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'� No, tempo do Brasil Colôniá, quandQ a c.ôrte tudo queria e tudo exigia, os

� , brasileirQs explorados e- ameaçados, não podendo reclamar nada, vingaram-se
:. , ensinando os papagáios a debochar dos lusitanos.
,I' DlÚ o slogam, ainda hoje repetido, no interior, por ,essas ave's domestice.-
-= das: - "Papagaio real! Para Portugal!'� ,

) x x

� x

� No Sul O fenomeno se dá com o sr. Ruy Hulse. Os próprios candidatos

:. ud�nista's andam�revoltados: - "Votos? Parct o R,uy!'-'
-I: 'E o resto que se lixe! /'

� X X

� X

� Indignado com essa "votofagia", o Tte. Fernando Viegas, candidato d�,

, � UDN el11 público, nos Coqueiros, pediu aos eleitores que votassem nos candidr..-
..

i". tos indicados pela Zona respectiva: no Nelinho, no Sebastião ou no Ivo Mon- ..

� tenegro embora este seja de P.S.D.!

�� ,,-' É' que os "filhinhos do papai" querem sempre ser os mais votados, a qual-
I. quer prêço. , r

.".."..-.."_-...........",.,.-••_.,,.._-.:eJ':.��......-.-. "4-...,.,.·........,...._� r? - "" ...,.••_. ... �....." • �.......- • '...,.,......,...,..."

FALECIMENTO, Nola dó' GABINETE DO PREFEITO
�r'-.of. M'!'I'r1nho" A:, 'de,0111Y8.lra

o . Sr. Prefeito Municipal de Florianópolis, convida as

� uE. autorirlades e o povo em geral, para a Jnaúguraçáo do,
, novo Matadouro Municipal, em 'capoeiras, a realizat-si!

Infoffuações pártieulares, trouxeram-!10s a i�fausta 110 dia 14 do corrente mês, às 10 horas da manhã.
noticia dê' naver falecido no dia 30 de agosto próximo fin- Outrossim, comunica _ que haverá condução especial,
do no Iiló de Janeiro, onde residia há varios anos e com partin.do a mesma da Praça 15 de Novembro, defronte à
ã �val1cii!da idade de 6S anos, o 'nosso prezado evldistinto Prefeitura.
conterrâneo Contador e Professor Marinho Alagô:=ts de OSMAR CUNHA _ Prefeito Municipal
Oliveira viúvo da saudosa Professora Alayde MaCIel de

Oliveira: �àmbos muito relacionados
,

neste Estado Onde
exerceram' 'o MagistériO por longos anos.
,

O p1'!iliteado e:lCtinto deixou três, �ilhas: A�ayr, casa;dil.
com (l Coronel do Exército José Cor8eI1'o de OlIveira; Al1n3

casada com o Major do Exército Alfredo de Faria; e Ausô

nia l'a!;A.da com o Sr. ;fereio Gom.es de Mello, alto fun·

éionário do Ministério .da Fazenda, e residentes no Rio

de JaneÍro,
Éra o extinto irmão do nosso conterrâneo Contado:'7

José Almeida dé Oliveira, residente em Joifiville, de Er

nesto Almeida de Oliveira, residente em São Paulo, de

Cecilia de Oliveira e de Syndah de Oliveira 'Campos, re-
sidentes na Capital Federal.' ,

. '._

O 81'. Professor Marinho Alagõas de O�IVeIra, que. se·
pultou sp no dia imediato, no Rio de JaneIro, por mUlto:,;

dnos, juntamente com sua esposa, fo.i dir�tor .do <:,olégio
RenaR('�nca e últimamente, era funCIOnárIO da CaIXa de

Apósentadoria: e Previdência dos Ferroviários,'. naquela
Capi.tal. , .

'

.

O .ESTADO apresenta a exma, 'fm'lulla enlutada

·%»I'13�liRes dq seu�sej1tiÇlo. peza-l:. •

\(;',<,

EM: ASSEMBLÉIA- GERAL REALIZADA EM ,� DO CORRENTE OS BANCÁRIOS CATARINENSES RECUSARAM A PROPOSTA DE AUMENTO SA.
al���:o��;, nO!ei�:'��á�'�� �ARrAL AP�ESENTADA_ PELOS BANQUEIROJ'. -CONTI�AM EM ASSEMBLÉIA PERMANENTE.

. '-l�e�u�g f��o� x�o���=
c�ta:inenses� através de seu ainda que, os demaís bancos estar ciente de que seria a posta apresentada pelo INCO, 20%; e de Cr$ 6.001,00 em se nestes !lalculgs, al�ll). da bemos, já"começam os ban
Bíndicato, vem empreenden- que mantem 'Sede em Santa sua proposta a decisiva, foi levando em consideração diante, 15%; sem máxímo e alim�ntaçao, �oradla, ves= cárlos catarinenses e mos- ,

do campanha que. vIsa a no- Catarina, como o -Banco ca- protelando o assurito, aguar- que diferentes índíces de cus- sem mínimos.. ,tUá�IO, ,�ducalta;O e gastos
I
trarem-se descontentês com

vo a�mento salarI!�I, tendo t�rinens� Sec. Coop. de Cl'C- dando que outros acôrdos se to de vida se verificam e11- Em contra .proposta, os dívérsos (far_!l\acIa etc),
. o rumo das negociações, toem ylsta a. expiração, e� 30 díto Ag:lcola e o Banco Sul firmassem no país, a fim de tre os Estados de Santa oa- bancários apresentaram co- - El_!l 10 d9�?Orrente. uma mado por imposição do INCO,d.e Junho último, do acordo do Brasíl- S/A, com sede em ?ontar com uma base o rea- tarína.e Paraná. mo reinvindicação 35% com cOmis,sao do SIndicato dos

I
que deliberadamente atra

flrma�o em .1957. "

Blumenau, .quando procu��- J�stamento em Santa Cata- Ê a seguinte a proposta mínimo de Cr$ 1.500,00, pro- B�ncari?s viajou para _

tta- '-
ríal deIníclalmente, os bancários <i�s pela díretoría do sm- rma, Tanto é assim que sõ- apresentada pelo INCO. postas que foi baseada na jaI, a fIm de apresentar, zou a campap.ha, �ala

1'0-

apresentar.am u�a proposta dícato dos Banca,rios preferi- mente agora, depois de acer- Até 3.000,00, 30%; 'de' Cr$ elevação do custo de vida no pessoalmente, a noya pro��s- 1958 com. a ftençao d� p
2& .de 45 % ,com m�nimo de Cr� ram aguardar a proposta do tado o acõrdo no Estado do 3:001,00 a Cr$ 4.000,00, 25;"� -Estado, calculada pelos ban- ta aprovada em A:ssembleIa, posta inIcia por quas
,1.500,00 a �1reçao d? .Ban" INCO, declarando-s� dispos'- Paraná pronuncíou-ss a Di- de 4.001,00 a Cr$ 6.000,00, cários em 31,5%, incluindo- aguardan�o-se para' dentro I dIas.

, co Industría e Ooméreío de tos a cumprir. o acordo que retoria d� INCO, oferecendo
,
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Is:��=��� �:r�:h7['��=�� �::����;=� Mal·s da melade da popalaç'81 .. es a',

em �antàl Catarina uma vez Entretanto, apesar de já O Sindicato de santaCa--·' .

_
,
",

I'd�: ::;rc�f�� �:c:�:a 7�! ��ô��e�m vje���o �t;::;��" ;f%f�� ls�!��iéi!e��odia�� Ca'p·ll'a'l- '·'--5'1·I·ou- a 'EIPu's.�I·ca"'oQf":loreslatarina. Má \que_ cons:deI';�_ nBanco INCÜ\ jú�tamente por resolveu não' aceita_:_a, pro�'
, '., .
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LINV 91'VtJ o A�'" TO mAR.IO DE ,SANT4 CA "rARTNA
SOLENE ENCERRAMENTO DA IMPORTANTE' MOS TRA QUE DEFLAGROU NO BRASIL A CAMPANH�

> DE EDUCAÇÃO FLORESTAL _ PRESENTE O DR. IlAVJD ,AZAMBUJA, DIRETOR DO SERVIÇO FIp_
RESTAI, DO MINISTEíno DA AGRICULTURA E RETlRESENTANTE DO MINISTRO M�IO MENEGHEf

,

n - AUTORIDADES PRESENTES - ENTREGA DAS MEDALIJAS
Foi, em todos os sentidos; \ respectivamente secretár�º,s,

memorável a noite <te 5 do

I
da Agricultura, Segurança

corrente, que se revestiu de PÚbl,iça e Fazenda, CeI. Vir
grande solenidade no Tea- gínío Cordeiro de �ello, Co
tI'O Alvaro de Carvalho, pela mandante do 14°_RC., De,

decorrência, ali; da eerímõ- Heitor Ferrari, Secretário da
nia de encerramento da 81), Viação e Obras Públicas, Dr.
,'Exposição Naciorial _Flores� Clodoriéo Moreira, secretã- I

-

tal realizada em Florian6- rio da Saude, MonsenhOl' i
.

DIB$TOR: RJf!JEiV:1 1)8 ARlâJDA ,",AMO;::; - UI!;1t/!-iV'J'l!;, J)UMLNGOS F. DE AQUINO" poÚs pelo Acôrdb Florestal, Pascoal Gomes Libreloto, .se-',
e com inicio a IS de agõsto cretário de Edueação, DI'>

passado, _'
..vitor -Peluso, Secretãr10 do

A mesa .que dírlgíu os. tra� Plano de Obras e Equipa
balhos tomaram assento o mentes, CeI. Alvaro Veiga
Sr. lleriberto Hülse, gover- Limá, Encarregado da 16°
nador do Estado. Dr. David ,C.R., ,CeI. Mário Fernandes,
Azambuja. diretor do Seni- 'l-uedes� Comandante da Po
co Flore�al, Presidente da lida MiU!;ar, Miajor-Aviador
oamnénha de Educacão Flo- '\Telson Carpes, Comandante
restal e representante dQ ela Base Aérea,

�
Dr. Mário

evtrlo. sr. Dr. :Mario Menc- �alema Coelho, - Delegado
,ghetti, - MinistrQ da -Agrlcul-' Fisc,al do Tesouro Naeíonal,

. , .,

tura, Dom Joaquim Domin- sr. João Navegantes Pires, Em companhia do dr. Cesar Seára, o dr. Da_vzd, AzambuJa
" gues de Oliveira ,.árceb.isPO P.residente da câmara

MUni7j entra em contato .âireto com a� ,nossas matas:;, Os '?,ene-
metropolitano, desembarge- cípal,

.

-, .

rais do nettoreetamento estao lutando no iront
<dores Osmundo Wandery da - A SOLENIDADE - na' Dr. Cesar Seára, díscur- . cultura.
Nobrega, Presidente do Tri-- Co.m as dependências do : so� sôbre <> probelma fIores- !,' O"'Gove�ador Hefiberto
bunal de Justiça e Severino Teatro, Alv�ro. d� Carvalho' tal no país e em Santa Ca- Hülse, em seguida; fez a en

Nicomedes Alves Pedrosa, com um pUblIco que lotava tarina:
'

trega das medalhas e� refe.
Presidente do Tribunal Re- _} lite�alment� essa casa de es: _

b Dr. David Azambuja, .rênciS; às perS,onalldaàes
gional Eleitoral. Sr. Nelson

_
petaculos,' as 20.!�O horas fOi em prosseguimento, f�z, a a.graCladas.,

.

St,oetElrau, Presidente do I aberta a sessao de encer- alocução sôbre o significado ,Após, o cllefe do executivo
Tribunal de Contas, Dr. Ce- ramento com a pala.vra do • da Medalha da Campanha l'atarinense proferiu magni
_sal' Seára, Executor do Acõr- pr. David Azambuja, que, de Educação ,Florestal, te� fica pe�a oratória pertinen

cendo considetaçõ,es sôbre n te ao sIfffiifica�o'da__Campa
criação ,da mesma, em di�- pha . de Educa��o Flores.tal e

positivo. presidencial e �por- da. sa Ex._poslçao. ,NaC!Onal
tª,ria. do, Ministério da Agri- ,Conto na ult, pag.)
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'

.

""" . Santa Catari,na deve IilO l:resIdente, Juscelino a.
'7' ;'si.Ú·n� d/"lnicilihvas. e""reali�a�ões 'qUe ° credenéiain COInE):

'\lm dr.s mais devotados amigos" da', nossa ,terra.,
: ',_. "',' , No setor rodoviário, o E's�

, "

tado, no cQrrente ano, está.
sendo atencUdo por dotações
oiçamentáriás as mais ele
vadas, proporcioníilment.!;_-:
entre as demais' unidades
f.ederativas. Dentro de al
guns meses a estrada QU'�
atravessa Santa Catarina,
de Mafra"ao PaSso do ao

.'-cori'9"estará totalmente as.

fâltãda. A BR-36 � estra
da "Presidente .Nerêu Ra
mos" - ligando Florianópo
lis ao extremo Oeste, tem
tido construção acelerada,
no trecho Lages-J-oaçab8"
E vários trechos (la BR-2 -

que também atrav�a () Es
tado, pelo ,litoral, - pros·

, ';.
" ,- segúem em obras. Graças ao

apoio caloroso ,e oportuno que o ,Presidente Juscelin,? deu
à Sotelca tor:nando-a réalidade e, dando-lhe a' caI)aCldad!l
çue a té�nica :e�ige, nosso' Estado; t�rá a sua; zona Sul.
largamente ?e�efitli,ada, co'q! a ,soluça0 definitIva de um

dos 'seus maIS' mstantes pr,oblellla,s. "

"

Ainda há poucos dias,' o ({hefe da Nação assinava.

solenemente _mensagem ao Con�resso criando a s��erur
gica: <em Santa .Catarina, outra in�c�atlva, que �e�a� seu

ilustre nome perpetuado na Histo:na e na gtatldao dos
catarinenses.

.

-

, , .

