
Caracas é· de, Guerra:

O sr. Braz Alves fala sôbre
a eleição para os demais
cargos da Mesa, e o sr. E�ti
valet . Pires interpela o pre
sidente, consultando se, no O diretor entrou POE,
caso; seriam usadas cédulas CONTA. No seu artigo
separadas ou uma só com tremehrzíu Um verbo no
tôdos os nomes deis candí- singular dando vida a uns
datos. O presidente da casa : sujeitos no plural. Se foi
informa que, conforme' artí-, êle 'quem errou, a revi
go do regimento interno, são deixõu passar, o pagí
ambas as modalidadés, são nadoj- paginou, o impres".
legais, Fo�, então, .

a sessão sor imprimiu e o vende
suspensa para' se procede- do!: vendeu. A culpa, as
rem as eleições para a com- sim, recairá sôbre o lei
posição 'da Mesa da Assem- tor menos atilado, que. le
b�ia, ao que

.

o presidente rã o êrro sem corri�í
convocou, como' eserutína- .Io ,

'

..

Os senhores Aderson Fer- da FEB, quando desconvo o tímas da enchente em Du- I dente d_a �R. dores,"os deputados Orlando. x x x
1'0, Ibany da Cunha Rj.beiro, I cados passavam privaçôesi: que de Caxias; deputado Os VltO�lOSOS, considera- Mas a bronca do dire-
juiz Anselmo de Sá' Ribeiro, professor Ibany

-

da Cunha Lopo Coelho, pelo' projeto dos às maiores personalída- F"d I C t' tor tinha outro motivo:
ministro Nelson Itungria, Ribeiro, pelos serviços em I

que dispõe sôbre o salário des do "Ano Judiciário de ··1' e." 'as ro- .

na .sua conta de leite, do
mínístro Mário Pinotti, de- prol dos funcionários civis I mínimo e aposentadoria Pll;- 19?8", receberao o . Diploma mês de janeiro, pagara 29
putado Lopo Coelho, protes- do Brasil e dastacáda atua- t

ra o advogado; professor do. Mérito Fo):'ense. durante
....LONG.E ·D,OS litros -_�90 .eruzerros -

sor Gonzaga da _Gama ,Fi·· ção em defesa dos servido- ! Luiz Gonzaga da Gama FI- o J,antar p!ogramado para o
do TALHADO ...

lho, Dom Helder· Câmara, res públíeos junto á Camara ! lho, pela construção das 28 PEoximo día 30. na Assocla-

(AUUNISTAS x x x
mínístro Negrão de' Lima e dos Deputados e pE!.l�s medi,:- I escolas em tempq recorde qe çao .�os Ser�idores Civis �o . UI'1

.

-II -

E ainda vira o Migno!li,
Manuel.Barcelos foram elei- das' 'que/vem ..tomanda ,a 160 dias. demonstrando o seu Brasil. e ao qual deverao

_de costas frescas, arriba
ilqs. ontem. as dez persona- fr.en�e ,dê. ,.c':A.�Óc�ação .

dos esforço e empenho comohó- comI?arecer o presidente da HAVANA _. (IPS) _,..;. e 'abaixo, sufragar ude-
!idades do "Ano Judiciário servídores CIvis do BrasB : mem empreendedor na fren- RepubllcaTr,°ib prelsideFntde �� Fidel C�t�o Hder da revo- nlstas para a Mesa da

\. de 1958". Os jrabalhos de em favor da classe: juiz te da Secretaria de Educa- Supremo una. e er....... , - _. -

_ � . .._. A".sembléia
votação foram feitos pelos Anselmo de' Sá Ribeiro•. pelo' ção da PrefeitUi"a Cio DLStri- o governa<!or da CI�a.de e lüção .qhl.e."l'-à:rr�bou o �:Sl �Ós clichês do arquivo
órgãos de publicidade des- seu despacho �ejeilando a to Fed�r!l.l•. resolv.endo o out!as autórídades CIVIS c den1lEt(�lgenclo Batista. foram postos fora. �.

<......::::5-'-:::--«...:;;,.�::::::::::::::, ta capital, e as apurações denuncia que enquadrava o grave problema dos exce- mtlítares. .

declarou �que, a -seu modo X X X
.' . foram realizadas na sala do "Diário de :Noticias" na Lei dentes' p�s escolas p�á-i

-----

de ver oriovo govêrno de O ilustre presidente de

I_�. ft·�...m Comité d.e Impren.sa da Jus, de Segurança; mínístro Nel- rias; Dom Helder Camara. Regressa ao Prata C' 'b' <,' _

+d '.. _ ·p'rB, falando à radio, de=-:
:.L. . �� tiça dó Distrito Federal•.com son' Hungria. do Supremo por sua. inici�tiva de prp- . u_ a. �,�B:.q, e;r� manter re

clarou que' o acôrdo 'para
;;iI�_=IiilIi;i;Iíi'�'';;;"w'-_'_� a presença do desembarga- Tribunal Federa�. pela defe- mover a reformá. agrá!-,ia; ..MIAMI. 2, (UP) - o presidente laço�s- diplomáticas .com ne-. a Mesa 'era circunscrito à

dor Bulhões de Carvalho sa do dispositivo que tixa: em ministro Neg.r-ão df( Lima. Arturo F'rondíái da' Argentina en- nhuma ..ditadura": tndican- Assembléia.
.

TAC vicé-presidente do Tribunal 18 anos a résPõllsa.b�lidade ti_tular da .Pª�ta
.

das '�e�a- cerrou hoj" sua visITa de doze dias do, dêsse �odo,' que Isto Dai porque preferia
C'.RU'7ErRO do 'SUL de Justiça, do professor Can- penal do menor: mínístro çoes ExterIores. pelas gran- aos EE. UU .• partindo de regres- t

- bé
- ".

f
"

U·
._ optar pela proposta me-

� dido de Oliveira Neto. Pro- Mário Pinotti titular da des obras da cidade quando 80 ao seu país. Como o prlmeiro
am m se .re ere a niao

nos vantajosa. I
�

. lIgimeia .' -curador Geral ,da J1lªtiça do, Pasta da Saúde.' pela gran- Prefeito e ·pela cr.iação da: avião a dec\)rar do novo aeroporto _ .$ovi�tica.,_.
_ x x X

.
.

..• , / Distrito Federal e �o juiz de. obra de saneamento do SURSAN;. Ma:Quel Barc�los_;. interl\acional de Míami. !' DC-6. O líder � reyolucionário Assim, ficando com o
R. Eelipe Schmidt, 2it- Claudio Viana de' Lima., territ<?rio nacio!,1al e de com- 'pela_ const:tução do HoSpit:a.! I

das A�.rolíneas Argentina decolou éubanõ fêz essà dej:;lal'ação presidente enquadr:ado, o

Fc:mea 21-11 e 37-00 Advogado Aderson �erro:, bate as endemais. salientan-l!
do Radialistª e". beneficios I

às 15,12 hor!'s. rumo a Guayaqu;I., ,. -

� PTB perdeu a Mesa, na
<'

pelo Plittrocinio gratuit<? dé do-�C' �índa a iIIlediat� a�- que ve� �resta�do á classé A escala se�uinte �el'á em Santia- em ��a: 9!ara, �o,se:� e_:n- .

q\J31 se 'REPIMPOU a
_______

•

_._....,-o__ inúm���s_.:a�os_d_,e_p_ra_c_m���__��sJ':��Ia .que. prest_ou as ��'i do!! radlaJll�tas. C()Iil� pr.esi- l go do ChIle. �__._.__
.

tr�vlstado pelos JornalIstas. f UDN ...

�. iniul\sr,H'VÊNÃL·-�-,-,.
--�.--,----..�.-�.�.����-.-�.--�- (---- ��--_ .. -,_'_-----1

lS'crelendo sôbre a'·XI Convenção Brasileira' de Farmacêulicosl
iii A notícia de"- que Florianópolis fôra escO:- . tão importante certanle, o que poderia talvê�. Confundirmos o- enunciado CONVENÇÃO gistro dos anais científiCios nacionais; da; o con- •

.

p lhi�a para a reali�açªo da )ÇI Conye�ção Bra- ac-on�ece.r, - 9uiça nos atreye.ssemos. da�o .0S .� sinônim�_de convênio
..�cord.o v�r�al ou es�rf trcw-�nso dq s�u caráter OfiC6S0, e do- ap�rtG 4a- •.• sile�r� .de Fa1'maceutlc0s, f.CJ, pára no;;, yelh.o bre�s CJonhec!�entos ad9u

..
IrIdos pela �eltura to. r;eu;n-!ao�para modiflC.ar mstItu1çQeB SOCIaIS do ir Convençao, qVe 1<!�r�l.J ate ser_ suhye�cI-O- II1II

-,/ botIcarlO [;pC!sentago -da.s hdzs da proflssao. de'·hvros dos mestr�s. e pratIca de uma v!}ltena ou polItlcas,. pact:o', etc., etc .. com os terIl!gs n�da pel? Est.ado ooftl {lma.. cente�a de mIlhar ..
mas sempre. mtH?ssado pelo. wog�S9 da �ar de ano$ de �abol'i�tor}(�, apresentar 9ue.stao ca- CONFERENCIA ou CONGRESSO. -;- reunlao ."de· �,uzelros� Je�posslvelmente, pleIteará major II1II

• mácia motivo de grande satIsfaçalo; ém VIsta paz de SUSCItaI: Interesse OU despe;rtar a pre- OU conc1av.el de elementos de reconheCIdo saber. aUXIlIo do Gcverno Federal ... r . ..
O po�ivel e prov:�ito:!,�; contáto Qom renomados ctosa .atenção dos con�p�cuos e -doutos conve�-. para d,iscutir as�untos ci�ntífi�os ou q1:lestões

�, .
Apreciemos a Convenção, cá de fóra, como II1II

• mestl1es que.· aq�l vmar!l..... yerdadeu'!is.e elo- .

ClonaIs; mas; ao contrarlO do5iúe�sup�amos de suma e real Importancla. .

. cUr"i9So eSp'ec�ador... .- ..
, quentes expressoes da clerrcl� farmaceutq:a, Os e esper�va�'os, a XI ac�nve�çao BrasIlelra.de

_..', .'._
. Comecemos peJa organização do seu progra- t.• quais. conjuntamente çom f!S do�tores ca ,,da F!lrmaceutIcos, levada a �f,elto, e� a no�� ça- . �ao: !>e. tratava _pOIS, qa t:;eUnIaIO em Flo- :t;na, em o qual não se denotava o mínimo: in-. II1II

• terra. -por cert<i) nos pr.oporcliOnanam..
no deco.r- pI�al dê 17 a .24 de,..Janelro ultlmo, nao ;ora, .

rlano.p,O!IS, de �a ConfereI?-cla �e mest�es da
. t�r��e. pelo desenvolvimento da ciência far:- '"

rer do certame, c1�ras luzes· ao nosso ob�o ��al. u�, �ertame qu_e�el?resentas�e .ppri!cIosa" Farmacla Naclo�l,. p�:t;,a �hscutIr questOle� ou . -:macelj,tlCa .. Mesmo' t:empOJ não sobr.;;u-ia para. o •" entendimento de sI.nceros e ��yotad�os çrentes. utIl. ,patrlot�ca e benem�p.t� contrlbu!-�a� para assuntos da r�e.:çt�r, ClenCla. e SIm. l!ma Sê�. ,_trato de assuntos de tamanha impcrtãncia •. VIS-

p�tes
.

da dIvina rehgIao' de l'1nortal o dtese.nvol�lffient(). da clenCla farmaceut!ea em
.

/mana Fa�ceut.Ic� , pa.r�. �:atar de, .m�eress�s. to
..

que a mór par.t�, for. e
..

m

...

pregado em dlver- II
• �o?

.

.

.

.

. ",
;.. _.

.

o' nosso paIS, çom real aproveitament;o para d.a classe � m�ustr�a. respectIvas; �aI a Injust�- sões.·ballq.uetes:pãss�ios e
.

