
NO ATERRADOR_MUNDO
DO FUTURO ?

1984. O FUTURO DO l\UJNDO
- eonl

. Edm,ond O'BJ'ien - Michael
- Redgrave '- Jan Sterijng

- Cens.: até 14 anos

às 5 e 8 horas .

, ELIANA - �RRELIA TRIO

'NAGó - JORGE GOULART
- em

"0 BARBEIRO QUE S'E VIRE"

_!_ Cens.: até 5 anos -

às 8 ho.ras

O. W. FISCHER - RUTH

J_,EUWERI:K em

o RE:rRATO DE UMA

DESCONH'ECIDA
Ce·ns.: até 18 anos

às ,8 horlls'

Andrey Hepburn '- Fred .Astaire·
.

Kay Thon!pson - em

CINDERELA EM. PARIS
- Cens.: até 14 anos -

.....
às 8 horas,

ROBERT FRANCIS - DIANNE

FOSTER em

ATRAZ DA CORTINA DE

BAMBl!

"7 de Junho", na cidade de

Tubarão. cional do Farmacêuticos.

ao início da XI 'Convenção .Na-

/

•

� J:(; " /�r� �ã�
FERNANDO' 'SoUTO MAIOR trativos está sendo feita con-

-
. ", , ,

É de indisfa'rçáve:l g-ra'Vidade á vocação essa que, se não atingir
situaçâo ', que atravessa o país d� os qbjetivos visados, pois, desgra
ponta á ponta. O povo, ainda çadamente, a lei da força supera

do e atordoado no ambiente onde aquele que não tem caráter não é,
dedica os seus esforços, e não po- homem, é uma c�isa" que vive em

de reálizá-los em virtude da mais meio ao emaranhado que. construi

completa ausência de' real e efe- ram ,e não têm a coragem sufi

tiva assistência aos seus' inúme-' ciente' para uma reabilitação, pois
ros .e complexos proo lernas huma- dão sempre lugar aos desejos in

nos, mas, recorrendo às c�lebres confessáveis, pairando sôbre êles

palavras de' Schiller, "a ambição as palavras de Confucio: Ver o

possui olhos de bronze, de que' os que é justo e não agir com justiça
sentimentos jamais ar�ancarão lá- é a maior das covardias huma:-'

grtmas", nas, Para o responsável pela cor-

A corrupção administrativa está rupçâo administrativas. estas pa

assentada na falta de caráter, lavras finais, de Garlyle: torne-se

classificando-se o seu desonesto um homem honesto e, então, você

condutor naquela afirmação de poderá estar certo de que' há me--'

Chamfort, segundo a qual "todo nos um patife no mundo.

mesmo quando coagido pelas baio

netas caladas, pelas patas dos ca-

sempre a força da lei, terâ pelo
menos revelado a�s olho. estarre
cidos do povo a desagregação mo-valos e pelas fai'nosas bombas de

*"-
, ·Elizj\beth. Taylor, Sophia Lo- lacrimogêneo,

gável quando
rcn e Lana

,
Turne estão convi-

governamental
dadas pélo Departamento de Tu-

do mais inominável desrespeito no

patrimõnio público e ao seu pró
prio pudor pessoal. É precisnmen
t.e o; que e;tá acontecendo no Bra

sil: o descontentamento está tra
�'Conv'air" TAC Cruzeiro do

Sul, o sr, e sra. 'Dario C. de Mo

rais e sua filha Stela,

*

BICKLEIA,.e '6ULUVI:R- A r:D.S M,.912ft,,M
com o objetivo infam,e'de acober- vencimc'ntos, para qus acobertem

...., �.
li "" 'I ;IV. "" ��r determinadas facetas de seu :1S vergonhosas dilapidações dos

, impatríôt.íeo trab:lho ou usufruir cofres púhllcos e escandalosas h'-

Só Alé O Dia 15Próximo'. AH 'prazeres mo�nentâneos, desrespe'i-I reg.ularidades _que, mais tarde .;
tando-,-se a SI mesmo e esque'cendo mais cedo, serao trazidas ao co-

'I'ratando-se de uma excepcional oferta e que redun- os problemas administ.satlvos e ahecimento púb lico. Há t.ambem o
'da numa valiosa económia de cerca de dois mil cl'u!l;eir03, humanos do setor quC' dirige, na grupo que é sustentado. com o di-
achal.TIos interessa�te 'apresentar.,lhe a maxima divulga-' mai(!ria das vêze, destitui do da nhéiro do.p(!vo p�ra .servir .te dis- À N I Y E .R � Á R lOS
ção.

Hoje em dia, mais do que sempre, tornou-se a bici
cleta o ,principal meio de conduçii,o para Os que vivem do
seu trabalho. Funcionários públicos operários, emprega
dos do comércio, foram todo� fOl'timente atingidos pelo
alto custo da vida e pela elevaçií,Q das passagens de oni
bus. Assim, a bicicleta passou·a receber a preferência
quasi que absoluta dessas classes, além da pr�f�r�ncia
dos ·sportmen".

Dia 15 súá o último dia durante o qual ainda se

poderá adquirir as bicicletas da famosa marca acima pe-
la importância de Cr$ 4.930,00. Aí fica o aviso.

.

ÇUME,EIR�-NO'MAIO� PRtDIO �A C:API'FA� :Niio
esbarre o leitor l;la prim�ira palwvra á':marg�. E,� ��cre
vi cumeeira ,.para: não comete-r 'o errtl IDJ_lito vulgar' de 1'e

pe-tiT o cumieir&.
'

Trata-se da cumeeira do noyo,edificro da firma Daux
"

..•
,', ,.' ':

'.

, .. ",
-

t· ,

na rua Arcypr{lste Paiva, fronteiro 'ao ,Cine Ri�z ((I;' me,s-
ma fIrma.

,

Foi 'colocada ontem ás 16 h6ras, nUqla cerimonia
§lmpies, feita esp�chdme�te pàra Os �p�.ra�ios q9-e-I�v,á»�
iaram os tl'e�e andar�s do i�np�nente �redio, - agora, �..• ,,..�; _

mais alto e �naiór da cidade: ·�"""_.':':'""'I\�.. ���j.·'":""�,�.8:-'·"�,..

l'-,-I··�(----I-P-.�'A"�'-=-'-Ç-"-A--'--O--Construção mod,.erpa, obed.ece�40 as' rn,ais recentes '1 _II :1\ . '.
regrr,s de eú.genharia. ,.e.r'gue-se·maJ·est.o.so, nest,a 'ho.ra em

, ':MANO,EL GOMES PAULO FER
que à fision�'mia da Capital toma áspec.to inteiram,ente E

,. NiNJ),O R.t\�9S

novo, completaptente diferente para projétl}r a ci'dade'á SENHORA, • -" .
- t: ��N!l9RA�ltUl'a que o d.esttno lhe reservou dentro -da,�inha do 'p1'0-. -pa�cipam Q con,trato de Casa- fl rticip.am Q contrato de .casa-

gresí-io e segUída ,pelas grandes m.etr\)'po1es. 'mlinto de seu filho Mário Alberto menta �e sua.

FlçlI;a�óp�lis, vai' assim;" põuco a P.OUCÔ,'�etn mlli.ta com a senhorita Iv'anise Soares O' sr. Mário
pressa, mas, com muita segurança'e obstinada. convição de Ra_inos.
'yencer, ':.ai como, d-issem'os /-caminhando, cons�J,!'uindo fin-
Cal" novtls e ava�ç�dos rp,arcos no éamiriho, �e seu pro-
"gresso.

'

*
E por falarmos na, cidade de

Tubarão, fomos info.rmados· que

o sr. Luiz Daux em breveá' dias,
estará estabelecido naquela pra

ça com uma fort'e· casa comer

ciaI.

rismo da Prefeitura do' Distr-ito
Federal, para passarem o Carna-

vaI no 'Rio.

é um poder i ne- ral que se apossou de serviços sus

o desvai ramento tentados por esse mesmo povo

ultrapassa todos o. hoje chicoteado e atirado à mar-

limites e descamba para o campo gem do palco da luta, para que

da mais desbagrada imoralidade, esta se -torns nula e ceda terreno

ao prosseguimento da anarquia já
dominando vitais setores respon

�áveis pelo desenvolvimento eCO�

nômico . e, consequentemente, pela
paz social.

É doloroso reconhecer que no

mes sem+expressões profissionais
e morais 'estão à testa de impor
tantes' serviços, formando um cír

ctflo de indo lentes alimentados pe
las tetas gordas do di'nheiro que
sai fácil do. cofres públicos para
os bolsos de "afilhados" que nem

zen'd(! às ruas o povo' humilhado,
injustiçado e sufocado pela ação

••• pprc. mulheres.
homens e crionç",

16 meios
i<-I<****,..
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Éstá de parabéns a cidade de

Henrique Lage, COI)I a visita dos
caaais : Alvaro Clltão e Luiz

Fernando Seco;

*
Deverá chegar no ,próximo do-

mingo a nossa Capital pelo

'da ,erosãO' moral, de que' se tornou

agente o que tem sõbre seus om

bro. o dever sagrado de zelar pe

to dínhelre saido da bolsa nl.ag��
e já exaurida da enorme massa

popular que sustenta os emprê
gos polpudo) dos que" arri�dos no

conrõrto das poltronas nas re

partições públÍca� esqu:cem Seus
, .

de,!eres para com o m\3tado, para
com os subordinados e para a sua

honra miseravelmente ultrajada

siquer dão a graça de sua pre-
ssssssssssíSSSSSSSSSSS);$SSSSSSS%SSSSSSSSSSSS
t2 Para almoçar e jantar bem, depois de sliã casa, t2
JJ QUERfl:NCIA PALACE HOTEL �J
$SSSSSSSSSS%$SSSSSSSS�SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS$

*
Pelo "Convair" TAC Cruzeiro

do Sul, viajaram para São Pau

lo e Rio o sr, Michel Daura dés-

.tacada figura do nosso .comér-

cio e O sr. Osní Ortiga alto
funcionário da Prefeitura Mu

nicipal.

Deixou de ser cronista Social.

o discutido Jean Pouchard do

Diário Carioca, que a quatro

sença a não ser para receber ,os
llolpados vencimentos no fim do

mês, enquanto outros são cuida
dosamente afastados das funções,

anos fazia. Coluna. Social naque-

le matutino.

*
A cidade de ltajaí recebeu a

visita do Vice-Presfdente da Re-
... � r."

pública Sr. Jangó Goulart, na

última 3.a feira.
escandaloscscom aumentos de

,*
Elegante siirée realizar-se-á

nos salões do Clube Doze, sá

bado próximo em comemoração

[ O n' V i I e
Convidam seus paren'tes e amigos para' a SANTA '{M-ISSA _DE 7.0

DIA - sábado dia 17-(-59, às '700 horas na 'iQREJA DO NOSSO
.

-' , .

, '.,�

'SENHOR DOS PASSOS, do Hospital de Cari.dade. ",

..-------��--�--��----------��----�.���
.�'T"I-

.-.1... l(

M.ELO

/

AliCe' de Souza Brito, encanto e

maiS' comesinha cap.cidade profis
sional e moral.

jamento do elemento que" apesar_
de ter capacidade', vive desaSusta-

passagelrt,:de 'an.ivel·$á,pio, da' exma: presado amigo sr. Manoel Antu-
'.

�ra. d • .(\niéIia'Rocha, vi,rtuosa es- nes de Souza, importante' indlls-

pôs-a dQ s'r./ dr. Mário Roch� a-Ca- túalista ex-Prefeito daquele Illu

tado - Desembãigador. do- T.ribunal nicípio a quem enviarilos cumpri-

tração ao chefe, fugindo às res- FAZEM ANOS HOJE nlegri,á do lar, do 110SS0 prezado
.yonsabilidades e ge·rando um 'am- DR. MARIO WENDHAUSEN amigo, sr. Antônio Cados Brito.

biente de libertinagem que urge . Passa hoje, o aniversário nata- funcionário do IAPC, nesta Capi-
seI' destroçado o quanto antes, lício do sr. dr. Mário Wendhau� tal, e de sua exm8. espôs_a, d.

pQis, se o responsável pe'la adm!- 3(m, abalizado médico nesta Capi- Mal'Ília S. S. Brito.

nistração nã.o se respeita nem mais tal, e 'a quem desejamos cresce'n- A. sape'ca Nair Alice as felicita�
a sí mesmo, não pode. evidente- t�s e ininterruptas felicidades. ções de O EST.I\DO.

mente, res:pe'ltar o cargo que lhe SRA. IRA.C;E.MA R. MOREIRA Srta. MARIA OTILIA ROSA
foi confiado. Não 'existe, lamenta- Vê p.assar h,.o�e,>.' mais um ani� Transcorre na data de hoje' o

velmente, mais IqIl'Ol',' com ra-l'-a's versá_rl!-' ."natalício a e'xma. .sra. aniversário natalício da prend'ada
e honrosas, ex�sç�es, �ara ?s que viuva d. b'acenla .R. M�r'e.il·a., senhqrita Maria Otília Ro'-a, di

dese'ja_m trabalhar à base da j�s� A d.n,a. IracelR.a R. Moreira o "O. leta' fil�H do nosso p-ezado con

tiça e de' igualdljde de c(!ndições. Estado" deseja sinceras felicidades. terrâneo, sr. Nestor Rosa e de
Os constantes desente�dimento.s, DJl..MILT'ON CUNR.--\_ sua exma. espôs,•.
atritos e revoltas no seio dos ser- A data (li hoje,- assinala a passa- A gentil anivers!l'riante, no.ssos

viços públic�s têm a sua cOllsa no' g-;'n;' do ,àni;;ersári'o .natalício do' cumprimentos com votos d,e cres

clima de' injustiça e de incompre- nossó :�::;"do contêhâneo, sr. dr. centes -felicidades.
ensão, alem do fator despré�tígio, Miltoll'-:"C.u:nllã.; .advogado no Fôro � sr. Romildo Roberto Koenig
elll beneficio de ele�lentos medío-, ]1} Gápifal;';' pés'soa hlllité' e'stima- � 'menino Silvio 8.erafim da "Luz
cres, que se cl'ioll ;. p])plifera ràl_}l,.! di�"�n 'ri�'�sps ���s .socia'is ,e jllrí� tilho
damente nas mais diversas iAtivJt;. dic "�tl',"';{-�Qu�n\,,.Jl<l:111prime�talllos V I A .T A N T Iii S
dades. É com e'spantosa fac�idaJl ,:J-e-se '\lndo-II1::/�i�id�des.- , MANOEL ANTUNES DE SOUZA

que atualmente se lança mAo dos' i' \R.� ;\MFJ:_LJ.'A-- !l-0CHA Procedente de Campos Novos '-

mais diversos recursos para o ali- A efe·niéride de" ho-je, assinala a encontra-se nesta Caf)ital o npsso

A desmora lização dos sel"Viços
públicos, analisada nos seus mi

nimos detalhes, traz à tona fatos

vergOJ_lhoso. que, se levado,s ao co

nhecimento coletivo, fariam corar

as--- estátuas e .as 'fotografias de
vultQs respeitá_v�is, cujos no.me,B

são, autç.nticas bandeiras de acc'n

drado anto!' à Pátria vultos que
-- ,

. circundam os locais onde se (or-
jam as trapaça.s e se consumam

os n�ais 'atentatórios crime. que
não ficarão por muito tempo no

recesso dos gabinetes, IC'sando a

confianl(a que, infelizmente, a boa
fé dos 'j.ncautos depo.sita. A COllVO

�,!-�ª,�:\�I�I . !;\;rán'.l� 'flcala� dos que

têft l1�nr.e, 'po-r i�o 'mesmo; 01-

vj,� ac'�l"evo.ltantes injustiças, Ven

ho em s'eu' (ôrno q im-ptÍrip (]o mal'

4t la(ll4 no' !lual" estão 'chafur
dando os que, saídos do nada, são

içados a elevados 'postos adminis-

.( �' -

F6ilfLDADE DE SERViÇO SOCIAL;
• 'SAITA CAlARlMA

Autorizada. a funcionar pelo Decret.o do Presidente
cfa ��jl1�blica-,- N. 45.063, de 19-12-1958:

,
,

Acham-se 'abertas as inscrições para os Exame�,

\-�estihu,!ar�s, nos dias úteis, �xceto aos sábados, -das
8t30 !JS J1.,30 horas, e das 14,30 às 17,30 horas.

OsjqtÇ_í1Ís�ados pócterão dirigir-se à Secretaria da-
queJe esta'bélecimento rua Vitor Konder N. '53 - até
o dia 20 de jan�iro.

........ .-4'

mentos e desejamó. ótima estach

entre' nós .

de Justiça, l;Iposen..ta.do. '

F.REDERICO J3USCH
.

SCHM1THAUSEN
Vê pas�àr h'ôe O seu aniversá

rio natalício ó nos�o prezado çon

te'rrânc-o ; sr. Frederico Sc)1mithau
sen, a..quem ,desejamos felicidades.
NAIR ALICE DE SOUZA BRITO
A efeméride de ont'em, assina

lo;, a passagem do 3.0 anive�sário

'natalíci�, da graciosa: menina Nair

ANTONIO GASPAR

De Porto União acha-§__ç nesta

cidade há dias O nosso presado
anligo assinante que eXerc.e· nu

quel; município o altn cargo do

tabelionato.

ús nossos cumprimentos e dese-

jamos longa
Capital. ____

permanencia nesta

A:6 R_.A· 'D E ( I M E N T O
M ISS A

A. família do saudoso ROBERTO RUSSI: LILI RUSSI (esposa),
DR. ALFREDO RUSSI, MARIA DO CARMO RUSSI DE LIMA,
ANTONIO RUSSI e ALBERTO RUSSI (filhos); DR. LAZARO

,

GONÇALVl):S DE LIMA, ODICÉA F. RUSSI, NEUSA S. RUSSI e

NILA G.RUSSI (g'enro e n'oras), vêm de pliblico apresentai; sc·us
_filha Ivanise co'1J1
Alberto de Araujo

com

pelo
sua 'presença, envio

doloroso tl'anse, do
agr,adecimentos a todqs que confortaram

, de iJôres, !teJegràm�s. fonog�amns; ate.

