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Igreja ria'" "Alijijlca ·�ati"i

A. ROSStA -'será=,8. culpadã
"Se houver guerra, a culpa caberá á União

.Soviética, por subestimar a capacidade de 1"&""

presália das potênclás ocidentais", declarou 0"

.general Curtíss E.-Lemay, vice-chefe do Éstado- ,

Maior da Fôrça Aérea dos Estados Unidds, quê
se encontra no Brasil' a convite do.mínístro da

U' Aeronáutica é: aqui deverá permanecer até' 00

próximo dia 6, quando pàrtlrá depois-de ter vi-
sitado Brasília. e São Paulo. "

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. l:de.Fevereir,o - sábadá":' BAILE, com láíciO,às-23I1oras,- 8 de Fe,ereiro .,. domingo -INFANTlr- JUVENIL-dfS;f6. às' iI.bch5�tiJ_
.: 2a"�feira'� BAILE com início â5'�lJ-horas; -10:,Fe"F.liro ; '3� feira BAI[f com - ,inícióàf2lhoras, ._,'
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Maravilhosa decoração' iptifulada J'(ARNA·yAf 'CA,RióCAí, idealiíada poi NEZIN'HO GARBElOTTO I'��;
'

.. ', ,-,::' '�,'
A -carteira sociale�o talão do mês serão exigidos, _rigorosamente, à ·porla

. .

;,�- i' rr.:
BeJos e vaNosos prêmios à senhora e senhorita que se apresentarem com a mais rica e origiÍla'1 fantasia, no'baile,de.riabade

-Prêmios às seis mais belas e'o,iginais,fantasias�l,Q1eninai.� 3:,1IleninoS)-Do,baile .. inlantil .de .domingó. ,.'

<
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Discurso::', Proferido na I Não posso áei;k �de fa
Câmara Muáícípa; pelo Ve- zer um' ag.radecimento em

readoj- Antonio Apostolo. publico do ex-Prefeito De
Sr, Presidente, Srs. Vie-. putado Osmar Cunha, que

readeres, \' .
3empre procurou preiJ1íigiar-

Ao terminar hoje o n08- me, quer como Vereador, Li
so mandato legislativo que:'" der 90 meu 'Partido ou Pre-
1'0 neste momento elevar o sidente desta casa, convi-

.

meu pensamento ao, Senho.r. da,�� -a��
.� i!' "'prostaao o re exercer o cargo- d'e' Prefeito
o seu altar, agradecer a Provisório, a êle o meu vo

força que nos concedeu pa- to de_ gratid·ão.· .

ra cumprir com o mandato Sr. Presidente�. 'Srs. VP--'
que o 'povo nos outorgou, _

- readores ao sair -desta ca-

Quero inicialmente agra- sa trnho a certeza . de que.
decer o povo de Canasviei- sairei de cabeça erguida e

.

ras Cachoeira, Ingleses, de cóncíência-. tranquila e

Vargem Grande. e Rio Ver- 'do dever cumprido, quero
melho, e outras locatídades agradecer atenção ,'que sem
do nosso querido interior pre me foi dispensada. não
da ilha, ,pela confiança que levarei recerítãmentos poli-
este eleitorado concedeu-me tícos ouepessoaís, quero pe
em dois pleitos livres e de- dír' escuzas dê algum mal
mocratícos. entendido, pois no. calor dos
A eles a minha gratidão: debates podeeía .ter ofendi-.

Jamp...ls deixaria de atenda- do algum ooJega.a este pe

I ] t d
. .'

,.
direi o meu 'Perdão. Esten

�?s . (. en 1'0 e mínhas pos- do os agradecimentos asihilidadas como. tenho da- bane.ada da União Demo
i? provas de amizade e de- �ratica Nacional "ao Partidlcaçao, prlDclpal:r;nente aos io-Trabalhista J'3fasiIeiro .e
pequenos e humIld.es, Es-

ao combatlveL Vereadortendo e�tê.s agradeclme�tos C'arme!n Faraco 'do Partido
ao eleItorado da CapItal DemO'cl'ata, 'Cristão e aos
que sempre soube hon,rar- 1:>on, e sinceros a'migos Valme ICom o seu voto.