. _"
,- melhor aperfeIçoamento da Farmacopea Na.. lcaqa raz�aJ) de te<r"sldo"9aç9nt�clmento c\Oonsl�''''' , ,,'

C'asa fosse!n(')s convidados a· poartieipar. de
.

cional. _ '
'.

.

..•. '. \<_" " .•. :,.,.;, '� i; .'1:" : ,géradofcqnio .ilaé{ueles' ,mérec�dQfes até de re.-.

•.-,�•.; la"
---_-- .... ,. !&"���_";��?::,.•.".�.:.:.'•..

'
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J() liSTADO" O MAI�, ANTIGO DlARIO DE 'SANTA C�TA:lUNA

<,'
,

R I M,A S SEM P O,E S I A--
I

Amando-a mais do que tudo,
Tão discreto, triste e mudo
Vou sofrendo e disfarçando ...
Não silenciei por mêdo
Mas há segl êdo e segrêdo , ..

E em segrêdo ando r$ãnâo ....

Assim, meus .dia�>contando,
Enquanto os dias' contava,
Desesperado esperava
Que êssé amor fq�S!t passando ...

t. _,' !,-r" ��. -: �

f

.

Tudo fiz para esquecê-la
Fugindo para nãü vê-la,

,

Torturando o coração!
'Mas .. " coração nunca pensa! ...
E f� voltar, à ,"querença"
Quem fugiu da tentação!' ,

r:ena ver o que se passa no P.OVQ calçamento da
As ,pedrinhfls dos arabescos estão sa:ltando •••

Já existem muitos .buraquinhos pot,. alí,
, O >pior é que não. se dá ímporjâneía ao fato.

,

Os repa�os',d<fvem ser feitos já e sr não o-fmerem,
será tarde d��ais. I

, , 'Fi.ca aqu'i .O 'apelo,
_dó' ,Ij::stado.

Vende-se a rua Anita G'a,
J;;iba�i N. 2,8 ,deso,dullada.
Tratr",:r' com' Octavió

.

Fer.raJ.:f
na Confeitaria Chíquínho,

'

FORRÓ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTAUú" o 3
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Florianópolis, -Térça t�ta, 3 de FeVereit'o' de 1959

Uim;rr�g;S�;��a�'fli;i;fp�iii"'"�Uj�!\::�J�����f!;;'''·
..

·i·s�·eÁç"ãO dO en si·no
flGrmal no país .

Nenhum ramo do ensino administrativa, as escolas tuadas o Distrito Federal,
médio teve ascensão 'eqrl1va- , estaduais possuem- maior que só possui normalistas
lente ao do ensino normal, I índice de proressõres primá- em seu professorado, e São
cuja matrícula de 30.457 alu- i rios com habilitação profis- Paulo, cuja taxa de' não
nos em 1949, elevou-se a j sional. Em São Paulo, dos normalistas é -de 5%, o cor-

77.857, em 1958, isto é, um 31.87!} professôres primários, po docente municipal do
acréscimo de 15«1%. I

apenas'0,2% não dispõem de ensino fundamental' comum
Embora o incremento 01>- diploma do ensino normal, é'integrado por mais de'80%

servado , rio último decênio I seguindo-se a Bahia, com de professôres desprovidos
-tenha sido superior ao dÔ9,ro .2,8o/ó, Pernambuco, com de diploma do ensino nor

do efetivo escolar existe:pt� !>,8%, até Mato Grosso, cu- mal, nas demais Unidades
em 1949 os dados coligidos ja, percentagem atinge a .. da Federação. ,

pelo Ser'viço de Estatistíca 80,6%. Nas escolas partícu- ,O maior número de estu
da Educàção e Cu��urp. Indl- lares, o número dos que le-' dantes do, ensino

�

normal
eam que o corpo docente do cionam sem certificado de concentra-se em Sao Paulo,
ensino primário fundamen-I conclusão do "curso normal com 21.455, seguindo-se Mi-

,

tal comum é constituído de alcança, mesmo no Distrito nas Gerais, com 9.713, Rio
44,9% de professôres que Federal, , a 77,5%, apenas prand"e do Sul, com 7.258,
não são normalistas. ,I suplantado pelo Rio' Grande Parana, com 7.069, Santa Ca-.
SegundO a dependência-] do Norte, com 82,8%. Exce- tarina, com 6.514,

.

P,ernalll-
,

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

buco, com 4.131", ,Qistrito Fe-
-

! 1 ,

G S O
deval, com 3.8�77, Rio'. de

( L U B E D O I E',' DE, ,A O 1 JaneirO, com. 3.15'7; Bahia,
CQm .3.0,06, Ceará, com 2.348,

c, O M' U 'li I ( A-' ç A!"" O até Sergipe,'com 102, acima

n. 'alpenas dos Territórios de
Rondôniá, Rio' Branco e

Amapá. �

Em 1951, concluíram Õ
I

curso _19.389 normalistas,
parcela muito �eqúena in-,
corporada ao magistério, em
face dá responsabilidade, de
alfabetização .de eêrca de 13
milhões de crianças em ida
de escolar.

A Diretoria do Clube Dôze de Agôsto reunida, to'
mou as seguintes resoluções, que'vigorarão para os {es

tejos earnavalescos :
'

Sabª,do (7) - Baile de abertura no Dôze
"

Domingo' (8) - Baile no Dôze

�egunda (9) - Baile Infantil no Dôze
Baile no Peãia

Terça (10) - Baile- no Dôze
Os bailes começarão às 22,0(\ e o infantil será das E' O" m!i11s ,'alho[5,00 às 20,00 horas. " a ..,

, PR,EÇQS
"

, LONDRES, 31 (U. P.)
MESAS - No 'praia uma .noíte Cr$ 150,00 ,O govêrno anunciou, hoje,

No Dôze uma noite " 300,00 que deseja um comércio u-

No
-

Dôze, três noites " 600,00! vre em ,tôda a lj:uropa e

OBS�,-_:: -A mesa p.or uma nõite" só será acredita qll�, nov� conver-
,

.

, ªações põderão resolver os

i'f "\ren4id'3- 'àt'}>artil' do.. "dia ,6::';(seis) "-:-'� !�QQ , .. _"�_ ,<�' -abstáóulbs."Foi...,ê8te. o ;ponto,,"'.;,. 'fi()ra�:"'< � -'-;;_;>,
'_ '\ '- � ,. l-,,,�. , principal oe um relõríe do

, ;'* ,G�da -sôéio só,,,poderá ãdquirírfúina� mesa. govêr.n9 sôbre 'a, ruptura, no
R6LHA Cll$ 350,00 por noite. ,

ano pa;s�ad9. das conversa-

, CONVIT,ES _ .

ções destínadaa ao. estabele-
, .... - .címento de uma zona de co-

Càsà] Cr$" 2.000,00 para tÔ9,ll's' as noltss.
, mércío livre" entre 1'1 na-

Cásal 'Cr$ 600,00 .por uma noite. cões. O relatório foi redigi-
Individual Cr$ 1. 500,00 'para tôdas as noites. do por Reginald Maudling,
"d I C � 500 't presidente da delegação in-índivI ua 1''11' ,00 para uma noite,

glesa. A eonterêncía de Pa-
Estpdàntes' devidamente credeneiados - Cr$ 800,00 ris fracassou quando os in-

para todas as noítes. ",
. gleses reeusaram desistir das

Estudantes devidamente credenciados - Cr$ 300,00! preferências pa�á. os mer-

para uma noite. ! c�dos'� produtos d� Comu-

A posse da mesa não dará direito à entrada sendo nIdad� Bdtânica., Os c«?n�i-
,

,. ',,'. _

�
� '.

' . nentals flzeram a aeusaçac
nécess3:rlo a carteIra e o talao de mes (ou anUidade de

j de que os ingleses deseja-
19fi9) ou o ,convite. acompanhado de documento compro-

í vam o melpor dos doia mun-

vador da identidade
I
dos: livre concorrência' na

RESÉnVÃ -

'

Europa e pr?tecionisniO den-
-

d' 'b' d à 7 h ..tro da Comunidade. Maud-
,1.(\) -::-_As �enhas serao

.

istrl Ui as s ,o�. ?ras I' ling criticou tal critério .

......
do dia,30 de Janeiro t: a venda será IniCiada

I Alegou que 'os continen-,,'
às 8,00 horas.

'

•• tais vêm a p e nas bene-

2.0)- O pagamento será feito 'no ato da -aquisiçi};ó. fícios da Ingla_!;erra deriva-

3:0) - Os' convites obedecerão às exigências esta- dos d� pr�ferencia �entro
, . , �

f 'd d 14 à da Comumdade e nao to-
tutarIa� e so serao orneCi os as ,00 s

mavam conhecimento de
, ,,1'1,00 ,horas do dia da festa. suas ,obrigações. Déclarou

4.0 _;_ Os convites só poderão ser fornecidos pela Maudling que a preferência
S'ecretária. , dentro, da Comunidade Bri-

il.o) - O convite não dará direito a mêsa que será tânica jamais f�i o�stácu�(l
-

'para a orgamzaçao d3

�

,paga�a parte.
, . Cooperação Econômica Eu-

·0.0) .- A compra da mesa tera que. eer feIta pelo l'opéia, à qual pertencem 17
próprio sócio ou seu dependente, podendo Dr, ,nações, e que os ingleses
entanto a senha ser entregue a qualquer pes- l;lcham que não l�es é dada

"sôa uma vez credenciado pelo associad{). Justa vantagem sobre � qual
,
"

. . . "versaram as conversaçoes de
7.ô) -" Sé,s,el'a .permltldo quatro cadeiras por mesa. Paris foi o- da harmoniza'-

DETERMINAÇõES - cão' e coordenação da poli-
1.0) - E' rigorosamente vedada a entrada de me- tica interna econômica e

no�es nos bailes noturnos. ' ,soci!ll, segunqo Maudling
, ') _ No baile infantil não será permiWlo uso e!Cpos: "Os pontos salientes
....0

•

o
sao em verdade de conside-

de lança perfume. ravel significação. Mas o go-
3.0) - ,A carteira lSocial e o talão do mês (ou anui- vêrno de S. M. não acredita

dade de 1959) ou o convitE"'serão rigorosa- que haja solução mediante
mente exigidos à entrada. egociações num anl'�iente

4.0) - Os portadores de convites terão que apre- ��u���r�m �eterminaçao de

sentar documento de identidade. ......__,..........,"". •

5.0) - O baile do Departamento Balneário (Práia)
• regerá pelas mesmas instruções.

� (i.o) - Os cartões de frequência não terão valor

para ° Carnaval.
C41' BAOARÓ • fONE lIOf

ONIBUS' - , 4NTIGO DE-PÓ�I"O OAM.4HI
['ara o baile do Práia haverá ônibus em hOras é pre-

�os a anunciar oportunamente.
SERA', RIGOROSAMENTE PROIBIDO O USO DO

LANÇA PERFUME COMO ENTORPEGENTE (CHE-
RETA):

"

'

,Aconselhada" pela prática a I?iretoria exç.Jarece os

seguintes ponlos-relativos ao Cal·naval: .

'. 1 u') - Nao serão atendidos, no decul'io OOS bailp.<;
"

casos de esquecimento de carteira social
,

(Oll ,t, mensalidad,e).
2.0) - Nãb ,serão atendidol3 no decurso dos 'bailes.

pedidos ou aquisições de convltes-ingros!!los
3.0) -- Xão serão, atendidos pedidos de ingress(\�

a fororrafo�

SlT,RGE UM CON:F�;'O
-

NOVO EM nEFRIGfjRAÇÃO ,,

:'�COHSUL JUNIOR" -

-'K _..l.
� -...

SUA ASPIRAÇÃO &EIXOU '"
DE SÉR UM <SONHO. ,'.

'

#lCOISUL-JUIfIOBÍI,," \

PARA seR USADO' EM, ESCRITORIOS" ;-"""'O.FÚCINAS- PEQUENA�(FA�ULJAS BARES DOME'S'Í'ICOS
SEMPRE QUE -HOUVER PROBLEMA DE ESPA"tO -PRAIA E SERRA _;

,

CARACTERISTICAS",,'l'E'CNICAS '"
,

RUBRICADAS PELA, FAMOSA
l\�"ARCACONSUL ;,,"," � ",<;

,�

",·üttttfbIDOtiS", AmHtlzlDos
COME'BCID E 1100's lÁ;,
fiE.tlARO STEII'S� A.