"I-riesq,;e;ível 'Cnefe.
Gomes.

MÁRIO ALBERTO '.e JYM'�S:E
CONFIRMAM

FpoJis-., 24::'12-19'58 Recife, 24-12-1958
' \ Outi-ossim, agradece,m oS abalizados facultativos. DR. ARTHUR

Para tanto' as �niciativ8,s paiticula.res,estãó na van- 'PEREIRÁ OLIVEIRA e Dlt, ROLDÃO CONSONI,' por não terem

�uar(ia. Graças' a ,essas aÚvi,dades, fóra dos âmbitos go- ,_ 'YIAl!llà (OM SI''lÜl-j'I{'-4--'--') 1l1,edidos (l'sforços para o tratàmento de Sll� fatídica enfermidade.

t
.

I" t� f't lt' t r
'"," .

''''' A irm,ã TAMARA e seus �auxiliares o muito obrigado pelo solici-verllamen- aiS, que pouco a las em el o u- ll'�amen e em- -0" ""-,.' -

.�.' _
= ,. "f-"'- �r

favor da Capital, de seu centro ul'banistico e -de sua pro- f ',RAPlDEl,
tasatençõe sdispensadas.

j_fi!ç{io,:�rasas a essa valiossima cooperação repetimos agi-

.Ja'-ZI-' as de -.ferrogantr,-se a nossa terra, oferecendo-nos seguidamente, no- 80 ISOS CONFORTAVEIS M.LeRo.-ONJBUS
'\ idades, melhoramentos, principalmente no que se refe- DO

I '

re ao comércio, que num impulso vigoroso,' hoje em dia, R'" IO A Ir S I! I L B R A' J L f I Rnu'
. �

tem dado' sobeja:;; ,provas de sen espirito progressista,
..

.... Ir. , . ",f,
'

. �.�. .',.J.. ,

.A ..III WASHINGTON (I.PS)

dUm mapa geo,lógico das jazidas de sil.
vencen O O meio ambiente.

.
.

_', ó ,.
.

f ferro do Pito de Itabira, Qua_çlt;:ilá- A área é parte de outra J11 aior
Com raras exce'pções d;e qUEJ.-Q. tos ainda, con.s.!'lrvad,o - .

_.�n, Pfl·� -. t a14 Jolnv",�' -

- C"r.lliINr -

,
.

. tero Ferr_íf.e.ro de Mi-nas .Gerais, que está sendo estudada 'comjunta,-
res e amigos dô passadismo, 'ainda se conservam parados ,·A.g.eA,.. J1,cl,a. ., Rua DeoCloró .esquina r d t I D d P,

i<' foi c,olocad(! nos arqllivos e con� �Ien e pe o epartamento e ro-

e .inativos. Q n,Qvo. C01'\'1.é,rcio florianopolitano,' I'ivali.za-se ·UI 'l'.e-nent" Silveira .

. .
,.. "".1 sulta públicíl do Serviço de' Le- dução Mineral do Brasil e o Ser-

(:qm ,oS we�pq!;e.s do �ais. ,---- lVIINIS'I'-E-'R-I-O-n--A-'-A-E-J;t-101J-,,..,
...

·.Jf.".-""'"U-:-11-""C;-í\-i·-'-·'-"---- vantamentos Geológicos dos Esta- viço de Levantamentos Geológi�
'A �irma' Daux, vem sendo d·esde muito, umª pioneira QUINTA ZONA _AJi:'BEA dos Unidos, segundo anunciou o cos dos Estados Unidos sob os

desse progres'so' e os ql\e a dirigem, ieguinpo os desejos
1}�st!_l,c�ll!�n�o �e Bl\se Aér,.e� ri, fJo��spolis Departamento do h;lterior. aUSp)ClOS da __.Administração de

do inesqu'ecivel amigo de nossa te-rra, que foi José Daux, o depósito de ferro do Pico de Coope·r'ação Internacional (Ponto
�ão e�ecutando O 'programa que 'ele traçou, ainda naque- A V I S

,-

Itabira está localiza'do a 8 quilô-
le tm;lpo, apenas, pm sonho, mas que agora se ,realiza, .' ,-

metros a Noroeste' da cidade do

gl'açns á ·at.ividade' empí'eendedora de seus se,guid'Gr�s. - '" Itabirito e_ a, aproxiuiadame:nte. 36

O lançamento, -ontem, á tarde, da cumeeJra do maior. O Comandanté do Destacamento de"Base Aérea dI! quilômetros a ,Es-sudeste de
..
Belo

'.éc1ifieto da cidae:-é �)l;ova do que aqui estou a .afirmar., I:loria�ópo}i-s. 'Comunica aos eandid��os �o Lo, e 2.0 e ��rizQnte. O principal, veio de
, S�gundo--ol�vjrnos;':·.Ililas, não ;podendo aS!legurar 'como e o ano d'a. Escola Preparatória de Qad�tes do Ar, de minério é. uma espira de' hemªtita bibliotecá do/ Serviço de Levanta

coisa certa é def�nitiv8, é ,que a ,refe�rida (i'l1lla vai !l10n- BarbRc�ria, que as prova's (feitas mo '(li� �. M{i.t,e��tic,�) maciça que se projeta. aproxima- mentos Gc'olõgicos dos Estados

tal' n.o prédio"e-n foco, um model;:),r cinema com'e.apacidade e (Português); foram invalidad�s P3jr'l>t:4�,nL s�perier! aiadente 120 metros acima da,s Unidos, sata 1033 do EdifícIo de;

para mais de 1.500 pessoas. - Novas provas, serão réalizallas nOJl di,!l�, 15 � '1.6 do CO�·- planícies circunjacentes, o que o Serviços Gerais de Administração,

Si tal acontecer Florianópolis ficará a dever aos .rente mês, devendo os candidatos .ço�:pal:�cerem nesta' lhe empresta valor cênico e'speta- 'Washington, D. C., e nos escri-
"

,/
'd d

'

08 °0 h ,tó�ios do Departamento Naciol'!-81!)aux, mai·s uma.importante r�J\_li�Jlç�o.' Um .c, ,e, as ,'" oras.

I A essas l'Mlizações que -o são de fato:_"- ,iJlto
.

Carlos Jor'é� .�i,r�JM\o.l_f� .

'. �a,.j9r' A�iad,oJ: - JJ__Qm-ªJldante'-'_......!'-,�,

dos maiores, de alto teor, no Bra-

IV) I com o propósito de incenti

Vilr o desenvolvimento dos depó
sjtos ferríferos do BrasiL

O ma),Ja pode .ser consultado na

de Produção Mineral do B�'asil, no

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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\'Q ESTAD<J" O MAIS "ANTIGO DIARIO .. DIil SANTA CATARINA FLORIANÓPOLIS, QUINTA FEIRA, 15 DE, JANEIRO DE 1959

(aipim) - carne magra de vaca" .�-ria1'- O presente' arti-
_; vite)� - ca�neiro (bem cozida I'. ':0 dêste jornal e o

::e;a:o�o�e-:/:n�:�-:; g�i�;i� 1_ :n�::::t:.omPleto para ENTREVISTA COLETIVA CONCEDIDA PELO EXMO._ SR. MINISTRO lOS! ROMEU
MO' y, EJS E M G E R A L FERRAI, PRESIDENTE DO T�IBUNAL DE CONTAS 'DE SÃO PAUtO" �fMi' 1'� Df

o
'

•• JANEIRO D!E 1959, NO TRIBUNAL �E CONTAS DE SANTA (AIARINA.
S "S ' M A- R K' (C�nt. da última pág.), direito positivo, ressaltan- tando uma grande parte belezas patrtcías,

,

.

tõnom., e que não depende do-se, convenientemente, a do Parque Industrial de Reporter: 'Dis'se' Vossa.
nem do Executivo. nem do sua finalidade precípua, na Santa Catarina: Itajaí Blu- Excelência - que a eontrí-
Legislativo ou do Judiciá- fiscalização da execução da menau e Joínvílle, Cidades buiçãQ,., pereàplta, de São
rio, e se assim não fôra, lei de meios eJauxihar do diferentes, ,população amí- Paulo par,a com o Tribunal
estaria ,preju�cada a: sua Poder Législativo, no que ga e a natureza ali se aní-: de 'Contas' é de Cr$ 1,50.
autoridade e independência. tange ao exame das con- nhou em paisagens tão Iin- Comparando o' ercámento
Fiscaliza todos os Poderes, tas dft _Presid�ncia "da Re- das que impressiona como de Santa Gat'a,riqa,; que é
como o instituiu, o �ênio .públléa e do Governador tudo i�sri' nã,? ,é bastant� de dois, bilhões, de -eruseí
de Ruy Barbosa, Inclusive o do Estado. E estamos, as- conhecido la fóra, É pre- : ros, com .a

. �')la população
Poder Legislativ\o. A têse sim, na grande verdade as- ciso modificar a mencãllda- 'de doj_q mil�õ� ,de )laibi1;au
de que o Tribu�a.l de Con: severada por Prudente de ele política inte,riora�a, d'9in,-

..

, -Pes ,� _Ó-o:litám�tQ til). Tri
tas é órgão auxiliar do Po- Moraes. de que !teJU orça- do um novo sentido : Um' }}ulla.}'.de Con� .a'e t;anta
der Legislativo hoje 'está mente verdadeiro isto é, sentido de braallidade, �u-l. Cà'Ía.1''ina1 vertflca-se que a

absolutamente superada. legalmente cumprido, não do é Brasil, Vamos conhe- c'ontN'billÇ-ão de êitoa eata-
:f:le o é, apenas, no 7estudo.e há verdade conetítucíonal cer o Brasil e depoí, n.ós' ,ri,�nse·,l'de Cr,J:o,.56...

'

exame das contas da Presi- d,O regrme democrático.
• nos debruçaremos Ua Tâ'" Pergu!\to' a- !O$S� Bxce

dência da República e do Até. agora; me� amigo, misa, no Sena � na� gran» Iêncíà se -o -�.nbu�L .
de

Governador do Estado. O doutrtnamos, e e prec�so des verdades InscrIta!'! em eontas;, tia Santa ·CAtarlna.
Orçamento é um ip.�tru- doutrinar. �o contrârío, todos os lugares de Rom�. l'e2,hzª,: a sua missãli a. con
mento altamente polítíco e vamos nos f.lxar no círculo Nova Yorke

,
será um áe�, tentiJ' ,s-em)possuir os.i,ecur

cabe' ao Poder Legislativo; dos "largados
..

de Deus", bucho de São Paulo ..• Em'Sos '�ue-,possu,e <> Tribunal
com a ajud�- do Tribunal que nos fal� Vle�ra. O:s ho- ,Rio do Test�, . �ivemQ_s; .na

me
,'Qi>���!j de- Sãa �aulo?

de Contas, Ju.}gar as con- �ens sem fe, vasIOs de s��- nossa' .sen�lblhdade•. l,lm, ",.M;Ii}ltJtro': o. no.lIsó" orça
tas do Gove,r!lad�r, resul- tImentos e d,e responsabl!J- verdadeIro

ImP.
acto.

VIsIta.�.- '·.ehte-, o

or.s�m..
ento do '�s

tantes da Itophcaçao orça- dades, que VIVem" correndo mos alguns trabalholi_ em' tado, d'e, Soa0 Paulo, para
me.ntária. Em. 8"&0 P!'tula, o atrás de todos 0R. int�rês- ent�lhação, do Sr. 'Ervi� 191t9;� é, �e ses�!!nt� bil!lões
TrIbunal de Contas toma ses; ou dos homens-estoma- T,relchmann. li: um gr.-ande, de "cruz-en:os, nao lll-ch:l'mdo
as contas !le t?dos ' os que gps, que correm .atrás d� é um ,ma,gní�ico artistã. , Q,:efçÂm..'��tQ!d�� autarquias'
recebem dlllhelros e bens todas.as subalter.mdades. E, Faz d,a madelra,-ca.va no'� ê 'para.l.estataloS. e, na sua

públicos, sem.;&.xce�ª-o. \* doutqnan,!o, e�sIIla-se, edu- seu �,�tne,. na sl!a ',car�e, I apHç�ão, Ó páulillta con
Assembléia Legls1atlva, pe" ca-se e orIenta-se. !!l (l T.rl-, todos os �ais lmpress.lO;, corre: co� Cr$ .15.0 'para a

la sua douta Mesa, enca- bunal de Contas nao deIxa' nantes motIvos.' Em' ltaJl>;l, .manutençao do :J:rlb�nal de
minha ao Trib}l�a.l de' 9�11- qe ,:;,er uma e�cola, Que po" j� a nossa atenção tinhà '/ContaS; �pesir de todo;
tas, com o maxlmo :rIgor, !Jcla e Que orIenta nos. e!e- SH}o tomada pela beleza d.e ainda é pequeno o or.;:amen
todos os 'seu{! Atos de 'JOn- vado$ :.§.entidQs da Pátna.� Moysés, em madeira e ,que .to' do'T,ribtfn� de:Conta-s de
tratos ,e as co�tas _pro"p-., . Ifepo:rter..:�V?:s�,a "Excelen- ador.;na �,:j& �.a�rada: �grejà' são· Paulo. qu� sé ele�a a

njente� do ,seu��c_,,;o1tQ�l',nent�J,I' cla, ,SenhQT :Mmlstro., a�a�a da-qnelia'" i(l)v�Ú!n.ta �. clqade. 100 milhões, (ie cruzelr�s.
E, a8SIm" <'o,·F;x-e<;utíiyo ,o, de pe�:cm'rer aa prmClp,aIS ne rriaPe1ra:Lq\le nao VImos Ora nessa: órdetn de raclO

","údiciário ,e'" (r,be'gÍ��'8/tNo 'cidâ:des dõo• V�le_::dÜ' ltli\)f!oi., s6'-,temS':'-'';ç!'onversa "8ôbl'e: 'Cí'M�O- 'T-.rJb.uIlàl' de Con
estabe1-e�m à harmonia e a Desejaríamos ,�rans'f!lltIr salário �míní'mo e lamúrias tãs .J�,�lOliftliót>olis�s,upri
indepéndêncra· de todos os aos nossos rádIO-.oUVIntes' de agricultores. Vimos a,rte rá em têrmos a", neces
Poderes, Aliás no Congrel:l- as impressõe",� �olhldas por também. E lá está a auste� si<Í,ades da fis�aIlzacão do
so de Tr,ibunais de C�ntas Vos.s_a Exçel�ncla., daquela ra 19l',e}ã de Blumenau,.eln Estado, guardadàs as _pro
que ,rea-hzamos em abI.'ll de ragl�o. catarmel1se. •

. linhas, modernas, SóbrIas, porções. A.os poucos, entre--
58, em São Paulo, c.om a

_

Mml'stl'o: Fomos ao hIll- vibrante de fé e estuante tant{)" o legislador e o Exe
colaboração de Santa Cat�- terland;. nUma �iagem qUê de bf'lezas. . cutivo compreenderão que
rina, 'definiu-se, d� !llanel- a gentIleza

..

do Ilustre G,o- No V!1-l.e de It'ajaí pelo ,precisam amp.Jiar o Trib�
ra cOl'r,eta, ,-a pO!!lçaO da vern!ldor Hulls� nos I!l.ç>� que verIfiCamos, repousa a. nal de Contas, para maIS
Côrte de Contas em nosso porclO�ou. EstIvemos VIS1- !

opulência de Santa Catal'i- efichmte fiscalização.,

S
na. Opulência, pelo seu rio Reporter: Senhor l\'linis-

'.

Jo·a-.O Morl·'z
'-

li caudilloso, q)1e ,vivifica: f!S troo Estamos satisfeitos
,.

indústrias' na sua margem: côm a" informaç_ões presta-
.

• '. o.pulên'cia, pelo arrôjo de das a esta reportagem, nes
seus homens e, ainda, opu- ta entrevista coletiva, e

lênci� !lue a sua agr,icul- oferecemos o microfone pa--
_.;,;.,. -------�-. tura ti�úf.rúe, tonificando a ra as suas despedidas. ,

p�_ OJ
vida do homem da cidade, Ministro: Quero aprovei-,

C"
dando-lhe alimento e vigôr. tal' êste ensejo para ex-

S
-Joinville é uma cidade pressar o ,reconhecimento

" irregular: ao lado, da alta de minha Senhora, de mi-
formação germânica, tr,adi- nha filha, do meu próprio

l/fII
cion&_l, consérvadora suave e dos meus queridos cole-

*-"
nos seus hábitos, há uma gas, Ministro- o.rlando da

/' " DUIlAfITE. TODO OlA trepidante vibração de mo- Cos� Meira. repres�ntandci
. tores que. por vêzes, que- !l TrFDunal< ,d-e"Gontas do

no� l/IITlFJO li: bram a tranq_uili-dade aco· Estado de São Paulo, Pro-

l
>

.:J �MHI.. ...'l lhedora e amIga. A Fuà pO-, curadores Dario Ribeiro de-...... ,: :pulação tem uma vaidade Olivei,ra FUho e MaximUia-

::0:-.'_�:_I�\::';'''''''R1f=--f-",:'
\, !ft Justa .de sua cidad,e e �e no Ximenes, aqui presentes,

" '_ seuo progresso. Cada, habl- aO S'ephor Governador He-
tante de Joinville natural riberto HüJ.se e EJcma. Se--

iA ou de' coração, é um join- nhora. às áutoridade, ci"

• villense mesmo! E com es- vís militares e ecleslâstí-
/ 'I' � ,ta sadia preocupação, a ci- caa, aos, meus' queridos

-

eo-
::""'-----------" -----.. dade cresce, desenvolve '!n1 legas do Tribunal

.

de Con,
todos os sectores: trabalhv, 'tas, ao Presidente Stoete
arte e fortuna. Ficamos, rau, aos Senbores Prefeitos
maritvilhados. de Blumenau,· Joinville, Rio

Como disse, meus caros do Testo e Itajai, pela lha
colegas de i'mprensa e 40 ne'za de sua acolhida e as

rádi<?, San�a .Catarina está opo.rtunida,des que no� pro
seqUiosa, ebrlll de propa- plclaram para conhecer re
ganda. Precisa' que tOdOS:, gião tão rica e tão lInda.
nós ióra da ilha. Marre-' E aos jornais e rádio, o

o que é a ilha e o seu en-' nosso muito obrigadó. '

caIitamento.
• -

. ,

ReporteI': Dr. Ferraz, e •

sôbre Florianópolis? 0" que C'A'FÊ·ZlT'Onos tem a dizer?
' ,

Ministro: Os recantos da
Ilha, nesta eordial F�oria
nópolis. estão ,pedindo pro
paganda, pal,avra falada €,'-"----------

escrita;' estão sequiosos de' ,

visitantes, de turistas qu.e,
engolfem em suas b,elezas,,;' .,_------_.,',-'----_
que têm fascinio de moço FORnoTELE:' ji'IRMAS E DEMAlS SERVIÇOS. bonita. porém esq)Jiva .

as-
,i (\

.