, Cercadb hoje, do respeito e da admiração do povo
brasileIro; o Preside.nte Juscelino festeja sua data nata
lícia. .', , :.'" .- ,

Grato, nesse
_ auspiéiosa data, é-n«?s juntar, o nos.ro·

ao júbilo dos barrigas.-verdes para levarmos ao
. gratlde

PreSidente nossos mais- respeitosos cumpi',imentos.
'---

PRIMm81 F�Tlnt �lTlllnISE' DPFlt�tOBE
APRESENTAÇÃO DO. CARTAZ VENÇEDOR�- INSTA-

,

LACÃO DAS COMISSÕES ORGANIZADORAS -

APÕIO DAS SOROPTIMISTAS AO - F,ESTIVAL
A Diretoria de Cultul'n Amanhã, dia 12, às 20 ho- �:, O Secretario Geral d

apresentará hoje aos flo- ras, na C'asa de Santa Cfl,-! Festival, Sr. Antônio Augus
rianoPQlitanas o cartaz veI,l � tarina será 'instalado ofi- -t.' to NÓbrega Fontes, teve
cedor do concurso para o :'cialm�nte o I FE�IVAL CA-

j
pportunidade de cumprlmen·

primeiro Festival Cataririen· TÁRINENSE' DE ·FOLCLO· tal' des.tacados elementos da
se de Folclore. RE, em solenidade púplica, Associaçã<;i' das Soroptimts
A éxposiçao que será na quando serão designados os tas de nOl?sa Cidade, quandO

Praça 15, junto à figuelraj preSidentes das 'cij.versas, co- �he foi glj.rantido o apoio dr..
mostrará além do trabal)i\) ,missões organizadoras _ do' prestigios�' organizaçfio, :00.

vencedor, de autoria do es· certame..
'.

s��tido d�,uma colabora9'o
tudante de Belas Artes fesi- Dentre as pessoas convi- dIreta e eJiciente para. O exi�
dente em Niteroi, Gastão dadas já conta o Festival to' do Festival. As Se��ras
H�nrique, mais ,38 tra!;>!l.lhos com o prestígio das-se�uin· t>a.!na 'I'avares MoelJJ»lJ.nn
que ·concorreram ao' prêihi..}, tes, adesões - Da. Aurea e D_a. �urea M?ura Le�l- le--

D• elo' '0' Reg"onal 'de"
.

S!U'f.!ID (!lllar'I''''!t de Cr$ 26.000,00, entre ds-"Méll!r!l: Leal, Da. Ill.a Tava· varao as demaIS assocl�as
Ir ri fi

,

'

''ou 'iRl, R' n!lll quais as quatro menções hon- res MeeHmann, Professor um plano �e tr.!lbalho com 0,
Na f�rma dos Estatutos, convoco todos' o'! Senhor�s rosas com que foram -distin- George- Agostinho da-Silva, . qual particIpar�o do& e a

membros deste Diretório: para a reunião da próxím;;, guidas artistas do Rio Gran- ProfessorWaldemiro Cascaes, �ativos do Fes' q •.

quar,ta feira, dia 17;9/5S, na Sede, Social, sita à Rua Te-- de do '-Sul, São P.aulo e Rio Sr. João dos San"k<\s: Areão,
'

,

, "

... ,..

�
nente Silveira nO 19 - Sobrado, as 20 horas com 'a se- de Janeiro. P. Alvino Ber,toRlô '}3raun, Todos, estes fa_�os. ,per,
gUinte ordem do dia:

.

'

A comissão julgadora cons-' Professor Francisco -BJ�ii tem prever ,o êXIto' t�tun.
1) RECOMENDAÇãO DO D. MUNICIPAL DE FLO- tituida pelo Pl'O'tessor Que� nha,ma-s,alern do irrestnoo' bante da fes�a que proJP,taru.

RIANóPOLIS CONSIDE�AND.P QUESTãO ABER- 1'ino .Qarnpofiorito, pintor apoio .da impr�nsa do Esta- Santa ?atal'lna como J. van·
TA- O· PROBLEMA DA SENATóRIA cAhuSIO Cál'va:O e ctíl;ico Fié,· do e de jornais do Rio de �uar.delJ;_a de um-mOVImento

� 2) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARTT.-- vio-ae MtmrO-;-elogtQ'U o aí,-' . Janeilro como ,"Correio da, InédIto. em noss� meios
•

DARiO -, ,_)0 mvêrõillr'trabalhos apl'c� Manhã", "Jornal do Bra.- c�turaIs: O primeIro
_

fes�

1'l'}01'i'�n.:0,.'P.o,lis;, ,10:· d.. e. s..etern,.'bro d.e .1,_958 ""","""",,�.,_......,,_�,., ;'s�tà.dos,.. eong�atulan o:"se-�, .sil",. ':Para .Toelos�' e _"JQrnal _ Wal. perm�� d Iolcl�
.

,

C'·'
"

'Côl'U o êxito cO)1curso. ?-'
"

"

das. :tJetras'\ .

rei COm cal a;�el' '. a -

.

.... H�l.�a CaUad,o.. .al'(le,tra ,
,

.' , . ,. . ,'..
. .

dual,Pl'effidente
'

em 1�xefck!.c�. do r:)., R�giOj;1f�1 c; '"

recusam prop

EDIÇA.O DE;' HOJE: 8 Páginas -: Cr$ 2';09 - FLORIANÕPOL IS, 12 DE SETEl\�BRO DE 1958

, -;� RUBENS DE ARRUDA RAMOS
Placa oficial, do Estado, 11,.0 6-42, é a identidade do Caminhão coberto de

propaganda dos srs. Irineu Bornhausen e Laert Vieira, ' cujo clichê ontem di'_
vulgamos.·

.

x x

x
Nas mesmas condições o de num-ero 6-10.

x x

. x
, Não adianta reclamár, �abemos muito bem. Em todo o caso os números aí

fícam1 Os responsáv�s, 0$ que deveriam acabar com a infração, tomarão me-
didas formidáveis: _

'1- 610 e 642! Que palpite, Santo Irineu! Belissimas centenas!"
E para compl�tare'm as medidas cabíveis, os "canais contpe,��tes" atnda

se aproveitarão dos citados numeros para tachar-nos de- "!:mrros" e "cavalos"! ,'c
x x

x
-

Enquanto os veículos oficiais se engalanam com a propaganda dos. ean
didatos governistas,eO'S earros de praça, alugados pelos Partidos,' eatão prolbi_goll,
p�la zelosa Inspetoria, de pro?a;garem, em estampas" ÕS 'candidà�.:..aas·-a-gremia_; .) ,:çoes á que lotaram .seus seTVlCOSo.. . � '"�, ,"

. .' 4., ," ,,,,. 't: '"
, Será Que <dnver-so nii.o �',:mhis rtielllOr:', mGiàlInénte'-f�lahdô?- �" '" , .;_

" J.: '

,

-.Em pleit? passado, h,npugnamos 'a candjd3�u�a' do atual 'Secpelát'i5.> dó "'!i' ç .

InterIor P, JustIca, porque. fIlho, do governaçlor da epoca. ' ,
.

' �
.:- A Jt\stiÇà'Eléltoràl, contudo, àecidiu pela validade do r..e�istró.'MaS'; pesâp-' ,<
dO melhor o assunto, logo depois'�lterava seu môdo de julgar, deêIdindo, que

!filho. �de goyerl},a.dbr n�o pod'ó'! Gan�Uaatar-se. a deputado. Abriu exce9ão para os

que Ja havIam',sIdo eleItos. em pleItos antenores.
x x

. x - 1
O P9vo, sempre severo e crítico, dá a es&'t!s candidatos privil�iad()s, o jO- jcoso apelido 'de "filhinho do papaL"
E eles fazem misérias, de' fato. -

,

O sr. Paulo Bornhausen, por exemplo, conseguiu com l) "papai" verbas vul- '

tosas para estender linhas elétricas a lugares ,quase desertos, enquanto o govêl'- �
no t'ecusavà quantias propol'cionalmente mínimas para.I.aguna e outras cidades. �,

· '\/ �
Agora, com a candidatura de um filho do sr, Heribel'to Hulsé, o fato se �

repete no Sul do Estàdo. '

_, _ ,'_
, 'A níáquina oficial está montacj.a, engraxada, funcionando a todo vapor.,

I'Pela
_

beira dos Cainill�OS postes e �ais postes.,. promessas de linhas,., '

se a votaçao, ., correspond ...r".

x, x

x

Aririú caiu nessa espp-rrela, no últímo pleito!
,

XxXi�
Foi menos esperto que o P.D.C, e. o 'P.S,P. - que _não cairam!

x x

,/

,
"

o Exerutor do Acordo Florestal com o Estado de Santa
Catarina, à#. Cesar Seára, quando p�onunciava o seu mago ,

� níNco discurso no encerramento., dá m()8t1'lt. llorestal '

do Florestal em
_ Sapta Ca- con-v.içlou Ó, gov.ernador Hel:i-

tarina, prof, Abelárdo, Go - berto::aülse a assumir a pre
mes, �rocurador Geral. da., sid�l'lcja dos fi'abalhos,-quan
Repüblica, contra-almirante' do, épt� o, Chéfe do Execu
Antonio Carlos Raja Gaba-, tivo' ca;tarinense proeedeu a

glia, Comandante do ,5° Dis� chainada elas' perSonalidades
trito Naval, representantes. acima enunciadas, e -que
do Prefeito Osmar Cunha" compuseram �a mesa .de he,m-'
do Senador Saulo Ramos, do "r�:'; ',,' ..

'

,
deputado L�tner Rodrigues, A $eguir ,f�,I':p.�lY4.4,O, ac0m.dos éx-governadores '2\derbal panhltdo da.,,'bt:n�,'da PolI-'"
Ramos da Silva e Irineu Bor- cia Militar do EstàdQ � caa

nhausen, do Dr. Celso' Ivan ção da campa1ilia.�:�de,_Edu
da Costa, Dr. Giorgio' 'S.:.\I- caçáp Florestil.l,' pelo Côro
lusoglia e Hercilio Deecke, Orfeõnico do 'Instituto dé

EducàÇão - Dias �lho, sob a

,regência ' 'do maestro Ema·
nuel Peluso: ,.,',

'"

A .!?eguir O" presidente _da
Comissão Executiva da Cam
panha de Educação ,Florestal
no Estado de Santa Catari-

(om-pareça-'ao
14�o' B.Cm

o Comt. 14° B. C., solicita
o' comparecimento urgente
do Sr. DOMINGOS JORGE
DO NASCIMENTO, ao qual
tel desta Unidade, afim de
tratar de assunto de seu in-
teresse.

'

PARTIDO DEMOCRATA {RISTÃO
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a revista PN reuniu homens
, de negócios e leitores num

"week-end" e churrasco
srta, Maria de Lourdes Condorníníc Calífornía, 'em

Platt Teresppºlis, ,Em onibus do.
- sra. Virglnia E, Reis da Saturin TUI;ismo e alguns nos

Sllvà .seus próprios automoveis, os

=-srta. Maria Alice Bar- - vva. Dorvalina Llgoc� convídados de PN subiram
reto � ,-sr. Erlco de Paula e SOu- para a cidade serrana, lo"
-- sr, Nilson Mafra,;' I

za
. , ,

tando Inteiramente as de-
� sr. Gustavo' Pereira! -srta. Eloá Nunes de Mi, _ pendên��!t§_dQ California. No

Lentz "-,.� ,�( randa domingo, durante o churras-
..... sr. dr. Anto.í:).JO

-

José N.

'I' -
sra. �udite Bayer, co" nsr. Pedro W9;Qns sau-

Oliveira '''. ", ," - sr. Sidney Moritz dou a díreção e o corpo de

.

- sr, HerciliÓ" de AliQ�a' - si':' Norton l'.Jário da redação de _P� ,�m nome da
- sr. N:ilton José Cheren Silveira Associação Brasileira de
- sr, 'Vital Amorim - sr. 001 Joaquim de Propaganda, de que é orador

".' �.� sr.
.

Gualberto Gene- Càrvalho of,iciat Seguiram-se, com a

roso da Costa _:, sr. poçll)io Mendes palavra os srs.
.

CeI. Zeno

Zienlinsky,' . -diretor do Con
domínio .Califa.nua, Jorf?;e
Chamma; Industríal, Geniv�,l
Rabelo, e M�oel de Vascon

cellos, dfretores de PN. Ba
nho �e piscina, sombra e

, água fresca, muita alegria,
dansa e alguns sambas ao

víelão constiuiram o ''Week
eOO" -daquela revista espe
ciall.�a,da ,ex» negóoíos e pro-
paganda.

'

AN!vERSARIOS

IPAZEM ANOS HOJE:

'TRIBUNAL DE' CONTAS DA, UNIAO
ACham-se'-abertas, de 'l.1! a 115 d� setembro, as, inscriçõe1!
para o Cencurso de Contador do Qvad'i'o dos Serviços
A�iii�N';-dQ -

T' 1- i bu n al d e C o n tas 4 a Uni ã o.

Loeal de' i�serição: Delegaçâo do: Tribunal' de '5':on'tas- no
Eatado de Santa Catarina - Edifício dos Correios e

DE
,Mom.ent,os antes da partida do Rio, em onibus da Satwri17.1.,.
., .

p E�tado fez este llagl'an{e,
.

' ,

Comun.icaui-uos da ASSOCIAÇÃO DE CULTURA IT�O·BRA"
'SIL.BIRA DE SANT_A CATARINA' que' F Curso de Italiano fun,., - -, U R G E' N" Ecionar â às' sextas-feiras, às 19,30 hJru�. no Colégio Barriga Verde' , ,'.
li rua Ferreira LIma, em salas <Ia S-e9Ü'o de Línguas da Faculdade

(.:.qtarinense de Filosofia.
Compra-se uma casa até

Cr$ 50.000,00, de preferêneía I
'. '

nas ímedíações da Igreja d'3

Fátima. nó Estreito. TrataI"
na rua Tiradentes�: 49 óu- na

.

rua C'.pnselheitQ Milita, 98.
-

,

:�... I��\

Dir�girá .us' estudos para prb -,ipicl !ÜCS Opto!; Pior-avant.

Ferro, que estará ,ii tlh\pOb';,i:O dc-s i:,L()r�3"ados naquele kicul 1

hora.
'

'

Ace itam-se aidnda novas in.;�:rL-:õcs.
Outras informaCões podem 8"': prcstudas pel'? secr-etário d:;

Assô<!iu,;ão, prof. Farac'Ü, diàriall'��llü. das 15,30 horas 'eni diante,
pelo M,lcí'orld :;527 ou na séde d,c,. As&ol'inç,uc. :.om.qrcial do 1"1;>.

rianôl)�Íi�. ,1�( IJ 6 A �S,E�
,<

nuas sala,s de frente�para,.
éSci'Mtio, na' Rua Femand'l

Mar:a M�hado. 12. Tratar com o
,

"sr. }f�l:nani Leal':'"
Fone, 3B�.