.......____.......,_.C:QJS.ELHEIBO MAFIA,.47
. ........,;..",�.......,;_��,..,_�,��._I���""r""'

Os vereadores eleitos ii Câmara Municipal de Flo
rianópolis têm a honra doe convidar ás exmas, autorida
des civís, militares e eclesiásticas, á imprensa falada e

escrita e ao povo, para a instalação solene do início dos
_ , > ,

,trabalhós da, novà le-gislatura, a realizar-se no Paço Mu- A matricula acha-se aberta a rua Salda-
nicipa-I, ás 19,3Q�horas do �ia 4 d� Fevereiro. ' nha Marinho, 34 todos os dias úteis.

-

Curso Corré�ondente aos grupos esco-
, lares e prepara a'lunos para os exames' de ad-

i , \ _

missão ao Ginásio e 'Escola de "Comércio.
Professores -es'pecializados. ."

Diretora: P.rolessora MARIA, Mi\DALENA
DE MOURA FERRO

Fiseàlizada pelo Goyêrno F'eà'eral
Rua Marechal Guilherme - Grupo Escolar Lauro

Multer
"

Instruções para o Ano Letivo de 1959
Exames de l\.dmissão ao Curso Comercial Básico
Inscrições. ,� "primeira quinzena de' fevereiro das

17,30 às 21 horas',
"Exames : 16 il.-20 de fevereiro, às 19 horas

Matrícula para tódós os Cursos
No decorrer do mês de fevereiro, das 17,30 -ãs 21

hora'l! _

'

A ESCOLA TE'CNICA DE COME'RCIO "SÃO MAR-

_ MIN1Siliô DA VIA(iO, E �BRAS
� '�ll(AS -,

,

� ,

DepãltMtlellb 'dos (orreios e
, _ i

, felegráf05
'COS", funcionará no ano letivo de 1959, com os seguín- O Delegado da Escola. de Aperfeiçoamento dos GOl'7

, res cursos: I
_

reiOs e Telégrafos nêste Esfàd'o faz público .que a partir
CURSO COMERCIAL BA'SICO -'- em 4 séries, equí- do dia .primeIro de fevereiro do corrente ano estarão

valentjl, ao C:(I1�Sb tinasial .abertag nesta Capital, na séd'e da' Díretoría Regional -
CURSO TE'CNICO DE CONTABILIDADE - em 3 Praça 15 de Novembro - as inscrições para os exames

--series, -çlfOi\1'àleYl.te ao 2.0 ciclo do curso colegial t de Rádiotelegrafista, de Rãdiotelefonista 'e de Rá"diotec-
_

CURSO T�'CNICO DE ADMINISTRAÇÃO I nico Auxiliar. �s referidas inscri;çõés serão encerradas
Em série única permitindo-se a matrícula somente 'no dia quínze do mês acima citado."

,

, a" alunos que possuam o Curso 'I'êcnico de Contabílída- Florianópolis, 26 de janeiro de 1959
de completo. , I.-.� ,

'

Florianópolis,. janeIro de 1959 r-, Antônio Taul,oi� "de l\:IesqultÍl
Hilton Prazeres Delegado da -Escola de Aperfeiçoa:mento dos' Cor-

S-eeretário c-eios e telégrafos ç •••

,

�'

TELHAS. TÍJOLOS �
�

CAL E AREIA
I R M ÁO 5 BITENCOURT

VENDE-SE
Um barco de recreio a

vela completamente equipa
do, po:' preço de verdadei
ra ocasião. Tratar na Casa
Lopes, na rua Felipe Sch
midt, 23, ou pelo telefone
3235.

YOI PILA
Jauro D. Linh' :l'es
PreSidente

Fernando Luiz �'de Car"alho
SeÇ.retâ�ió Geral

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'O ESTAD01"0 .MAIS ANTIGO OlARIa O)i: SANTA CATARINA
. "'.

. _'

-�';
.

r.

�praTiaa..•. a.�,:f2tJC2;'Qmra!i.. �: ctiír;jvd/ .

.' >
�

, ..

...t· ..
'

,

,'�.'
""

......

• : -:'
I

.

-

� a roupa 'anatôml'ca';'
.

para' Q. ho·níem ,l11o�.dern,o
R práticâ ... já está pronta para você usar.

� econômica ... custa, menos. em rel açã o '

. à's�a áita qualidade. É elvgante ... deSenhada'
,

e cortada por modehsta de renome .

. Exp!'r}m.ent� _hoj,e mesmo sua .no va
'

. roupa Imperin], Extra. �erá um sucesso.
" 1

.

Porque ,'.

Imperial Extra não é'l"oupa feita
� é roupa l.cm fcitat

_.� '- -"-

• Fabricado com tecidos e oviamó'ntos de.

. - luperict' quclido I», pr.i>. a"coll�ic/.os.
• Corte lOOG/o t'lI1Qt�mico,'mi::�s ,.o"f.::.rlóve.

(

.

• mais elegent",. .

• Conf€Ccion"1Jo em a"r,tr� t:Jihes ('curou,

.hédio. lonCo e e,dfd !o,!"O e' em 32

'tom(lfIh.o.s difdentes-., I
.

• Goront; a Par li-m·.1 in, 'li :'r;J e,'_',,;C'(" rs
.

do há 35 unos, no riJll.o· c e ve.l,,';r,'"
/

,

r/'-'"
'�'"

'""

DJSTi::1,� t.:: DOR .

:MAGAZINE t-{OEPêKE

1· •

\ "

Ruo Protes. 374, e :QQ Pa:vio

R. Conselheir(j Mahtl�, '60
, . ,

.

c
'" (UHRO _

' >
'

"

'\ .'
,.

-,'
"

"j,: ,

�

"
"

'I.
" 'i.,1I;;W__••
t-AMl)R AMJ>R

'

.

COM MAIÜSCULA,
, EM TÔDAS Ag {'HI�

, DiVERTIDAS VA
'

,COMU)lA f)õ AND � •
. '.

l' ..
....

;;; \
...

JOHN""PAYNr tEMOR! OCUUO
-

, .,: I

(HIDDEN flAR)

Produzido,II-9�,.-,
-

i,,_pA<iO!. ce��AIl NATAtI! ',NNt
,

KNOX NAGEl NORWICK NEYlANO RÓBER1 st. AUBm C
.

HOWARD L f,OHN II

, ,�D�. '

. Dirlg'<lo por ANORE OE: �OTH
"

I

\ " I�.)
',' ._'J} '" " ... , ; �U! 1.'.,:_ \t,� ."f�,!I�.. 1''''' 111(."", ... 1.> Uc',Nl

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

, C l N E
"

G' L·Ó 'R I A 5.a.�f E 1 R��·A:::'>��';J:-{ "O'sôtessômáxilno daJemporada ,,:, . ..
A '10' Ttr (EMIURY FOX - �PRESENTA '.

��

�/ ,��.

".
'-�, �-',

!
.

'�i'
-

\ 1 ': "

I, _�". '1
'.

,

MARlON BRAM'DO -_ ,MONT-GOMERY -CUFJ ·_AtfMARTlN.�HOPELAN6f'�jMAY:'BRITl·� BARBARA RUSCH
\ '.,--� • �

•

j"
" �

• .'.r" ,.
•

'

� :. �.' ./' ;', '.'� M.,-", ".
,_� •

• !., .

-

-

'.
.' ;..nrK lIIf .

.. .

�
.

t
•

•

•

•

•

�
•.

• '.

ii" ' : . •. �.�. '

r:

'\

',,�..... -. -.;-{. - � - -

i ,- �' '.7", U'J .��. ;,:',
.,' .�.
v I

�

',>

" � em:":'" -CinemaScope -(, "','. -. -....._---..-..-----"""""'""�����

./

•
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\
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"U ES"'AUú" SANTA CATABINA

A SEMA'NA Q UE PASSOU II
'.� , . �

Se o OIUME te infeli
cita, aproxima-te da CON
FIANçA...

"

NHA, completará amanhã
/

sua data festiva. !!lu,
,

atra
vés desta coluna, antecipa
damente, envio meus efusi
vos votos de felicidades para
pessoa tão querida; em meu
círculo de amizade sincera.
A você Quininha, o meu am

plexo da maís alta satisfa,
ção, almejando que 'esta sua'
alegria, seja, sempre, 'durâ
doura, pois você é índíseutí
velmente, uma INTELIG�N
C,lA e sabe com grande
CLASSE, ser NOTAVEL!

-
..
-

DR. Dm CHEREM
Com a indicação do Dr.

OSMAR CUNHA e expres
siva. votação da Câmara Mu
nicipal fOi,.eleiuL e empos-

'-'sado na"manhã de .sábado
(2'4) do mês :findo, .no alto
'cargo de PREFEITO"DA CA
p;r1AL, o 'jovem' e t-a.!el\tosO
VEREADOR DR. DIB CHE
REM, a quem a coluna social
cumprimenta, almejando fe
licidades perenes" ÍlQ desem
penho do .alto mandato con
ferido. p.t\RABÉNS NOVO
PREFEITO!

A LOCUÇAO DO ANO,
Aibil Barreto, está cada vez
mais, notado. Seus progra
mas, agradando' totalmente
ao bom ouvinte e de fino
gôsto musical.!.,

-
..
-

-
..
--

Sábado no horário das
18,30 horas, apresentei o

Programa MIRO MORAIS e
a mGT SOCIETY. A Rádio
ouaruíá, 'é ,a emissôra que
transinite o agradável pro,
gra,!Da ,�o ':meu 'amigo e

AFIRMATIVAMENTE: O
brotinho mais lindo da Ca
pital. Seu nome? MARGOT
P. DA LUZ. De acôrdo?
Claro!! !

grande 'cronista. Alô
-

Cdeiu": -, .-

ma!! , I .

'É cOm a máxima satisfª- Uma, ',. Elegância' ,e Cava-
- 'ção, que registro Oi ,aniversá- lhelrism() da f'refeitura Ma
rio de uma grande. persona. nicipal, sr, OSWALDO MEl"
A crOnista e amiga ,�UINI- RA. "

-�---

,

"

.q.$AN�U;E li' A V'IDA�
'TEM REUMATISMO 1 PURGUE O SANGUE DE PR EFE.

RENCIA AO ESTOMAGO

.IA�'·�tJl:"-]r�JO m.",vllhoso depqrativo d() ",n"lI" unico r"col'tado pel I..,.._-:",__..._����. -.
- o ' .. a (' a.sse

-.fACAISS'
med,,ª.' E' i,nof.n:ivo para as crianças,O". Com!>ate as anlec\,oes do Sanglle . .a Sifilis
e o Reum"tismo, Tem eS(Jinhas? Depure
o Sangue. nfio IIS� creme nem pomadas.O Sangue e a Vida dove·se purgar o

.'San'!."e d<: prefe','encia ao Estomago.Nao deIXe para amanhã. com<'Ce hoje
�PJ>�� a· lomar ELIXIR 91:,1, adotado no Exer.

cito .e �1,a.rinha. r�ceilad() por milhases de
mediCas. VI-DROS OtJPLOS CO�TÊM'ODOBRO 00 LIQUIDO E CUST,'\ �\Er;OS...'OU..........I.II.i. QUE DOIS VIDROS PEQUENOS,

, "'.

-
..
-

Enquanto a, Semana passa'
recordo. . . "E, 'o pior q1l.e,

'hoje é sábado e antes se-'
:gunda, em qúe te côlhó, hã.
I sempre�um domingo em que
r te perco... Frase cheia de

r lirismo e poesia - J. G. de

I Araujo Jorge. O' resto é
I 2;TJ� - ZUM -"'- ZUM! I

I
-----1.