-.

"C A N A-N" c) PROCURADORIA' TRATAR DE IN_TERESSES DA' sustadiça. São encantado- I'RMÀOS BITENCOURT
P,REFpTllRAS MUNICIPAIS JUNTO AO, S ORCIO� r,es. O' recorte de ,suas

ORIANO'POLIS
' praiaR e da", suas paisagens I

('AI� BADAA·Ó' , .ONf lIO'
FL

. _
PUBLICO". NATURALIZAÇOES, REGISTRO �L\H':A'

têm tonaJidades raramente ÃN11C,O Ofr-:>�,'O OAMIANI

D 1ST R I B 'U I D O R E S E X C L U S I V O S REGIS'T R DE DIPLOMAS. en_c_o_nt_r_ad_a_s_n_a_s,_im_"e_n_s_as --::!""--------------------------------,-----------------------.�-----------------�------------

l A V A'''N D O (O M S �A B A O
,

Virgem· Especialidade
�á tlà,. WETZEL INDUSTRIAL ]ol-l1vlOe (M rea �Reglstradal

',ec,onQm la;:se fe;;'mPtl e
I.

)
'�. -,>:--- "'"o_" J

.'
�

-

'_������o;V_�� _, ...,.;�_..,...,.-_-.;,_.....;..,;.+............__�����
·'0

Conselhos de Beleza
CUIDADOS ALIMENTARES PA

RA TER UMA PELE
COM SAUDE

DR. -PIRES
O regime alimentar influe de

a respeito do caso.

derão solicitar qualquer
eensêlho sôlíre ô trata

'IDentQ da pele e cabe

belo. ao médico espe

� Dr. PIRES, à

,ria 116zico 31 - Rio
.. ,

llé -Janeiro - bastando

jão ,- laranja - banana - ma

mão - tangerina - lima - ma

çã ....... pêra - uva.

OUTRAS RECOMENDAÇõES:
durante as refeições evitar o uso

de qualquer bebida. E' aconselhá-

REGIME ALIMENTAR

INDICADO

Escolher para as refeições al

guns dos alimentos especificados
na Íista abaixo:
PELA MA�HÃ E NO LANCHE:um modo considerável sôbre a pe

le e é por essa, razão que' daremos
adiante uma, "r,ientação adequada

torradas com pouca manteiga - vel beber água uma hora antes das

café - Iej te - mate - chá' - refeições. Comer vagarosamente'.
mingáos de aveia - rnaizena - Evitar qualquer trabalho (mesmo
araruta - cevada - coalhada - leitura)' durante as réfeições.

E' sob a influência de uma má quefir _ mel de abelha -'- fru- NOTA: _ Os nossos leitores po
assimilação consequente de uma tas (conforme a relação Citada pa
alimentação errada que' o organis- ra o almôço e jantar).
mo acumula produtos tóxicos (au- ALMOÇO E JANTÁR: alface _

to-intixocação), cujos efeitos noci cou've _ agrilÍQ _ vagem _ abô
Vos prejudicam a belieza e a saúde bora _ espinafre' _, beterraba _

da' pele.' Essa vulnerabilidade cu- .cenoura - _xuxú - ervilha-
tanea é causada por tudo que pode' palmito '" batata _ mandióca
direta ou indiretamente perturbar
as funções gastro-intestinais.
Para conservar a pele sadia,

com um belo aspecto rOilado,_basta"
uma alimentação sóbria, com a e's

eõlha de alimentos de bôa qual i-e
da,de, frescos e de fácil digestão;
evitando-se as bebidas alcoólicas,
a cozinha temperada e IlS alimen
tos em conserva. As refeições mo

deradas são prefer-íveis , portanto,
ás abundantes ou muito condimen

tadas.

R� O"
Y I S ,I T E A LOJAA' mastigação 'tem uma grande'

importância. e comvêm que- seja
feita da melhor maneira possível, Rua Deodoro. n.0_1'5 - Tel. 3820 oisto é. os alimentos

bem e lentamente

devem ser

triturados a J'lllal ••A, Soberana" Dbtrn. d•••tret'- - r...té
..A Sob.rana" Praça 1r5 de novembro - •.q,ulnI

rua Felipe Chrnldt

fim de que os sucos digestivos pos

sam agir com proveito,

"AGORA"
PRONI'A'�

"Em suaves

EN.TREGA
pagamentos

"

�
/

Jíl _, ;:'. ,. '''I.

(Jliv�tli Lexikon
Trata·se duma máquina para escr;· >'

torlo veloz pois o slst�ma da Irant·
missão das Impulsões é em modo

particular elastlco e slniplificada;
·trata-se duma máquina reslstênte,
pois as esiructuras integrais são ao

mesmo tempo IIgélras e solidas,
como as duma arquitectura moder

na; Irala·se duma máqulna-qua tem
uma escritura clar� ii Ilem ãll ..h3-

lia. pois cada letra de per si lIala
o r610 sobre com m3!! energia de

LllIalqusr outro tipo do máqui.jH, sen
do que um lubo de aço tem"e,'adü
está eslrlbado sob.·e rolamenlos
fazendo escorregar o ca",'inho, O
I'egulador de tocarnenlo. o encol';·
nador ou tabulado.' decimal, os

emarginadoi�es automaticos, a car�

roceria facilmente desmontava" e o

seu profil elegante fazam com que
a 1o.•• lkon seja 'uma máquina cheia
de eficientes prestações, 'de seguro
i'andlmanto e digna da vossa cCtr..-
fiança,

olivetti

.'

F E'R N A' N D O L T D A.CAS,A
-

, \
'Rua
Caixa

Saldanha Marinho,
Postal, 467
fone: 3 378 e

2

3343

. r

'siO PIUlO E Rle Conte sempre com a Real para a

sua viagem ao Rio ou � São Paulo.
Novíssimos e confortáveis Super-.
Convair estão à sua disposição,
para uma boa viagem.

'

'VI.pn. dlárl.. pel.. "

,
'

'uper!fllConv_lr d. •••1
Vá e volte
pela "Frota �

da boa viagem"

Rua Felipe Schmidt, 34�, tel,' 2370
,

,
'

FILIAL "A SABERANA" DISTRITO DO ESTREITO - CANTO

"A SOBERANA" PRAC-\ 15 DE NOVEMBRO - ESQUINA
RUA FELIPE SCHMIDT

ORGANIZAÇÃO ,SÃNTA ,CAIARINA
RUA ARCIPnEST� P/\,IVA 9 - FLORIANO'l'óLIS

z ••m pessoal erpecializado está habilitada para:,

aJ - ADVOCACIA: CIVIL, CRIME, COMERCIA� TRABA:

LHISTA. DEFE�AS FISCAIS. A"rD�DER E ACOMPA

NHAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CA·

,TARlNA RECURSOS ORIUNDOS DO INTERIOR DO

ESTADO, DEFESAS DE ATLETAS E ENTIDADE�

DESPORTIVAS PERANTE OTRlBUNAL
'-
DE HJSTI

ÇA 'DESPORTIVA.
•

b) -.CON_'FA,BI�IDADE: ACEITA ESCRrTAS, PERICIA?>
PROCESSAMENTO DE BALANÇqS, REGISTRO DE

AGORA COM NOVA
EMBALAGEM -

�,

•.
' f i � , I ...

j

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANÓPOLIS, QU1NTA FEIRA, 15, DE JANEIRO DE 1969
--------------------------------------�----------�

todo confo rto, mobfhado
,

entruda

independente situaçâó. ótim'a. In-', ..

f o rmnções telefone- 2.5'83,
VENDE-SEA ,f - Ur'G _' -- S E Uma casa com terreno medind�

Uma easajde 1�lldeira, píptada 10 'li: 30 'mts, -Io caliaado à Rua

a óleo,' espaçosa, 'c'om

quIrita'I-'t�'-1
Monsenbor Topp, n,? 54. Trotar

do cercado, sita, à' rua IJ-O'� Cân� ,com o sri' Carlos :dxeil'a à. uua

dido da Silva, 122 - &ltre�to� Coronel Pedro Demoro, n.? 1466

Informações telefone 2583. (Posto da C. Ramos) - Estreito.

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DlARIO DI SANTA CATARINA

,ALUGA-SE
Uma casa a Rua São Jorge,

andar térreo para Fiambreria 011

armazém, com duas salas e um

balcão frigorífico com 6 mts e

prateleiras.
Tratai; na Rua Conselhctro Ma=-'
f-l'a. 44.

S l tASOb-jeto de _valor estimativo, rogo

devoJ.\oé-l!r
.

à rua Anita Garibaldi,
32 ou av�ar Pelo. telefones: 2753
- 3802:- Gratificarei.

Aluga-se va-rias em Prédio
térreo e rentral.. Informa-
ções no' Telefone, !3512.

·Aluàa-se
Apartamento

VENDE-SE
Uni terreno com 372m2 a Rua

Durval Melquiades de Souza -

Prolongamento, Vêr e tratar a

Rua Nereu Ramos, 57.

, JVfftDfilf
NA. PRAIA.:l)QS! I�GLESES
Vende-se ume C3SI,l,:de material

bem 'próximo ra. :p:ra�a. Informa
ções, na' geren,c�", ·d"'lJ:e jo:naL
.Sala de viaita, ,Sl\!;a fde--j'antilr,

2' quartos, dispensa e coslnha.

Recém - con;truído, térreo,
- ---.--,-------. 1'lepenrlencia 'de empregada, no

S'
'

('entro. Vêr e tratar no ErlifLdo

"Eduardo", apto. n,? 201.

"Eduardo", apto. n,? 201, n@ rua

Visconde de Ouro Pret� 93.
,

._----_._.--,--�

A

A I u g�" a -. s e

PARA ESCRITóRIOS E CONSULTáRlOS -

ANO LETIVO' DE 19
..
59

EXAMES DE COMPLEMENTAÇÃO
INSORICÃO - 26 a 31 de janeiro.
INICIO -DAS PROVAS � 2 de fevereiro
EXAMES DE 2.a E'·POCA E 2.a CHAMAJPA'-

násio, Colégio e Normal)
lNSCRICÃO _:_ 26 a 31 de 'janeiro
INICIO DAS PROVAS - 2 de fevereiro
EXAMES D-E ADMISSÃO AO GINA'SIO
INSCRIÇÃO - 26 a 31 de janeiro
INICIO, DA PROVAS - 3 de fevereiro
EXAMES DE ADMISSÃO AO NORMAL
INSCRICÃO - 2 a 7 de fevereiro
INICIO DAS PROVAS - 16 de fevereiro
I\IATRICULA

_

DIA 16 de fevereiro - 4.a e 3.a série ginasial
Dia 17 de fev·ereiro - 2.a e l:a série ginasial
Dia 18 de fevereiro - Normal
Dia 19 de fevereiro - Cientifico e Clãsaíco
HORA'RIO DAS 9 às 12 horaj,

DAS 14 às 17 horas
lNICIO DAS AULAS - 2 DE MARÇO
Observações:- No ato da Matr.ícula será cobrada a

Caixa Escolar, sendo:-
Norm,al: Cr$ 100,00
Ginásio: Cr$ 100,00
Científico e Clássico: Cr$ 230,00

Os aILmos deverão vir uniformizados no .. início 'das
- aulas.

l;']odflDÓpolis, ..

em 9 de janei·ro d.e 1959
Mári6 Wiethorn

Respondendo p;ela Direção

,:EDITORA "h,ESTADO": IS1'DI'l.

&tt:iIfirj.
Rua 'flouelh........r... ,UI

1"e-lefoJie 3022 -<Cu. lP_tal.lU
�ndere-ço Telegráfico'�TADO

DIRS·TOB
,

Rubens de Arrud.. 1lMI..

G8R.N.T.
Domiago. Femaiulea�e' A'quine

,RJK D A T O B I: S
,Osvaldo. Mele ,_ FhllVie·Amert. - ,

AR-dr4 .JIIilo.- Taduco - Pedro. Paulo Machado � Zurl

MS'''hado -_.

C f) L A .U O R' A D'(),K J:-8

t"'rof.-lJarr-el'tos Filho - Dr." OswAldO'·ftodrl&UH·<::abul
_ Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlol! da COita Pereira:
� Prof. Otnon d'Eça - MaJor' �tOJlS� JuvenaJ
Pr"r. Mllnoelite 'de Ornelas _, Dr. M.BtOD' Le� 4w.COi:' ,
_ Dr. Ruben-tostA - Pruf.· A...�ixa8 Neto. -�Waltet
J,anJlt� _. Dr�-Acyr Pinte da Luz - lÁ'cl,cabral Teive -

'Naldy Silveira - Deral'cie Soarea.; -1 Dr. F'-OUJ'�'
Hey - Niçolau AP6stolo - paschoal Apostolo - Hmar
Carvalho" Palllo Fern.ndo de. Ar•• '1». Lal�.

PU U L I C'I--D'Â D •

Mlrla Celina Silva - Aldo. 'Feõ'aattde.
Dias - Walter' .LinharN
PAGIN��\.ÇAO

Uleg.rio Ortig.� .t\'müton Schmidt
IMPRENSORES

ntJLCI'�NIR CARDOSO- WANE>-ERL�Y bEMOS
R E P R E 8 E N T A N,T •

U..-preaefttaçõee A. S. IAra Ltda.
1110:- Rua'Senador Danta. 411 - It. Aíuiar

Tel 225924
Ii\. PS'ulu Rua -Vitórl. 857 - e(joJ. II -

� TeL 34-89'49 ,

�rviço Tele,ráfico da UNITED PRES8 (ll - P }

:AGENTES E CORRESPOilDENTEg.
�1Il Todos 08 mUDJelpios de 8Al'IiTA CATARI�A

ANUNCIOS

Gi

Sala' ': A_se
Alu�a-se ôtim'a Sala para Escri

tório ou depósito à RlIa Padre' Ro
ma, 52 Andar térreo ..
Trat�r no local.

INDICADOR PROfISSIONAl
DE ouros OUVIDO:)

ARIZ E ffARGANlA
do

Dr. GUIR R E I R O DA F O N S E -( A
Chefe do Serviço de Otorino do Hospital

! de Florianópolis - Moderna Aparelha
gem Suíça e Norte-Americana para Exa
me dos,O'Ihos. P�ceit8 de Óculos po;
Refrato� Bausch Lomb, Operação d�'
.Amígdalas por processo. moderno.
CON$ULTOiuo RESIDENC!l\

'tua dos Ilhéus 1.'" casa Felipe Schmldt �9

ll'ONE 2366 FONE t15�()
,

" ,

DR.' PO�YDORO 'jÃO IHIA60
'

Doenças do Coração - Eletrocardtografís :

ltúras marcadas,":_ li> às 19 horas
Vuor Meirel!es 12 - Fone 2702

ALUGA-SE
Um quarto mobtlradn e com todo

confô rto desejado: completamente
independente . .lnfo rmaçôcs teLfo
ne 2583.

l}M' TERRENO NA AVENIDA
mo :BRANC0. A TRATAR NA

FRIGIDAIRE SUPER-LUXO,.RUA VISC,ONDE DE OURO
> PRETO" 1'0'9 OU" PELO

24-12-58
Por, motivo de· viagem vende-s. - - __

uma geladeiTa FRIGLDAIRE su-, A L U G A _JS E
PER-LUXO, nove pés e meio, Novo pequeno apartamento- e,

V· E.N' DrE - S E por C{$. 45�000,00. Os interessa- um lindo quar-to- em Casa de fa-
-

IDd4$ a_pare"lhos clnemato- dos' 'poderão. telefonar para 2438 mília para uma moça solteira.

g:áfleos' �i!llplex -:--Modelo .,e_ .Tenente\ Sobrinbo. ,Da. 09,00 Tratar à Rua Duarte' SchuteJ, 34.B.�� perfeito esta�o.·35mn}., à. 12'OG.-. heras- e das 1400 àsVer ve .tratar no ctnema TI' ,_, ""',. .:
. ,

jucas.
.

,

17,�0.,h.pra., ':. -�

FONE 3239

----- �----�_ .. �._._------��--

VENDE-SE
Bom AbrigoNo ( Coqueiros)

S E Casa e;!)'l construção. bem adianta
da, sohre dois 1-01:'es, próximo a

[Haia com bela vista para o mar.

Informações com 'Heitor Bítten
court - Tel. 3802.