7

ViúvaJoüo Pinto de Oliveira

e Senh<ora 'de Souza
o banho de piSCina foi uma das grandes atraçõ&s,

Têm,o"pra7.er de· jlar{icipar' a V, S. e

Exltl!l. Famllia o conüato de casamento
de seus filhos r;:--

f !

i

16
I!

'

PARA DEPUTADO .,
/

MARIA CLUBE REGRE A TI"VO

JA'NE-IRO
LUIZA e NAURI

:fI""-
...

� ,....� .1

'F.loria:n,ópBli.
'

10 de Setembro de 1958' ,

,
� .... ,

RIill Frei Can1.'-Ca 11,�0 94
DE

ESTHEITO

nUBE R«REATIVO E CULTURAl
15 DE NOYEMBRO, PROGRAt,1A PARA

O MES DE SETEMBRO�
,

I'I �
n
'I
iI

. Pr-..r· --FUDclonârio I
PUbliCo .-Estudante -

Itiàns, de Pnntalld; Início às 20. horas. Catarin:�se' , ,

.Dkl lH - 5.,\':'F{!il'a - 1kunião dançante do Departa''l'Iento Femini, PENSE _ VOTE. ELEJ,A ii
no, ofere-c'da ao Clube' Recreativ:o Trinda- :1,',1,

Ú€11se. -Lllício às 20. hOi'1S, PAULO PREIS
,

Di" ,:?:t - Domingo ._ Domingu-eir�. Início àB ,20. h-oras,' -.-

Di;\ 2!i - 5 ...·feira - Reunião dançante do p�partam"e�to F"enli�1i... ' ii NOTA
"f' l__, ,_,.

"/
Cédulas: 1'1 I

-.- Reserva de mêsas pr:ra a
M, ;.i �lda 110, GfIlJ�� C)J!utCl!;l� e

.. :R�rell�-
, • • •

_ tiv,,!l de Jallelr� dO'�,': t<eiro. Inici<f à�1o t A,r€mW1a,H.er.L:llLO>Lu�, 155-A

",'
,soil'ée, na séde do clube. E' I

r)' ')'7 '_, ' indispensáv!l'] a apJ:esenta(;uo
� 1ft � - SáiJad" S:oir� ela Prima-,>irui)Wcio às 22 h-o.}'as. ,'.. Apto. 2

,

' ,

r�üim�1ilüó.m-..._"_i .: L�_ �.��_:,:�:�_!_o.u_o_t�aE_-to__
J ':'f;' 'C(ÍN�oNÃRl05� n. K. w. i ,_,L__",,..'�=,,,,,=<;:...oc' ,"�-'" "', ,';:"'"i'c,:"=::;,�-:=:=::=-..:.=-,=--==d1

I ' PARA PRONTA.mn·liEGA: i ORGANIZAÇÃO DEL'TA COMERCIAL

-t�WE /
"--" :��l���I�i,,;,iit,,�t-" I D�párfamento.de Cobrança$

'1*
1 A��,_pVÉL

/

;:.,
..

,:'".

- .

i ( O N V I T E
:,; . : A.liiti dê tl'atar de Assuntos de seus interesses soo.

. PREÇO OFICIAL DE,', p{)Rro, ALEGRE

,liciU>'11l()S
O comparecimento em nossos escritórios, sito a

rua Fer�arido Machado, D. 10, das seguintes p-essoas;
V

'

ANTONIO RÂMOS (Cap�il'as)
..

LA ,�a,.,( Alu SOUZA (lt D. M411�ã).! V .tJ'(i:f""�
_ ,

DILSON MACH.Al{o (I. Oficial)
"""""'-�

FLAVIANO -DE SOUZA aSORI.O

i ' .'IDAttl�O' .ALVES CABRAL
, ........_.........,....................

,

. :'SÊtSQ'N',.sÓNIF:.ACIQ ALB1NO .,

,

,r.
. :, 81'

'

,

;r.({� ,q�i,.,T,!.::. ".:'

ló de- Novmnbro, 21

f L:O R I A N O' P O L f S

Dia 14 Doming'o -.
- VEsPERAL DAN � ",'

• (,,",,�TE com

ZAIA t, seu, conjunto, início
:ts 20 1101'>13.

PROGRAMA n.o ME3 DE SET�IBRO DE 1958

Dia 27 Sábado GHANDIOSÁ SOIREg DA

PRIMAVERA, ' abrilhantada
por PACO e sna Orquestra
,de DançaS.

m,. 4 ,-_; 5.,a-Fei,ra --,Reunião crancante do Depal·taroe-;'u, l<'emini
no; ofe-reeid,a ao Clube Reereati\'() 1:°,
de Maia. de Barreiros. Início às 20. horas,

D,ia 7 --. DOlningo - Domingueira. Início às 20 h-oras.
Dia 11 .. -01 i'i.a-ICeil'a ,-�. Reulliã-o dab,çatlte .d� D�pa,rtámilnt() Femin'-

Dia 21 Domingo _.: TARDE DANÇANTE INPA:\T
TTL, esclu�:val1lente pun fi.
lhos de associados, início 'IS
16 htll'as;

no, ofe5:!>Cida ao Clube Re'cl'eativo, Corin-

,

Depois do discurso'de Gd.ival .f!,abelo, fez-se a ,grande r?d't
de CU7. traternizaçõo. Ao.f tunda: o industria] JOrge Chammq

e ,ALUno J.oiiÓo..: ele .ªar1:qs!, �.McCan1t: __ ,'._,

r J fi� j "'.r,' II

, MAlERNIDADE tAllMELA DUTRA·
. 'j"

,
,

(urso, de Parteiras
Foram realizados, ne-s',t'i!J estabelecimento, no dia 2'1 de �b;t;ta

íltinH' "8 pr-ovas de ha">'í!taçã.i para efeito do disposto no 'a;�l�
, I

go 13 do Decreto n;o '7, Iqu� cria, o CU1'sa de Parteiras na Mate1."--

nidade Carmela Dutra., Perante a banca .çonstituida pelos Drs,

Bíase Faraco ,
Antônio I)ib Mussl e José de !\atta, foram aprO'\'a'-'

das as seguintes cant�tas: F:rida; Petry, Alme riridu Silva, Cleu-:

sa 'raranto e Ede-lide Duarte.
.

As .futuras candi<litas do Curso; de Parteiras .deverüe fa.z.e,l"

sua inscrição naquele estooeledment() até Janefro do ano vindou-

co, época em que serão 18c'lll!zadás habituulmc-nte as provas de

habilita,iio p�ra �gres;al' l'lJ) referldo Curso,

Quaisque}' i,nt"ormaçõc::; serão prestadas na Diretoria daquele
estabeleclmcnto ou pu, i11 't"'1'11lédío.. de carta ao Diretor da Mate r-

.

."",-: .
,

rridade.

_

-

( �, �J B E 15 nE N -O V E M B R O
':'1' �. 'fi;

,\o"
' ':';

'RO('RA'f \
:
!'A': o . MÉ5 DE SETEMBRO

", t ..
_

.,J. :. U. s. Á • \.

1
-

G
�

-4 ;r11A 20 de ::-e"'mb�'(!: ---
. ::l:�n',\ D:\. 1'lcC�,"',VEE,.l_ 0'. ,,�,� l",k'q

., i�:.: :':2 hc:'�""':'; .. :'('d"à )�.lH·.ir:lél!!tl(� pe��� 0,.-",

f ('l·1;:·�t1�;) dr.. c,:'PACO" ..

I
'!"jSEHVA DE rfll��f:-�_'\.: --� Nfl tl:·�ilGH. �i3

11':) preço c;� Cr�,,' 10ú,C{).
�'

NOTA f: indbpcllE':tvcI il 1l1,:.'!!_selltaCil<.l ;h Cato

k:rll Social,

A D I R E T O R I A,

� ....-

Mo·cl'O
••

-,? Ir'

(;":.,Produtos NESTLÉ nece�i.t� de uma moça
.� com instrução, bôa aparência el 4esembaraço 'pal'&

promover demonstrações dos '..seUs produtos:
_'

BOM ORDEN\\DO
'

Apresental"se à Rua "OOnselh�iro Mafra. 154

AGRAJ>ECIMENTO
?_',J2

.

,

A família de João Aoião Daura, �lda profundarnen't<!
cons�,l','-nado com o passamento de & �u 'querido e ínesque�
CÍvel ,Lhoje, �in por este nteio 'agratie,cer 'aos parentes e

:lemai::: pessoas' que os visitaram (lo: os confortaram por
ocasHit:" d? do:t>roso transe pQr qne : tiveram que passar,
quer' enviando flôres e telegramas, q per aos que acompa
nhar1.m o' extinto -até sua Ultima m(�rada.

COnv�daln wtrossim, pára a MiS.sa d'e-7.ó dia que em

su:f.r;í.1íO ,de sua alma, mandará rezar- na Capela do COlé
g10 t,;aiarinense,. às 7 horas do dia 12!' 'do corrente, sexta-
feira. (

.' ii. tôdos·-que comparecerem a este �to de fê cristã, an-

teciJ,lUd.amente agradece.
,
�

f�----�'----�. '____� _

V. S. deseja
VENDER QU 'COMPRAR

'uma casa, um :teuell'<l, um t!<tSfllbelecllDeat8 .,
merda} OI! um aUTlflftôvef1 _. )

Encarregue 8- �()RGAN't�:ÇÃ() ATIAS i.'l'1M: ()')J'rêb'én..
'

Proeu.t'l\Ções, .R.1pre�erj;açõê•• ;que Ibe proll()tt�f1n8r'
-:
1>1 m ...

Ibores �góejos e as 'tn�)h"'l'e!l �pol'tJ):njda.aé'�, nt ...lÍi!tnt� m6ii�
comIssão.

'

Escritório 'p'rp\>isó1'io: ....:.. R, Sa.ld, Marinho 20 .�. �. 1li'1'

>#. �
,t·

TemvliJ venda:
..... ..

l_ea�1I de "",tdeiTB:8 rua '3 de 1ifllio (Se''II'idlib) P.:!ltreH.
a Tintu�ria. ,.Pnu-JiSta. 8 eoRl''?4 de Maio - !atteí�o

� 1 Terreno n� praia'])oIU_ Abrigo - C:oquell'1ill
1 terrl!no no Jotean:it\nto �" p;a:ia: da Saudad� _ Gllmpori'.
casa 11 rua ,Silva .lardim, '21'7, Fp..,Ii.:

casa pré fahrieada à rua Maria ,luHa F7an:ca L�pQ'li••
. '..'

1 casa de madeira n'Ü bairro de' 'Fátim�, Estr,eito

1 terrenQ em Brasilia

MOVJJIS USADO
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Elelrola MULLIRD em: lino '

'" \ , 1

movei de ,marlim, com"
/

Iloea discos, PHILIPS

'I
"'. ,

.

r

>
•

",
,

.
I

,

I,
Oi

, -

F!Ql'illnópolis, Sexta-feira 12 de Setembro de l!H!8

. v-

(fti1Jla Cl Bea rCr4
... \ "'. .....

� I

/

_:" .

\ .

, ,

cr$ 16;150,0'0·A ..
vista

.
- ,

ou cr$ 1.615,00 ··men�eis
\

.

7·

,

\

- ,

.' " .

� ... _
..

-, '.

<
, •

A" MO'·D'E'I'r' ·"'·A-D',,,,' .,,,' 0_" �",',d","·.'i" '.'T·,fDA",,:r,.".i'··I1N'O',' '29'",.' � Lln..n-· -.
.

. :,' _.�.,,���': ..n J.l"1
, '.

'" ",,' • ·,c .. ".: �:;:.';""'�' ; �:; ,. :;':-;,i�t��� ," .

'

/'''.''', '

.. .

ai#Jt#Ji#lt#lêêêj#Jê@l?"iªªê@�.�:dr:r' ·�_-nêê@�ifur;gE'�eret#Jí§Jí#1ê1§!@êêÊ���r.;;�.r-=_
�

.. _r-=

,'. Leve parq pedalar' ,�'
"

.

.

' .

,,' "....
. ·

..

Levíssima no pagamento
,

eum-'
•

.,'
.

�.

_"
. -�

"
'5t... .•.

J
1
i

�()I1lfÍJJilJlJ
em/;/C/CRIrIS
sô/;m(}18fffl./

,. ��
..l'

;;!

I'

,

A linha de produção Gu!liver ...uma bíc'cieta que você terá orgulho em pos:.
'

tnclui ainda motocicletas, Gul� .jsuir.I Resistente, leve, quadro garantido. pot 20
ltvette, velocípedes e o filais anos contra defeito de fabricação, pintura per�
completo estoque qe peças 'e

-

"rnanente em vária" eõres modernas. Tôda equr-
Acessórios 'pa7'4 veículos:de pada : bôlsa com' fer!ramentas, bomba, campainha,
cIvaI 'rodu.· , cobre-corrente e porta-bagagem .. ,

_

-

. c���\JI /�l�
'. /,..;."

\ .

I .,,

Um produto das
- .

,

"

·

.. ,';iiiii".;;·:� .:. I
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'COiS·Cl.-&: Lousas
•

Om!n� -U!- � r���lm a f!JI
-

.
.

.

'

. .'
,

d P ·UL

I
btica de Portugual (duas vêzes)

Encerrou-se a 5 do, cor�:ente

1
- 0->, - O - O original alemão do livro cujo tí antes de rngressar na Igreja precise ser apresenta o.."_ l' '

a ExpOl!ição Florestal que, nea- No último domingo ná tarde, Tel'ezinha Dutra fará sucesso r lo epigrafa esta nota já tem Católica. NILS E. SANTESSON' CLAUDEL (França)
.

�ualmen- LEONARDO COIMBRA. O bra-
•

- I .'