, SSSSSSSSssSSSSSSSSSSSSSSSssSSSSSSSSSSSSSSSC%SSSS'&SSSSSSSSSiSSSSSS'

�:À DlSlt� CLASSE FARMACEUTlCA E DROGUISTA
I

t
...\.'" 'J

.!r�

DICLOTUJDE (hiclroclorotiazida) .,- novo derivado da cl-orotiazida, já .'

s� ac�á iljsponi.vel em nOii30S deposito§. A-ceitamos, desde já, ped'idos ,para fOI'-
,

'

necimento imediato deste novo salurético que tanto entusiasmo- vém despeor-
tando entre a classe medica e farmaceutica.

.' ti
.

Merck Sharp & Do�me S. 4.. \

-; ..

"

-.:.
,,_o

1v1�S 'DE FEVEREIRO
;-�.

", ,: '", 7�;.;_· �âba,dO (tár:d�}:?:,' 'Farrnáda Espéránça Ru� Conselhei,ro·l\1:a�Jà"
; :�; ",.8"'�, ]?6mingp. .:�:': Fa�'mácia Es,perança Rua Consel'heioro Marra'

. ,I ,10 - à\� f�� (ca>lIP,a'\"al)' Fam1áeia Moderna Rua João Pinto '\'
11 - Sabãdo (ota,rde), . Farmáci:3. sto. AntÔnio Rua Felipe Schmidt _

15 - Domingo,' o Farmácia sto.· Antô,nio Ru'a; Felipe Sc.hmidt ".�

21 .,- Sába90,'(tarâef Farmácia CatarinEmsé Rua Trajanó"
" ,'_ \.�"

22 ..,.- Domil'ígó .
Farmácia CatarineDse Rua T.ra.j�no \

-28 - Sábado (târde) Farmácia Noturna Rua Trajano .

O serviço notUi"no sera efetuado pelas' larmácias Santo Antônio, Noturna �

Vitória, situadas"às ruas Felipe Schmidt, Trajano e Praça -l5 de Novembro.
O plantão diúrno compreendido entre 12 e 13,30, horas será efetuado pela

Fa(!ll�cla Vitória,
.

"

/ ESTREITO

1 (' '15 Farrpã.cla do Canto'. ,'Rúa' fed,,-o. pelporo, 1627
8 e 22 .'. . Farmácia Indiana Ru9.' 24 de Maio, ,895:'

O Serviço Noturno sera efetuado pelas Fa�·m.âclail ,do Canto e' Indiana.

. A presente .tabela não poderá ser arterada sem pr,via autorlztlção dêst�
Departamento. '

\

D. S. P., em ja'neiro de 1959
Dr. Ernesto Giorno

_......_�_,,_Diretox

r
- - - """: �

-- _._ - - -- - -

-, ":-.t-'
I REVENDEDORES' t

� I MA 6AZI N E H O E P-C K E' I�I RUA
.

�IPE SCHMIDT " i,
i I S�N'TA CATARINA -,. I ,
I' < ' -'A,' V 1ST A· '-�I '

I '. CR$ 6:�OO,OO I �",o

: •

4 �

CR$ 6;�� : J.

L __�: .

MENSAIS ",. I 1
_..----""'"'�j' .' ..

:
. ---

�'-,�
-- -_."�::

'

. ,.�="g;,.; ,,,,.,,'.�.'���

_.o:;--

,M8IIlfr� é.gar�nti�Ci�·
. con�,.c qualquer,
de,felto "e fab,ica�ão

IM�delo rtédtt fIonJ.n�, "

n1lJIh.r.. e criClnçCl••

-u- "

Secretaria da"Segurança. PúbUca
Diretoria 'do sSérYlços de·�,.nsura e

,

.'

Diversões, PúbI'à,s'", �I

Es;tMó�·�deó'�'Sánfa:":Gifa:fi�â
", , r , 'P,ÔRTAIÜÁ 'N:ô 34"

.' "

. Ó mret�r"2 ,do�' :Serviços de :rJ�,ensura: e 'Diversões
Públicas, no- uso �das súàs atrihuições, -.:

Agl"f�deço -;'-" gentd�za -,

do RE���VE: ,,�;ja' -�' i��IJú'��' 'ap��'��ç�; /qe' ,'pr;,éstito�;,Con1unto Melódico de Antô- . . .

-nio: Du�ra, _ em ter me ofe- grup<_>.s,· :t:'a�hci�" C!}r<!,õesi e ."ejftándlir..tes· car!:lav'àlescos,
recido um numero musical, propagàpdt( e�. ,car!,Qir4:11egó�ico,9:i -.e.t,c .." d,ê'p,e_node -dé cen
no último programa. A mü- aura prévia, qu'ç será ',reque�Id.a cora a antecedência de
sicl:l. foi CONCERTO DE- OU três dias, acompanhando os debuxos e fi�urinos respae-
TONO (e só poderia ser). tivos; ,

Interpretação do cantor PE- 2.0 _:_ só será concedída licença 'aos blocos, cordõesDRO PAULO VAZ (elemen-
to de grande valor artistico). e outros agrupamentos' carnavalescos, quando, por êles,
Aliás, ó programa tem o houver, pelo menos, uma pessoa responsável de compro-
maravilhoso prefixo TEN� vada idoneidade moral; .

�rDERLY, é transmitido tôdas
.

3.0 - que os blocos não licenciados para desfila-as 3as }eiras no horário das
rem e os que o j!iz�rem nor itínerârle não -aprovado an-9,35 horas, pelas ondas cur- J:':

tas e médias da fina, Râdio tecipadamente pela, Inspetoria de Trânsito deverão se:'

G1l.a.rujâ. Escutem e depois dispersados e seus 'promotores chamados à responsabilí :

classífíquem eomo _
um agra- dade; <.

daveI . programa, MúSICA 4.0 _ quando na rua, tôda pessoa ou grupo de pes-Ni\ ,PENUMBRA.
_' ,_

. ,'loas que pretender usartmeía máscara ou máscara ir:
CONFERÉNCiA: Perdôa se teíra, deverá identificar-se, antecipadamente, na Dírc-

te falo tanto sôbre mim, toria dos Serviços de Censura e Diversões Públicas e

p�nsando em ti. Não se dt- 'na Delegacia 'Regional 'de' Policia e à Diretoria do Olu- .

,-

vídír com �ais ninguém � be quando dentr do Clube'
1

"

'.

I'nossa ínümídade .. . j" 5
, .. ·bo. '. "

_::_ ,.0 - e proi IqO o uso de mela máscara ou' de más-
Q acolhedor Rancho da cara inteira' em cubares, buatés, dancíngs e salões palra

Ilhá, agora totalmente ar, bailes públicos; '" '

rend d I f· íê 1 d - - - -"- -'-
-

-"a o pe a e IC enc a o 6.0 -. é proibido nos recinto de diversões sejamMAITRE famoso DON MA' " .'.' s ,

RINO. públicos ou coletivos, o' uso do lança-perfume como en-
.

_ VIAJARAM... E muíto torpecente;
.

I, bem, pela sempre TAC-CRU- 7.0 - bailes, públicos só poderão realizar-se depois
�EIRO DO SUL - "Con- de devidamente licenciados por esta úiretoria' na Cit-
vair" o abalizado causídico 't I· I ' t' Dl'·· d .' .

desta Capital, Dr. Antônio pi �, e pe,ag Iespec lvas e egaclas. e PoliCIa, no m-

Muniz de Aragão' e sua dig- tenoi' do Estado; ,

'nJssima espôsa;. com desti- 8.0 -' Bailes" públicos ou em sociedades, ca"rnava
no ao Rio de J,anetro. A Por- lescos ou não, só ,poderão ser realizados depoiS de ,pagosto Alegre, o Dr. !lulse, En- c-s direitos autorais e aprovados os respectivos progra-genheiro .do Governo do Es- lllas nesta Diretoria' ..
tado! .

.. .' ,

_
..
_

,

9.0 - no mterlOr do Estado, os Senhores Delegados
, ......._. "p' ,

.. :�:�.,=:�t"""/ :':':':'::":""'::;::'�:':':r:':::::'::':"""<':':'::",':':';;; As decorações dos Clubes
de Polícia darão cumprimento aos dis,positivos desta .":"

D
'

F )" A' 'b'
"

d' t' fi 'b'·
,. da"Ca,pital, Lira e Doze se- Portalria;

� .' ,.;_ .

.

,

"i, :,� lfJlI: .,. "'::"'c'..

,9n e lCl�" rc.e lS�9 coa J� O'r, o erece a
. ençao nu),," I rão baseados em que. moti- lO.o - .a' inobservância, das determinacões' acimll ,t

-

clal a9S dlstmto�, nOlVO'S �eg-tn3 Aug,u�ta' e TeJt.no. Fett vos??? O doze, semp)."e deu sujeitará ti infrator às' penalidades previstis nos arti-
'F o

.

máximo em BELA DECO- gos 82 e .803, do REGULAMENTO'DO S.C.D.P.. e artigosRAÇAO!!! Vamos apreciai'
.

ti·' '0"
" .,

as duas e depois, .. julgar!!
171 a 176, do REGULAMENTO PARA O SERVIÇO , ....

,
anta sempre Impa,' .

m�ra�t��s�I���;-':U�li�:- POL��!:,p�a�� ���t���e-se no Diário Oficial do Es- "o",D-',",,', .kl � ';Ic:1iI._.:rdo em' Manchete, ,
a Revista tado. '

, '. ,&;t.al" 1 ' '. •
....mais bpnita do IIrasU, de

. VlorianópQ-li�, 18 de janei,ro de 1959
�'J"" .' "-

10-1-1959. O autor bem de- -A' C II d FIA' ,'.' - _.,

,

_ ,a'ue c'o'n'.ta ,.sn.v. m.lhcr Imonstrou sua inteligência, �DlO a a 9· "res
,'..

-

A P A R T A M E N T O capacidade intelectual reco- Diretor".,
"

>
'

'""
- 'if'"

,

"

'

nhecida e é o homem da ',' . ',>
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'INDICADOR PROFISSIONAL

'DR. POLUOM SÃO THIÀGO
Doenças do _Co'ração - E�tl'o.éa�(r;:;;i'rafill

II uras marcadas - 15 às 19 horas
vuor Meirelles 12 ..,.- Fone 2702

(L. '{lE orRõs
RII' E

do
ar." tíJfRRíJRJ)

«

JWilDOl
tA

.._ , '

FONSE( I
CHefe do Serviço de ,G)to1ltno do Hospital
de Florianópolis -. Moderna Aparelhe
;em Suíça e Norte-Amerícana para ha,
me' dos O'lhos. r...e�ett� de OCuldS por
Rplfrator Bausch Lomb. Operação d,.

Amígdalas- 'por -pWJCeS86 .cJdern�
ce: .sui.tux« .

.l ' RESIDENCIA
') .. "

!'u� \)"8 Ilheus 1" C61!111' Felipe Só!h.midt �!iI

r"ONE 23G6 - -e, FONE,�
-�., ,_ .. _-------_ .. _.�.���=�

81t 6UAR1Cl 11tfTOS
Dentista

'. !

. Cirurgiã.o
CLlNICA _ PROTESI -' CIRURGIA

1:1 o RARIO: - Du 8 às 12 horaa. exceto aOI .'badol
.

Áte'nde excluúvanJen1:e' êom hora m'areada

Consultório: t\v-enida HerdJlo 'Lu, III .

ES_QlI'ina da rua Fernando ,.s:aFl)ad.o.
.,._.--.,.., ---_._-- ._._- ------�---_ .. - -.-

DR. SPY:ROS DJMAJOS
,

.

"médico
Ex-interni> d� Clínil'a P"diaLri<-:o

da Facilidade de Medicina ;Jo Par,arlá.
r Hig;, nr In(unt!l

Cllrso dr (',_pl'daliza_,ão .do S.N:T. na Fa,uldad< dp Higiene d,

ün·i\'�r.idarle de São Paulo.

,c"'I"O <k> "Jlrrfeiç01l111Cnlo ele .radiodiagnÓsliro.

-- CLl:\lfA :\lETlI('.'\·' � APARELHO RESPIRATO'?,lO -

-- DOE:--:ÇAS PULMONARES--

('nll�1I1lórlll: rua ,Trajano. 41

I-!oráril)::'];.s 14 às To hl)r" •. ...,� �

')',' ,

_Residê)H',:�': lia Pcd.ro I\'o. 19,' Fone 23�9.· '.'.�:
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..
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• �,.;: , ...'0',;. • ·1
...