• Ó, Aluga-se ótima. casa sita a, Rua Padre Roma 47 es

qUil1l1. com a Conselheira Mafra; Pouca distancia dó
centro. :_ 'I'rátar no local.

'

A'LUGA-SE
I

Aluga-se uma pequena
CASA Iocalísada à rua Pe
dro Ivo, n.? 5.
À tratar na mesma."

Uma caderneta ria Calça Economica
Santa Catarina N. 6.956 de La séri-e

Federal de

"

y JESlOtA .; MAL E !&BlÉ610
;Í"�ãO DI :�JEI1S"
At·Nt e AN&�i'Na1JE 1959

DEPARTAMENTO DE SAODE POBUCA
PLANTÕES DE',FARMAC'IA

Mês De Janeiro. (J.959)
17 - Sábado (tarde)
18 -- Domingo

Farmácia Catarinense
Farmácia Catai'inense

Rua Tr..aJ-ano
Rua Trajano

24 -- Sábado (tarde)
25 - Domingo

Farmácia Noturna
-Farmácia Noturna

Rua. Trajano
Rua,:Trajano,

O serviço notui'no selá efetuado pela� larmácias Santo Antônio, NottN'na e

Vitória, situadas às ruas Felipe Schmid.t, Trajano e Praça 15 de' Novembro.
,

O plantão diúrno compreendido entre 12 e 13,30 ho�as será .efetuado pela
Farmácia Vitória. '

,......,.

ESTREITO

-4 e 18, Domingos Farmácia do Catito
}O, 11. e 25 Domln�Qs e ier. Farmácia In<1;lana

Rua Pedro Demoro, 1627
Rua 24 de Maio, 895

GUARACI SANTOS
Dentista

-

DR.
Cirurgião

CLINICA _ PROTESE _- CIRUIlGIA
HORARIO: - Das 8 9,S 12 horas. exceto ao! .'bado •.
Ate'nde exclusivamente com hora marcada

Oonsultôrto r Avenida Herclllo Luz, 69

Esquina da rua li'ernando Machado.

DR. SPYROS DIMATOS
Ex-interno .de Clínica Pediat r ica Médica e Higiene Infantil'

da Facullade de Medicina do Paraná .•

Curso de espec ia lizaçâo do S,N,T, na Faculdade de Higiene d,
Universidade de São 1'aulo.

Curso de aperfeiçoamento de rad i odiaznôs ti co.

- CLINICA MEDICA - APARELHO RESPlRATORJO,
- DOENÇAS PULMONAfiES-

Co n su ltó r io '. rua Trajano, 41

Horá�io:<las 14 às 16 hora s,

Residência: ua Pedro .. Ivo, 19. Fone 2�29.

- médico

Dr. O'fTO FREUSBERG

Ua. NJl:WTON D'AVILA

CIRORG� G.RAL
UOeJlC" d. Senlaor.. _ "roe"
loela _ Bletrleldad.' JIlédl"a
Coniult6rlo: Rua Victor ••1

reli.. n. 18 - Telefone 83i1'1
Cone�lta.: D•• li hor�. ar

.ai.nt•.
'

-

�eaidlDel.� 1'0De, " U'
'Ru.:' Blum.nau ii. 71.

Da.
,.1 "._',:'

aIlNJUQua.. ...I8C(i"
....

PA1&180
• • D I C o

Ooe-ca. '0 .p.rtllilo re.pl ratOrl.
TUB.RCULOS.

lII.ADIOGRAFIA a RADlOSC:OPIA,

DOS PUL1l10.S
Clrarcl. tio Tor,�Jó

í'orm.do pela ....culJlade lN.ctor.al
de Medidn., TI.I.,lo!il.ta e '1'1.10.
e1rur..lio- dÓ lIoaplt.1 NlRliI

Da. Àl\t'ONIO MUNU �.. tr.amoa

A&A&AO Cnno d!" IIpeclalizaçlo ,peJ.'
CIRUIGIA T••U.ATOLOGLA S. N. T. Bx-lnt.Nl'O e" .........i.·

O Serviço Noturno sera efetuado pelas Farmácias do Canto e indiana. Orlo'.... tente de CI-rurrti• do Prol. lJlTO
A presente tabela não poderá ser arterada sem prévia autorização dêste Con.nlt6rlo: Jol'J PlDto'; til _ ,Gu-imarla. (Rio).

\ \.,
,

. Con.nlta: ii.. J.IS la 17 ,,'Of4 :Co,nl.:, Ir�lIpa. 'Sc:lill)lat,'�r-!III'\c."""I.,."....;;;;:;."....,""'l!!�......':"""'......�---

1958.; .�'i:;i:;�:;;:��::�Ji� .�·�l,ii�;\;�..•�,......;�

Exames de. 2.a época
.Inscsíção: dia 29 de janeiro - das.B hs às,I1,30 hs
ExameS': dia 3 de fevereiro :.- às 7,36 hs e às 13 hs
Resultados r dia 11-2, às 16, hs

'

Exam�s de Adm�s8ão ao" Ginásio (para 22 vagas)
-

rlnSC1iição: dia 30 de janeiro -das 8' hs às 11,30 hs
Documentos: Atestadt de saúde e de vacina, certi

dão de idade e de 'c'Onclusão de Curso.
Todos os documentos isentos de sêlo,
mas com firma reconhecida.

f.;xames:
.

dias 2 a 7 de fevereiro
I{esultados': dia 11-2, às 9 hs.
Exames de Admissão à Escola Normal
Inscrição: 31-1-59 - das 8 hs às 11,30 hs
Documento�: Atestados de saúde e de vacina do De-

partamento de Saúde, certidão de idâ,·
de e de conclusão de ·Curso. Todos o!'\

documentós isentos de sêlo, mas com

fi.rma reconhecida. -:-------------DR. AYRTON DE OLIVEILlA

Exames: 20 e 21 de fevereiro de 1959 DOJINCAS DO PULltAO -

TUB.RCULOS.Rematrícula:
, Con.nIt6rlo - Rna l'eUp.Dia: 12-2, às 8 hs e às 14 horas - Curso secundáriO; Schmidt, 18 - Tel. 1801.

Dia': 13-2, às 8 e às 14 horas _.Curso primário Hor'rlo d•• 1. l. UI "or.a,

Matrícula: Jardim da Infância, nas salas do Jardim :a••ldluela - r.up. Schmld'
n. 117

pia: 12-2, às 8 e às 14 horas '�M.í!WIIJliil�liilInído do. Ano Letivo 'í DIl. JULIO OOLIN VI.fita
Dia � de Marçó de 1959 ;allllt · · D I C o

. _,aclall.ta ea OUl.... OIlYUI_No primeiro dia de aula, as alunas. apresentam-se Nu... G.rlr.ata _ '1'ratamellt"
de unif.orme de gala completo: blusa de manga compri- • O,.racl..
da, boina; luvas, sapato preto fechado. E queiram trazer lafra- ....rm.Dlo - 'NebllU.at!a,
2 fotografias 3x4, de uniforme. As novatas, 4 fotografias. (Tratam-;n�I�:-So'�D;;lt•••ro;,

No túnel do Colégio, indicação do material escolar:
.,.ratlo)7 às ]J,30 hs Anclo-reUnoaeqpia - "C<ltu ...

Dia' 24-2-59: 1.a série do C. Primário p..aloa -'••o·darDo ·aq.lpamsDt,
Dia 25-2.,-59: '3.a série do C. Pdmário D Ebe B B 'J

.... O••laolartqolo,li
Dia 26-2-59: 1.a 'série do C. Ginásio II ra. · anos Bor,�:D�C:. �o ..!·�·�õr61'
Dia 27,2-59: 4.a série do C. Ginásio CLINICA OB CRIANÇA�J ' da. UI .. 18 bor...

,

13,30 às 17,30 hs �tender' • partir de 1.- do) 18- Con.uIt6rto:, - Ru. 'flckil
.eir.lle. 2lil - I'ona l!d'liDia 24-2-59: 2.a série do C. P,rimário tembro ã Av. Serclllo Lili t55, & Idl' \ Il 'SI •. ,

, a. nc a - u. o _"rItO'-25-2-59: 4.a série do C. primário Apto. ••
n. 10 - -rODe U II

26-2-59: 2.a série e 3.a do Ginásio Hor'rlo: clu 11 ã. 17 flor..

27-2-59: Curso Científico e Escola Normal TodOl oe dia. ueetOll 86.......

DO,EN·ÇAS DO CORAÇÃ-O---
-

Diagnóstico e· Tratament.o das. moléstias dos olhO@'
ELETROCARDIOGRAMAS Neuro-Oftalmologia e Ortóptica.Dr. _.oRLANDO BORGES' Cirurgia do globo ocular e Operações plásticas Doa

- SCHR0EDEB� _ jl�' ""ãn'e:xds' dflê ""õlh"'1.Cursos de' especializaçlio em ...

são Pau)o.. Rio e na Harvard TraUmat610gia ocular e Eletroimã Gigante.
I\!'edicl!l fSçhool Estados Unidos, ,<" Plerfanôpclís, Tel.: 3153

-:

-

da América do Norte.

J:l:f��ne����i���ra, ���' :,. DR" EVl\ B�� SCHWEIDSON BICHlER.Consulta. das' 9 as 11 horas \'.: '

da n)a.nbã. �
.•

CUNICA:; DE,êSENHORAS E CRIANCASDR� HURI GOMES Especlalísta em melêstia., de anus e recto.'
MENDOIÇA,',' Tratamento-de hemorroidas, fistulas, etc.

Cirurgia anal
M�DICO Cp.nsultório,:- :Rúa Gel. Pedro Demoro, 1603 - sala 2Pré-Natal

'

Partos '

O -

Cli i Ge 1 Estreitopera�oes -
' n ea ra

_ResldêncJa: '

Rua Gal. Bittencourt n. 117.
Tenefone: 3839.
�Co.nsult6r10 :

Rua Felipe Schmidt n. 37.'
Esq. Álvaro de Carva1ho.
Horário:

Das 16,00 às 18,00.
Sábado: .

Das 11,00 às 12,00.
Atende à Domicilie

O,er.�•• - DOenç•• d. lIe ... ')

ru - -cJIaIq .....".
C.flO I. ÍI.pacl.U..c&.o n.

Bo.pltal do. Serridora. d,,' ••-

.. udo.
-

(Serrito do Prot. a.Y.u* ,.
Andrade).
eo.Dlu' - Pel. manU.!UI

',Hu..,ital ,di Clrilade. I
,
À tard. da. li,IO llor....

dl.nt. no conlUlt6rlo l Ru. N'"j·-
nG. Il.cllado 17 ••qU!llll d. ',:, rlt·
d.nte. - Tllef. 276G,
&lIldl110i. - Roa' Prealdll'lu

COlltlnho ,. - Tet. 'aliO.

Da LAuao -DAU ItA

C'LlNICi; u.all
, ••p.ct.ll.ta em molé.tI... �. ",,
nllon. e Y!.. .flnil'l!"a.
Cura ,.dical dI' iDfecçl)lt& eca·
d•• e ·�ronla., do aparelbo trll·
nito-urln'rio em ambo. OI .8XO.,

Boença. do· aparelho DilCe',tivo
e do .iatem. nervo.o.

Hor'rio: 10'l,j, ã. 12 e !'>lo ar i
lIor•• - Conault6ria; Rua Tira·
dente., 11-, -, 1.0 Andu -' ,."".:
12.G.
- Relldêncla: R,,. La('��da

Coutinho, !li (CI:.'cara d U "01'11-
Ilha - 1I'0"a: 1'''8.

02 rl.AaNO ..
GALLJ:'I"l'1

- ADVOGADO
•• 1 Vitor .alre1... II�
rOM.: '.4G8

rlt>rlan6poll.

Da. WALMOR ZOM'Ji:1I
GAJCCIA

Dlplom.do peba Faculd.de Na.
'clonai de Mecllefna da U uiVi!r·

.Id.de .0 Br••n
.x·lnterno por 'eoaear.o fa ,

M.torDld.da - Eleola
(Serviço do Prof. Oethl<>

, Rodrirnll Llm.)
IEx-lntuno do Sern(o �e' �.Ir ...

lia do BOIpllal LA.I'.J::I' L.
tio 810 tle "."elro

.Mico do Hospital de Cari,1.Ó ..

• d.....tl'l'nid.d. Ih. CarIo.
Cona.

DO.NQAS D. SlBNBORAS -

PARTOS - OPliRAÇO.ilS
PARTO S.. DOR pelo U1�do

p.IC4j-profn,üco.
Con •• : R-';:lI Jelo Pinto D. ui.

da. 16,00 àa 18,00 hora.
Atende com hora. m.rcadaa -

'l'elefon. 1015 - B.e.idAnda:
lu. G.ner.} Bitt.ncourt 11, 101.

Da. �. LOBATO
nLlIO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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de galinha a presença de tais pe- de afastar as formig�: 'tjUe às'

5) H b N' I A

invad 'h I' na eas-corpus .",. nugens, SSSSSSSS#SSSSiSSSSSS. %1%%%'%'"'' CSSSSSSSSSSSSSS'SSjSS'%SSSSS%SiS%SSS%S:SSSSSSSS"'S%SSSSiSS, t vez�s l�lVa em a COZln 8, oca 1-

2.906 da comarca de Itaió-- --v--
-

da côr dos eatampados, pois assim do todo o sabão, p�oJs êS,t""côstu.nlll -

-r ,�V-- podem ser retiradas se fôr pas-... I
zan d o-se nos armários de'alimen-

Polis em que é Impetrante d h") d
-" 'A' bAI d'ii costura ficará muito mais is-' deixar mane as' gor ürnsas que -'. .s "Q sas ç couro são limpas sada uma e scôva que tenha sido tos. 'I'onre o pó de café usado,

O dr. Carlos von Linsingen .

! - •

JúnÍ'or'e paciente Sebastião Cada vêz que tiver' que eis- simulada. só aparecem (fe�Qis da peça' 'ba's- '6'om' uma mistura de leite e te- mergulhada em café ou chá. O' misture-o com um pouco de água
I '.'

Carlos de Maria. Relator o turar uni tecido estampado, pro- --V--- sada ii f'erro.." Com êsse tratamento tecido deverá ser passado a- ferro e ponha nos lugares frequentados
S1' •. Des. ADÃO BERNAR-::- .cure cosê-lo com linha ,que seja da QUàndo enxaguar suas' roupas, --V-- mais duração. ainda úmido. t p�las formigas. Também nos jar�

-

DES, decidindo o Tribunal, -'
.

por unanimidade de votos, côr do fundo :lla fai'enda e não, procura fazê-lo mIJit.o p<;% tíran-: As �an4.;j�s" d.• -af:[êlu 1l�0 fief' 'o_. _. »; .. I. :1�Y�" --V--. díns tal .proces so pode ser ul.i l.i-

. negar a ordem. -Güs-tas pelo- -

'.
rão pxegaãas" h� .'congelador nelÜ' .'Nãó_ :engraxe �el1O sapatos de Tire o pó dos livros, mantendo-

i
zado.

impetrante. terãó dif'iculdade em sair _se você verniz. Limpe-os com um trapo os sempre limp.·os, com a escôva I --V--'
: :- I,

• antes untá-Ias c.on�' �6Ieo comum e unte-os com um. pouco de g li-e p q ena do' 'r d d 'N' P
...

h
6) Habeas-corpus N'. ".A._A",G<"R O' _ S.; E F R ·AC.O ..S"- para fritu ras.

� �,"1:"� .... o, árT\lK:" -

•. ,

"._'
e u aspi a 01' e po. ao

f '

ara que a sua cangrca CoZIl1 'e

2.916, da comarca de FIo- 'Yk -
_ ,.... é prático deixar expôsto. qualquer melhor e mais depressa, deixe-a

�àt����.i���alJ�()ltvL�Ke; ;O�l: ��, ;é�:::íT�f��l�·�Sill;�: ;�õtáipo�.�:ij��\m' fv'ttaiina' i: ..���el:�,' o,.:I;a�:�.�:e:eto li��;':��icado, .1 ::I;�nôl:�a�s d_):a:;:pe:a��iC��:.o fi-
'pi� ÔS!valào' Mútins:", '�-, . ,'À\''-..

'

5
..,Jt(.·.·,�A;·.l}' I� 'O" ',r; ,,,' fádl ti", rnanchas " ,,- Ti"' - q,ruld"'" <im·,Ú"i(d,,,.' � - �_?-V-- .

- ---:v'--" -

Rc�etor O sr. De.i. ADÃO
r.

BERNARDES decidindo o
malte- no tapete, Use em quant i->- ratlvas e' é tônico. E' muito sa- Lave os pratos em água quente A tangerina, irmã' da laranja,

T-ribnnal, 'Por" unanimidade' rlade su�icie-nte que' dê para tirar bOl'ÚSO quando usado em saladas, sabão. Em segutda passe-os em é rica em vitamina- C,. possuindo
d t �a' a ordem' im ," "E' indicado 'nos ca-sos d'e' L:.q..e..a·: tõd h (APLA) h' ,

f
.

. e vo os, n I '

-

"�o UII '" .. •
.

o a li mane a. , mas a pessoas Que o espremem .agua ria e neixe descansar 110 também dóses de- vitamina A e
t d tI' palidez, magreza e fastio, '"porque em

fe r� a. us as pe o rmpe-
.

sua, fórmula entram subs.tãneiQ' tais
e bebem o suco. • secador próprio. E,1. E' um alimento muito ·útil

ran e.
I. com� �a�dato d� s6dió: �léitt�, Gli- Para co-n-Se-g-ui:-b-e-la-s begô'niás

--V� -�V-- à saúde e deve ser bastante COll-

7) Habeas-corpus N. ..

cero o a os, pepsma, ·noz e co a, etc.. As manrhas em fazendas de al- Se você possuir algum sapato .s u 111 i d o, princ,ipalmentedé ação pronta e eficai nos' ·casos ele- deve-2,e planta-Ias em _vaso de
2,907, da comarca de Tur- fraqueza e neurastenias. Vanadiol' é� godão .p_reto ou marrom' e'scuro (111C tenha um des!tgradável r'an- -crianças. (APLA)
vo, em que é impetrante o inqicado para homens,. mulheres', crlan- bano, ('0111 terra mista que cont�-
dr. Arno Duarte e paciente ças. sendo sua fórmu'l1l conhecida pelo. nlia bastante c'sterco. Durante o

Evandro Bernardino. Rela- grandes' m�rlicos e· �tá licencia.dopei. - .
.

b d
LI 1 S d '" "'I . v.crao pl'e.çlsam ser em rega as.

t.or o sr. Des. VITOR -

I
au e i-U... ica. .