" ,
'1" EVERARDO BECKHEU-

ta, ciaad�, f-oi parte 'de uma in- !.diancante da Çonf�itaq_a '."la- na passarela do Clube Doze, 'I varias edições sucessivas esgo-, (Suécia), escultor profissional., te famoso nos altos círculos da, SI erro
.

il
.

tensa 1eanlpánha pró dlesenvol-' za" foram eleitas "Glamon Gril' quando ixibir seu boníto Shorts ,tulo epigrafa esta nota J'á tem GILBERTO KÉITH CHESTER- cultu'ra mundial diplomata de SER, cientista, professor., sup
-

, ' I. .

d d go
vimen.tQ

•

florestal. e' Mias Brotinho "Plasa", Maria em tecido das "Induatrtas Re-: JAMPING. A tradução portu- TON, (Inglaterra) fiJóSQfo, jor- carreira. Contra-Almirante' S. 1'101' autor festeJa o, .
pe ago .;

�leJl'ldadEl', que contou com Relenà Luz que muito bem lhe naux't - Desfile de modas pa-
I guêsa (de A, MORAIS) foi lan- nalista, político, poeta," etc., SHINJIRO YAMAMOTO ciapãO):" Itaj aí ,

25-8-58 ,2a. f.

-

presença de altas autoridades coube 'õ titu�o de' "(flamon Gril" trocínado pela Casa Brusque, I çada pela "Lirvr,aria Cruz", de' por dema'is· célebre' para que O ex-milli'stI'o da Ins-tl'uçãQ P-ú- José Medeiros Vieira

ivis, nllUtares e ectesísstíeas, e E1izabeth MeMes, que tambem I - O - Braga (Portugual) e continua � • sio'nal ao Escrivão,�. datllog:r.afei' ,"
.

ti d .Jd 'b '1"· t" h f 't
'

1'" 't JUIZO DE DIREITO PA CO.- E.:Q u.··."·l;:l�l> ./�··. LJl"e'l"IS u-se e gra.\ e . ri nan- 'con., seu ros. "ln o" a,vor; o, eon- Os "Rochinois' conjunto já ba-s alcancar '1)' mesmo fe IZ ,IlXl q- .. b
'

.

•
MAROA DE BI'GUAÇU e su screvi.

-tismo, tendo a pre,sençá do Exm.o quistou o 1:Itulo Mlss.�r���rt�o� tante famoso pelas suas apt'e-, �editorj,al :dE!sde' 3< príme'ira ím-
.. Biguaçu, 30 de agosto de 1958.

Sr. Governador do' Estad'o Sr. "Plaza' - Esta de pa;álÍens' a 'sentações esta r, rganizando uma pressão, qqe foí um "best-s&h EDITAL DE PRl\ÇA COM O do .nesta Cidade de Biguaçú (Ass ) Jaymor Guimarães Oollaço _

.

• D W
'. �.;. '"

' PRAZO ,DE (20) VINTE DIAS dHerlberto '111115e e 1', almor direção da Oonfeita.ri1!.<��ililza", bon.ta festa com data, Ies", ,aos trinta dias (I) mês e .agôsto Ju:z de Direito
t I I d·

.,

d
. O Doutor Jaymor. Guimarães de '1' t·?"epresen ar pe a c (igante, tar e ançaJ;lte que '. São 'depo ímentos autobiográfi- do, ano 'e 1111 novecen os' e C' f'

'..

I ,,',fl·'.··ad()
. .• � O -

.

J
..

d
,on ere com o. ongm8 "

S. Exa, 'o ministre da Agricultlt- proporcicncu aos seus frequen-) A cidade esta de parabéns p.e_ cos de convertidos de diferen- ,Collaço_, [u iz de direito a 00- cinquenta e oito. Eu, (Ass.). Pio, no lugar de costume.'

ra, . tadores. A gostosa mus;ca' do '

la nova "Glamon Gril" arta

Ma-lte,s
nações (segundo a ordem marca' de- Biguaçú, Estaà'o de Romão Faria. -; Escrevente Ju- O 'Escrevente--

P )
.

FI tal r tt.. Santa Catarina na forma du .

di
.

(
c o serviço ores oram consagrado pianista Luiz ..,.,r- ria Helena Luz. de apresentação): - Alemanha , ramentado no impe. írnento oca- Pi,Q Romão de F.aria

conrerídos diplomas e medalhas
.

,nand,o Sabino e seü conjunto I' -'- O - .l\ustria, Suíça H�landa, "Noroe- lei, etc .. .'

aquelEi:s que .cocperararn COll1 o como sem��e, foi um sucesso. Desfile de modas ; ;
.

'�_!l, Suécia, Dinamarca, Ingla- SAO'A BOABAIO' DOS
.

R,EIS'Iudld m vl 1 t b
.

dO'" I I di E Faz. aaber "aos que o presente
I

:xpr�s:ar_�:n ;�u��. :i:�:n :i;:� A Gr8n�e' ':rq::t�� '''Casino :!:��ent;ar:!:adodeter:;:�nci:

[\��l'�n�;::,����nal(l'�,a;r�a�ça,
s�:� edital' de primeira' praça ,com o

d· t "d' t'
-

,

d S 'Ih" ._-- á < • '

R" prazo de vinte. (,20)· di;s" vir,�m.eclm.en os a IS mçao .que me ,e.

e.
VI a? """""_.,

r.
',po prUXInlO. a.p.re..

sentacão dos afamados te- panha, Bra.sll, H.ung.ria,. usoSla,
f

. f'd;� f ou dele, oonhe'cimento tiverem
01 con -en a ..,' "Ia' 27,' no_s ��l/: d� Clube D.o�

l' cldos.
"CarlQs Renaux_ S. �.': 'Ja}�, Chma, Indla, CeIlão, ,

__;, !l '�' ze qa. AgoS�().• ' f·� Os vmte modelo� serao eXIbIdos AfrlCa, P�rtugua\. que no dia, tréze (13) ,de outu�
-

Bas·tanta J;pmenta�o. Q 1in'd'o�
. -

.' ,

:...,.. O -, ,. - .pelas bonitas srtas: Mariza Vi- ;, Pouco mais que quatro de- brQ do corrente ano, as dez (10)

v-esti.d:O de n�iva. da· érta. Len!e J\.llive�sariou .

no

-

�ilf" 6 o Dr, !laim,
--

Elizab.e:th Mendes,.' Isabel "';zenas de conve'rtidoy relatam horas, o Oficial de Justi�.a des·

Cot1i�, hoje· sra. Rub.ens�Perel�· Paulo Kqnd�r Bornhausen !lus- Lue Maria Aparecida Fiuza Lima história e o momento psiooló- te Juizo, à frente do FOr\lnl, tra

1'8 .�liVE;ita, . CÓ.l,tf-eccionÍl'do 'no. tre Cata�in�nse,-' qU-t} em nossp iE�eida K. Arauj-o, Claudete
'

fgico de sua ,adesão consciente e
tá a público prEgão de venda e

"atel,',e'r" da "Casa, S·U-ira'..
·

E t d d "'- V· i A u.·· S·
-.

T I t'" 'F' C d arrematlÍção, a quem ma',or lan-
�

.

1 S a o Qcull&< '0 cargo e .,.,cre- le 1"a, na ......rIa lqueua, e· '1"0 un arla '! e. a a um COl\-, ' 'o

'1'»,9.,lo,ll'o tereiiiõii::a �otogr�fia trio �e. bité·rior"e Jus�ica: �l!te. rezinha Dutra; Maria Clotide ta' como' e quilido SE' compene-
ce oferecer sobre' a respectiva,

da 'ti.v-.t dã�ellló� :d�tlfl�e� 90- ;j�ndo ,o acontedm'l!nto,' 101 �l'. AraujQ e Mal'ilia Peluso. trou desta verdade rundamen- aváliaçã o', um terreno penhoJ'auo

bre ':�..1U-ell111R' .. r!: '
,

. Paulo e d. I.vete recepcionaram. _ O _ tal que TRISTÃO DE ATAIDE I
a Acácio Zelnio da Silva, na. açiio

" ",:-.,/J,�-i' :".
"

I!m sua re,sifloêlieia um grupo '-d� , A C�luna J3q.eial felicita aoa sinteti�ou em ��lia conhecida executiva que lhe' moveu Anto-

N�,·•.íyadp:,
�

ma?,:.��... A&,�.men�o, :pes��<OJís, am�,�, '�!_n� \Ill\.ti.., ;�le-�, Diretores' d..a Rev:tstà..
·

Li.tQral ,srs. fra,'se; ;'DE�S: 'é' a úni� rea\·li.
,_ni·o Go.mes dI! Carvalho, tendo

con .�R. srta �l"'..u -

I t" t T 1 , d h c!ito' tél'l"!l
..
J1o as seguintes .dill1�n-

:'l.k '/'. '.�,""lll.����., O":.'S�' �an,\·�ell. a. """eo"
..un.a soe'.U\.�,

e

'P.a.5fho.al e'Nie.,o�au A�ostolo'pe- da.de perante a qual o omem,

GIILArto-Lblte 'Duen 'O "" <-d " t
.

f t ., sõe-s' e c()llfrontações:' Um ter-
'l" ',': ç .o

,

'

o.:' ". .

c.,s .... o cUlnp�Jlllep a tC9nt os
; la �9,neira com' que" tem sLdio não pode passar indi eren e •

.

j, I
" ,.

.

I ··L ,', '.' -.
..

• , reno situado no lug'ar Três Rin-
.":, co .I!l\� S�C,lll. CUlnpl"lmen..... melnores, votQs -de �elicitaçqes. i:eeebida, esta exel,ente' publica- Não po-de seT apreCiado em' ......

li- ri' 'A'" f '1'
• .' chos distrito da séde deste mu-os' no V'Os;:.e.,!';j1.gn;.s .

aIm las ,p,e"

I
- 4) -

.

eào q'lle' acaba de engrandecer o conjunto o drama dessas almas
lo �Ol\té<fíi:���!"'-", '�i ",,:'.) ,Doi; RM,. pelo' C(!1lvair da Cr�- meio cultural Catarinense. �lÍéróicas, o drama' déssa� alm8dS, nicípio, com 446,90 metros

..

de
'

•

: ;
• .0;,,:" ->:�' �",t '>':. zeil;o do Sal c�egou à n�ssa ci�

'.

_·'·Ó·._ que, mesmo, nos seus dIas e frente, por 3.300 metros de' fun-

'Amvel'!;tI.1·''OU--se ti·.... 7 1 d 'lt" O'
-

V d d
dos ou seja a áre'a de um nH-

�. .
• ,< ,:,;;. 'e.. ,..n-(I

,

,.... ,
. � aa e, �a. 1,1 rma semana, '0, er. sr. Antônio Augusto Fontes negação, visavam à er a e, co-, .

Dr.�·l�,or;�.�eflt�_;,/�.o�.�'é,i�âdo 'I S.e.rgio G.riff•.O simp.áti.�o. ,Ca.,-, ·l'nco.ntra-se em� cnosaa cidade eom limavam-na, e, enfi,m mercê de ..rhão e quatrocentos e setenta ('

Indllstt aI .> .0 h d d ti
�

--' cinco mil meb'os quadrados .. , .....
.
.g

,

,1
.. ,,,a�, ,Vl'!H]1 .a ,Cf � e·' e W)G8 que aqUI conqulstqU..

mUl- a respons.âbili-Wide da Exposição, DEUS .a atingiram. O drama

�ru,sq)1e'i ·,Es��;�;.I� CUl'!lpr,�- has ami�ades y_eio a FIQri.i1ftó_p.1>- de dese'nhos' e ,Gravuras, inal:-, &essá; almas há de ser tonsi-
.- (1.475.000 m2) confrontando ao

, me.nta- �lm.ll�n,d-O, ,:;��: .�ai!!� &in-l. t,is paI'a, tratar d�C:�eus i#�e.!�es'.,. gurada na 'última- 3.a féirll, n'o de;ado de modo individual, par- , �;:t:o�;�er�::m �:: ��':�:'�an::cel� '7c)t�t ;à�' fe!lcldades. � :Ies partICulares. ':" ,', ..
'" Museu' ,de Arte ;.M'oderna., ti.cular, �jjpecifico. Cada ser lIu-

" .�' mano é em si pr9prio I. um mun- vendedor, ao' Le:;te; Com o' Tra-
,

. � .

,
' ,

Com
vessão Geral e ao Oeste· c

..
'

·l,ll1lPAltTAM.E�TJJ
."

J5É SA(tD� ,

.

Pt)BLlCA> '._:.;.
'do. Com seus mistéí·ios.

tel'l':lS de Manoel lCereira e J::�.
��':' B L'KM T (1 E.s . D E � F A a' 'M' .

-: C
.

slIa gênese' e sua evolução per':
Pereira, por um Trflvc'ssão Ge-

. .,:.,_ "�"" .,' ,'.,
,

,A I A S _
'�', SQllaIíssimas. Assim não se pO-'

- 1I �C" DE C!·cl""'C" ...·'D'Dn .. �al, devidamente_ transcrito no
" ' ;,-. .... �,., """ •.�-'"'U. "

_

. ,de p&r 'eln relêvo êste OU aque-
,

- " ._ - ReJ;istFo de Imóveis dest.a Co-
e .-.,' ."....�,..

c·:,:,'O·.':,("'';;�,'-..;:)J .�.M�-:';;i"'l' �·
....Vl·l'",�.l:"

.

f."' � ..··i -_ --, -

" le convertido esta ou .aquela
, '��::.",-;J.""..I'a", L'..........!." ... ' l"ooU_ , ;�. W, de Nõ�en:wr'? ,�, 27 ç d h' t" d

marca o que foi ",:al'a,üõ por
7 �\.Po��.":�j.3 �'�.'��, :r�rm.·���.''V�t.. fir1,�t.,.,:..�i .• p.raÇ,a.c 1,5 dtS No

.. _��rbro�n,J,,:".>7 , "'.. 'cónytrsã,Q� .,.J!. a.l, IS orla e per
cento e Villte- mil Cl'UZCll'OS ..

, � " � ..... ".' ��., . ,"'I. -', , , ';.1!li mer,:�e ,destj1que'. Qada his-

13 ���,���); '�:Fattirãci����i;="", '�.
-

�(U\:ÔóltS�l��h:O :Mari.���,
.

ióiia /{em-.a.'11� jrl;lpórtãncia. pe- '(hqr:í\ 120.000,�O). ,E pa.'a que

T '1 N· T· A Sl4 � Ov�llg9�< ..
···

.. ':, '.,�.ª9:��' EI�,'�p '"-c.,' 'Rua cô�, :... )c'�u·I·lll-r.:'·C·a'da li-ist&.ia faz 'jus à cegue a'o con�,ecill1ellLo de,' quem '.

"
.. �

, '
' '." ,.!lq). l\fa{r..a., .

.�
.

t. . �, .',.
.

. ""', --. ,�.
" <,' In eressai' .

possa, é expedido o ......