� .. _ _,

Es.peciaHs\_a. em m()l·é's·tia_-s-.,..d�: 's.nu's e reéto.
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Ci.turgia anal
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lRfDElIC9 [ BUfND'ENS
;",

-;

,.' A d V O g a d o

E�critório,
Eí:lificio São Jorge "

Rua Trajano, 12-1.0 andar - sala 13
Telefone 2657

Dr; . O 'f TO FREUSBERG

Diag.nósl ico e T-ratamento das mol'éstía-s dos olh(J@
Neuro-Oftalm'ologia e Ortópticá.
Ci;'urgia do globo 'ocular e Operações plástit-8S nOI

anexos d(!& ,,��lJ;W<l.
·'fl'aumatologí:" ,�utíir'_'eFEletroimã -Gigante.
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'._. Um presente, de' bom augúrio é aquêle que
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it' o pensamento·é'a mente de quem .deverà ré'- 1 ,::':- IIÁ
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••�gf.ç�o.r '�st�do ;to�����aJ'si: 'desde ,sabado:; exultando: com, O" feito ;âós-�.n()ss()s
.

�'cestinhas" 'que trou·xeram'. para r

Q �8Fas'il. o' ce
�i;ttOfú_iMeLI de- 'Bôla��a(}'{�stoh'cM.und.ta�} MU;;to·.,bem�, Dri:s.�o�A*��Jã9' alt{)��soo15efam':elevar o''',Brasrl no .conceitc -dc 'esporte'

,"

..�:�'MtJ:hdlill :
.. :'"."

"

',,'

\..

.

-Eis c�� transcorreu �f! l..am a contagem, Ipara de
jogo : Brasíl> x 'Estados Uni- poi$. do, primeiro empate,
dos, consíderado'. decisivo diatancieram-se' dos brasi
pelo titulo:- dê, Campeão .leiroa .por ,�iió' pontos. Com
mundial de' Basquetebol," o têlÍ).PO 'solicitàdo pelo téc
conforme narratívã de Kle-' nico Kaneh�A Ipira' ilnstru:
bel' Pi�enta, do "Jórnâl dos ,ções,- ás' nacionais passaram
Sports .:

_,
'a pressionar o reduto ad-

_
. � 0$ uorte-amerícanos 'al.H'i-, versârío até dominarem o

1�.\�.·�a�.�,I.·�",·�,",·S·.. �'
. _�O 1i.S1>OMHfmO· -",1?R6r�MA DA smça5 -

DIA 7 DE jMARCO ';iO '

J � E ffr' :�!:y �\�i
.

,�,�fW:�:�"�cl�l�ld�,'
,,' �

O -'E-M' 'BAff')O�UE p",�:nA��B·U·ENOS· AIRES' velo ,�ÔQ,re as'co�diçõe; de às 3 -'7% - 9% hs, ig�i�" ���,}: =���}:---
'" �'C''''"� �... s,

;"�'l
s ,

- H� U ' � . ,
,

' Formiga e de Gllmar e o 2'3 17 23 19 25 19
o j��'<r!, 1�1,0. S"i",!- 3!l� w·-en-

", ' .' . _ '"
.

A ., • sr Vicente- Feola respondeu Jchn FaYne -
x - x - x -

!�8ltRlia'6::�'��ed!l�terIOve., �e â'(),iç.!l:�gO, ao' Pl"esl!l-e!lte títu- P�gao - Pelé e Pepe, -, mente es�e, ja que. PInga ue estão muito bem. E Ó Nata'Ue' Norvick 25x21 - 2.5x23 � 27x23 -:-'

,

'flUsíl�nsf:l ,,' -ellll!'�:a!�gra-Íl- ,!�� f�' lv�n d� Fil'eltas. �as \Grlm:ar - Djalnra San�os � teve tambem um brilhante ir. Curvelo deu-se por sa'
29x23 - 29x25 - 29x27 - -

co, fOI �'apresen�õ: dos ,��Ul �'fl�b�m_ a�',fiU9,s maos
.
Mau�'9 'e .0'l·eco,,:,- Dino e campeonato em.58 e �ereCI!t tísfeíto, Em seguida, o sr.

- em - " Empate, 29x29 - Tempo
:nooa�,�0'":$ti>ha�l�F1-c'a.no, })�f!!lii'OSO: e!1veyrpe·-fec�ado. r�tmlga -;- �u,lmho - AI-· ter u_m lugar ,gârantIdo na :Abruim Tebbe1it consultou TEMOn OCULTO E:���d�� EU�i��� U:J�� -:-
,d'e\�enoa'J'�J-res. ,n� �a:r:-" yTII'fe"E>1:?ol�'N'ome�'�1lena� mrr -;-'�enrlque - Rafael seleçaa".-, • o técnico Feola se já tinha - CE:nsura:' até 18 anos -

31x.29 _ 31x30' _, Brasil
.dt{��6.ar:��1l·a. ;N'a, -vespe!:1 '_. :f\:'sess{1o :do· (Jons�!ho 'fo! e -€)hmezl'l'lho; A

' Esclar�cJ11l.��!o de" Feola
, traçaQo o programa de pre-

��e��Vl�e:F�ola, na� )'n,lC���a.: ,as 17:50',� as �7,�::I ,Como se ve, tres gran�e� E o P�og�ama"".. paráção Feola falou
_
então _

32x31 - 33�1 � Empate,

A���� �:(!BI>, a�?,con ;�J}l1'.)va� _de, ���lt�S a�rl: surpr�sas 3:p'-re�entou a �e. �O sr. �:UIS y::N:haI� pt:o- pará esclarecer que na re- ��:�g ,��:::,:H ��:�,:-i� ��.q;qu,e ér.3r' esperado,. o e�v�-9pe! pas�a'l!�o a �e laça? a pr!meIra, Aa :r_nalo1 pos .

a aprQv�ça.2 qa Iista, Iação apresentada alguns ..,

. n}��t&\}.Q·klli n(f1i;�' em.,ç.on- l,?;çaQ' áS'm,llo's: do-sr; Abraím de tC!das fOI a au:senc�a .de lmed�atamente" m�s 0- sr. nom� poderiam ter sido sa-
37x36 +- aBx36 - ,38x37 -

. f��nclS!' ,c'()Jll Jose .. :de" Al- 'P-errbett, que anUnCIOU Os :;e' Pawh.nho, o r!!·gu�}l:'o dIreIto Alfl:edo' -CU-�'�ero, i].'�s_çordou crificados, mas a Comissão
'

...,... S�s�.ôes dãs Moças' _ 40x37 ""7 'temp:o 'para 'o �ra-'-

:-meiâ�-is{! :Ga'i'!os�Nasct�.entG, gUll:Í'I�s nomes,. em orde:r_n aI do V:asco, ·que dISPU�OU um do ,I 'amem" :P9ro e [)mlple�' 'e prõcurou escolher o joga-
sil .,- Finda o p,rim�ü:,o tem-

sur.gmgp 001 a ç_a!j;� ep,de- fap.!:!�J9a: Al�lr,
. C,astllh<?, eampe0!lato de .58 brIlha!lte, ql_!.ls esclareclItI,cnt.os. ASSim do'reG em melhores condi- .

ás ,2. e 5 hs: po .com mar-ca40r '40x37, fa-
, re,ça�a.·. ao: :pr�d,(l_n�e .da' l)Ja;,lr�a, ,�'a,��o's,�.l?J!l()r fele, m�s fOI p,ret�ndo �ela Co- cl1llsultou _do' tecnlC? �eola, ções, sem preferêneias pes-

Fernandel - �oráYe.r M'Brasil., ,

C�D ..e� 9.u� te.!e.,� .a'ssln��u-. F�r!º-�gp,,' G!lma�, llel1l:�,que, 'IUlssao TecnlCa.; as ?utl:as qual o ele!llé.nto '. ��dlCa4o soa�s ou clubisti.cas. E es-
_ em -,- . ,Nasegunda .fase da pele-

!."a dó sr. Jose de ,Al�tHil2" "B'�]l,nl,. F.epEi. ZIto, Jl!lt-nhp, dua's' f()l'am as l'nclusoes de para substItUI,r Ihdl em al- el!Íreceu mais que a Comis- BONIFÁCIO O jÇt, a 'Seleção:Brasileira não

e� .nome dn ,C_o.mi'8�ãó 'Eéc- d;�rÍ'(r-:c4.l!'-, M'aJlro" De Sor-- R�f.aél, do"Corinti�:p.s e ,Chi- g!lm� eventualidade. E. o TBlã<� não deu llenhúma 'publi- ,permit.iu que los 'seus ad-

,nica. () sr. Joa.? ,l!a.)(ela,nge d1; �lltG� Santos, ,0.rl�ndo, nezm:qo, o y?nterlO .ga?c�o teCll!CO resPoIl'�e'u! ,Rafael. cidade à nomes a fim de que
.sONÂMBULO versários ,dominassem a con

,-:'l��Ji��'&_C? ,q�I?..�'!l�nt;� ,e.n-..., Bag��t "���flf:el, ChlJ�eZIll�o_. tO.��2.!!lm.,!�, pl'ln�lpa�-: Pergunto� depOIS' o .&1\ ,Cur- somente os poderes legais
_' Censura: até 5 anos tag�m dilatapdo o rparcador

_ff<�lt()'1f_ � c;>D:tem� �'t sr.":J:tu.!Z. .'()'l'êc;i), e' �ürl .. ,End'or�açau' , -

r', ".':.:r·' 101'
. '-� ',C,_ - ,*�", ... �:' .:da, .entidade, tiv.essem essa . às 7%';_' 9 'hs, , ,

ate ,cheg�rem o fIllal com

V)PIia,ls, __q��, ,v�m.h.a: U"" t�.DlC. !l." ,tic��lJl�n..,.. 3:8-l!�m� �s .. .. ... �

....l,.UDt.' "-; 'IN H_ItrJ',I _

' '-'-"TO:"; ",;,r.ünazia. Fl,fzatldo ,ainda
.

. S"-"-'C" 'd·'·
'_

M"''''-
- ,.

,,_.,,,,, ,; ª'" -eXlpJ;ess,rva e<1oJl,ta,gem, \;la
d'n'#l "p-T;

.. - 3'� o' "'ri' �t- C' :t"IIi - , MMLl '''1];f'' .
""'"' essoes- 'mi' oça,s

�

,

'

"811 x 67. A marcha do pIa-
I
e "",Q'. e.a,:-pEeS ,_

>,.....u.Q ol
..rl,

,Cy ,Ju�{,.o�: �..aS·I. � , "._ ' ':, t'ql].�'a Comissão não se p:l'e' A d RIM A t
C.t.1i':: E.._,; este, ,.�n"tao, ,,l�a -.' D.e.SGt;lL"., ��hlll e NII_ "Sob intenso calor 'da. nüi- chaves, deu investidas que OCllpÔ1,l com o plantel.da CO-:

,n y
.

:qsse _:_ ar!_a., n- cal"d nest�· ElegtindO' �mpo

r�!lnltlO, d,,� onte�n
..
d�ss,e, o�,- toll 'S'âp:ios .- ZI,tO e;. <?r�an te de qui;nta feira, defron- obrigaram o guardião Tatu pa da 'i\'Iundo um brIlhante tohi�ã 'Põns .'..

'

. ,._ >
' fO�:a��ig�J���:�' 42X39'

"

g�o, �o, passar (O-, eXEirC1CIQ do - Garl'lncha - Dldl - taram-'se· no '.prim,eiro en-, a interferir com maestria. feito, �a.s já do passado,. é - em.- 42x41 � 44x41 � 44x43 _

J"I 'rL',''10""R'ADA' 'A TABELA DO çontro da "melhor d,e três",. Aos quinze minutos, num que vai 'trabalhar com o MULHE-RES DE BRIGÁ' 46x43 __. 46x45 - 48x45 -
,

.t '.'
" .