MA, decidindo o Tribunal,,'- Nunca a� exponha ao sol quente e

_ por unanimidade.,de votos, f deixe-as no sereno de noite'. As

negar a ordem impetrada, - ._-- -,�_.-

'.

fôlhas velhas dev�l�l·· ser· al;r�n�a�
l'ecomendando-se ao' dr. ----------...,..--'--------

Juiz de Direito que tome as 'Expetl- Del·te H i I-e"nrovidêricjas 'pa.ra ultimar a ,". '.' I·', ,. .tl. .

'

_ instrução cnmIlla\1 no me- \l
nor prazo possív·el: Custas S caie' f rve"

.

'PEIXE "AD GRATIN' - BôLO RÁPIDO DE. ,BANANA
e o e 'u ao s�r e�qt]en-

pelo impetrante. .
-

Qualquer pessôa poderá tado, ponha uma colher de água

'8) Manda.do: d� seguran- Geralmente cOlnP'ramos fa.zer, deí'!de que saib,a pre- fria para que desapareça o mau

ça _N. 177, da comarca de

I
pedaços de filé de peixe ,pa- .parar. a massa. comum de gôsto.

Florianópolis, em que é re- l'a servir assado, com mô- um bôlo.: Depois c,om .qu�::-!
.'

quereÍÜe Coronel João Eloy lhd ou simplesmente frito: ,tI' cu cl.ncO .bal1:mas lace

Menaes e requerido o dr. Quando bem preparado, terininará êste bôrb m.ara- i
Pal'a afugentar o, mosquitos de

Se'cretário dos Negócios de ninguém néga. é d,e'licioso. vilhos.o em pO-ilquissimo algum aposento, coloque no local

S-egurança Pública. Relator Experimente preparar da ,��po.
"

.11 uma esponja embebida eni e'llc.alip- '

O sr. Des. ALVES. PEDRO- forma q'ue apre�entamos e mGREDIENTES: t
.

't d
-

SA, decidindo o Tribunal, verá. como agradar4. Os. neces�ários' ,para. se
o, que os mse os esaparecerao

-'por unanimidade d.e votos, INGREDIENTES: 'i<..ffi: ,� massa'· d3' um ':,.)'0 como por encanto.

ronceder a segu!ranç.-a im- 1 cebola simJl'les. _' ,

,. -'--v--

petrada. Custas na forma 2-'ou 3 cabeças de alho 4 ou' � banan.as ... '
Tome cuidado para não pôr a

da ;ei. Manteiga ' Cr,eme - Ghantl'ny ,

SI qu'l- ... -' ,

-

Batafíphas pequenas
' zé'r·. '. ..

,

.

I
frlgldelra quente, depols de te·r

Leite MANEIRA-BE FAZER:. feito alguma fritura, debaixo d?
Sal' Y':_ }lonha .a 'massa de

I
àgua fria. Além .de estragar a

Filé. de peixe bôlC?: j�. prepa,rada, num frigideira, facilita o entupimento
Queijo 'ralado; vasIlhame.. ."

d'
.

.

d" d'2,,- -Esmague' b�Ílanas I a pia. pOlS eSCe mUita gOl' llra

MANEIRA. DE FAZER: maduras com um' garfo e- para o cano. Deixe�a esfriar pri·
_: 1 _ Esmigalhe' a . p�rte n. <:� 1 xÍ(ar.a e· meia �bssit meiro e em s�gtiida til'e parte da

branca da ,c,ebolà' pu então p�sta. P�nha uma xícara gordura com p�pel pardo, ou de
d b d Ih e com a ·massa .do- bôlo, mis-as' ça eças e a o,.:. re-

turando- e batendo mUI'to pão.
(ogue num pouco de man-.

teiga, durante alguns minu- bem. Junte então 'a outra
tos. ,

meía xícara. Ponha no ba-
2 - Acresl:!ente ",a,lgumas tedor, batendo por mais 1

tatl>tinhail peql'fI�aS, des� minuto. .

cascadas e cortadas em' fi- 3 - 'Derrame a pasta nu

nas fatias.
.

. .

ma fôrma engordurada.
3 :- Junte bastante leite Asse, em fôrno moderado

,para c.&brir tudo. Tempere durante 35 à 40 mihútos.
C01Jl. sal, _e alho cubra. dei- Sirva simples ou com
xando cDzinhar- ,em .:fogo creine. (APLA).
lento, até, as batatas fica-�-----------

rem cozidas ll).-ªS nãó .muito tEIA EM NOSSA NOVA
moles.

.

EMBALAGEM COMO
'4 - Arrume uma cama- SE PREPARA UMda dêsse ,refogado, no fun- " BOM

do de um prato que possa CAFÉZI'ro�
ir ao- fogo. sôbre essa . ca� --------.----.1
roada uma outra de filé de fAII.'a-o Senhpeixe desfiado, misturado

I'
� . ores

com môlho br.ancó (_prepa- . • '.
rado co� o leIte em que fo- 10....-1·,1·$ram cuzlda's as batatas e IlUJII
cebolâs) .

'

, Firm.a estabelec-I'da no' R' d'5 - Prossiga arrúmando io e

as camadas, até que a tra- JlI.neiro �o ramo de representa"-
vessa 'esteja cheia. A últi- çõe� e distribuições, deseja con

ma camada deverá ser pei- tato com industriai. desta cidade
xe. e do Estado.

6 - Espa:lhe farinha de
rosca por e>ima ,e tamhém
um pouquinho de queijo ra

. ladQ, E�paU:w um. PQUco dá.
manteiga.'_ e as:se.' ,até

.

gu;e.di-�
·qu'e i:Jig.eitame].J.te.)t aid'o;

(APIj�2 ;,'�'2J" ciG! v; i

\'0 ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA' CATARINA

Tribu.11 de
justiça
Na Sessão do Tribunal Ple
no, realizada no dia 17 de
_ de,zemb:ro (1958) fO�aIn'
Julgados os' seguintes Fei-

tos:
1) Habeas-corpus N...

2.908. dá comarca de Tim
bó, em que é impetrants o
dr. Richard Paul.Neto e .pa�
ciente Walter Otto Bduar
do 'I'hummel, Relator o sr.
Des. FERREIRA BASTOS,
decidíado . p Tribunal, pOJ'
unanimidade de votos, ne
gar a ordem impetrada,
Custas pelo impetrante.

2) Habeas-corpus N. . ..

2.909, da comarca de Flo
rianópolis, em que é impe
trante e paciente o dr. AI
cebiades Cândido Pinheiro.
Relator o sr. Des. HERCI
LIO MEDEIROS decidindo
o Tribunal' por unanímída
de ele votos, negar a ordem
impetrada, Custas pelo im-
petrante,

.

�� -

3) Habeas-corpus N. ..

2.912, da comarca de Cri
ciúma, em que é impetrante
o dr. Aldo Pedro Dittrich e

paciente Antônio José Pa
rente. Relator o sr. Des.
MAURILLO COIMBRA, de·
cidindo o Tribunal, por una
nimidade de votos, negar a

ordem impetrada. Custas
pelo impetrante.

4) Habeas-corpus N. ..

2.915. da comarca de Flo
rianópolis, em que é impe
trante e paciente Henrique
Rodrigues Netto. Relator o

sr. Des. PATRbCINIO GAL
LOTTI, decidindo o Tribu
nal, rejeitada a preliminar.
de I'onverter o julgamento
em diligência, suscitada pe
lo sr. Des. Relator; negar a

. ordem, unãnímemente. Cus
tas .pelo impetrante."

-,

Em . meio aos cálculos e '

lançamentos, é sempre bem-vindo
um cigarro "tINCQLN - o

�igarro dos que se concentram

no trabalho ... cigarró
feito com excelentes fumos,
LINCOLN é um prazer

que anima, diàriamente, o
- ,

ritmo de sua ctlvldcde.

de p,o'nta
.a ponta

e melhor!

.- .. f

Companhia _de Cigarros Souza Cru:! -

das e as mudas novas�j)oderão ser

plantadas e)n outro va�o.
--V--'

--V--'

9) Recursó-de mandado
de' segurança N; 98' da co

marca de F-lorianópolis, em
que são recorrentes odes.
João da Silva Medeiros e

outros e recorri.do o Tesou
ro do Estado; Relator o sr.

des. BELISARIO' COSTA,
('<"'�;jdindo o Tribunal, prp
liminarmente, não conhecer
do recurso. Custas pelos re

correntes. Vencidos os srs.

Des. ARNO HOESCHL e

PATROCINIO GALLOTTI.
Imnedidos os 81'S. Des. HER
CILIO MEDEIROS e VI
TOR LIMA.

--V--

Para limpar a�ajúr, passe lima

esponja em água quente e sabão

para que sá ia tôda a suje.ira. Passe

elú .seguid.a água limpa colÍl uma

.espo�jll· e seque :�m �bsorvente.I

10) Ação rescisória N;.
34, da comarca �e Urussan
Ola em que sao

.
autores

Luiz MenegheJl e 'sua mu

lher e réus Jorge Meneghel
e sua mulher. 'Re.lator o sr.

Des. ALVES PEDROSA,
decidindo o Tribunal, por
unanimidade de votos, não
conhece.r da ação, por se

julgar incompetente e de
terminalJ:" a remessa dos an'

tos ao Egrégio Supremo Tri
bUDal Federal. Custas a

afinal. Impedido o sr. Des.
Vítor Lima.

.

Lilian Gonzaga .

}1jnc. da Jurisprudêricia

--v--.
"

" ,
I

Quando um môlho .com farinha

fica muito gl'OSSP,
,

adic'íone um

pouco d'á,gua ao mesmo e mistu�
re com -rapidez e eficiência para

qUE!' fique mais afluido.

6

rpor

'�, \ -

- é linda •.. 1'�'las
e o· CONFÔRTO?
Ao CO-,-'l1prar móv�js estofad'o�s, v.�ri.fique .... o>
m-oleio é fe;ío com os iegíl'imas :Mb;_lAS NO-SAG

.

\
.• muiio nlc>lor' confôrto

c

Gr extepci .)I1Ci: dUiob;lidüde'
.. nunca cedem -, nunca soltam,'

. ..{

móveis m(.!,i� leves
'

, "�>C' '. ,

.

':'-
• dispensam o use de cofdillbtú é. p�rcinJás de po,no
., COl1se�vam o estofamento obs61�tome;:j.te.. ·.indeformtJvel

-

I· .

�OLAS�g DO BR��síl S;" A. .

c

d . ..' �,

�óbr. e Em;1 Rua sao Jorge,374 - Tel. '-0519 - ex., Postal 875' - End,:Tá/'NP�SÃG" - '5150- Paul.
. . -' ." .,. .��

levfNoÉoORES,MEYER & elA. '

Ilu,o Felipe Schmidt,' 33, e.Ru.a Conselheiro Mo_fra, 7. - Tel. 2576 - Lx . .Postal 48 - FLORIANÓPOLIS

Dventufa� . do Zé

", MADEIRAS PARA >-:

CONSTRUCÃO
RMÃO 5

.

81 IEI'!(;,-QU�!
,dó

Mutreta
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�

'Ii·Ribj·ÊA·is�êrü'BÊ·u:�'l·7'�ae
..

Jãwõeiiõ·:
..

s!ã6adõU:SSis""2SjiUfiõrâs'"

:. .
.

Tradicional "SOIRE'E
.

DOS
·

,'BROÍINHOS'.' ,.....
Eleicão do-I'Brotinho do Lira ., 1959111
,. -

.

� Não há reserva de mesas'
-

.

_.
.

c«sssssssssssssssssssssssss<ssssss-s-ssssssssssssssssssSSSgS'CSSsssssssss'sssssssssssssssssssspsssssssçsssssssS1TCssssssssss4gssssssssssssSsssssscr1tsssss:SSSSSSSi_, I'· -
••

_.
_

_

-

�

O",
. ./

. l . L -
-' E 6:' Á· .: ·N'<:."I _ E y ,

-

A .: I� D . E' . D'A N ç A N' ,
'

·E·
A D QUI . R ��i�:�:' ,S' u' i

.

�f E" S h\ E. G A N H E (RS 1 • O O O , ao .

H o R _Á R l'o
. ;';D'E V E R Ã O, DAS .·1 8,.3 O . À S. 2 2 H o R AS,

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

.
. (INE " S A o J o S É � '.- 6.1 FEI'RA \

'

('1 N�>-E S A -o J o S É - DOM I. N 6'0

#ta

PROGRAMA DO MES f.
I

. ';-'

,l

. J a n e I'rô
.

17 .- Sábado - SOIRfi:E CHIC EM' COMEMORAÇÃO A'O
INICIO DA XI CONVENÇÃO NACIONAL

'. ,DOS FARMAC1WTICOS

'"

� �
.

r, ' .

/

rl
.

. i I -
-

? : 24.- Sábado - GRITO DE CARNAVAL

I I f,
.

RESERVA DE ..MESAS NA SECRETARIA

'. , a Cr$ 100.00" - Início às. 22 horas.

.r
.

l j -�

.

:: . Tniein às 22 horas

_
.

�DOMIHGO
\

'

.

CURSO PARTICULAR- ,"SÃO ·JOSÉ"
•

•

.-;( _I ';"

Diretora: Prof�. MARIA MADALENA DE MOURÀ FERRO

Curso preliminar co rresponuente ao. Vrupos Escolal.és, e pre

para alunos para o. exame. de admissão ao 'Ginásio, Escola de Comér- .

cio e Industrial,'

,
.' No ato .. da matrícula, os senhores pais pagarão a prjmetra men-

.

salídade c: jóia.
A matrícula acha-ae aberta, a+ partir do dia 12 de janeiro, da

seguinte forma. '

De 12 d� �janeiro a 15, para os alunos antigo. do Curso. _

De 16 em diante, para o. alunos novos.

Horário: de 9 às 12 horas. '
r

Enderêço: Rua Saldanha Marinho 34
. ,

'

Telefone: 3737.

_ .. ,

SindiCato dos Trabalhadores na lndús
fria de. Panificacão e Confeitaria de

,", , .

Florianópolis, São José e Big'uaçu
",

.. E . DI' A l
.

\
,

Pelo presente Edital, ficam "convocados todos os associados do Sin-

dicato dos Trabalhadores na Indústr-ia de Panificação e Confeitar-ia I
tos sindicais para se reuni rem eni assembléia geral Extraordinária, . I

,

I

de Florianópolis, São José e Biguaçu, eUI pleno gozo de' seu. direi-

em sua sede social � rua Pedro Soares 15, no dia 17 de' janeiro de

1959, às 19,30 em pr-irnei ra convocação e 20 horas em segunda c,on
.
vocação, para tornarem conhecimento e dehberarem sôbre a seguinte
Ordem do Dia:' .

-

,

Ordem do Dia - Folga do dia 10 de Fevereiro de 1959.
..

F'Iorianópo lis 12 de janeiro de 1959. -

.

TEOD9RO COSTÁ JUNIOR
Presidente.

I, .. Programa pata o: mês de Janeiro
-

, t

COKTAIL DANÇANTE'· .

1'-

-' 'ó Ch,be 6 de .Ianei ro -d" Estreito, em horne- '. II'I . nagel;!f.;. à;."." senhorinha '. HELIANE·. ELIAS, !!
I Rainha desta sociedade, realizará n� dia 18 1:1i. do corrente, domíngo, com início às 21 hora. I"um COKT ..\IL DANÇANTE '

ii.
I",I
III!
IIII ,

1\ .

II

«:

Dia �4 ...

GRITO DE CARNÁVAL

NOTA - Reservas demesas para o grito
,

de Carnaval nâ'séde do Clube.
E' indispensável a apresenta- )

ção da Carteira Social ou o ta
lão do mês corrente."

..

._- ._--

1.\:::::::====__ .....-=======.==== _

-
(

'DAS PÁGINAS VIBRANTES DO VELHO OESTE SURGE AGORA:
-

.

A U D I E M U R P-H Y -- - K A T H R r N G R A N T
em.· .'

..._ :�, � •
-: ...

t.

. ._

". v
, ,

"
.

'

"
I

�n� I � �. fllr � e i[Oi
,�

c

em

em ,.-

S u p e ,_s c o p e 2 3 5 .

e .T e c h n i c o I o r .

( I N E SIO. JOSÉ H O J E

"1984" . (O Futuro do Mundo)
( I N E

-

R I T Z- -- DOM I N G '0
- ,

A N K I TO_:, G R A N B E O T E l O - R E N A T A F' R O N Z I
, . .

.

DR PERNAS PBO' "AlB--- [ _ j:. . _._=� "'. \L

'.

_
..

-

.

....
.

'. -.' .

.