;� � ��:;:{:_(tartie) t�rÜ{Modema.; Rui�'pih��<:;"" :;:!���O e�n�(}tll���:;�se:��::. presente eillital de primeira pra-

.

"l"rlang'ulo, e B''erry' .Brolherr."'. _"""f "'. "gf)
.

.a:_u",ci,1l. M9il1ema R�,Joã�P1n.to J ça com o praz.o' de vinte dias
�-

o leitQ1" a afinar esperitual e ,
-

"'7 .QAb"A.,.. /4>;, �) F á'
' que se'rã publicada e afix.ad�� A fh

1 •

t28 =�."'c,.'�."'"......
.;�r...e -

arm, C�:fl. Sto, 4ntôn� .Rua F�l1pe� 1}. 43, intelectualmente'.. .

na :fgrma da lei. Dauo e passa0,
• s me' ores que eXls em

......�v
. FarmacLa sto, J\ntáruo Rua Felipe Seb,mldt D; �3 Por outro lado, as qu:\.renta e

,.

�

. q .��i;çú not:,u:ne- se.tá efetuado pé:ta.s Far�_,;:slÍnto Antõnl9, NotUl'n;a' três con;versões registradas na
- -- ._

lJ Vl��s1Jlla(}aS as ruas P'fllpe SC,lunid,t.no 43, '�.'. e Prà-ça W � Nove�-
obra ora f-ocad.a constituem uma

bj:Q, fIG.ato:: , ,,' ,

�"u�",:,· m-odesta amostra. d'o- incontá.ve-l

,e) p1a�tão diúrno co.m:preend1ào elltli-e 12 e 13,30'horo.s �rá efetuai:lo pcla, núm.e�,o de i'ngressQs ,no, grêmio
F'ij,rn,lttcla. Vit6ria. ..,

.. ' �."",.';�,,"\�Uf4li':il i da Igreja. Haja. vista êste
'. exemplo dos Estados Unidos da

DCOnJeClmenlõ

ESTRr.J!:I1'O
! Amél'ica do Norte mencionado

na r;vista 'THE LAMP' 6" refe

rido pelo -outOl' principal de

"HOMENS QUE REGRESSAiV1
. ::À IGREJA: "De três mil (3.000)

convertbdQs americanos que. em

determinada altura se tornal'am

católicos." trezentos e setenta, e

djois (.372) eram ec.lilsiásticos

protestantes, cento- e trinta e

cineo (135) dos quais se torna

ram sacerdotes católicos, Dos

le;:gos, cento·e quize (115) eram

médicos cento e vinte e' seis
,

(126) advogadqs, quarenta e

cincd. (4õ)' parlamentares anti

gos e at.uais,: doze -(12) gove'r

nadores' ou· e'i-g'overnadores es-

(1!!I..RA"'n."· ADI IUI\ft .'OU oficiais do Exército e da ma-.

CIlIUJualUli VflLAftIIU ta.d'llais, cento.::e oitenta (180}

A�_(*lul� podem' ser �n.et1J;it.radas nos seg�tes }ooat,�. rinha, '-duzentos e seis (206)

Fto-'danópOtis·� Séde d-o PSD (,Er� Pereira.. Ol1\"eira) es�>�i�es, músic(Hi e -outras

.

Potto BeJ�'. - 1). Hulda Guerreiro (Pr:a.ia. elo �reqUê)' perso�"alidades ,notávei& no cam-

Itatül � Pollcarpi:! Depíné (Ho.t� Depmé) ,po cultUral". . �.

Bl!lllte.naU - t:uii t.ene.i .., , �
,

.

.

E fiha1iiaiido no, livro que
.

Ri. e-t'ia _;_' Famíl1a Oepíné
'

'se está a apreciar figuram en-

Af,llüna - ��is
-

.

trc' outros:' 'FRANCISCA
Eto do 31;tl - ��PSD e"Re:d. da.·''T;dbuna do Pov.�t VAN LEER (da Holanda) Ül-
C'l.ç3çror - Oen��' I dia, co�ferencista que se fêz
C'JriUbanos - Jdãid-Mnlclda ' escutar em inúmeros auditórios
1l.'t"lt"ruzilhacfa -� Ztlnta

.\
i.nterna,cionais, Cônsul EINAR

Porte Alta do SUl =- note! pràda' BERRUM (Noruega), protestan-
Tn){, -.Génn'llno Huscher' .

te 'i" por�adol' .KIO 111ais alto. grau
TirrbQ -cMtai:.�'

- '"

. da Maçonaria ainda; três ,anos
.

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

'7 e 21 domillgo-s c

14 e 2'8 - dO�OS
:Farmá,cia do �Ato Rua 24 de maio n.. 81lS
FaxinAda. lndl�a Rta_.a Pedro Dem!lro n. 1.427..

. '; .' .(
.

Q se-l'vil<Q npttií'no�l'Il etct�dQ Pelas Farmá�s d� Canto e Int:lijUla.
•

-<.
A pres.en� ta.be'la n:ao poderá ser alterada semj;-p�via aaWl'JZa.�ão dêsteliepartJunentQ. .

. �f ... ,

'. -

D.s.P,�em AgõstQ· de ·1958..
1

Lu.iz Q,svaJ,do IYAca.�
l�tor d_e'lI'a:rmâefa

,RIN�.sf:--"-AR-MI-'A-·-.�
cOQummos t- PRAIA CLUBE . . �

F��ec&-se marmita. Pedidos d�verão s�r feitos com
ant.ecedêncla.
N� local ou peI.o fone 22-01.

-

LEI.! EM NOSSA NOVA .,'1'f:MBA>tAGEM COMO
S;f: PUPAB_A UM 'BOM
:: . CAFEZITO

",.::r

--�----..--------�--�--..."--------�--._---------�UTOMóYEl
�PRfFEa·
V�lld-c-s-e mo<l-êlo 1948 niuito

! ,

e�m&et'Va.d'(), pOl' pre'ç.o r�á-
'�',eI. Tra'tar oom PASSONI
110 . B-anco do BI·asil,..

Dr. OSNY LISBOA
.

Ch'urlÍão'Deàtistá
.. A� DIARftUrOT'E

110 Derlo.do da ma:ilhã'
2 ..... 4.·9 e 6.'"8 f'êÍra8

, após às 19 hóras

,hOllil\'11t6:rí• :
1 .• ;:, •.

lI;lJA VInAL RAMGS, '19

CIRURGIÃ . DENTISTA
ATENDE COM HORA MARCADA

Consultório e residência:
Rua Arcipreste Pàiva, 13
Telefone: 2066 .

\
�-----------------------

( Do N 'I' A,

.

í

"

o R�
P.f.:cisa-se com prática,para SÃO PAULO, falando
ale:lião. Dirigir-Se a TERRAS SIA., Praça da Repú
blica, 162 - 3.0 andar - conjunto 3Q1 - São Pau;to,

\

A_ , E N ç A O
GANHE (RS 1.000,00

" .
Escrevendo a esta Redação, (�missora�'
dizendo qúem será o distribuidor ex
.clusivo nesta Capital, das afamadas'

''!RIANGULO' e BERRY BROTHERS"
.Aos yintores e profissiQnaii do' ramo,
além do prêmio, gozarão de um desconto
de 10%,,' durante todo (_) ano de -1958.
ESCREVA E CONCORRA A ESTE
CONCURSO QUE DEVERA ENC'ER�
RAR-SE EM. 15�10w58.

-r

\

SETEMBRO

DIA 6 (sábado) - "QUAND.O CANTAM OS
ROUXINDIS'L
Conjunto de bo'Íte "HI·FI". Show
com "Os Três Rouxinóis,", Início
às 22 horas.'

DIA 13 (sábado) - DESFILE RENAUX
Organizado peLo el'onista Zur;
Machado em beuefíeio da cóns�
trução da "Ala Infanti-l.Jacinta
Pereira e Oliveira",'

DIA 21 (Domingo) - ENCONTRO DANSANTE
DOS BROTINHOS. Escôlha do
brotinho da Primavera -;- IníGlo
às 19 horas.

mA 27:(sá.bado) - A fabtilosá orqu\l�tta CASINO
DE SEVILHA dá iniCio à "PRI
MAVERA NO DOZE" .

Rcsorva de mesas na secretaria.

f
I

II
II
,

'

>1

,;

I
J

-- --�.- ._._-

II
PROFESSORA

7l-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



�,< ,-;

.

Dia 13 nos Salões- do' Clube Doze'de iAgosto _

Desfile 4e Modas .pctrecrníe de UA Casa Brusque" em prQl,4a Cons�ução
__y�_-

-

"ALA' JAC_I�TA 'PEREIRA' OUVEIRA" ", _,';' '"

i.:

--��--------------��------�-----�

Algumas notas -ápropo.sito do proximd
:;'(ampeonato Estadual· de XacJ'rez�

lidad�:� do Xadrez regredir em

noss���a, apesar dos poderes
públiQbIJ ainda não lhe terem dís

pensa.i!�,.a1l.�el1ção a que tem di

rt!�tó:,-':l;ehdo atingido o alto pon
to qu�:!lai está a vista de todos,
oi Xa,lff�z aqui só pode ser dívul
gado}� apoiadç cadA vez 'mai�,
até �l�!l-nçar um melhor e ma�s
completo aperfeiçoaínento téCnI

co, v!ra sât!�fação e glória do

Xadr�S catarinense."

No Mundo dos �sportes
L embrande .a.

:Ê a seguínte a reláção dos
�
(M,artinelli)

""

Campeões catarinenses do 1956 Eqgar oermer'

remador: (América, de Blumenau) :

1930 _:. S�ul Carlos Duque 1957 - Edgar Germer-

(Martinelli)�' (América �e B,!��nau)
1931 - Aid"o Pereira (Aldo, Em 3 d maío do tt' "

I
,', e 1 corren e

Luz) �
_ ano resteícu 70 anos de exís-

1932 +. sa�l Carlos Duque têncía o São Paul� Atlético
(Martinell1) ,; Clube, que surgiu na Capit-ü-l
1933 - Saul Carlo� Duque bandeirante em 1888 para

(Martínellí) praticar os esportos do "cri-
1934 - saul Carlos Duque cket" e do "rugby", Foi o pri

(Martinelli) meiro clube de campo, no
1935 - Licmio Medeiros, padrão inglês, de São Paulo,

(Martinelli)
1936 Eliezer

e depois o primeiro clube, a
Brá,glia. partir de 1894, a praticar e

difundir o "foot-ball associa"(Martlnell1J

1�37 -, ,Clovis Aires Gama tión" no Brasil, por obra de
(Riachuelo) Charles Míller. Possui o ve-
1938 - -cíovís Aíres Gama terano clube uma das me-

'(Riachu�lO)"
1939 - Walter Wanderley

lhores praças de �sportes de

São Paulo, situada 'no centro

'da cidade, tendo' sido o ter

r7Po adquirido e� 1897.
* * *

(Martinelli)
1940 � Walter 'Wanderley

(Maj"tinel11)
1941 - 'Walter Wanderley o recórde de participação

(Martinenp ,

. I'
na Seleção catarinense' de

.1942 a 1950 - Não houve futebol. em jogos do oampeo- >

disputa
, nato Brasileiro 00 Futebol

195,� -,;-'_ ,�,anoel Silveira, pertence ao atacánte -Teixei
-: (Martlnelli)

1952
rínha; atualmente no Carlos

Ren,aux, de Brusque. O gran
de player que teve por berço

Manoel Silveira

(Mártinellir
1953 - Manoel

(Martinelli)
Sílvelra a cidade de 'Fijucas foi serat

chmeri 15 vezes. Em 2.0 lugar
Silveit;a estão Tião, Adolfo' e Saul,1954 - 'Manoel

(Martinelli)
1955

com 13 jogos, e em 3.° lugar
- Manoel Silveira Chocolate, com 11 jogos.

Av\ór MÃ'E'! FILHA!
TonAS DEVEM USA\R A

[J"I)JI�i�ll!ljl.r!1
(O REGULADOR VIEIRA)

À mulher ""irara dc.�s

ALIVIA AS CÓLICAS UHX:iÍ'lAS
Emprega-se com vani !gem pa:d com.
bater 3.!! irregulãfldidC's çl�5 fünçõ.'?s
periódicas das ser-heras. E c\imatote e

reguiador cessas Iunçces.
flUXO,SEDATINA, pela sua com,
provada ef:G)cia. é rr.1Jifo·4r�cE:i�ada.
Deve ser usada com conlinnça.

/
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para o
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UNIDOR de ..-e o

•
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N,Z.o PRECISA ARMAR!

• Ó homem prático.
�

que não

pode perder tempo, tem agora ao

seu dispor um nóv� c apei:fciçoa�'\

7
cio apareiho de barbear de uma

t ,

�6 peça - GILLETTE �I'�ono-Tcch!

" .

SEMPRE :PR ,,'" .ro- PARA' SERVIR .:

1 . Para abrir o a)?a-'
relho basta girar a:

extremidade do cabo
para a esquerda.

3-ou se usa lâ-, I 4 � Para barbear, fê-"
,

, minas de che o aparelho gi.
.pacotlnho, coloque a rando a' extremidade
l â m in a segurando-a do cabo para a direita.
pelas extremidades,

I

2 . A lâmina se en- '/
caixa diretamente

do Munidor no apare
lho, a uma leve pressão
do polegar.