. ter Cruz e Gen.ásio Leoca-
consequente alte-' -Ao recol�el'-me a v�da diO' da CunlÍa; . do Partido

\
pl:'Iv�da deseJo agradecer li Socialt. Prog.ressista, ql).ech:f�a � fio meu P�trtldo, sempre me acómj)anharampor, L�r me, po.r duas veses, nas horas diflcels, eolocanlllCtUldo na chapa para re- ,'lo-se �eJI!.pré. achna de pai-presenta-lo n�a. Col.enda :-: .

(

t'd'
-. ,i",

Ca . M
. -.

I
.

.. . , .0es p::rr � ana"._ --

mara. unlclpa, ,p�)lS 'co- .

AO's 'funcionarjos desta
qlo. yelh<;? sol;da,do, nau '119- �nsa' 'agradeço. l'de todo o

��gr.li:,:Ugid i ;��ª:_ c0pto �ao '1.1eÚ
. �éoral;�h'.L',desej3:ndO'm .e a·, o� epnn�nue� .nuitas, felicidad-es.

c?mp,anhelros da Ahança . A imprensa e'$érita e fa�
LI.bel aI, os verdadeIros es- lada o meu muitO' obrigado.telOs naquela epoca os ;SI;'S, E para termilíar .. (lbl�,o
Har��do

.

Call!1do. Oh':'l� me 1l0' irifeirp<dl&por d� to-

IAm?r.I�' Zul.mI:l'O_ SoncI�� dos os núms ,p-l),il;��,cl!!.�Jt;n�do
, �lta,m,'.no Q:mma,raes,'

e Ba: �emPl·.e· f>el,!Jr:s.lj:ai'�m,c.l'za:.P��tlsta PereIra, ft
..

eleE! a ml- A todos' o" 'rtret{mais -pro-nha hO'menagem postulpa, e
fundo agradecimênto; 'sem

----:..-...:...-..."....:...--.:.._-----------::---- ao grande .chefe, n emmen-
pre coin o pensamento na

I te �enadO'r Nereu Ramo�, g-rancleza do nosso querido
! quero neste momento pedll" municipio, e procurando a

,

1
.
em

pr,ec,,es para. o T.?do Po-

felic, idade de S Cata,rina e
deroso que ......0 IlumIne nl) :.'

.

espaço dà eternidade. dO' �lacpl.

I INDUSTifiÃl:--MAõEíREtifA��
,�I' SOCI:EDAD,E ÂNONIMA-'

CARNÀVAL:
,>';

Jovem Cçriguasi
-. Ai�stri- des extensivos aos seus

diciano da Costa Neto
,

dignos genitores.
Com- satisfação registra-

mos ná efeméride de hoje,' FAZEM ANOS·HOJE
mais um aniversário do jo- - sra, Carmem Moellmann
vem Coríguasí Austríclíano '- sra. Neusa Bonzon

. da Costa Neto, filho do - sra. Lobato de Concí-
nosso prezado amigo Capí- Iio
tão Andre�ino' Nativid�de - -sra. V�l�g�nia�����
da Costa e 'ge sua esposa ���dina Pôrto
d. Auta Luz da Costa, ele-.' 'Virmcnd
mentos/�.T - sr; dr. Arnoldo Cúneo

Ia ,:J�daae. "

- srta. Alda Neuza Barrei-

As muitas' homenagens ros, filha do nosso pr.e-
ce que for alvo, por ocasião zado amigo Professor

de tão grata data, os de O Barreiros Filho

ESTADO':se associam, com � sra. Maria, Izabel La-

votos de ]:>erenes ,fellct,da- marque de Oliveira

boate "FijEPS" na noite de tega (Didi).
segunda-feira, uma' festa *

Em fase 1 final acha-se á cw:navaVséa denpmínada Encontra-se nésta Capí-:
decoração do Clube Doze "Uma Noite em Beirute". tal, o cronista social Car-
de Agôsto que" sob a oríen- --- :::: --_" melo Dieli, do Jornal Cru-
taçãlo de competentes deco- Acreditamos que já deve- zeir��l; _ .?;. '" .:!.��b ,

radores,' se apresenta com estar circulando pela cí 'UI:! .