[.
c o m

- NUM E R 0-S·- M U S I ( A I S - DE:
C A U B Y P E I X o T o EM' I L I N H 'A 'B o R B A

R e a e H. l ( H E
- - - '

N E:L S ONG O N ç A l V E

'.01
•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ANTIGO DIARIO DJ!J SANTA CATARIN"_
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DENUNCIA O PRESIDENTE DA 1.A.'B. :

Desvie dOJetbiliI8.· ederação -Itléftea Gataril8IÍse
_ P,�lbJica o jornal "A Na- de esteve para tratar 'de

in-la
sr, 'AmaurY Pacheco; no- Cata�'inense,. revelou- o CO"" ficad,as na "ecléUca" e que sécretaría, devorada, como, fez por duas, razões: desvio

ça? .; d�. Blumenau em sua teresses da entidade .que ·tícias

m.u.ito intereSS!lntes, nhecído

de�.po.. rtIsta.
haver culminaram com a destruí- se sabe, pelo fogo. de verbas e falta de asais

edição ue sábado'
.

preside OU seja a Liga Atlé- Inicialmente, aludindo á ?rocn�ado, tao logo ch;egou _' :.' .

Achando-se a FAC tot!ll-. tência ao!,! esportes amado
A
"Tendo regressado' ants- tica Blum,enauensé,' trouxe séria crfse p0:r:. que at�aye' a Capital, tomar.,conhe�me!ll çao (criminosa) .de todos os mente desgovernada, e m- res por parte da Federação

ontem, de Florianópolis, on-
.

e transmitiu á reportagem, isa a. Federação Atlética to das írregularldadés veri-': documentos . eXIstentes na teirado dos escandalosos Atlética Catarínense,
aeontecímentos que tão sé- Sôbre o assunto, palestrou
Tios prejuízos causaram ao o "maioral" da LAB com

esporte amador do Estado, o presidente da 'FCF. que
decidiu' Amaury Pacheco se mostra disposto a eseo
apresentar denüneía do ver- lher os nomes á constituição

'gonbQsQ caso ao Conselho' do ·n'levo Conselho Diretor
NacielÍal. de Desportos, E o dá FAC. "�

•

FLORIANÓPOLIS, .QUINTA FEIRA, 15 DE JANEIRO DE 1959 '1

INAUGURADO O�ESTÂDlO "FREDERICO
.

.

VfRAf', EM PANTANAL- Vitória bo-
nita dó Azes do Gramado frente

ao CorinHans:1.· I_ .UM n Mundial de Ba8quete�ol.
BRASlrx CAN'DÁ, U �SIS. XMÉXICO, fiLIPINAS X URUGUAí, ,BULGARIA I ,PORTO RICO, ESTADOS'
'UNIDOS X ARGEMlmA f CHINA NACIONALISTA X REPUBLICA ÁRABE UNIDA, OS JOGOS DA P'RIMEI-
·S2..ntia·g:o do Chile, 14 -' X Argentina e China Nacie- RA RODADAEsta assim orflanizada fi naliata x Republíca Arabe

t�bela do Campeonato Mun- Unida.
, díal de Basquetebol: Dia 17 - Republica Ara- x -Republíca Arabe Unida e,

. peloa sede "A" - concep-, be Unida X Argentina e Chi- China X Argentina,
clOn,: na X Estados Unidos. Pela seríe "B" - Temu-
DIa 16 - Estados Unidos Dia 18 - Estados Unidos co:

, Dia 16 - Brasil X Cana'

Treinam hoje Figüeir�Í1se ti Á,aí'
.

dáDi�i�,S,S'C�n�d�i�oMexi'
Na tarde d h, de

. -

d \.. 1 d 4 O
co e U,R.S,S, x Brasil.

. e ore verao sa o pe o escore e x, Dia 18 _ Brasil x Mexi-treinar coletivamente os Amanhã, á noite, dar-se-á .

C '

U R Splaycrs do F' íren "t" d iunt
co e anada x

.

, , ,S.
igueire se, pre- o apron o o conjun '0 Pelar'serie "C" _. Anto-parand�-se para o match orientado por Garcia. fagasta:.de domingo, quando terão A noite ensaiará n Avai, D' 16 F'J" Upela fEente nova�e�te o ;.s- que se prepara para inter- _�. I lpl_n_a_s_x_.�.ru

quadrão do Marcílío DIas I VII' no Campeonato citadino
que os �oleou domingô pas- de 59, rias partidas. Rio x São' Paulo, pois o mundo' era .abalado com a

'"
TELKÁS. TIJOLOS !( Em Í922 realizou-se um em ca- morte em trágico desastre avia,

CAL E A.REIA Irater experímental tendo os pau,' tório, em surpresa, de toda aque-
I R M AO S BITENCOURT listas, vencedores 'do certame, la rapaziada forte e bem di spos--
C �. S 8"" O ARÓ, J O N f l8 O t efetuado as "performances" abai- ta que regressava de um jogo amis-
ANT'f;:;O OfPÓSIfO OAt-1IAN.. '.

'xo : toso com o Benfica, de Portugal.
REGULA O USO DAS

I
"permanentes"

.

a todos os
- -

':» -
São Paulo 13 x Minas O *PERMANENTES componentes da Diretoria 2

I REGATA DO CALENDAR�O DE 59
da ACESC e aos Diretores São Paulo 4 x Rio G, do Sul Rezam as crônicas que o pri-

.
.

Considerando os . justos esportivos, bem como aos

S
São Paulo' 3 Bahia O meiro jogo fute·bolístico entre Muito embora o tempo não §..q.i�isse -coneoreer para

reclamos e ponderações dos associados que constarem eguem OS 'nada São Paulo 4 x Distrito Federal 1 Sporting e Benff ca, foi realizado um maior brilho da La regata em triâng'�lo do calendário
Presidentes das entidades da lísta semestral menciona- -

-

dA t
- .

�, a 8 de dezembro de 1007, havendo es e ano do Veleiros da Ilha, denomínada "Dr, OSMAResportivas que ,nos distín- da no ítem 1.'0, •

d .'
I' '.

guem com "permanentes", 3,0 _ A ACESC pleítea- ores calarln.enses No ano de· 1948 o Torino, da os "leões" triunfado por 2x1. Ct,mha" - uma justa homenagem-.ª,o Pr..efeito da capital,
para a� p'rov.as �sPQrtiyas rá se\��(6) perma.oentes não Itália, visitou Q Brasil pela ter-. Também foi, ao que parece, a mesmo assim, pela manhã de...donlingo - dia 11, o.s barcos
que ,promovem; nomiIiais para serem usa- De posse das passagens' ceira e última yez, Em�atou na prime'ira 'VeZ que 11111 juiz inglês ,saíram do galpão dil'i,posto$ � enfrentar o famoso ventoC9nside�and.q que creJci- d�s em rodígio. pelos_ asso- remetidas .pelos promotores estréia com o P�lm.eil'as pOl' 1x1, atuou em jogos, e,nla'e 'cl�bes ..por- sul, forte às vêz,es, e fazer cu,mnri.l' Ó ca:,''lendário velistico,�d:_o .

e ,o nun:er�. do.s �01'!S,?S IClados . q':_le, 'pgr essa, ou da grande prova interesta- .,

assocIados € leJatrYa�ente. aque.l� .�a;!ilao.,��n�.. ,c$f;�J�.m<..,e.lial de natação .."que é a :1�)•.!'0�2�1��L.�,"�I'�11�iS,.P '.l'�, o""'C.�,?:e�''tíiJc,�.ila��a�:' .tug·llescs, 11m certo �"l'te�,hew, Já qil3 ..e,Btão, os tcomandantes do :.v�lei:rlOs da Ilha imbui:
pequeno ,o ;dos que estao_em em a tIvI,dade: ". _ Travessia da �Bahia de To- <., ,..,1'. '�l

". "j!. _.!, _c�. 'l]úl{� residia em' l.i�J1J!>'II;
••.:::- .,��'I'::: Cf?S.'};�lld':"Jhe�ô í>l'ópô:Sit� ítij"a'pÍ"ifit';óramento' técnico 'naplena at�Ylda.d.;; ... ,.. -, I 4.0 -'- As·· permanentes, dos os Santo's em São Sai- -

arte .de velejar e e.}evar o bom nome da' vela de Sta, C'a-
, C(;msiderand<? ,que é de, não, no�inais, .. deverã.o s�r. v;;ldor, deverã� segui.!;. hoje,
JustIça e de_ dIreIto, �eco- I obtIdas COI!) o Preslden"e via-aérea, para a capital, da tarina_"
nhf,�er-se A

nao sen?o, �usto I �a AC�SC QU :pessô;:t por "Boa Terra", os nadadores
.

Seirendo um adia,mento de -quasi 2 horas, devido aso
_

gozo desse lU'.evileglo} ,a I
.ele .. deslgnada �s vesperas Jorge de Menezes e Mário -

, nao ser para o eXel'CICLO

I
da prova es,portlva e entl'e- Noronha que como se sabe �on.d-iÇ.Õe� do .t�mpo, �oi"""dado o tiro de saída às 11 Jao:ral,

pleno e perfeito, da. missão guc.� no'_dia ime.diato à s�!1 foram os' 1.0 é 2,0 colocados com 7 barC'os cruzando as boias de safda todos na ãasia
n?bre e pro<;lutlva de. cro' ,reahzaçao. sobA pena �e :fI- respectivamente da elimina_ de conquistar Os primeiros postos.' ,

n.lsta,s esport�vo�, a Dlr.et.o- cal' suspenso esse dIreIto tÓl'ia aqui realizada para a ' Na. primeira�Atapa, .com 3 voltas. em raia trl'angul.ar,na na AssOClaça'b dos Cro- ao elemento faltoso por escolha dos representantt:;s
.

.......::

nistns, Esportivos de Santa uma ou, mais v.ezes .confo;r- : catarinenses à gigantesco. '�
sendo duas hoias em barlavento e uma em põpa, a técni�

Catat:m�. (ACESC), .por me. arbItrar esta Dlretor��, prova, Boa viagem e suces- MUDARIA .DE NO.ME A escore foi de 60x30, O.s arau ca, o conh�cimento de cada um eram. ,postos em práticaunanImIdade. Re�o.lve: 5,0 -:- Pa�a que se eVlu� So Rão os nossos, votos, PORTUGUESA· DE DES- carianos sagraram-se vice-· 'numa disputa das mais interessantes, pri.ncipalmente a1.0 -'- O.s DIretores es". o ..uso mdev.ldo da perma.- .. , _. , ..
�-. PO.RTO.S -I.-De São Paulo campeões, Danal'e, cestinha '

portivos, deverão fornecer nente não nominal, o asso' chega-nos a notícia da exis- paranaense, foi a que mais "briga" entre os barc.os Ciclone!:! Tufão q�e lutaram de-
por escrito a telação de seus ciado deverá exibir sua �al'- V O E P E L A' tência de ·um movimento, pontos marcou:, .num totai ;'1esperadamente para, fugir da incômoda posição -de últi-
cronistas .. em. . atividade, . d.e. teira. sDcial junto com a entre prestigiosos elementaR de 120 pontos, .mo colocado e po'r bico, de -prôa. o co.111an,dante W1lmar, n"seis (6) em seis. (6) . mêses, permanente. ao r.esponsável da colônia lusa, paulista, .xxx � ..

sob i'ena de serem s.llspensas p,ela entrada no estádio e�-

�
-- .

� para a mudança do nome da PRIMEIROS JOGOS LU- sua extréia em competiqões dessa natureza, pagou o tri-
tôdas aR '�permanent.es" .até portivo.

-

Portuguesa' de Desportos, SO - BRASILEIROS _ Rio, buto de noviciato - a Última .colDCação,,�c,ruzando os bar'
cumprimento. ,d.ess.a exigên- Florianópolis. 12 de ja" ��.�'L..' O clube passaria a ter a 14 (VA) - Com a final,ida- cos ne ta d' '_

b' d h dCI'a, nel'!,O de 1959, .. '1:7
..

'

�

I
d d t L' b "

. s , 'lsposlçao as DIas e c. ega a:
denominação de Vasco da e e acer ar em IS óa os 1 VENDAVAL

.

2,0 - Ficam gal,'aptidas. A DIRE'l'ORIA . Gama ou Cruz de Aviz, fa- detalhes finais para à re:::t-
,o

.

. ; 2.0 ZANGADO.; 3.0 AUDAZ; 4,0
. - . -'. .

�

zendo fusão com o Clube lização dos primeiros jogoS PIRATA; 5,0 ARGO.NAUTA; 6.0 CICLONE; 7.0 TUFÃO,.

COMO ESTA.OR.6A iliBO O REGUlAMENTO DO CAMPEO- . Português..
x�x I �l�o������\�r��l'ae� ���cj; Gonsu.mida a manhã-, veio a tarde, mais. esperançosa,

-
.

Julhq proximo, seguirá.o, na quere?oo o v�nt(:) �ulse. abranqar,. JYl�S, 'J 'ficoq, somente
NAT" (AIAIUUI:NSE lU: FUTEB"L DI: '1'9�.o FLAMENGO NO HEXA- segunda quinzena de feve- Í'l'R

-

C'fÍpeTa'llça, porque recomeçou. a"'s.O'pr�r, cc:im6 o fiiela
., .....Y . .... ·Ii.lnl;, MI: .. 'y I;;

.

�O :GONAL - PERUANO. - O l'eiro, para a capital' portu- anwri(}r.w.�l.te\ Todos os barc(j)S �águâ,; ':Firo: de 'p�epalra-
(Conclusão) vencedor definitivo do tro-' �orça "V1,alor, seráp�l,a Fede-' F}�m(lng?;c. do �io d�veCrá� guesa, os senhore� c.oronel çã,o, ToliI.!Os P.l'Ol�t_os ·p81'ar.essa, 2,a etã ......a:.da r.cO'áta\,' De' ml'-feu o clube que conquistar' ração ou pelo seu Del.egado .a.pos o mupe,r super � Jerollimo Bastos, pres,idente p ..

Art, 25,0 - Haverá para '(3)' vitórias consecutivas .fixaqa a' data e hora para
rIoca, ,rumar para o Peru� do Conselho Tecnjco rlé nuto em 'minuto sobe o ''balão'' c todos·'ó'observàm. Des-

os cl'ubes,' atl'cta's,' ·ju.izes ou 'cinco (5) alternadas, a SI)8, realização ou conti_,·omde dlsputar�,. com ,0 ?�: Atletismo da CBD 'e'o 'S'U- ceu ó "9Alã'O": saída, e l;'umaram para a luta, pa'ra-o ob-
I' d t DISPOSIÇõES GERAIS _

t t t 10Colo do ChIle UmveIsl p"rintendente Moza-"t "Ma"" 't'
'

auxi lares e pessoas 11'e a .

. ·l1uaç�o que, a,n o quan o, '.,.. ., ·A.l:
'

I'
'< L Je IVO, pa;t:.·a. a. vitória que caberia somente.a um mas que

ou' indiretamente vinculadas Art, 30,0 - O clube cujo pOAsíve,l, deverá ser dentro ta.!:Jo" loea,l, lanza". esc.o, chado, O presidente . J_oão
a Fedei'ação, que comete- ,qu9.dro se recusar a tomar' de setenta e duas (72) ho- Rlvel Plate, da Alge}ltma Ha'lelange re'SOlveu enviar a luta er� àe ted.os, Era o espírito esportjvQ!la- brava
rem'· fartas no transcurso' pa'.':te na partida ou se ne-' ras,

.

.

e ,P.en!lrol, de- UruguaI, um a Lisboa e�ses dois, portu- gent(l qo yel,ei.ros 'da Ilha e as maiores expresSões à& véla.
dos jogos de .campeonato, as gar prosseguí-la, ou não Art. 34,0 - Nenhum jo-. T(}rnel� Hexagonal de Fu' gueses, a fIm de eVItar... as

I
de Sta Cat in Ad N p"

.

penal-idadeg' constan,tes do comparec'el' 'ao local desig- gp.dor inscrito, depois do tebal. demoras dos enten.dimentos. .', :ar a, cO,mo e�ar�. unes 11'es, Ped�o Soa-

Código Brasileiro de Futc- nado Rela Fed.eraç�o até' inicio do campeonato pelo x� xx;x .' res, Blhto_!il, Latld.ehno XavIer t;!té\ ,lut�ndo com· o mesmo

�bol.'
.

I'
trint�, {3D) minutos após a çlube a .que pertencer, .po- O. SANTOS NAS AME- SUSPENSA A ·LOJ'ElUA [entusJasmo do extrcanGlo Wnn1nr Silye.ira, Com o' :mesmo

,§ Único - Estas ,pena 1- hor:;t maTcada para o miCio' derá ser transf.erido antes, R�C.AS - E' o seguinte o E(VSAPO)RTIVOA - .ee�ltO ..

, S1�
.

pel'cul'l'Io de 3 VGttas, �,presen:taram-se os barcos na raia
< dades serão' .aplicadas' pelo do encontro será' conside" do término do seu coinprí� 1 l,'o�eiro a ser ·cumprido pe-

- preJi, 1 o a dI' d l"d
Trihunal'de justjça ,Despol'-' l',Ildo' vencido, perdendo os mento cQm o Seu. respectiV:Q lo Sa,ntos, campeão paulis- freire Alvim én�lou Ihoje .

e c' lega. a, ne�'a 01' em: '

tiva e confirmado com a pontos em favor do adver' clube.
'

�:"WI.I ta"çle 19,58, em sua excursão oficio à AD�M SuspEmde:t?-'''' 1.0 VENDA.vAL; 2:0 ZANGADO; 3.0 CICLONE; 4,0
le' sá!'�o e indenizará a Fede.. Art, 35,0 Compete.<J p.el�s Américas: Na Costa do a ,execuçao da portarlU AUDAZ; 5.0 ARGONAUTA' 6 o TUFÃO . 7 PIRATAIA' t 26' A pena de "a"ao das despesas real' a Ent'd d 1 1 R' t E d' do dIretor daquela aU.tar- ..

. '� , ,e ,o
,

. r, ,o -'
.