"
, as duas �radi.cionais equ�- cO:!1tra-ataque

.
rápido �a me?ll1o: .ei1tu�ia�mo qu� �e- _ Censura: até_14 anos - Entra Pecente; em luga,r de

,
.

'.

"�':'. '_;' pes ,do FIgueIrense e Ava,l, vangJlarda a_valana, 'surgIU ,va!2m Q, footbaU brasIl.eIro Valdema:r - 48x47 - 49x
' ..

SM8IJÀ.:""lft, "'SA-'O :,PAUI·.O . v-encendo o.último'por dois ,.0,se�'U,'n��0.,J�!1.tci"aSSin,�1�dO à<l.nela gran�e conq1!lsta. 47 - 50x47._: 51x47,-
, liUII;_I\J'� It V' ,- '.'

.

.'.. UL tentos a zero ..
,
"> ' por mtermedro de Beymhof Nao ·era, .bem ISSO, porem, o 52x47 - 52x48 - 54x48 1-'

•
,� ',::;' A' \, '.

'

• _Ambos os times se ,a_pil'e� sério rival d<e, WHson, ''Ílli� gu� deseJavl! 'sa�ber (} conse- 56x48·-;:- 58x48 - 60x48)-
,RIO, 2 (VAJ --:"De ,aeGr' .RIO de Jan,enO' e os cariocas sentaram com: revelações do veloctdade�" "..;' r lhel:ro Ab.ralm Tebbett que 60x49' __: 60x51 - 60x53 _

do co� O ,.reg.�'l.,ªm.entoo ' :0 t\�m... , São ��ulo.: ,s.end� .que
:l' ,amador, o�' qÚ�i's",po.r.s�l'em' 'É

..'ass',�ili, '''
... b.)lPJ,·,' _jo�g'o". fIe

'

.. iris�.s��ti-*,a consu�ta sôbre o às 8 hs, I' 61x53
- 62x53 �' �3x52 _

Torn,e1o R.�berto ,�,o.m,:,s, Pe- rMF,., e,seolh�ra,. para-_---cada novos. e. �,ao eS,t!irem a,:ªapta g.�.·aFde,' !mov:'.,l,inen.. t:a,p:ã.o ter.- P1:,og'I.·ama.. E)' Feola acab,ou 64 50. 66 53 66 55
d "" ê te '"

. . <, d m arbItro entre 5 -l, d
' - -"

.. ,'li, h.(! d t -l - ·Sess,o-es das Mo.cas - x <> - x - x -

roz�' .. s :�110 �;;rera .ape.-

tpar�'1
a;>,u .

� , .'

"

.' U'os aln a com:' i) pa..d>�ao ,g:e. mm,ou á, luta �tltâ:rll�a�\tL.ú6l ;cp ,.lrm�n O Os ,erm,os :.l,e � 68x55 - 70x55 - 72x55 --

na.,�,.:1n..Y.:e.r...
Sã.'.

o.
' da

'

...
�

.•

a

...b,e.l.a.,
.

res-.
.�

lO-. >nq-m.
el;)

PI'J.U.�.��t-as,
. �sslm

J.'Ô.
go '.(:l.,e. 'seu.'.

s

-COffiPail:líe.'
i��s,' .'ªg!rãd{)l! a,.' tQdÔS.

� o.s:

Pl'.,esen:. U�.'
rote'íl:o

.entr.e.
gue ha dla.s AndY .Russel - Maria ân- 72x56 - 72x58 - 72x59 -

'pe�tan_rlI3-"�e () preh<> ,d,g cam ,<:om?' a. FPF fdel'Íl'�n.ara um. pouco fi�eram; JiJ' de se, es- teso ..'.'
" na:\f�gD' e 'que acabou s�.?- tonieta Pons: 74x5� - 74x60 - 76x.65 -

peaO",pa'Ul.tsta'x-"c'!Wpeao ca'-, éiltr� Cll1,CO, a dez, JUIzes gu� "'peral' no ent�nto um fu- - do'transformado na, reUlllao Sai Amauri com ,cinco fal-

'rit}ca:'��'-dos '\[i���c_'à-1npe6es, n9,b�:rin�s., _' :t�Ü'o.! !:>rilhante ,..n� .fUtebol ' Pa,;:a enc�r.rar êste peque- d�-onteml por' solicitação do
- em--:;-

tas e entra Jatir 79x65·-
�e .. El�:� QU.'é ser�o' os ul-· t'luan-to.. a q�ota dos clu p'roflsslonal para esses ra- no comentarlO, quero, num, sr. Alfredo Curvel0, em MULHERES DE BRIGA

Sai _A,lgodão ,com 5 falta-s e

'ti:wó.s'i0g:�. �.:... . ,be� qm� ..
sé, 10con1ove�ão e p'azes.

. \ 'toque indiscreto, frisar que ,programa oficial e definit�- - Censura:, até 14. anos - entrá ,.Rosa Branca, - 79x
'

.. 'Pur 'm:rtrot'ladoi os,árbl- ;_q,uf �ilteti�r�,ente era, de O Avai" na primeira -eta,- a,regular assistência talV'êz ,v:o e não' apenas provisório" 66 .,- 81x - 66 - Sai Pe-
�9s Jl:auH�tas; �:çp}Do pos. 4'0: m,l! (:'rÚZ�ll'OS �p��sara a [la, aparece!! ,melhorL q.u� o n�o tenpa perc��ido, por�m. CÔlll'O era idéia

, do� técni�o.

"II'
'-

vw;> ft''�i1
cente com cinca faltas :e ,en-

a

..

nus.'.' �ti.�.lqr.es�.á-p.lt.a,rão nó. se.'I
de,50

mIl. cr.uz-elloS. lIeu n;.d\:'ersarIO, consegu�-' eu not�.l !lue.
o Jogoa�t.o lm

..

- Esse programa e 'o segum-, "":.��" • A.'
'

,�tra Fernando '- 81x67 ...:;_,

,

" � .
\

'

,
do o UlllCO -ten-to desta fa-se, perQu qu.asE:l' todo fi tempo, te: '

_ ia! "� ===' Fin,da o jô�o com o pla-card
�"'s <eio, �e--�n'eiro· ,

,

õ,_ .. S�o"Pauló,.. _: ,num.a falha �o.casionad-a .pOl' e creio que' único llJ0tIv� é, I' ,

•
",' .,=,=. . !n, para ,o 'Brasil, 67' para os

'8i� Jt!l�-;�g�.� :,Pc;J}>tIlg-u�a I�' S�l():.:r�u��)'x Amencll: . ,0SUl, que Oscar aproveitou qu.e se a bo,la pern:auecesse FE�EREIRq - Ap�e- '.

'Estados Unidos;
, ,9 ,-D�fft'l'o: SMi�os" , � - C?r�'��a-n�.x y. �a: Gama) bem. no "gr[!mado", os ,Jogl'!-dQr�s I'lentaçao dos )Qgadores, de às 8 hs. Jogaram e ;marcaram: '

,

11- Flu.!l1inense t' Po,rtu- - PalmeIras x i\merlCa
,

"

Já 110 Eegundo período" o teriam qU,e !praticar verda-' 16 11,?O; Exa�e� médlc,os, Richard C:onte - BRASIl. _:_ Vlamir 26, AI-
, >. ,c,T'Ir.tl,es�,", Figueirense. embora,desfal- deiTO tl':tbalho de pesquisa., de)6 :: 26; Imclo d� con-

JulY Rolliday godão 8,- Amau,ri 16, 'Edso�
12 ""Y�s'éo x ,S�, Pa;'\l1(f', '7-' Santos x F-J;�Hnengo --cado d,e, a.lguns ·ele.me.ntQs. para encontrá-la centl'açao (em local amd'l).' a 12 e Valdem,ar ,16 _.;.;. Pecen'-

.
i� ��!�������FI�p��;��ns � ��;Tuei���axxBs�tpí�:I� A��C"'R"i;O'í.�',Rt;N'A'.UXk�-t:;lü'A'í�f'l"',An'�"'e.·O ��\����id��i'ad�7,2::0 ��:t= u� �ASAL EM APUROS �er%t�d�i:r'T��ast'állca e

18 - Vasco .x Paln1(;lI,raS ..:...... S'antos x Fluminense V'_", 1.: :J. 1;'
. ,

,�f n LIJ. ' no de conJunto a 28. .

E. UNIDOS _ u.nd,ger 12,,
.

FI
' ' ....,. Superse.o:pe 235 - • ........,

i:�,�����:���:r:ul0. = ��������:ax� S!�teo�go ,'M"A�D(.'IJ'J·{t!ft'L<.I)f, t"I\.S-ftU''�T';A'R"já 'A'ci;t>l:M'I_ . MARCO - dia-1.o - Í11;' - Censura: até 14 anos - �!:;��'a i� e Júrf�.g��!fo,d, lf&
23 - Fruminens,.\� x�"llame,.n,."'o - Palmeiras x S. Paulo K, L'fU VIA.J cU I, I'! ,...:' .II; 'dividual: sendo que nesta

-
" .. ,

C' d t· V
' - Coshan. Riley e Wel-sh

;�g ��lJ:;�!�X��t!:�Q .' = J.�����e��S!ntg:intlái1S '11'14t :.(OM �O lMER�f110�lUI .

e

ad� °F���ean9:�e�e:�0 ::t�� 1l.Tota,J'67.·,

29 - AmeJ.-l:ca. x.. ,Fl'UlJll'ne�se -, Po-'_'tulf.uesa x ]?almei-ras "rizaçp,o
.

para jogarem �elos A 1 U G A'
.

S f
'

'

,30 :<B,Qtaf.o.gp"..x V�sco,
. _:_ Corintians x S"antos :Na segunda rodada do Os' ,resultados foram es- s,eus clubes na disputa da .

.'

.

•

. Ilra�" ',' Campeó:nato' ''Est.ã!1ual de tes:
, Taça Cidade do Rio de Ja- "

2�'FIª'hleng6 x' P�lmeiras � S. Paulo x Fluininense F'íi,tebol ,de "1958, efetuado Em Jaraguá ,do Sul - neiro; ,.
dia 3, treirio de C01{· às 7 e ,9 hs. ,Alug�-s-e uma boa 'casa

8""�J!i;ca,x:.i�pintiàlll,s - Portuguesa x Botafogo dómi?gõ em Ciiê.il!-mare J.�-t B-aependi 1 x MarciHo Dia:> -junto; dia' 4, individual; - .Sess.ôes daS- Moças - rElcem cOlí"struidll por,Cr$
6 - Flummén'Se,x Vas20 � Prohn,eiras x Santos ragua -do,Sul, verlflcarain-se; ·L·: .�'

,.' dia ;5, treino de conjunto; Pedro Infant€ _
10.,000,00 .. Rua Almj.r�te

,

7. �J;lótá(�to..� J)"là'me.ng� - eOrin�llnS x �. E.aulo dois erlipMes, ambos' desvall- Em . Cd-ciuina - Comer- dia -6" iregreSs(f d:a coll,ceÍl-'
_ 'G'uilhermina, Greer

Carlos da Si�veiia ,Carnei-
9 - Americà,...x Santos - Portuguesa x Vasco -tajaso'ff -para Os conjuntos efário 2 x Carlos Relfiaux 2 .. tração para o 'Rio ;"qia 7, ' �'O N. 8 ao lado da vila dos

10,":FlüminenSE!' x' Bbtafogo-'" _ Palmeiras x Corintians ,locais que, assim, foraml .. O'Cluôe brusquense fi-coll' embarque; dia 8,-trei'no de'. � em -, Ofiéiais do 50 'D. NavaL";:"
'14- .......<./: ... .,,;'., .. "

� POJ.!tuguesa x América eliminados do certame, por-, classificado, ,para a fin�l e .;comjQnto"já',em: Buenos Ai- TAMBÉM DE DÔR' SE' Agronomica. Tratar no 10-

,,]1)_ B-01;afoga x' jjor.i�tian.s,-: _ Santos. x V�sco é
'

quanto no reduto adversá.. o gr.ê�io itajaiense para'a l�I;lS: d:ia 9 iIídividuaI.; e di:'!. CANTA c-al 'com o Sr. Lázaro ou

16,.., ..... "

.. "', �. '.; .,'o'.;_" .