ta Coluna apresenta-lhe
�f"f;Fpê'tto �õl'�;nâl�":7:�:�. dlS� tíd� mfH,onári;dde votos de- felh estada em

lumbrante. Painéis com mo- Curtiba, dr. João Lc!io Bet- 'nosso meio
tivos carnavalescos é a de- .-----"------.-----------

coração e na policromia dos I.·M A R I ,1- O
.

S A
mesmos dando ao ambiente \. •

o tom alegre' que o reinado
de Morno exige, em coniun- INDOSTRIA. -t COMÉRCIO
to com o entusiasmo dos
foliões, farão das noites car
navalescas do Clube Doze
um acontecimento inigualá
vel.

Assembtéta 'Geral' Extraordinária
� C o_n Y o c a,ç.ã'otJ 'l'a�a ��1:1�çar'.e j a n Lar bem, d.epolI de sua casa, �i

5' QUERJo;l'ILlA �ALACE HOTEl. . n Aníversaríou no dia 29'
.. �.n-;::;'.,\.$% %, SS%SS,S:SSU;SSSSSi SS,SSSSSSSS>SSSS'.

p,p-. a graciosa menina Leda,
"ilha do casal Dr. Gastão'
Assis. A COLUNA SO
'::I.AL associando-se ao

icontecimen to cUlN.primenta
JOfl:� votos'de felicitações.
,- _., :-. -,.. "

_.... ... .• -0'.0_.
--o-.-._.w..,...•••. ·• ---.'.

A agência
. TURIMPAX ..

está sendo uma-das mais fiO

'licitadu's da cidade -' seu
telefone é 3��7; __\_'. 1 ..
A noite de �ábado <I- 'l'�s- t

taurimte do Querêncià Pa- '

lace Hotel téve uma: sala

(jantar) bastante coIÍc9rri
da: O ex-Presidente ,da A�'
sembléia do Estado, sr. ,Mi�·

.

::anda Ramos, em compa
nhia de diversos d€putados..

Sebastião Reves; Mario
dos seus -

Glinger, Eno1'i Pinto O' in:
telectua'l :Qr. Armando Ca:'
li! e Sr. Dário Carvalho.
-- ::::: '\-

A Confeitaria PLAZA
ealizará 3.a--feira de Car
naval u�a.bonita festa4in-'�'

'

fantH. - (1.
---:::: .... �.......,,_�

'O CARNAVAL está 'che

�ando;.e muitas são ás báiá�

C'-o-:.,--:.heç 'a O' es _.
nas, S.e m:o..vimentando: .

, ORNAMENTAÇÃO CARNAVALESCA. No it-QJivei-
1-1

-=......i,__ .: i': : .í'a Belo." e praça's e 'ruas: ftaquissima. .':
"

De parí:ibêris está .'
.

- () ilhéu meteu, o "olho ..• crítIco" (não, o clinico)
.

-

t'
-

d' le ,e �(} Fr6!feitp,Dr. Ui)? CK.e-, t'\f�i' logo d:iZ'�1fdo: - ", .

" ::'

P'O 'r e
.

o - cem,' pois 00m �\.1a, aj.ud'a�e-: ··i.�, . .:,_,:pe aco�'do com·a situação financeira! T.u,dó ....,' .,a -
,

.

r�m()s-,u�":ho�i.to,;�:rnt(!!!: 1',pe-i\dul"lljl&t1·:;._,
,

•

(Cpnt. da 7.a pág.) !ada�, n jo�,� I>.r.oss�fue; en- As -EsçoIàS"<!��,�6ã 'Vatll:� '1 . ASSUNTANDO Chegou o tu,dstá que velU- ver o

elemento imediatamente a- Li'anaO em lDOIngs extras, �:�Ir ê'\tã�;,���at�.
.