�
1" IZ .- I a e ,oca prever Q po- lca, con ra o

.
re lano ou

qUI'a, que l'nstl'tul'U o .Con- ,

Gumputall.do-se os flQlltos dessas 2 etapas da r.egata,expulsão de campo nao das � da receit� líquida �iciamento do!,\ campos dos o Sapriss.a, hoje·; 'Dia 18 _ t"

isenta o jogador de outra,s provavel que st;rla arrec<J.-: JOZos. requisitando das au- Na Guatemala contra o Mu- curso E�pol'tivo·MÜnicipal. fICOU sendo as�im a classificaçáa. geral:
Penalidades, dada a gravl- d,ada na part�d,a., ·e Iserá t tOl'W:4des ·todas- as medidas nicip.aJ e a 22 contra o Co- Segunoo' a reporta�m 1 o ....:.. VENDAVAL c/Ad

.
-

N P' O ld
'f

_ Illda l'esp ns b 1 d ri t' , .. conseguiu apurar. o chefe �." ,
. , em.at: '. Ires e sva o

dade da III .raçao, a o a l,l�a o p�- .,.e g.aran la necess�rla� a munlc;icio,:tes, A seguir, em do executl'vo carl'oc'a adoto'u Fertl;:i.ndes - 1..8.9.5 pontos "
..Art, 27,0 - As ligas fi- I'os danos materlalR decol� melhor atuação dos Jogado' _ds'J.ta a indicar em El Sal� .

liad2.s são responsávei.g pelo r�ntes de seu não compare- res disputantes 'e provinden- vador o Santos enfrentará essa; medida tendo:em. v-is- 2.:-0 - ZANG�'D�, c/�e4ro.' Soáres .e, Ari Silva-
pagúmento da!,\ multas que cImento ao local do jôgo, cja!,\ sôbre o acatamento e 'o Fog ou o Marte. Dia 25 ta q':!e, quatro, ,:e.ll'e�ores 1.2-90 pontos.-;

, ,

.

fórem impostas ao�, seus A ,Artd, 3d1:0 ,- Sôm(;):n�e o.·respeito as decisões do juiz ·.a 11 de fevereiro tomará �� ,Camara MdudnlcldPal 11l!pe,.. 3,0 � Ai.UDAZ cjT ';"';d�lí""'�,Xavier e Odi,lon Cont' _
atletas, juiz·es', ,auxIlIares, e11'O e IreIto que ocaSIOne e seus auxiliares, ,pfll,'te nun1 Pentagonal no' raram man a o..: e segU-. .

- ,-�. ,.
1

diretores e aSSOCIados dos prejuizo real ao quad·ro
_
At;t, �6,? -:-- E' facultado, ..Mé:xlc.o,_A 14 ,e. 16 de ?eve- ; rança para que nao..�osse' Ie 813 pontos; .

'.

'. '.

clubes seus filiados_.<·· .. vencida não tocando. a .alte ·.c'Om preVIO consentimento r,e.j.}'.o j'p'�a,!á com 'a B�leção li��� �vante a lotel'la ·espor'
.

4.í1 - CICLONE, �.;:Cl{'rI.os � .Jóse Chievighini _ 632
DA PARTE FINANCEdaIRA raç�o do escore temp9 útil d!l,Federação_ aos quadl'os dQ. I!a.ItI. .A 17 atuará em'D ',. pontlSt, . � , , •

Art, 28,0' - . Apura'A a oe ,lôgo e contribuição afe- vHutantes a disputa de ou- Cun'ca,.u e a 19 e 22 na Ve- �ssa manelr�. somente
..

"

renda líquida de cada Joga, tiva da equipe dará 'motivo tros jogos além dos de cam- ne.zutila,
'

d�po;s de ,apr!lciada a ma�e- • ;,0......,.. �RGQ_NA.B'BA, eao_a9u,� Bele e Ondinaldo
depois de deduzidas' as· ?is' a anulação de uma partida, 'peonato, desde que daÍ. não, xxx na pe)a .lUStIÇ�,� o prefeIto OlIveIra -- 494 PO}lLos;, �,' �

pesaS constantes das ms- § Único - Não será anu- .resulte aum�nto das despe- TAÇA DO MUNDO. DR· tomara um declsao. .

6.0 - PIRATA, ÇD,):U Bilitoti e:. Ricard Dettmanll _
tl'ucões que 'serão b�ixa�as lado um jôgo .por êrro de S'll.s desses.Jogo,s, correrá 196f:).- A)ngjiate1'l'a já é PATTERSONXX: JOHANSSON 445 POJüos"'e

.
. ;. ,....

,pelà Fede·ração, s·era feita dil'eíto, se a anulação beni- �or conta do� mteressados, c;mrhdata a promoção em '
'

_ ,I" .

a seguinte divisão: 40%' ficia,r ao inf.ratot:_.
-

.c.abelldn,a Fede.r!lGão a per- 196..6, ,da Taça do Múnd(., - Estocolmo, 1.2 - "Considero 7.0 - ,!UFAO, c/'YIlmar S�lvel�a e Waldir Dopes.
pal'a a Federação e 6% para Alt, 32,0 - ,S�m�.ente em ce,ntagem, prevIsta pelas Tambem a Espanha cogit� as possibilidades, de Ingemar Jo, ConhootdOS os. V.ellce4ores, :f'Ol'il.m entregueS a Taça
as duas associações dispu- �b:�fut�xtr:�:��nsarlm0!'\a.e ede I lel§s úem., vlgor'E f ld

de- pr.omover o-certame, .

hansson pal'a UJU ejlcontl'.o contra "Dr,· O"mar Cunha" e medalha ao 1 o colocado e medalhatantes, , ',. S 101' S, nICO -:- ssa acu a- xxx '. '2 3 1
.' ..

s

f único. - Quando hou-- podr:;ra _

ser transferida, a de, entretanto, só pod.erá CARJOCAS·. CAM,PEA.S Floyd I1àtterson ao ,titulo mundial para c ,'o e ,o Ilga�es,
ver déficit será este cober' r.ealizaçao de. llma ,pa!tid!k' �er copce4ida desde que o D.E aO;LA A9 CEST0.,.... em jogo/como os, ll1'!lis brHhantes .��,-? __.__.- .. _.:.- --_ .._ ..__ ._.�.

to pela Federação, competmdo a Federaçao ou' J�go pão se efetue 'no mes- .Arra.z,afl,d,(J' tod&s
.
as suas a.Jé o ,.lJ1omento", declarou o em- p I 1 A ( E T Eseu �elegado tomar tal l'e- mo dIa e na mesma cidade advf!l'sá'rias a ,eqUIpe de bo- prcsál'io do pugilista Sueco depois' 'Jl..

DOS PRtlJMIOS soluça0, em que se realizar UIna par-' la ao cest.o do Distrito Fe-
Art, 29.0 - O Clube ven- Al:t. 33,,9 ,_ Qual!do uma tida de c;tmpeona�o, deral sagorou4se campeão

de três dias de conversações que A Iceoor do Campeonato, rece- p�rtIda nao se reahzar, em Art, 37.0 -,- O.s casos não ,brasileira de basquetebal teve, em Goteborg, com o promo-

berá um diploma de �ol1ra vlJ:'tu,d.� de. t!ansÍerência. ,previstos no present.e Regu- feminino,� certame realizado
e um trofeu denomlDa�p anulaçao, ou nao poder sel: .la.rnento. serão . resolvidos sem muito êxito· em Natal.
"FRANCISCO. CARIONI, prossegu"da, ,em ca�o de pelo poder competente da O titulo foi decidido contra

�=-(H11�",,:3-t:!'I'a',_.tr..ans.itório �'tendo IDª,U te.mIl-o'QH, por moJrv..o d.e F�,detaçãp,. ... ti: Seleç- arana�Jl.se e.,Q',,�......_

,";.'
'. �:.':··':�i��:�-;_:?�' ". ., '.. .".� ,' ,.;;' "�-�: -,:::�:;:;�:7��·-��:�'��:)·;-;;)�':éh.:\:"

.

·-.:�..••..,i,··..·.�.·.•�.M;.!',·.::.·.L.:'�.;'.:.;.;.:,":.:":"','�•.•.�.:•...•.:•.'.:.�.'.:..�.:.:'.�,'."'.�"..

'

.•.•,..
·

.._.::.·.·.·.t�.�..:f.:.·.,...•......'_.";,.............•, .•..; :,
..
, :_;.... .

.

;;
,
•.:.;.�.;.:,':..,,!,;.•,.,:'.••

!

,.,:.:�.·.'.·:.•,·.•.,·.�:,.�.t'-.r".�.·.·.:,.[.·."..�.••·.·. -;'_.

;!:;�;,;�:�1 ��,:�:;1L�::_�:i·���í\t:'�!.;}�t��-ji�;:k�}��0;; 1�:�,:���:�I:��}n�:�1�:�;:��:!�:t;:,:úL.:&���·����!������'? �'"
' �','

"

-, ',' :;�',. '���.Cr"·>:. '.
> J/;í��,

guai e Bulgaría x Porto Ri,
co,

.

'Dia 17 - Uruguai x Por'
to Rico e Bulgaría x Fili-

Dia 18 _ Filipinas x Por
to Rico e Uruguai x Bulga
ria. ;
Cada grupo classificará

dois finalistas.

Domingo á tarde em Pan
tanal, foi 'solenemente ínau
gurado o estádio "Frederico.
'Véras", ocasião em que se
defrontaram o conjunto Io
cal do Corintians e o es
quadrão do Ases do Grama
do, que obedece á orienta
cão técnica do sr. Pedro de
Bím. Uma rica taça, oferta
gentil do sr. Romeu Cascais,
entrou em disputa.

,res e :Pedro (2 .penais) Co
co e .Nestor para os venci
dos.
Três árbitros dirigiram o

encontro: Helío (player do
Bocaíúva) , Jader Silva e
Bibi Silva.
As duas equipes alin.ha

ram assim:
ASES _ Baga ; AdH�on,

Tião e Nelson; si,ivio e Cu
líca ; Nazareno (Rubens),
Jurandír, Ivan, Hamilton e

Eurídes,
CORINTIAN� _ Aldo

(SidneY); José,' Osmar e

Hamilton; Pedro e Coco;
Nestor, Maul'o, '�ezinho,'
João e AquHe s.
Na preliminar, el].tre os

quadros secundários, houve
empate de 3 x 3, após estar
o Ases sendo vencido por
3 x 1.
(Colabor"ção de. Luiz A.

da Silva)'
.

pinas,
A pugna, presenciada POl'

um pública dos mais nume
l'OSOs já' vístos naquela lo
calidade, vibrou Intensamen

I te com as jogadas dos vinte
e dois rapazes, destacando
se Hamilton, Nestor, Aqui-'
les e Zezinho, Venceu, a.pós
estar perdendo por 3 x 1 o
onze visitante, pelo escore
de 5 x 4, cem tentos de Ha
milton (2), Adilson Ivan e
Eurídes. para os vencido-

,ASSOCIAÇÃO DOS (RONISTAS' ESPOR
.

TIVO� DE SANTA (ATARIMA

A primeira tentativa para a- Portuguesa de Desportos por >!xt

disputa do Campeonato Brasl leiro e despediu-se -ernpatando com o

de Futebol foi em 1907, com vá, São Paulo por, 2x2, Um ano de"

VELA
Arn�ldo Silv-eira

"

I

U R a
no centro da cidade

• s e
Tratar com Cláúdio

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Em rUmo acelera�o os JreJaratiYos �ara
t Prosseguem, noite e dia, Nos, Gálpões dos ','Ten:éntes"d.o Diabo" e "G.ranadeiros daJIIlÍa" [eçãó de uma agremiação·

em rítmo acelerado; os'pre-· ,. que, ao que tudo indica,' dei-
paratívos das di'!ersas" as- OS -trabalhos prosseguem a todo vapor - A Escola de Samba __

xará seu 'nome ligado ao

secíações carnaval�séàs .para carnaval, local. Esperà1nos;
��,!:.::..� o próximo carnaval. Invul= . "COPA LORD" ensaia intensivamente os seus elementos para pois, que a põpulação do
,'.'" �. gar movimento já se apossou / •

t 1-' 't
""

"'F·lh d C
. ." E I Estreito dê o seu íneondí-

'; � -: 'principalmente dos Galpões uma magis ra apresen açao -''- I OS O ontmente, sco a cíonal apôio .aos "Filhos do
'

':<: .

dos "'Tenentes 'do Diabo" e deSamba do Estreito, co.mp,e,tirá com suas co-irmãs da capital Continente" para que êíes
:1}':,,;,"Granadeir9s da Ilha" que, - " , 'alcance 'a meta visada.
-}: '�.como se sabe, são os prín- - O movimento em geral pelas' associações carnavalescas. Os Clubes da capital e ar-

:<iC;: .::, cípaís respónsáveís pelo- Sl..l-· todo o País, Apesar das cO-I pressiva.
'

1 domingo, último, fato que
redores já entraram rírme

,'::k ;' cesso do carnaval de rua em
ml!N.s dificuldades rínanceí- , De um modo, geral, eon- empolgou toda a cidade, nos prepatatívçs momescos,

',' \:;<i' Florianópo!is, com 0, males- ras, rato-que-ocorre todos.os forme' vem nossa reporta- côm os seus populares ele- destacando-se todos sem
'.';:. ,;'.,'. toso e impressionante desn-: 'anos e contínua se agrava.n- gem observando de perto as mentos dando uma demons- quaisquer restrições, como o

.

le de carros alegôrícos des "L.l·ra", o ""12 de Agosto" o" ,- do cada vez'mais. os traba- atívídades desenvolvidas, rei- traeão prévia do que 'será a _

tacando se sobretudo os fa < '':f "15 de Outubro" o '"15 de,

-

,
.

-

lhos, en1i!etanto,,� n�o arrefe- na grande animação nos apresentação da conhecida ..,
·

mosos carros de mutação,' ceram .em entusiasmo, .es- meios das associações, como Escola no tríduo dedicadopc;lla:t;izadores
.

das atenções tando cada agremiação, de- escolas de samba, troças, ao Rei Mlomo. A "Copa Lord",dos turistas que acorrem à' dlcàiído. o melhor dos seus, blocos, clubes, enfim, no seio por. sua vez, não mede sa-'.

capital catarinense para -a esforços e dos seus, parcos de -todos os círculos' que ím- cnnctos, estando ensaiandoapreciação .de um carnaval recursos para que-seja' man- pulsionam as atrações' de intensivamente no Estádio
autêntic�ll}en,te, original em tída à tradição carnavalés- momo nesta capital. A Es� da FAC, dando ° '"âpronto"

ca florianopolitana, que .re- cola de S!lmba "Prote�idos para uma magistral apre->
monta a muitos _ anos, com da Princésa" deu o seu grl-, sentação.
uma história" bastante ex- to de carnaval, na, noite de Do Estreito virá a Escola

-----'-- de Samba "Filhos do C.onti
nente" para, competir com
suas cô-írmãs da capital.
Para que .êsse obletívo- seja
concretizado, os diretores da
quela popular Escola estão
fazendo 'veemente apêlo ao
povo do Estreito, para que
colabore incondicionalmente,'
e em grande escala, propor
cionando, deste modo, a pl'O-

',' . O.'Prof.'Nilson Paulo não
;

. ;:�:�i se aguentou na direção do
; ;-e;ll;' Instituto de Educação...Tal
i '.�\ qual .,0' Major Jahlir Faús'
: ·�<:i�. tiI!o.' E tais quais, todos oI(
: ;;�»: que- forem 'para .a9�ele car
: ; �;'t�.r, go. e. qmserem dírtgír (J Ins-,
: ,�g�' t!tutD CInDO"� di,rigíram- A�-'

':::"-" tino FIares' Barreiros FI
.

' ;i:�' lho Antonieta de Barros e
•

;:�;��tal(tog outros, antes "o go- QUINTA FEIRA, 15 DE ,JANEIRO DE 1959 ,ROTA'RY' CLUBE: ';�!fif!, vêtno,-.lrin�u Bornhausen·"',---------..----------.;...--..;...
,<;�-vem cujo p!ograma " era all.,s': um,.a veAz o�.:"b-u.s'lo' do' 'Poeta ., c:

!)/.Jl!,nto I!ltn a sep�raçã� co�.-" . , 'homenageia '

c:;h:·"·-Ple1!.a entre Ensíno e politl-.

'"��;,, �à�uem� �:liser c�mprir, ês- Negro, foi reliràdo de seu,' pedestal fxp?e��� to���� ho-,

.se ,,programa, I!-Ii no' Insti- Pela quarta ou .quinta teça em nossa Capítal, tai1- menagem que o Rotary Clube
'tutó.. "está! íf�ziIa!io'., Qual- vez o caso S.e repete. Nada to mais, quando asseveram,

,prestou ao jornalista Fernando
;'quer can4ip�to f,,;,-_reprovado tem adeant;;tdo nOSSOf; ve - que seus autores _são moços

Souto Maior, enl jantar durante
.--......__

.. - .