� S. Paulo x 'Flamengo riQ, no domingo ante,rior, Se:ml>-fmaJ com
�

� Rercilio ,lO, estréia 119 c.ampeona;to com o dr. Fernando Pi�to
'17 -'Flú�inepge x -P�!meir.às �

", .. , .. t
'.

- h�viam siÇlo derrotados. ,}!uz de Tu��rã(). sul..,am.ericano.
'

.

- ,CeJ?sura: ...até 1.4 anos -... 'da Luz -' 1-4PETE,G. ,
'

.BRASIL-81' ,I' ESTADOS 'UNIDOS 61

'�;�Üji ',X, *05 e·$ da -'as,sado, 'esta
, . ", ..

"

� ,e I
'

.

' I

.

"� ::e1Mr.liYt'auislirá"JII< Í1Oi�. hoje, comi i�í(io, ás 20'illt c'horai cá, 1Ima das pelejas mais inl�ressanl� dest�s· úh!·
': ,:�,IItO$:.Of��;Jt.�tatUunt,11l0')tt\Yatf 'que'T �Ye.m :p�ecedi,do, � 'uma;.·bets, 'yi�ória,��ôbre o·J:,igu.eirense�, enfrenlará o, ';8óze;f:'"��Ie,anís

, -SilRo�-dt�.�1'Ases/d,o:' 'Passado, :�J-J, 0êsle'�l��mado/, por�' cr�cks ,;d� Iran*(�' ,8!idQ!1cia, .. dQ, p�:ssado, com��14llefil, "Saulliri�o',
*e(k�, ,'VilaU.,· �Fbrne,r.ollir Tlão, :'_'S,ciu,a;�I�P'rócAlil{ f·�"tlt.Ol, ;:Iedos: �apazes�, dê demónslrar ��. ,rapazi�da ;a',alalti�:qu:e·tin,di:coDhe

"cem, muito�,;�aoadl?410malâlwh'mo 'iliíleti••�,,'Wé�dilálÁ'fr: pêiS.; �cqu�'jiJfOifacrà, será dá's" maiJ ausplcio.sa�,/l.e,ándO' â;'e�
,

ládlo cdillua '::8'.c�'iuva 'uhla� colossal assistencia.· ,'- '_ :_� ,[ ':, <'.
I"

" /;

noite
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mero vibrou com a posse do
Prefeito'

.

ORLANDO BECKER
�

I
1 -

Inaugurados os' re'tratos do Presidente JK e do saudoso catat1nense Nerêu Ramos _. Gr ande churrascada às
A�arom��iCT��er��riZ�a�!�.! ��:r�ze�aa�t�a�:,gr�l::�:! 12 horas _ Ceíso Ramos presente às solenidades - Os oradores":" Outras nolas ,i rap�di�e�u;:a�o:v:u:.n::i:::
centemente criado (unaní- inicio as solenidades de sua , ' nhores vereadores sempre'
midade) pela Assembléía Le- posse.

.

" QARGO , �egis. ' Allgusto Bresola, An-

\ re.lato
.das suas. atividades e cípação politico-administra- que debatessem ,as leis vi-

gislativa do Estado, elegeu, - O pôvo da vizinha localí- Por volta das �O horas, no tonio �mes de, Almeida, da" situação financeira, da tiva, continuam entretanto, zando o progresso do muni-'
nas eleíções

'

de '3 de Outu- dade vibrou, intensamente" prédio onde vinha .runcío- Estivalet Pires e JO$é Gop.- municipalidade., de braços dados na causa r cípíe, tivéssem o/penaamén
bro último, o senhor Orlan- durante todo' o dia" aplau- nando a Prefeitura Munici- çalves; Vereadores de pà.. FALA.. O, NOVO. PREFEITO comum do engr.à.n,decimEmto to voltado para aquele que
do Becker, influente e pres- dindo á cada 'instante o seu' pal, teve lugar a eerímonta lhoça Líberato Silva, João A seguir; toí dada a pala- do Estado. A Santo 'Amaro, havia sido o maior parla
tigioso prócer pessedísta, pa- 1°' Prefeito. eleito 'numa' de, de transmissão do cargo, Bllveíra; Sr. Pedro BitteI\-' vra ao novo Prefeito, Sr. ao, 'seu 'Prefeito aos- seus Ve- mentar de todos os tempos e
ra as altas funções de Pre- monstração piíbli�a de quan- pelo Prefeito provisório: Sr. court, Prefeito 'de. Imaruí; Orlando Becker, que pro- readores

:

e ao seu povo o q�e ltlvia significado a sua
feito. to confia e espéra da aãmí- Augusto Althoff. Vereadores de Santo Amaro nunciou a seguinte oração: abraço de estíma e de solí- terra em todos os altos car-
Sábado, às 08,30 horas, nístração Orlando -Beeker.." Anotamos, a prese:qça:, do José Lehmkul,�Clemente Di- "Exceleptissima,s Autorl- dariedade da Palhoça. gos que desempenhou. con-

com a celebração de u'a A TRANSMISSÃO DO Sr" Celso Ramos, Presidente niz, Evaristo' Bruggmann e dades cívís, militares e ecle- Terminada a primeira vidou, então, o sr. Celso Ra
do Diretório 'Regional do Jorge Pauio Guimarães e 'Sr. síastícas, Meus Senhores, parte 'das solenidades, o Dr. mos "para inaugurar o re
Partido Sodal Democrático; Alirio Rossele, Presidente do Exmo. Senhor Prefeito Pro- Abelardo Arantes, Promotor trato do inesquecível chefe
D1;'. Aderba; Ramos da S�lva, PSD de Santo Amaro. visório. da Comarca agradeceu a pessedísta, tendo o atual
Presidente do Diretório Mu- Com a pàlavra. o Prefeito Ao receber nêste momento presença de todos." convi- Presidente do Partido de
nícípal de. Fjorianópolis; provisório _Sr. Augusto Àl-, a responsabílídadé da díre- dando-os a pàrticiparem das improviso proferido vibrante
Deputado Fe�eral. Osmar thoff, proferiu bréves pala-. ção dos negócios municipais, homenagens que teri�m co- discurso, ·durante o qulLl re
Cun?a; Prereíto

...

DIb cl}e-: vras de congratulações ao é com muita honra que íní- mol�cal o nov? prédío da velou a posiç�o dós pes
rem,. Deputados, Estad�als novo Prefeito, ao mesmo cio assi� a minha admínís- Preteítura MUn!CIpal. ," sedístas- em face (Ia autenc-,
Ivo SIlveira, Osnide Medeuos tempo que' apresentou um tração e para a qual fui Ie- INAUGURADO O_RETRArO mia do munícípío. âgrade-/

vado pela, confiança dos DO PRESIDE;NTE JK. I.cendo a homenagem que;se
meus conterrâneos. No GaQinete do" novo Pre- prestava, o sr. Celsó Ramos
Ao agradecer ás palavras feito, teve' lugar, então -a rínalísou .sua oraÇão conela-:

pronuncíadas nêste instan- cerímonía de inauguração. mando o povo de .santo
te, quero agradecer a Voss� do l:etrato de S. Exc!a. o Amaro à, vitória final, par�
Excelencia, Sr. Prefeito PJ:O- Presídente da Repu,b}ica, que Santa' Catárina pessa

::

vísórío, como homenagem.: tendo falado na ocasiao o caminhar de encontro ao-aeu
a minha disposição d� tra-' Sr. A:lirio Bossele, Presiden- grande destino.
balhar pelo engrandecimento te do Diretório Municipal de.

.

As palavras do sr.' Celso
Tendo em vista a renúncia de cinco membros. des- e progresso do nosso muni- santo Amaro, que, enalteceu Ramos feiram dellrantemen-

ta Comissão, Executiva Municipal, em reunião realiza- cípío. e- da nossa génte. a :personal�dade do Sr. Jus- .te aplaudidas por todos às

da no dia 31 'de janeiro do corrente- ano. ficou delibera- ",Com o pensamento ,�olta- celino Kublt�Çlhek, destacan- presentes. ., .. ::
'

.'

i' do para Deus.ve com Q cora- do o seu' esforço de fazer 00 <1RANDE CHURRASC:ADA.'<:to
.

por unanimidade, convocar-se o Diretório Muni- ção aberto à Justiça e a Brasíl ium país" forte e de- Às 12 horas,'na resídência
cípal, para o dia l5 de fevereiro próximo.. às dez horas, Paz entre: todos, dou inicio.' senvoívído. Convidado a des- do Prefeito .onando' Becter,
na séde social dq Partjdo, sito à rua Felipe, Schmídt, nú- ao meu mandato de gover- cerrar!! retrato do 'Chefe autoridades e o põvo em ge-

nar a minha terra". da Naçao, o Deput�do-Fed� ral, 'participaram de uma
mena 42, proceder a eleição a fim de ser preenchido QS SOLIDARIEDADE" DO PRE-· ra� Osmar, cu�a proferiu churrascada-mon\tro, que se

-, �,A-O PAULO' A" I d
.

id d '- I
cargos vagos face a renúncia acima referida. FEITO DE PALHOÇA brilhante rmproviso, sal�en- prolongou até as últimas

.

-: . . ,
-, serre

I
e sua, pouca 1 a �eL tem se.... Florianópolis, 31 de janeiro de 1959.

.

, O Prefeito' de Palhoça, sr. .tando a admiraçao e a sim- horas da tarde; sempre num
de, pamels .que Mar�nca ,evêl�do com marca�a .per-, "

'.
'CARMINO MORO.A

Otávio Zacchi solidarizou-se patia que o Presidente JK ambiente de alegria e éor-
àcaba d� executar no mte-I! 30nahdade' em seus ultlmps

< \
_ ,', '1 S tá. COI.l1 o novo chefe do

execu-j'
têm para com os muriicípios dialidàde.

.

-

.. '

d d 1 b lh''-
, .0. ecre 1'10 tivo ,santamarense,- -dizendo 'e as populações do interior

�)or o estado consta, e a
- tra a os,

' ,

'o seguinte � '�'Dignissima.s 'brasileiro:' Finalizou,- <dese� 'Santo, Amaro viveu, assim,
gumas dez.enas de metros Pa'olo Maranca nascéu.

Federaça-O., . A'.'tle'.fl·ca' '(a- 't:'a"rl"ne'nse' Autoridades Presentes! Meu . .iando ao Prefeito Orlando horas ,de intensa vibração
quadradOs:-de paisagem "ri- 2m' 1938. Passou a sua in' .',

.

earo Prefeito Orlando
ex
Be- I Becker êxi�o em sua admi- cívica, e mais uma vez pro-

b " d l'd CA' F d A l' c'ker _:_ Como Prefeito de I riis1il'acão: ,Falou, depois, d vou a confiànça ' que o !!leu
eirãopretana e C'O orI o . Lancla na azen a ma la,

-

-

AVISO 'A' MAÇ'A
"

. , ti,' D"'b Ch 1 pôvo - deposita J na, pessaa.
�gradável, e vivo, num de- !)erto de Ribeirão "Preto, ,A

:'.,

'

.
" . " "".." Palhoça,' q1,le' neste instanue'j Prefeito' 1 erem, evan-

honraga e simples de Orl�n-
. ,

,
.'

.,..' assiste à plena emancipaçãó o do' ao Sr, Orlando 13ecker a
senha muit40 caracteristico sua inclinação para o dese- :.