,5 : Para �im_p,:r, não
_
e preclSo 'tuar-se

a lâmina, Basta um

jato de água c um sa
calejo,

' Um aparelho Gillette Â-íono-Tech
e um Mun.dor-com ,�s famosas
lâminas GiI!ette Azul; �m elegante

,

estôjo de -rnatérii,j, pláStica.
'\

I'

.José-"'paulo Garcia o

-

mais completo enxadrista de

S. Catarina; mas' também, e Win-
cipalmente como o símbolo do
enxadrista' nerf-eito e incompa
rável; e o segundo atual Preaí
dente da 'F, C. X., como .exemp'lo
de tenacidade, sacrificio, e amor

ao Xadrez, dirigindo a,F,ede'ração
com 'inteÍigêncJa e Inegável ca

pacidad�. Es't4 fQra de qualquer
cogitação,ho je em dia a possibi-

I e praticando. Tal situação não é incessante O Xadrez igualmen-I to de entusiastas do nobre jô- � outubro prórimo a realização do

dificil de ser percebida, e basta te ocupa lugar de relêvo, sendo go
'
em nossa capital. Desde en- i V Campeonato. 'Catarinense In

correr 'os, olhos pela história' do a sua prática bastante comum, tão têm-se' realizado com regu- dividual d(l �adrez, com a par
Xadrez para' encontrar a, conf'ir- sobretudo nas escolas e' uníverst- larldade diversos torneios cam- ticipação de representantes dos

mação disso, Assim foi no pas- dades. peonatos e outros certam'es, com municípios acima citados e de

,sado, e pode-se observar no pre-. Da ,�nesma maneira ác�'ntece, absoluto sucesso. E' 'um prazer Áraranguá; Crescíuma, Lajes, V-i
sente o mesmo -fenômerro. Os li- em todos os demais "países civili- constatar' agora éste desenvol- deini e S, Bento do Sul, sol;> os

mites destas notas nãC! me per- zados, sobretudo na Alemanha, ,vim,mto, do X.adrez, que é !loje !lllsp�ios ,da ,E. C. X.. Não se

mitem penetrár pormellorizada- França, Inglate'rra Polônia, Sué-l permanente, não acontecen.do co- pode' negar que' todo "ê�se" mo�
mente neste particull9' llla� qual- çia e 'alguns outros, :onde o �a· mo em tempos, idos, qUlmdo os vililento ascencional do Xadrez,
<I,uer 'observ.addr suP'éificial- podlt_ drez não. > é al;>enas praticad-o �co-

' torneios se realizavam com gran- em nosso E'stadq, repr'es\lnt;l. 1l10-

notar sem esfôr�o que os pai.- lll.O _�imples distra,ção, ,n!as
• tan�- í de difíc�a,ade, nem sempre che- tívo de"legíti'mo júbil�' pai:a tá-,

ses l�ais adianta<!.o�,;'mais cuJtos bem��o. edncado�,
. co.,ll1? melO i g'_:lfq,o aI> fIm. E q�a.ndo, PQ� �or- dos os enxã<Íristas catarinenses'.

<onde os conhecimentos em geral. de. dISCIplInar o raClOCllllO e ',a te, qual,qu� tornerõ ternllnava E' uma vitória qU1l cusbou muIto
mais se des�nvolvem e se amo atenção, uma, vc'z que é adota40 ll<)1'malmente" ,era-- j�so então mo-' trabalho, 4bnegação e esfôrço
pliam, são justamente os_ países em certos países e- como m�té-ria tivo. de grande surprc'Za...Finda a cllntinu,ado de inúmeros amante-s

possuidores de' um Xadrez mais escolar. Entretantô" o.nde,� pre- competição,· to,dos 'se retiravam do Xadrêz" '9ue� dJ'ldicáram à ,ar�e
técnico, mais artistico' e, sub se':' dominam o atrazo ,e a igf\orância, e novam'Cnte o X�rez caia no dé"Caiss'à bons l1wmentos de suas

quentemente, 'mais perfe-ito. As- o Xadrez ou não existe ou" se esquecim{jnto) para indiferepça vidas;" Pod.eria citl,lr muito.s no

�im;, vemos hoje a União Sovie� existe, é rudimentar primál'io: de muitos' e tristeza de bem pou- mes de"dedicados enxadristas q�e
tica ocupar o prime"ir'o lugal·, no quase' nulo. POI' isse, não, seriâ ,coso E para rea.nimá�lo otltra ve'z, merecem ser, ,a�ui, lembrados,
mundo enxadristicos,' comoJ:de- temhidade 'concluil" pelo' desen- '�ntão, ,quanto 'ttiabalho,' quanta, mas ,desisto dC! faz�-lo por nãr

tentora de diversos tltulos inter- v,olvimento seguro de :'nossa' edu, incompl'eEiusão e qu,ànta desilu- querer pecar por omissão,.. I
nacionais, subindo, neste .campo, cação e cultura .tJenti.o-se' como são! F�Íizm�nte � \náscÍmento Nã� ob�tante, devo rea�çú duas
o seu pl'estígi-o, com a llleSllla índice o prõgre�so.'- e divulgação da F, C. X. co��igíu tôda essá esforçadas pel'sQnalidades d.o

rapidez dos se'us; sputníks

pro-I
do xadrez. Tal Impulso na. sua irregularidad-e, �crei,o que para no�,so, mun.do enlêadl'iitico, dig

va de seu -extraordinário pl'�g:tes. pl'á-tica: vem sendo acelerado dilS,
- sempre'. -A,pó,s '(},s camp!lonátO\l,' -m�'s'-hqje', coma :;-empre, de nossa

�

so técnico e científico. Nos Es- de 1953, quando da fundaç�o da

I' estaduais,
�e,alízados en1 ,F�9rj� ll(Ímiraçjio: 'Demétrio Schead· e

tados Unidos a sit)laçã.o., ,não e; Fe:dj!raçãq ,Catlirillense ,de 'Xadr:,ez , 'nóp,çlis, Joaçaba, B1ume�au e j'()ão lH�eirQ: :NEto. O primeiro,
di ferente" ---: Lá, ",onde ta;llb,ém: � ! j;e'diZa,da gr�il�S, dos eSfol'ç,O,S; e ,

Ri

",(),
,;- Sul, toa 0", an,o, �,' d;S�"e ' " v:eJ�o mestl'e

-

de�mifitas' gerações;
jJl:og:n:sso clc·ntIflco e teCtllcQ 'I' rne,sJ11Q sacriúClqs de 'um cQnJUl1- '19.04,' teremos em Jor)1Jllle� C'lll de've "ser Je.mbl'ado nã,o só, comO I

.

/.
.

Jamais atingiu o Xadrez
nã-o só aqui Iíá. capital como: em
todo o interior' do Estado - a

tão elevado grau de, desenvol;i.
mente comoCna atu:alidade com

realizações' de tornei,os ca:npeo
n,atos, encoll(�·.os interllllinicipais
,e ll1atchs d�veÍ's,os.'Antigamen
te, sobretud' em Florianópolis
havia, sem '&úvid�números en:
líadristas, mas viviam dispersos
'e 'apenas se encontravam uma

v�z o.U o,utra, nos clu,bes Gei·mi
llla) da Colônia alemã, e Concór:
'dia, já desaparecidos" e no tl'a
dici.onal Doze de A�ôst!o onde
ainda hoje sÍl abriga o :naior_

- númerC! de enxadrista� da cidade
€', 'onde II Fe4eração I Catarinen-

,

se, de Xadrez tem a sua' sede, 'o
que prova o C8l'inh'o que o velho'
Doze sempre dedicou à arte' de
Capablancll. - Mas há com o
Xadrez Ulll fenômeno interessan
te: o seu d�senvolvimento e :di-
fusã,o sempre se intensificam pa
:ralelamente "ao .. -pro'gress,o -e' ao,

"aptimol'aniento <1:\ c'uHul'a em

Cjlla!qÚ,el' l!a./te co'nh(»cid�

V E, N" D '�'E:,;� ·S. ,E "\ -'i '

,urna, ,ótima' caSa de N�iâ, ti®' Americano. ::-q�ase
nova, localizada na zon�,do B�kiDáriQ, ptÓ'X��
�o cônjunto da Caixa ����lca'�l'lstréi,,:, ,

' .. �o;
7 5 íntEt. x 14 mts., com ttl� " �,:(ioQra.�Sj

,inuTllerQs armários iniblitídó.s,)é'ijnip)é�âCi�S't8:1açlo
sanItif.r-Ía, COffi banheiI�,' ,c�iiv.ê}}�té#Jco,:etc.:,,'com
mail'! um;. apartamentó

'

'eqliij)l,ii�_é'Ute� s6Jj'á-rádo ela
CaSR.. C.OJ'l'l 6 :li: 8. tend� :�a't��..,iaW'igQ, lu� � á�
com t.er�eno 'ce uiá:riJlha;�,��do 'ieg&!�d9.�.•�

,

Preeo: 800 mil é,ruz�illó§'� ,

�
" "

,
'

lOCál iJelo� , elefonéS
.- - -.- .' .:.' . �

�:. :'-....
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LITORaL
iMefalúrqica' TE�AS.

Rua PHrI Roma n� 19 a 23.. F1eriallÓpeHs· S. htafllli· ttll. 3.14

UtfSUJ&S tM &l�4L
M O' V f' S· .E M,

-

G E R' A l

Bos·smark
V I S I J E . A' 'H O �S A L O JA
,.Rua Deodoro, n.O �5 - Tel. 1820

·PARA· ,'DEPUTADO'
ESTADUÀt

. �"..

M,otor

Jlueal "JI'NBACB" e "GANZ"
II Bp· - 16 BP - 20 BP - 26 l"IP

MEDIDORES DE ENERGIA EL�TRICA MARCA "GANZ"

Mono!asicos. para 120 ou .220 voltá, Amp.ragens à opção -

4000/0 de carga - Trifãsicos, com ou sem neutro - Volta_.
.

gens e amperllgeu à opç!o
, I!,,/STRUMENTOS EL�TRICOS' DE MEDIÇAO
Ampe rímetrosj-> Voltimetros -,Alicates para bateria.

Estoques permanentes - Vendas dir_!!tas - Pronta entrega
Podemos estudll,r propostu lIe firllla. esp.ciali'l;adas n'! Hmo,
que p retendanr a representA"çli'o,;<iesdfi flU' i!ldiquem fontel, '

de referê.neias comerciais e 'bancarias na praea de São Paula,
COlIsultas' pedidos e propostas para:' .

'. INTERSTATE S/A. -- IMPORTACAO; EXPORTAÇAO
E REPRESENTAÇAO "

'

Caixa Postal 6673 - Sã. Paule.

SO NOS CONFORTAVEIS MICRO�ONIBUS
DO '

" R 1� �� LI O H

SQL � B·R A S u E JR·O ..

Florian6.polis � ltajaí - Joinville ..:... Curitibo' Siqueira" Belo!'
Candidato. do
P. S. D.

,"Ru� Deodoro esql,lina (3

/Rua �enente SilveiEa .

!-

III". � "'5'

-

���-�" -.------�.-._.�-:--�.��'� �i ",.'
\ "''<f;i;;\ç;�.t.�'''�� ���g ....

'
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INDICADOR \ PROFISSIOIW.

MARlI, E GARGANTA
. (LlNICA DE OLHOS • OUVIDOS

do
Dr. 6 U E R R E I R O DA

-

F O N S E ( j
Chefe do Serviço de Otorino do Hospital

.

de Florianópolis - Moderna Aparelha..
(:
gem Suíça e Norte-Americana para Exa
'me dos Q'lhos. Receita de Ocul.>s, .por
Refrator Bausch Lomb. Operação de

Amígdalas por processo moderno
CONSULTORIO . , . REsrnEN.(}IA ,,'

Rua "dos Ilhéus V' casa
-

" Felipe Schmidt 99
....FONE �366 FONE 8560 I'

Da.' NEWTON ITAVILÃ··
CIRURGIA

•

GERAL' �

DOença. ele· lI.allor•. - Pr�w.
loal.' - Eletrlcl.... Iltll�-,
Con.uit6rlo: Rua Victor ••i-:

relIsa n. 28 - Telefon.. i�7 •

Co.ault.. : Do 1110 horal ':,••

DR. WALMOR ZOMEM
GAICCIA

·D1p'lom8�o. 'pela Faculdade N.·

, clonai de JtecHelna da Unl-ru
•Idade do' Sra.n

diante;-
,Residência: Fon., 1 .•11 ,

Rua: Bluman.u 21. 71 ..

DR. AYRTON. DE OLI1:Ela.t.
'.

DOlBNCAS �O pm..1.0 -

TUBJlRCULO�
Conult6'L'io ..,... Itua "PaU,•.

Schmidt, 18 - T.l.·HIll.
Horário daí U .',18 Ia......

. ReaJdineia - ...Up. I iell!lli_c1t�
o. 127.

.'
.L 41\1'01"10 MUNU· •

.A.&AG.l.O
01R.RGIA ·t'UmlATOLOGlA

Or&epedla
,C...alWl'ie: Jeh PIa_, l� _.
Ceualta: d•• 15 U 1'1' ......

I dilrÍlunant.. Ilea......'b..�ô..
Re.idbei., aeea1'lYo, 111.•
Fonel·- 1.'114.

·DL �O ·5.
GA.LLIITT1

.

_;_ ADVOGADO
.a.a Yi_ .eiM.., .....

. r.R_: I.•"
.............

"8· R I , O
- :():

ALFAIATI,Ü',MCUW'
- ::t:.....,....:

!tua Titdea.., ,

........

DR. GUARACI SANleS
Cirurgiã� Dentista· . �- .:' j

, '*

CLINICA """7 PROTBSE - CIltl1BIU.
, ,:HORÁRIO: - Das II às 12 hora•. eXCIeie .'1 ,"a4...
Atende exclusívamente . cem hora mareada
Consultório: Avenida He.r�[lio 'tuz, ••
Esquina da rua Feflland! Mach.d.. •

MA'�fMATICA, FlSICA' E LATIM
ensina

Dr. 'Otte F,riedmann
I ,ltua Crii�vão Nunes Pires, 21

(ElIflUilla Rua. Hsepeke)

.oi'; -!l':��
. ;-

,;.. :-;,/ "if:�'\(:��' :: I
f � -;

'.i·�"" "(-tt"" I

•

j(...... -"', o.,_i'
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ótimo ba�galp ,de materiálj 'em _....;.....�..;..__.;...."';.._.........---------�---
JORNAL "O ESTADO" A SER. Coq,ueiros, a 20 metllOS da rua

.S' AVIÇO D� 'CAUSA P.ESSEDISTA MISSA -'.CONVITE -1.0, ANO principal, com :todos QS' requisi-
'-.

'M I S :]�
E' P4 FAMILlA ·CATARINENSE.· tos :modernos, bom terreno, mu- , , ;

DOMIN1iOS . João . José da, (ratz ����::r:::�·���:r i�n��� .. -,MàDo.I' Vieira': 'de r Mello�'
-

',.Fmu.a'NDES Herondina da. Cruz e José Ferua�des da Silva e famfli�,_, ,�e1a. c.aJxa" Econ�Dlica, ,
" - A�frunma' de �n®lVieita.' de;M_�O, a.ln.da: 1ct!)�.Stem.a."