� e]emd�u.ca�,n·onda�rcul.r()..soe' Paen.sasedqeuedao ementes protestos, daqui que ,se julgam com o di-rei- 'od qual a homenagem .foi exte'ndi- ENTEN'D,IMENTO '. "ENTRE " OS, 'POVOS.
" lançados. , ':�I to de frequentarem nossa a, particularmente, do jornal O _.•

UDN e faz'.f!xigen'�ia> parti- , O veTgonhoso fato repe- melhor sociedade.. , ESTAPO, d�stacando-se os prin- MINNEAPÓLÍS; Minnesota se que os' jovens que assis- volvimento nos assuntos po-,

" ilárias ,em: terJill:0!'! de ques- ,tiu-se
.

e sem testemunhas A' pelieia cabe uma i-nvest1- cipais trabalhos já" realizadós p.Qr (IPSr _' O 'Presidente ,tem ao, Congresso Interna- iíticos, sociais e econômicos
. tão fechada: não' dar aulas : como' das outras ocaSlOei:l. 'g:�ção s�ver.a pa,ra, que se Souto MllipI', em outros Estados 'e Eisenhower declarou que a cional representam "nossas.em qualql,lel' parte' do mun-

e nãõ, sair da folha de pa- Laçaram o busto;. do poeta nao rePItam esses lamenta- e)ll, Santa Catarina, e o apôio in�el'dependêncTã, da comu-, 'esperanças para um futuro do, que têm muita ,impor-gamellto.. .' conterrâneo, no loga,r onde veis como condenaveis ,e constante' às oene'l11éritas ativida- nidade mundial exige. a com- 'mais deslumbrante para to- tância para cada um de
OS,o {liretores. que não d_.o- se encontra § o ãtrastaram acabrunhà<los Ía�os Que .tan des desenvol�idas pelos rotaria-' -preensão mútua e intelig,en- ,dos os homens". nós"._"brarem 11 esplnhl;l... vao paTa Q g.ramado' dó .jardiín. to denigrem o elevado gr:;w no8'. Em-nossa edição de amanhã te de todos os povos para A mensagem, -presidencial ','C�R"""""I-s-r-".-L-'

-�"-_'-

,parl't a ·.rua e. para o livr,o ,L,tmenta'Vel d�priment�, . de çivilização. ,padrão dp. daremos uma completa visão d� que, dêste modo, se possa diz, em parte: "
,.L LANCHE"

vermelho' 'do situacionismo.' ve.l'gon11Os0 q'ue ISto acon- I gente" catarinense. homen,'agem-..r,·otl!rl·ana.
'

conse'guir uma '''prosperl'da- A altO d
.

, '

xt fe'
"TIe NiIson Paulo não sa- , "Eu lamento

-

não poder p 'Ir a proxlllla se, a- 1-

bemos a côl' politicá. Sabe-

T
---- e '

'

.

, l' eh d--
- dtae".reCíProca e uma pa.z jus- recebê-lós 'pessoalmente, po-

l'a clia 16, a -cidade contará com

f
.'

grande um

�

,
" ;'" ',," L rem sinto-me mui contente m�delar estabelecimento especia'-

';i������1:�to, um �nér-. llgO sera 1·' � era'.: -O'. :-. ·se!�'tá�i�sd:e�óm:��fo-Pi!� ���iuep%�i��et���o S:i��: �;:a�� ::�� 6��:��':' !eac�:�po�'ieda-
S b

.

o-
·wis. L. Strauss ,1:I,I)te '; a' ,Reu� men,sagem",. Ao "presentar o 'séll novo esta-

a �mos que ,a �suaf �Xd
-

RIO, '_ 14 _ VA. -:-:, Foi ap1'o- O 'substitutivo; de au.to. ria' d� re-
.

O 'fefh,ido' p,'rº.".'�to,'. poréfu,' re- nião .do Qongresso l\lundial '''o.s delegados, proce'den-, belecimento, CRISTAL LAN,CUE,neraçao 'c�uso\l' pro un a d t C
-

d E I t E l
" '.

J" d C
consternáção entre. os que

va o. on enbl na omlssao .·e co- ," �r, sr
..
_ rne�t.Q,.sabola. i cO,ncede' jcitado n� 0.0.missão a'e J�.stiça, 'da$ Oa:maraS, umor e. 0- tes de 'muitas naçõ�s que se o sr: Orlando Machado convJC!a o

.

l'
'.

I E nQI11,a, su stitutivo ao prOjeto do' a hberaçao, adICIonando porem' ao com 'pare'cer contl'ário do -deputa- mércio Internacional, o Pra- reunem aqui simbolizam a povo para, sua inauguração, às 20

r���é�t� pUg�_!ll',�e °
. n-

deputado. Unirio, Machado, conce-' projeto providências relativas àc dq Bilac' Pinto, eJ'iJ ,cujo entender sidente r(;literou a compreen- interdependênd3.- da comu- hqrãs de sexta-feÍl'>t vindoura, à
S.! •

" '., "'_;' - dendo' aos tl'i,ticultores do Rio re.mis,são dos de,'bitos <los triticU'l- a. m.awr·,'a e" d.a exclusl'va compe- s.ão mútua 'entre os povos e, 'd d d
-

d' 'J
_.

C II 18Nada lhe devemo'"'' nem m a e e naçoes, o esen-' ]'['a e1'on I 1110 oe 10, •
. "'., 'Grand� d.o 'Sul Santa 'C-atari;fia e" te'

- dÓ'" .
-

O P eSl'dente dI'�favores;;. -ilem
.'

obHgaç_(íe�� ,
ores cQm a

.

QI1l1SsaO e r"a'llt-, têc,ncia do PO,der Executivo. Em Seu as na.çQe.s: r
_,..,
,,-

��-------- - ----_�

'n' � .- • ..1'
. , > -- Pa�aná, a liberação <!,a safra de zação da Triticultura Nacional. parecer, 'fê� ver- O nepu'tado Bihlc

'
'

.;.. . V E R B A,' S f [' D' 'E R A I S· rOl';�\us�·.ça'ul_zemos que S'ou- 1958-59. p. into�, "Se a no,ss" pro.I�I·s·Qi·ra CORRUpça'O,· be cumpl'in. seu· dever. E /
r .. '"

'��n!�s:oute�is�:��e' a,os go-

J 'K' SA'HCI'O'N'OU 'APQS'E-'NT'A"D'OR'I'A '.��l���al��r�� e::l�:r-en:f��;��e;!�" ,

AD'MIN'IS'T'RAT-IVA SUBVENÇõES PARA A�SIST'ENCIA SOCIAL
, Como não servirá o novo .'

• •...
'

.

.,' "; clíni<J, s,e não for�m dados os fa- '.
' Abrigo Cristo' Redentor _ Florianópolis ,.

dfretl>r, se não niostrati ser-; PARA J'ORNALISTAS
VOl'es da liber!1çjio da safra, de 58- • _ ,',..__ i�brigo. de� 'Menores Desamp-arados a cargo da

vtdão à po-liticãgem da eter- ,'.�, :
.' ,"

59,' da mof'ittOfià, é da ren.o�ação Chamani-os a_.;atenção dos nossos �t:sociação das Senhoras fte Caridade
n'a vi�ilânc,ia,' ..� �

.
,

�e emprést�mos para a safra de' leitore's para o' artigo CORRUP-
_

Mafta:· , ..

,'
,

,

:
..

:'
,.,

, X X x- mo - 14 _ VA - O Sindi- tndoria para Jornalistas aos tl'in- �9-6o,. por certo q1Je o Ministério çÁO ADMINISTRATIVA, escri-;- Aç!10 Ca�ollca .d� COnCordla - ConCOrdla .

Somente ° Ensino é pre- catQ dos Jornalistas Profissionais ta anos de serviço. , d,a Agricultura que conhece de per- 'to .pelo ,n,08so Chefe de Reporta- 'Asll.o _?e .MendlC�dad.e Sant� Isabel. _ Laguna
. judicado ;com -tudo ISSO; do Rio de Janeiro -teve conheci- Imediatamente o Sindicato en- tQ essa, situaçi\o, .9?terá dn. Poder gem, Fellnando So_,uto JWarior que,' Asslst;-nClfl, ,SocIal da IgreJa de Blgu,assu
Mas,: esperemos qu� -o povo, mento de que na tarde de ontem vióu comunicados a tôdas a� en- E!KecutJvo, as medldas ple'lteâdas assim, inicia uma -análise da que: _. Bl�U�SSU " :

.. :
.

'em � f-uturo muito' próximo_, .10 presidente da República sancio- tidades de· classe do PlÚs, anUn- pelos' plantadores de trigo dos 'três da do 'conceitQ dos serviços públi-' Assl,stencla Socl�l da Paroqma Santo Amar.o

,comp,reenda que'é"PRECI- nou o proje>to de lei .oriundo d? ciando o fato. 'Est1rd'ós s\llino." .. \
.

COso ,pe'rante o povo" O artigo se' d� l.!llperatnz _ Santo Amaro .

SO
.

MUDAR. . ..

".

� CQ�gresso que estabelece aposen-:" ach à-'" pag'n 2
�

.

-

� .ASSOClaçaO Blumenauense de Amparo a Menores
__

'

�---------------------- _---: ----- .:.....
a

__

,

_-'_"--.------ .: Desvalidos _ Blumenau �
'

.

1]- t'
·

t· I t· d'·d' I
'

.

.,
Assoc�ção de Amparo aos Filhos dos Trabalha-

di, te.VIS a 'co e lia ·CUDceolu.a ·oe,. õ.·elmo. SDP. m.luis r,o :::�:ª��;!�:Id:;�::F%���:Ei9·, ;�.;'�,
, II '

,

Bairro da Ju�e:ntude dos Padres. Rogac�oi1istas

JoséR.Ferraz�resi�ente �o ·tri�unalde,conta.s OOs. Paulo I���;��o:nt�\';anç��yei- '��O!�
fM 11 'D'E JANEIRO DE '1959, NO TRI BUNAL DE CONTAS DE, SA'NfA tATAR INA

.

, g��tt�;�:!�?dn���ik�:1�S��!�.�: :���i�������� �::::::
.' .', _', .

.

Círculo' Operário _ Joinville .

'

; . . . .. 100.000
Reporter: inicialmente, Tribunal de Contas dg nos- condensá-Ias, dando o sen- meus- colegas do Tribunal� sa Excelencia sôbre a posi- Colégio Imaculada Conceição de Luzerna

) Senhor. Ministro, :qual foi a so Estado? , tido exato das impressões de, Conta:s local e da eleva- ção do Tribunal d,e Contas, . Luz.erna , ., .

impressão de Vossa Exce- Ministro: Res,p.ondend'o à�
-

Msta magnífica viagem: 'da compreensão' 'do emi-' em ,face dos outros ,pode" Ed,ucandário N
.. S. das Dores - Turvo :--: ..

.fência das instalações do_ suas perg_untas .. procurarei "Mím�ê da amabHidade de nente Governador Hülse,,·ti,,;' res da administração pú-. Escol.. "Domingos Sávio" -: Rio do Sul .-

,---------- 'vemos a,alegria de SitUtll", bEca. Hospital Parõquial N. So/de Fátima _ CeI.
· no inapa 'de nossa terra, a . Ministro..:" O Tribunal de Freitas ..

'
, �

'

.

bela ilha de Santa Catal'í'- Contas não há dúvid_a, � Instituto..Santa �nês (para a"Ssistêneia a retarda-
na. qU·E) 'é digna e deve ser uma necessidade que, hoje dos· mentais) _ Brusque ., , .

visitada por todos os nos- não resiste __ debates'. É· a Obras de Assistência a Menores da Paroquia de
sos' patr-ícios: De início, já' fiscalização· financeira e o" Tijucas,;- Tijucas ,: , .

manifestamos a nossa emo- cOI!�rôle de quantos mani- OJ;m�s' Assistenciais Domingos Sávio -;- Rio do
çã\) pel,a instalação de nos- ,puJam dinheiros e bens-pú-"", 'Sul .

so retrato na Biblioteca do blicos.. na letra da Consti- O,bras de AUJ.paro ',à· In:fância Abandonada (a
_Tdbunat ."de Cóntas. como' tuiçâo. Não é um poder. É_ . cargo da Diocesse de Tubarão _ Tubarão
uma, exaltação da'modesta um órgão" entr.etanto au" Obras Sºciais' qa- Paróquia de' Santq Anti'>nio,
_vJda pqblica q�le temos per- (Cont. na ·3.a pág.) ", .. para Menores aban:donados - Tangará .. �.

,
.

severamim_1;e trílhado. Visi- Obras Sociais da Paróquia de Marari, para, assis�
tamog '0 Tribunal de COI}- . ,t,ê�cia a I?enores abandonados .

.tas, e nos surpreendeu' a ..

.'
OratOl'lo" Fes,tlvo- Madr.e Mazarelo _ Campos

· �ua)�stalação que .- 'l!e nã� �-ANTIFI(ACA-O ,_ �i)vos'- .. ,' ',
'

:
.' ,

_

.. ;

e mUlto grande - ê acolhe J Paralso da Cnança _ Urussanga .

· dora e ,'dentro dos limite·s '

.

,
.

Patromlto AgríCOla de Menores _ Caçador ."
·

--

das neéessidâdes. do' Esta- ,O Re. dr. João. Emerick � Fatrgl']j),to' f\.njo da Guardq, _ Herval' D'Oeste
. do.·A Sua organiza'i�q. tam- de, fi?o?�a. presld;.nte, do Pat�o!1nto N. S: Auxiliadora _ Cal,llP?s. Novos
,bêm merece encomlOS e �resbltel'Jo de

.. flonanQ,p,o- "Soc)edade Beneficente Damas de CarIdade _

sentimos que .há a presen-' hs. teve a gentIleza de .o�c- " C1v'itiban_os , :.i.:......... 100.000'
.ça ,de colegas íntegTos sob reeer-nos ont�m, em

_
vlf!lta· oqciec;ln;de Çivil Brasil.eira dos Missionários da

a:d!_l;eçíj,o'int.é1igente e d!- _que fez a esta red,açao, u�r
"

S�B'�·a;da.I;fl.inília (para E�ue�nd�rio N. f?-de
nanllca O() Jmz Nelson. Hel- OpUSéU!O, sob o tltulo a.Cl�', ,Ji'aJlma de MaraVIlha) _ PalmItos .

· t01: 'Sto�terau com a cola,- ma., ..
.' Sociedade de,Assi'stência ao PefJ.ueno ,Jbi'naleiro

:.bór.àção' per'manente
.
do Na oportunidade de su� 1 .- Florianópo�ts _

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

, Juiz,. Nereu Corrêa VlCe- presença, col'hemos l1inda' �Qclé�ade de A:ssIstencla ao�' Lftza�os e De�esa
Pl'es'H�e;nte, moço yulto e d,e ss. ,algumag informações �., _lJQntra, a LeI?ra '>- Flona�Q:polls ...

:' ..... ,

eX'p�l'lme�tado na,s lIdes. ad- que vêm explicar a sua ati-, SOCIedade EducatIva. N. S. �e f!l-tlma _ Rw For-
mllllstl'atlV,as. O Governo 'vidade recentemente no .que 1 •..• tupa -:: Br�ço do N?lte ..

�. '.' .

�e S,anta Catal:ina está, ,POl', se. refere a' essa,S public:;-, soçle��d�, Ho�:r.)lt�lar Santo �Il:tOl:ll{). e Materni
ISSO" de J_larabens, e, sohre- .oões todas de fundo e cara- I d..de,"Zenalde B�rtaso, (Asslstencla a Meno-

.
'

!)ldo" !J__9l'que .. prestigia _

a 'ter ,evail:gelizadorás. ':�, ,.rés) ,�_ <?hapeco
1
••• :,'. :, ••••••• , •••••••••

,'
••

lhst1hllÇão com o calor que l' - Presidente

-'d'a.
Delegação

1
SOCIedade LaJeana de Asslstencla aos Necesslta-

todos nós devemos àos ór-' ao .1 G.entenário do Pl'esbi- ,-
rins ,Meno�es _ Lajés , 100.000-

.

gão_í;l, emanaaos da Constj- teri2.nismo em Santa Cata- '-'. " ,,"', ". .

..' '. ----

tuiç-ão., O T.· C. de Santa r'ina, o ilustr.e pastor com ,1J!�tP;�...·)''1 ''''f, '
• 6.200.00u.

Ca�arina ê um dos órgãos Ml suas' publkações recen- ,N .. R. - A� ,,:erbas consig�ada� no orçamento da Re-

mll;.!s ,baratos
.
do Estado, tes, "procu'ra. abrir, eQmo pubhca, para aphcaça,o no Estado, represen-

PglS cada �abltante con-, disse, caminho certo para o tam, em grande l?arte,- o' produto do traballlO
cOl:re ,com ,clllquenta .ce!l-, 'preparo daquele certame". . da tla�cac:!a ca:tarmense no �ongresso. _M�n·
tavo�, par!l;a manutençao.". Fala, ao 'Mpirito e cora- da a. Justlça destacaI:' tqdavla,_ a atuaç�o m-

· d� �m� orgao qu.e lh� ec_?- ção' ,dos' 'homens p,ara 'o fat1gavel, na :ue.spectlva 'Comissao, d? Ilustra
nomlza, ,numa flsca-hzac;:ao ambiente necessário aquela deputado Joaqumv Ramos, que, por varias se-

rigorosa, milhões de habi- reunião cristã. '

'1
manas, t! abalhóu até altas horas da madru-:--,'

tantes�' _ ,,,'. Draças p�la gen�i1eza de ,gada. De louvor, na !_l1esma forma e pelo' mes-
Reporter: Gostaríamos de s.ua· visita e de 'sua ofer- mo ,motivo, a at-qaçao do deputado Konder

"cQÍJ.h�cer a opinião de Vos- tI!. _

Rela. '
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O �roIIDlO
Novembro''', T�indadense", ti fator .que está' contribuindo,
"Tiro Alemão", <�Fluminen- para manter acêsa a chama
se Futebol Clube"; loealíza- que gera as tradições floria
do na rua Silva'Jardim, na nopolitanas. A mobílízaçâo
Prainha, alem da conhecida é geral, ressaltando-se o ra
associação. "OU' Vai ou Ra- to de que a gente humilde,
oha",

'

apesar -de trabalhar �âura-
mente durante o dia, .reser-

" MOBn,IZAÇAO GERf.4 va, porem, com o sacrírícío
Um balanço das atívída-. de-um justo repouso, a noí

des em pról de um cama- te' para- os ensaios constan
vál bem organízado ,zevela. tes, até altas horas, com o,
uma total e absoluta con- que será possível a manu

vocação, mobilizando todos tenção.do aconteoímento que
os recursos disponíveis ao lidera' a atração de turistas

�ado do síngular idealismo, J para esta capital.
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