'

PelQ presente ficam convidadas tôd"" as pes-. de�Santo Amaro, através de solidariedade e as congratu- dó Becker 1° Prefeito, eleito
,
., """

! . da cidade.dó jovem pintor '-paulista, aho comecou aos doze anos soas, ,fir�s, �o�iedàdes� eni�dade�i etc,.,��redaras: de; ;ma posse, quero, em nome laçQ_es 'do povo de Florianó-
-"..,....-,- ..........._

��::�s��o�:s��e�ag��� . ��lpnoi: ;��:i��� 'a v����� lpo:� ·1 qualquer 'esd�éci� �a F�C da aprd�eindtllred·m ta. 'codD?-pr100- I '��n�::�u����í�i�s t��:�� �: ;j���miRADO O RETRATO A V ·.1 S' O,, • �açao O,u. iScnm.maçao
as IV as.

e.
n ro e

'1
felil1i gestãó, pbis que, não .DO SR; NEREU RAMOS '. + \ ,-'

apenas vinte anos, Maran- sagens no parqu�dél" fazen- •. (d�z) d!.�s a con�jl.r da presente data,' em sua sede poderiamos esquecer neste Na'galá onde funcionará, ,o. ..»R. ÁYRT�N ,IU.M�LHO
ta já é <bastante conhécido . la onde residia.' Em 1952 :" próvisória à rua :Tiradentes.no 3.

' .

, instante os laços afetivos a Câmara Municipal de Salh avisa que instalou o seu consultó-

pelo no�so públic:o, por sua veio para a capital:e cursoü':' ,Ascontall-Q:ão apre�entadasllêstepJ;Azo-�ão se- que'unem as duas poPula-,to Amaro, realizou-se em do à RUA VITOR MEIRELES

I
.'

'\' çã,es:
.

Santo Amaro e Palho- seguida a cerim5>nia d � n,o 22, onde atend�rá. J:lP .ptl�jodointensa .atividade artística 3. Escola dé Artesanato d'o
.

rão reconhecidas. .' '. _.. �

I ça, até ha ppuco, formando inau�uração do retrato do da tarde, de 15,30 hs. à. 17,30 h ...

seja como d�senhista, seja Museu. de -Arte Moderna,: Florianó:polis; 30 de janEliro de iinfu. e um só mtmicipio, ,davam ao I saudoso
.

estadista conter� Pela"itànJiii li aos' sá.bodos, cons.. l�

como organizador de salõ'es onde travou conhecimento.
:

.

,.... iCARO PASSOS :. Estad.Q um exemplo, de tra- I rãneo, Dr. Nerêu Ramos, ten- bs -Sõ;ue}lte' '.com '. h<>i>a' mal\ca·dJ.
tA

;_. Presl·dente. balho' e de te,spe�·to à Lei. do falado na ocasião, em no- Residência: A V E. N I D A RIO
colttivós ('E;Xposiç&1o do com a arte contemporanea, .

"

Retrato Moderno", "Exposi- desenvolvendo assim a técni I! ��!!!!t� _.!�!'.-_���,_ s�para9osy_�a e�an�:._r::e do Presid�nte .da Câm::::___:����_I�_o_1_7_5. _

bãoOnt�:po�!����� e ,�:��:� ��d:���:::�i:t:,d:o;r::�::� (ARNAVAL, 'EM -fó(O. , '_
"

'

.-
" i'

,o '�,�. ',' "

ção de ,Pintores Paulista�"). las com Waldemar da�Costa

U
"

d
.'

d-
- .'

-,
--

G I
..

dI' IM!!,::e::e c,!:�:. '���: :, c:�;::�e���o�.!:!�.ri- ma
_ emorá a VISI a ao

.
a pao os enen es

poâe ,ser considerado. como
.

Com a ida de Waldemar ' - - . .

õ 'mais mÕç.a entre 50S é!Xtis- da Costa para a E�ropa em
.

- CártOs diferentés - Muito gôsto'e muita arte' - A éavalariá foi abolida' .
\.

'

',<
tas in'odernos de Sãio Paulo. 1956, Mar:anca, que_ traba- .

.

.

Entrar em,' Florlanópolil;,' é documento para os curio- timo céu. :Não poderiamos perslstencia, ás lutas e to -I tradição, transmitid.lt de' g�-
fOI' escrita em 19'56 num lhava n'o atelier deste,pas-' d t f id' - , -' ,

.

I assim, 'com!)' penetra;' ,noll' .sos., profanar Gom os olhos da os os en raves so r os por raçao para' geraçaQ, par� a

v.e·spertino desta capital, pe- ssu a trabàThar có� o pin- ga�pões onde sQ.o guªrdados' 'E o convite velq, amavel, .'cára, o que somente o espi- esses "sabios do carnaval , :aoÍm� ,e justificad'O orgulho
lo

-

veterano' Osório César, tal' '(e grande muralista), a' sete 'Chaves, os segredos � 'sem nenhuma restriçãô, is- rito ·pode observar a 'essa florianopolitano", que do I da gente fl(i)rianopolitanat

que, esboc_ando uma breve Cl-ovis Gráciano, em S. Pau- as surprêzas do rei "'Momo", ,to é a não/ser uma só, como graça, somente quando es- pouco fazem muito e do

f
Dizem" que o galpãô dos

não é coisa fácil.' c.ondiç�p, absoluta. ses carros abrirem em mu- muito, quasi o impossível! Granadeiros,. da nha_: tam-
biografia do artista, frisou: 10. tações de magnetizar a gen-- Chamam aqueles abnega-' bém guardam segredos e én-
"Entre :qs jovens pintores NO CLICHÊ -'UM ESTU- .So�ente a convite da di- "Guardar segredo. A isso dos de "foliões". É um erro.. cantamentos que nos deixa-

DO DE MARANCA PARA tetona �º:s clubes" a gente nos comprometemos e lá fo- te. '. ,

Eles são os artistas que tra-I
rão surprêzos.,

.

de São Paulo, " desta,cl!-se
" "

, ,pode ter mgresso. ,
mos, ardendo em curiosida- Tivemos 'uma' idéia do q_ue balha'"" para os foliões Ainda não estivemos lá

Pao16 Maranca 'que ó-apesar OS REFERIDOS PAINEIS. 'Carteira de jornalista não 'de; l�vados pelo
-

presidente serão, quandO ero praça pú-- ,
... ,"'- -r.

•

" .

"

.. " .
"

E
.

H' bl' t· f'
-'. E tude, por amor a arte. . . Vamos pOIS esperar pelosdos Tenentes, sr. urICO 01':- ' Ica, -as rans ormaçoes su-

Tudo por amor á terra e . sucessos pêste 1959, que FIo,-
te.rno, que á porta do .gal- birem mais de 17 metros, tudo .fazem ainda, para-'que � rianópolis receb�rá .�om pal
pão disse "Abre-te Césamo" como será assim um deles.,

se mantenha, uma nobre: mas e 'Ill.u�ta vibração. '

e á porta pezada e grande Os acabamentos' dos car- ,

���de,ceu, dando-nos entra- l'°t�or;:e�:ito�u� ��1�iC��� :E as 'chuvas chegaráo,no Nord,sté.
Uni sonho deante dos mão:. de um refinado artis- .

oihos, a começar pelo éar- ta persa, lembrando-nos .

'a'gres'Je
...- " .

contos envolvidos na rica € '. n
ro de, Ra�nha, que a nosso

fantástica , imaginação do . , f" -

'.

ver é o mais borlito que já outro hemisfério. TERESINA, 2 (VA) -I Notícias- chegadas 'da ct-
\

' se fez, num galpão. d d' d S'
, Luxo asiático. Côres em

São joias - de verdadeira Continuam. chegando notí-
I
a e ,e ouz�" no inte:HoT

profusão. Muita luz. 'Muita arte e alta concepção dos cias de copiosss chuva_s no do �tado" adlant.am ,que
di segredos com que se decora- d d' I .

h A . ''I
·mesmo. �Um trón,o . gno pa,-

vam a estilo, todo o simbo- interior _do EsJa o, tu o' In- I copIosas c uvas vem caillClO
ra a mais exigente de quan- lismo oriental. diGando qUe o inverno che- ali-.·,Em consequência �,tas raiphas nº

.

passado do, dI'minaram pelo fastigio' e pe-
Estivemos ali, mudos, con- ,gou maís fo'rte do que se í."<::- consi e_ráv,e queda pluvio-

.la riqueza das sedas e d03 templativos, imaginando operava,'
,

métrica, i:aúmerps açudes
coloridos fantasistas. ,esforço, a boa< vontad�, a --- ficaram totalmente cheios .

.. -' Depois, os carros alegóri-
O' I B I· D

-

I ',cos e' ós .dê m�taçãº. , rigina e' e ísslm_ a ecoraçao Por mais de :doze horas
� .;:���a:��ii�s ,!! '::t�ç:Z� d L I R A

choveu
.

copios�mentt! nesta
O '

'

�i1piJal,. at!ng��r9 !l.O _íp.dicé
,

, FALEtlMfNIO Um dos pontos altos' do tipos e perfeição fio acaba- phiviométrico/de 73,6 mi-
., 'monumental carnaval do roepto, dã,� yid9, e � belez� límetros, a' l)1aioT' chuva j;i

Faleceu .. re,peritinamente 'I l' t 'd Am' "" rt' 1
.'

ê'

Clube da Colina será, sem: ao,s excelentes pa'inéis ,que reg s :ra a '( _r.'O a eZD n, ,s
no dia 29 em Santo Amaror

du'vida, a sua maravilhosa J adornam o salão do Clube tes últi�os dois anos. Rúas
o. ancião' Felíeio Elias, abas,.: . 1! .'

d d. •. ornament�ão. da Colin�.,· e casas
.,
�oram

.

lnun a as,
tadq comerciante,-' daquela }r5" ",."'.".,..-"/ sendo ós Bóiribeiros chama-
lo.calidade,' elemento'.muito Dois grand�s painéis, com Aliás, t' d

.

o 00nJ'unto da dos' ,várias vêzes. Mai,;. unla
ligado ao F\S.D.... , Chefe de motivos da cidade do Rio

o o .

". -

.to.coração ,é agradáveL vêz o inverno ati:Igl' Forta-numerosa família' qUe goz�- de Janeiro, foram. ,cria.dos "'I� -

1 d
'

'd fEnorme estrêla d� quatro eza espreveru a, sem uh-
va de largO. conceito não só especialmente para- ,o ,LIRA .

-

At
.

'

pontas e um punhado de bo- clonar os'esgo os, sem nlve-
neAsse mu'nicI'pio como tam pelo adrnira'vel decor-acler "

1 ., to
•

d
.

,- las, pendentes do t�to,. con- amen \) calçamento' as
be'm 'na Palhoça A' famI'II'a Nezinh,o G,a.rbelottó. Côres f I'

.

.

cehidos' em ,.Jm,pr�ssioÍ1ante, ruas, ormanc O-Se assim
enlutada . "O -ESTADO" f-ortes, traços 'ligeiros, origj- colorido apresentam urrl' verdadeiros l�os mesmo

e_n_VI,!,,'_à_'_c_on_d_o_lê_n...c_i_a_s. n_alidade n�� composição dos
toque dJ graça e v'ivaêidadé nas principais artérias. .....

:éOlÉG,lQ (ATARINENSE � Florianópolis �l::�s�::p�:�oração dos

O carnav:al do Li,ra, com

a inteligente. ornamentação
de Nesinh.o tarhelotto, será
mais honíto, mais alegre,
mais artístic'o. Será mopu-

mental! -'-'

A /Iransmissão lo Poder

Painéis. de,' MARANCA
Ribeirão Preto'

Partido Trabalh'ista . Brasileiro'
Comissão Executiva Municipà1
,EDITAL ,DE -(ONVOCA(ÃO

....._.
,,:,",_ �

--____.------.;------:------��,&:....;
Na próxima

�iagem.
feve também

� se'u' garoto

...jJaqando
.

pelo

poderá agora gozar

as suas férias

pagando.as paasagens

allÓs a viagem em suaves

prestações mensais

caso "CRUZEIRO A PRAZO"

\ �

inicr::nações: Agência TAC - CRUZEIRO DO SUL
Fones 21'11 ,3N)o, 31-74 Rua Felipe Schmidt. 24,

.

, I

(

. .Ii
,]
Q.

./
\ .

EXAl'rfES DE ,AlJMISSll.O
, SEGUNDA .ÉPOCA - 1959

PROVAS� Dias 1-1, 12 e 13 de .fevereiro, às oito horas
VAGAS NA �-;a SÉRIE GINASIAL: Apenas 15 ·(quinze).
para os candidatos melhor .classificados:

A DIRE,ÇAO
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