1ftl1A convidam aos pa'rentes e pessoas amigas para assistirem a mis.sa'
_, "=.;. "".�"',"J",,, �'-, .. ",' '-', "ilã COlh'o'sêU'fallilétínento éólÍvicfáros pai'entes'e'pessoas de

,

,
�M'� ItEm.ÀS 'PARA y . .'

é1 ""'.-'",_, ," '·�ft"' ....4-'_"" ,k.':L.! de um -ês ......,é--..-de 1.° ano, que' Inandara"o celebrar por alma de seu .inesqu·ecivel Q,
. ,,�n" 1 0"= ng,.a._....... "'.LU -a. r� .... 't....---

'DE AOUIN'O - ÇONS.T�ÜCAO
, .. ',

',·::�::rL';e-l·eb""'�r'Y-d1a.· �_'",,:,�xta� feira},' no'"'Altar. de N9ssa Se-espÔS<1 � filho João José da Cruz lI.a Capela do AsiJ.o de Mendi-
IRMÃ,OS""BUéNCOURT �". r-'.ci,

,

..� �.
-il;"Th

'

cidade no dia 13 do corrente, às G horas. (A.IS1l,AD�RÓ .:':0,:1( 1801 lnhOra,na:catedral�MetI:oPo1itaDaJ.. qras.. , ',,';

S O A todos que cOlllparecert!'m a este ato de fé _2'istã, antecipam "'NIIGQ Ol.�Q$.qO .OAMIANf ,�> ",�:���;q�� coinÍia�eerem a.'� ato 4e fé �� ante-
• • Seus Ilgra-decil11entos, I � • Clpam' agt'áaéennentos. -

',,?:' :

-------------:..-___:�=-=== ", ,
. . .

.
. .

(INEGfORIA�APARÍlRDESABA��� ,
.. ----..

:''"..�,,-.. ,. """---A-'U AR P E M

'/fmg-rDVilho aúidg"nü6:ooPÍonmdo.orgulho da Metro·Cold�'Yn.M!jYe� '�',��'

:..E' '�"ENTO LEVOU
•. (GONEW�rRTHEW'ND) IMPROPRIO'PARA(RIAt4�ASATE·'4�N05- 'I:JlfieiraMAl!tte .1edfIA/Co/OJ-· � AOWAS d(JP�Jeção.

-�

,CLAR,K> GABLE ;<�

1C,��VIVIEN LEIGH .

���OLIVIA de HAVILLAND
L.ESLIE HOWA�D

"'I! :QII .&ftlddtJ)1Wo Di kri'; <;,
,

..
•

. '. .., ,� "

' ..
,ç���__ tlorll\h6polls, Sexta �elta" 12 de Setem,brQ de 1958

EDITAt DE CITAÇÃO COM o I
'

- '----. �._--'
'

_�-..,...,-_--__

PRAZO DE TRINTA DIAS . JUIZO Df O'IRflJO
.

-
" �"'

.[)� I�T.ERESlMIpo.s AUSENTES .

I �,
'

. �,_ DA (OMARCA DE êe-dÚlà nestes autos a reQuerI-
INCE�TQS E D:ESCONHECIDOS

.

IIJU(AS
mente de AdelinQ Gui1herm� Al-
bauae, Citem-se" por editais, cOm

, ,O Doutoz Mau.oel eal'nlona p�)a foram lPacl'fl'cas
o prazo de trinta dias, na for�

"'-11 contínuas t .� d
.

d § ..!_'-"" 1l8'0, Juiz de Dilleito da Co- eJ lnmtert'uptas e ex�c'd' e a ll'l!l'a, a, t)1tação dq Sr. Diretor um eternuna a' no' 1,0, <w art,
, lli.i1rca. de Tijucas, do Estado de I ânimo de dono 3 Q E1 as �om do PatrImônio ,13:a'· União por 455, do C. P, C" os. interessados
S .

'

.'.
.

�
- m Vista I.

1
.

anta, Catal'tna, na forma de lei.! do exposto querem P�cl1.tória, e;rt' Florianõpol!s do mcertos; pessoa mente, o Dr.
etc,

j tes regulal'izar a su:s pSoUssPleiCl\U- sr. rep;;.,!l,entantê 'd-o ministério Promctor Pübldco da Oomarea]
I br se- Púl''' .'

t'
. ,

dídFA�' SABER re o refendo irnóvel d" .
..,tco, n.Ilãta Cidade, e dos in- c, por preca ona, a ser expe I a

a toiro!> quan,tos o presente eld,i- f'ormidade. com' o dispo' t ,e cQn.._, l:ere!sl1dos incertos e desconhe- para o Juizo de DiÍ'eito da l.a
t I d .�""� li Q np l' d 'Vara da Comarca de Florian6-

.

a e C.I�O, �om )- p�azo de
,

federal 2J37, de 7 de S.. ,"
�l cí os por e-ditais de trinta dias,

trinta dla�, de 1l1teressados au- 11955, que mod4ficOll � ....tl�u
..

de de conformi.dade com c disposto PQHs, o Sr. Delegado do. Servlço
se�tes, Incertos e de�conheci_ ; do Cédigq Civil ' vl;tlto. 550, no artigo 455, citado, _ sendo,

do Patrimônio da Uníãc, 'Sem
dos, virem ou. dele conhecimen_ ; fim �'eqU�l'en' ',,�. líl\ra Í) dito afoinal, reconhecido o 'domínio dos ;ustas. P. R. I. Tijucaa, 3 9 1968.

t,,? �iverem, qúe por parto : de
'

dia e\ho" ,_".-''1\, dêsig'na�ão. do suplicantes sobre o refel'ido Im6- (ass) M. Carmona Gallego -

ADEtINO GUIJ.,HERME ALBA- gida' 1<6. li'ârá justificação exí- vel, Protesta-se provar o. ale- Juiz de Direito, '$ para ijue'
N� E SUA MULHER lhe fo'

"
.... ,lil)\ió arHgó 455, dó Código gad-o com testemunhas _ e vis- chegue ao conhecimento de ·,to.

apreseti�da a PetiÇão.' dle t·

I

,;'� �T'6�í\sSO Civitj c.....- na qUal de- tQria, se' necessário.' Dá-se a
dos e ninguém possa alegar ig-

's�gujnte;: - 'Exrr.o. Sr. r- ,,�' Véraó, .ser ouvidas. as testemu- presente- o valor de .Cr$ 10.000,00 -iorãncla, mandou exp.edir Q pre-
de pire-ito da Coma' .A. Iluiz . nhas JQi'ge Ahtofiio Melo e Fran- para os efeitos legais, O li.o.li" sente edital que será afixádo na

.APARTAM'ENTOmulher, -�'líasU�: ..-ei. '-"- .Axl.� elsêo Antonió Melo, brasileiros, citador que, esta as'sina tem sua
lede dêste Juizo, no lagar do

C" id
. Alu�a-se amplo eom 3 dormi';'Ilno Guilllir ,�!';, = 'Ô 1>1'1-:., resr entes e domiciliados em Ma. resi,ci'ência nesta O.idade, onde 'ostume, e, por cópia, publíeadr -,

.
• '� 'órios à rua. Demetrio Ribei-meiro i- ',��, �ilãii,8Z .

e sua t �or, - os quais com.par�cerão re'cebe citação. Nestes termos P.' UMA VEZ no Diário da Justiça E

prof' �or '� Q segunda de í Independentemente de cttaçao dos deferimento. TiJ'ucas, 22 de agos- TREZ/ VESES. no i,o.rnal '''0 'o, 12.
te .. Tratar fone 2905

. "'I!�j). 1lC»)lléstica residentes; atuais confremtante-s João Este.,.' fio de 1958. (ass) Claudio Cara- EstadQ", de Florianópolis, Dado

l------------� ilomieilia41l no dl�trito de Ma� I fano- e Francisco Girola, - r.e- murú de OampQs, "Em dita pe-
e passado nesta cidade de Ti. .

jor, dêst,_" Municipio, querem 1 sidelltes n'() local do imóvel, _ tição foi exa.�.ado o seguinte d,es-
jucas aos quatro dias do mês VENDE-SE TERRENO

Dlo.V :r de- setembro do ano de mil nove-e a ;f,.resente ação. de uau- - pacho: _ "R. H·oje. A.,' de-s'T'lgnoi mi PSD
..céntQs e cincoento Il' oit.o. Eu0p ão ,e .jque exp6�m e reque. o día ,de hoje, ás 15,00 horas, no (ass) Gercy dos Anjor, Eflcrivão::rtI1n a V:'·Excia. o segu,inte' � ,

• ii '

.. Forum, para justificação reque-
o datilografei conferi e subs-

!:�1'0, � ���iC:::�RSt�O �:Ss-
t

PARA VEREADOR rida; feitas as necessárIas intl- ;::V�'Il'Is�t;r:;E��:AP����Ct:�:
,�, mações. Tijllcas, 29 8 1968. '(as8) RIA. (ass) Mano€:! Càrmona Gal-PO!; '!lei, ê Sl)us anteeess"Ores de 1Il. Cal'OlQna _ Jujz de IDireito.

'
' '

11
' , lego Juiz de Direito. Está con-m. te.rreuo situado" .no. lugar "Feita a justificação foi profe- _ fQrme o' original afixado na sede':Rraço Maior.;. do Rib:eirão das rida a seguinte, sentença: _

' diste Juizo, no iugar d6 cos-
:!\.guas Glarae-", distrito Ide Majo r "Julgo PO! sentença., para que tume, sobre o qual me reporto e

• dêste Municlpio, - COm 2.5� produza seus legais e juridl'coS do� fé.
Data supra. Q Escrivão;metros d� frente e 3.:000 ditos efeitos, a justificação retro pro- Gercy 'dos Anjos, de' fundo,s _/ ou sejam" 7.500.000 __

�

. .:._ ..... �
I

metros ,quàdl'adoS'; ,-'- fa.zendo

,

P A' ,·R , I ( I. P A "

..

'. O
f

frentétl' eu: terras' 'p�rtencent!!'s ii � .

A
Joã-o Stefan() e Francisco Glrola' Mal)oel Cardoso. e sra. partieipam aoS' f1eus, parentes e pess-a&a
e fundos até os tt1�S das Ser

l'aBt cujas vertentes desaguam
para o mesmo Ribe.irãl); extre
t;Iftlndo pelo norte' �nl 'Ó tope
das senas do Ribeirão do Ce- 12 ANOS NA GEREN'CIA DO, --...

"'

_

dro e pelo. sul ,_(!Qm o. 'tope. da
!Sena do Ríbei,rão da Boa Espe
ftnça. 2.0 - Dita posse foi ad
<quiri.d'a pelos SupliCantes h.á

, .

15 an,os, aprOXimadamente, ide
lLuill Visentainer e sua mulher
:Berniudin.a Visentainer, ,- éuj<!'
',dQcumento de posse que junto
'apresent�m, foi passad,o em dois
de- julho do corrente ano, - e

·tanto a posse dos sup!icantie's,
como a de, seus ante<!essol'es Sem.

PERDEU�SE
Perdeu-se a. eadmeta n;o

'2.316 1.0 seríe da' Ca.lJta EcO'
nomica 'edera} de Santa Ca
tarina pertencente ao sr,
João' Leopoldo ZytJtuew1fs.

JIPE - VENDE-SE
'Vende-se um jipe WILLYS -

americano' - dá· fabrieaçjio', 1950•

Reformw, ,Mo�or Lataria, pin-
tura. completa" e.atotado, lona
nova,

.'

PT�O i:k eeasíãe- Cr$ 14{).oOO,Q.O
A·vista.
'l'<raj;ar Casa: E�.{.o Oherem,
ConSel.b:eiro M.af_râ, n.o 5�

Vende ...se um terreno sito ll�
Bairro .de F.átima (Estreito) na

Rua Antonieta de Bar�os', {ioo
metros da rua geral).
Tratar na Oficina da Empre

sa FIQr.ianópolis, Avenidia Her
cHio Luz 107 com o sr. l!e�.

._---_. _.
'

.... -o

'de sua reJações, Oi nascimento Ide sua, filha Maria de �urdea,
ocorrido .dia 3, em: s�a residenciá, >enl o 'dlstrito -de Rio Vermelho,

Florianópolis, 8 de setembro de 1958 CASA
.

VENDE�SE, .

i
i
I

i'
"

.'

"
'

.

t:'� '"-<,

VIAJE ..DEPRESSA • • •
.

'.'
-,: ,;�< L

.

__

-.

E PAGUE DEVA·GA·R!

.:',f.

Pás_asens, hospedagem, paneio.,. (lsslstên
clei, servlç,os de guia e tudo o mells que' voçê
q,,(��r, p'âra qualquer parte do mundo, à
vista ou em longas e suaves pres,taçõ\'s
mensals.·�

.. -,

...

"AERL'l:P1f!.
: A MAIOR DRGANIZAÇÃQ 4E TURISMO

. . '�... . ;.

"DA�<'A-MÊRItA lATINA

1
'

,-.

Rua FeHpe Sthm.i�t. '34
Fone$t 2371 ê- :3730

flORI�OPOlIS
" .

< 'A'_'ga�se' uma béIa e 6lima
.

,

.. "Resldind.
.

, Situada:' na. Rua' São José - Seéo 'T�pam, 'n.o 28

"':'Éi!.reitÕ _,:com três quartol!, garage � dema.is de-

�.dêhclas - lÍlforma.çóes
.

coin La� Làpes, TIa-'
'viôSa�Ài'geÍl� li.o .10 (m' pelo' telefone 2343:,

"

'I

,

"

\ _

eine Rltz HOJE
Volta o�Idolo da Ji,tizadal',.

Buster (rabe � Adn Robinson
em

. "NA� -RENEGUES TEU SANGUE"
_ � (ent:'1

o

anos

S'Ã O .J OS,
- Oensura� atê 14 -anos

ÁS 3 e 8 horas
.

RANDoLPH SCOT� - áAIL
RUSSELL ...... 'em ........

'SÉTE 'HOMENS/'
SEM DESTINO

-:- WarnerColO'l' -
- 'censura: até 18 anos

Ai:8 horas
JAMES STEWART - PA
TRICIA SMITH - em -

..

ÁGUIA SOLITARIA
+- . Cine1l'la$Cope -

;, Á$ 5 e 8 horas
BUSTER CRABE - ANN
'ROBINf?ON - ruu -

NÃO' REN�'S TEU
._

SANGUE
- Cens.: até lG .anos ...,..

:-IT) A""\ at, ,_..
. _�_ )I...J �

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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·N()ticia'�··Se,nsa(iona,1
.

-

�

"

(Co:"rMI�.cndente de Tlmbó) ,Jarticulares, com o 'fim único d4l.
Pêg o na t',atoeir.al Repercutiu :a:var, .de caçar votos para o can»

f2.V01·áv,,1:neMc em todo o mu- . 'tdato a deputado estadiual pela
n'c!p�" de 'I'irnbó, II atitude to- UDN de Timb6, 81'. Walter Mue-l
mada 1)(\' um grupo Kle colonos ler, ., :'

dcatenuclos, vindos de vários re- Esse grupo de eorajosos colo
cantou do Mun'icípio e perten-. 105 que se sentem .prejudicados
eentes ,i. vá!" as correntes pofít.i- »n seus direitos c' [ustas preten
ees ttlhletudoO moradores de sôes dirigi'rrslll-sf' da 3'0 die
'P..i; Sapo, no distrito de Al'roz,ei- 'r;,sto, até .a localida-de .de Ro-

ta, Impondo
'

uma lição de moral deio, 50, e ali ·sur�'�.�n4e.r�m um

{,qucles que, no uso de auaa ntri- tos tratores, esteira' d_a" Prefei-:
bulçõt.s <1:3 admlnistradores do ura Municipal .de 'Timbó. má-

Munid!Ji:ü, US�1ll e abusam de :\til1� essa que est�vâ "faze·ndo
suas' .funções "de homens públi.- ."l':lzeiras 'para o ':lgrlculror D.Q,-
cos, permit.indo que as máquinas .ísio Lorenzi.
da. Prefeitura Municipal de Tim- .Já era d;o conhecimento pú-
há. Que são d!ó. povo de, Timbó, hlico que a referida mãquí
pagas com o dínhetro do povo de '1 estava servindo de 'Ç41ça-votos

.

TitrthS, saam" dos fimites·d·.o Mu-" 'n"a o candidato pela DDN, sr.

nir:ipio. !,:lt'a fazcr trabalhos a ,Valter Mueller! .....

Isto f{)i:'," constatado -ín 10-1'0, de uma esteada prometida, nada
com .rear revolta entre aquêles fendo àído' feito até ii presente.
colonos e a ncttcia-bomba se es- . Em face do aeontecido Cie hoje
'palhou, rapi-d,a pelo MunlcplO de compareceu ao local da questão
Tiiiíbó, Rodeio. e .Jndaial .ccm ]. o Sr. Prefeito Municipal de Tim
apê io geral! !;ló, o. qual embora contrariad-o
O comparecimento da policia prometeu que mandaria recolher

2'0 local não espantou a coragem '1 'mâquna em questão o quanto
do grupo de colonos, os quais antes. para' o nO�,sQ "'Município,
com muita ordem, esclareceram Qnde,muit,o tem a. fazer.
e afirmaram que- outra coisa A Câmara de Vereadores que
não quer iam a não. ser dar um-i �oÍne conhecimento deasas i rre

Lção. de moral à adminlstraçâo '5ularidad!es e tome urgentes pro
;Jública do Município, exigindo o vidGn�Ü'3 li fim 'de que para o

cumprlmento d'e velhas premes- futUl'O' õsse abuso nãq. se repi
sas fe itas em vésperas de cam- ta.

panha politicá. Os .nosos c�Jonos de Timbó,
E' sabldo de todos que �uitas -também tem estradas e outros

promessas f.oram feitas: abertu- -nalhoramentos a reaJizarl. Os
ras de estradas, etc.' etc. c' por nosso colonos também precisam
isso achavam que está e'rrado,! 'as máquinas, do Mu.ncípio p Í5-
nossa máquina, trabalhar par, o independente do .s..oto, inde-
'1m particular fór.a do JIlun'cípio dependentementc' de oôr partidá
quando nossas estr<'ldilS e outra' ";a, pois indi&tintaméntc con,tri-
"ousas c3tão a e·xig·r tl'llb,.lhc , •.�." PUl'l\ os cofres mU'licipais.
"Iuit3 tr·abalho. me\horame':ltos. Todos têm O'S 'mesmos dirc·:t08,·

-, '·,s8e tr:-.balher para Ul1\U COllS. .n·�. "h"';""'ções são impostas .a

·LÍblic.a.. vá lá ... mas, p.'H'a par- todos. Quem 'cumpre as obriga·.,·
'ulares? Nunc-'.! . ções" telll -direito �, set1� dir2itos!
O cerne da aUEstão é rue os, ��""bf,,"� pm·tanto. colonQ� de

aorn.-1ore.Q de- IÚ{) Sapo, e�tão � Tlmbó, .pela atitude digna c lou-
,'Cigir. agQàl do sr. Prefeito Mu· áyel tjú,e tomastes.

\'nic.i,paI o cumprimento de uma 8.aibamos que "não se bl'in'�a
!Jr>OIl1GSB.a, que' _l!.ma yêz eleito ( ·om (IS coisas públi�',s, sã·) do,
empo�sado, ,�'nda a 2 d-e ·feverei· _lavo, e COln ,;) pOV<l não se .pO,de Y

�o de 1956 iniciaria'os trabalh<l� ! não' 80' deve brincar".
; ,

�

� .

'�F'!oriunópo1is, Sexta-feira" 12 de setem�ro'�'ii�'

MIIS 01· MEfUE· OI,..
. .

Em seguida no salão do
COlégio, realizou-se a posse
do novo Diretório do Centro
Acadêmico, sendo a sessão
'presidida pelo Sr. Prof. Hen
ríque da Silva Fontes, Dire
tor da Faculdade. Passou-se
depois para a cãsa da admi
nistração da Faculdade, onde
houve animada recepção.
O Diretório está assim

constituido: Presidente Al'
naldo Tavares; Vice-Presi,
dente Antônio Filomenó; S".'
cretário Geral Adi Emília
------------------------------------------� ---------------.-------

EM 8 ANOS DEK� GOV�RNÓ . A ,U�D.N. COMPLEfA' 2.880 DIAS DE ·INCAPACI,DADE
•

�.,,:� .'
'

J'- .

_ .",. .�
.'

""
.

'. ,;,,.l, {:_

Facolda�e �atarine8seüe filosofia

Em súa', sessão de 7 de

agôs-I
de que trata a alinea b da

to último, 'a Câmara Muni, Lei na 19/58.
.

_

cipal .de Urubicí aprovou por Art. 2° - Na oportunidade
unanimidade o seguinte pro..

'j
da inauguração da dita vh,

jeto de autoria do vereador pública, a Prefeitura Mu�i-
Nereu Chizoni: -, cipal promoverá uma resü-

.

. <,
-, vídade em 'homenagem IW

"Lei n. 22/58 .....,
.,seu patrono.

Denomina via pública dCI{ ".'·Art. 30 - A presente Lei.
ta cidade e dá outras provi, revogadas as disposições em

dêncías. _ contrárío "entrará em vigor
A Câmara Municipal de- na data de-sua publicação.

Urubici decreta a seguinte .cãmara MUnicipal de U1'\l-
Lei: bíeí, 7/8/58." "-

, Art. 10 - Fica denomina.-

.,
- Copfere com o original

da "RUA. NEREU RAMOS" yrubici, 9/8/58 .'
- a via pública, a ser aber- NEREU C. CHIZONI;..-
ta pela Prefeitura Municipal, 1° Secretário.

....
,

,

ADMINISTRAJiVA
. ,

SO' UMA· .COISA FEl �A '-U.D�N;�:: AUMENTAR OS IMPOSTOS EM 150%

A 8 do corrente, comemo-
. Accorde; 10 Secretário Yara nelo; Bibliotecário Hadar

rou a Faculdade Catarinense Melchiades de Souza; 2?" Corrêa; ,Conselho FIscal:
. de Filosofia o 7.� aníversárío Secretário E1izabeth scha-I� Carlos' Augusto Caminha;
'de sua fundação. fheutle; 10 Tesoureiro IMU· Maria do Carmo Rodrigues,

Para festejar a data, foi ton Digiácomo; 2° Tesourei- 1 Maria Terezin�a da Silveira,
celebrada missa ria Capela ro Sílvio Coelho dos Santos; : Darcy Pacheco e Maria Lam
do Colégio Catarinense, as Orador José Aleixo Dellag- bros.
17,30 horas, tendo proferido' ._-----------------------------
sermão gratulatório. o revmo. "RUA NERÊU RAMOS"
Sr. Padre António Loehmann,
Diretor .do Colégo e Prores
sor da·Faculdade.

, .

E a fécula""s,enhores do; ·Govêrno!
1 milhão e 560 mil pessoas nheiro que é séu, amigo agri

vivem no campo,' longe (lo cultor.
�onfôrto, e elas comodidades E você, industrial, você qlJe
da cidade. ajUda 9' progresso <;la. noss'l.
Sem escolas, sem estradas, terra, você q�f�tá"com .')

�em assistência de nenhuma seu paiol aí'�tapjàtado com

especte, êstes milhares de o peso da f�a, você não
,catarinenses 'amargam o acha que o Govêl:no 111.e dE:'
ilba1idônO' a 'que os relegou o via 1itllxI1io?
G01Jêr1�. Afina1, o Govérno é uma
Estes homens e estas mlt· coisa que deve existir _para,

lhereS- (19 _campo não cessam ajudar, e não só para cobrar
de �abalha.r.

'

impostos. '.
'

Pois êles criar,am milha� Você que planta .a manqio-
reI;! de toneJ!).dilis de fécula ca, e você que a transfOrllJ.',l
que agor�: ,estão ápodrecendo eu\;' fécula, nán! acham t)�

.

nas fecu1arias :e nos portos. dOi" que, é preciso mudar? \

Blumenau, �daial, Rodeio, Pois a hoi'a é chegada de
.Timbó, Ibirama, Presidente m)ldar. .

Getúlio, Rio do Sul, It�por.w· Mude e acerte, votando em j

ga, Pouso Redondo,....;!Uo ti' Cp)so e' Jadé 'pal';i" o &enad·)·
Oeste, Taló, Trombudo Cen· Feder.sl.. . "

.

'traI estão, ãb9.l'rotàdos de fé, '. ' � ."" ..
'

�

. ;::Ôs:a1endO !")IbõeS de cru-

Lé li!a:: ".é
... ' ,lJ:' sàl}ell1-"Q que o Govêrni>' '-.

�

. � '. "

CQNSUL INOt:'í!:S. . ".
;.

fez ou está tazenCÚJ por éles?' .' ,'< _

�",

P@ló, Super CONVÃm. DA PREFEITO ,DE VlDE1� O Go�êrn�' não fez' iiac1:f' ,

'. ,

TAC-CRUZEIRO DO ,�SUL,'
.

','

pem eStá ,fa:z;çndo nada p."l{-_

t�
.."�

�

.

.

I;��jdUti�f:e °c::ute:gl�� Ct�;��� :�r�g������ �r��cê que pI�ntou a mân- ;;',;.', :.(..".,:�,·.:,t·�·,ê.!··.·_r�c,·,'·'a... ·

f-·,.
.', . �

,

.'

Sr.. ": THOMAS· M. 'VARR, r') sur.. o sl'._tbUIS, LEONI, dioça; você que. vendetl .0.
'�-:.�, � '��PA�S!\.G��,:.;.RuQ- �elipe �,ch�ldt.'àcompânh�do de sua éxelen- rHgnissimo ,..�{l'�itO�c..lie Vi-- .mandioca; voctfnã,o ácha qu� TElEFONES: 3700 -.. 2111,,,,_ . :tiSS4u,!!J esposa, d. Anielie�., cNra. --, '�::�\). ::"., tem direito a_ 'x:��be� j) di,

, :: �"
, . _._ --:-. " _
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Em 195p, o PSD_ era

Govêtnq:' 4�808. qui-
o IMPOSTO' �AUMENTOO '}50%

'"
EM 8 ÁNOS

\

1.000,00 DE::;-- r:�.

I : IMPÕSTO I TÀXA '< RECEITA EM CR$
]ômetros de estradas'

biJã� estavam em trân- ,r',,---_,.."'....--------1-95....0;.__- -I_..--1958
. . .,

- ··'-,'I·�RRITORIAL r. 10-;574 25.00.0.
SltO. 180'mil .crlanç�_ '...

, ��NÇÀ r 1.61{) :i' 7.0.0.0. .

estavam ·ma.friculâdaS � ::�� �'lNTER�"WOS II. 9.47Q 47.500
.: ... :ÊXJ!ORTlrçAO 11.997· 60.:0.0.0.

nas êseolas púbem�ical! >-t< Stli:Q
.

.

I 5;2971 saca de ,café 1'" 'IWMAí> I 1.�92ti'ansàçÕes pagava Cr$ ··liüÍDAS I' 2.462
94,80. de I nl p ô�� t .4.· VENDAS E CONSIG-I <'

O Tesouro atie�adav� -NAÇÕES E POE I
. ,

'SAÚDE' I�:t:\Í' m� {ontos. Hà\ria ... '", '. JUDICIÁRIA I
O' povQ era,.,

J

33.0.0.0
2.50.0.
4.50.0

AUMENTOI

1 250
450.
525
50.0.
650.'
130..
10D

i
I

.,

!

fartllra-p
ldjt:'

1.180.0.0.0
10..00.0
4.50.0.

\�
168.319. ,I,
2.194 \��'�.. r

. ·-"b .._!
. 793)," . I

.

----------------��------�----------

I.AEIA! \
.

GOMFARE!

840.
490
590.·

MEDITE!' DECIDA!
VOTE' .CONTRA O. IMPôsrro
"VOTE CON'ÍM A INCAPACIDADE

VOTE ,EM CELSO E JADE
-.' '"

Porl;Slota, Catarina·
, . .

. ". �
.

""-
.

"

(

,,'" .J"

-Em 1958, a UDN é o

Govêrno. Em 8 anos,

apenas 268 quilôme
tros de estradas novas)
ao preço dé Cr$ ....
1.0.56.282.039,10.. 228.
mil cl'iáncas' estavão
SEM mat�ículas nas

escolas públicas. 1 sa-

-ca de café nas mesmas

4 transações paga Cr$
368,70

.

'de' Impôsto ..
O Tesouro arrecada
Cr$ 1.605.120.00.0,00.
Não há fartura. Há fal
ta de' tudo. O povo re

clama. O povo -Iüio é
feliz.

! .

P�ra a sua gente
"

.�.. .
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