:Larruwal(õuviu Os rUIl!0res suaves do mar ali .por perto
va.nço.. �.a'1'a a base seguin- até que se dê o desempate. . .

.. .. ----=- h..J -b� " "M'I''a�Mar'' . .

Ite. N� ��aso de um "nome Rlr;;l�,· ..••, ',�. "
. :..�.j·,::c' l"':"<I'e,slee�.rÚ>:;a·I'çoo'n e Inergunt�ü'_ "Q:e vai querê?run" é claro que tanto o ElIMINAÇÃO DOS ,""'�' ,

' .... ";' ...... '-7-' I . lo o..' -l" •

cOl1redor que 'se ·enconhe. ATACAN�S -
.

I A,;bO&t&-�tFR��!':ê..Flif-: 1- E ofturista. aptes de pedir,:
. . Inuma das . bases t�mbéttl '.�', "'-" ,t:a; darã,o, ba�leS' Tefl'��açtos

I
� ::- !:stas ruinas l1ão estão nO' mapa tunstlCo.

chega à "home base" consig - ,Arém áe se .pO'de,r elimi� r�urãp.te 'o�' diâs.7áe c�il:iiér, . ·<E,,(f.epols; �lhan�o,:� "Roda �igan�e":. " �""rtandO' uma: carreira. Assim nar, os ataca?Jes (um
. po� val:t' r' :- .•,.",.' _ TPorqüe cO'loCM'a,m,. lj;q-m.lor tão' ni), coraçao d�

s:endQ" classificam-se' os vez) por- melO de "strikes' I
•

-

.' ",
j '. '.

•

"home' runs" comO' -:>sendo: a eqqipe na defesa também 1 -------- :':.:: '--,-
' Praça r ;'.

-

de-trma carreira, qua.ndo so� pode eliminá-los da's se' -EsÚ:senà-;; �speradd ama- , "'-E ó mformante: .,'

mente 'o batedor- marca; d� guintes maneiras; 1) aga'r- nhã' o casal- mais novo aó . REalização da C.E.F. de S. C.
duas: can-eiras, quando exis 1'ando. a bola rebatida, an- �'soc��ty": S,!",: � :�ra. ,Sérgb. " E;; o. turista que não compreendeu
te um- corredor em.base··, de te de1a tocar: o solo O'U '

E! "

,
' Alberto i-{óbreg,a._ '. �. Já sei; .•três ;carreiras. quando exis- seJa,: em_'pleno ar. D�-se a

.. ,

.

TO''P'A'D';AS FO'RA DO PROGRAMA ,.o mesmo tu ris:'
tem doi,s cOl'\l'e�ores nas �hmlDaçao automatlca do _'-- ::::. -.-- "

.,
.

bases e de quatro carreiras atacnnte. .2) - Todii vez' AIguém com,entou" ma,,> ta- dirigiu-se para o JardIm.
�

(também chamado "grand- que a bola rebàtída tocar não k verdade: As Escolas: !
'Leu as classificaçÕes cientificas,., das arvores. Na.o

slam) quando as base� es- '10 solO' antes de ser agar- d� Samba ,'estã� pe�ai) lera forte em latim.
tão cheias, OU seja, eom um raeia por ,I!m .elem!!ntO',.sia ,,' _. -{ "

., ., t Desistiu. Continuou andando e á certa altura do!!
corr.edor . na pl-tl.lreira. um �efesa ela e atIr.ada para,o .��,,�uspenc'!er a, �Is1ta ao ! " t

. '.
-'

ii d
.

na formidavel "topada" numa pe-na segtlnda e outro' na ter- d.efensO'r �a. base para, a "s'ociety" durante seus cenr, :acon -e�l�n. os,. ,eu U!, '
.

.
.

.

.

ceira. Esta é POiíl, a tacad,a qual se dlnge o atacante '

A.' d'd 'eh dra de hwo de papagaIO po.r alI. SublU os degraus que
maxima e geralmente deci- :)e. (l, b�'la for rec�bida p'�l� ;a��s:' 'm� 1 a: por�m �,�; 'd,á ent,ra..!l� para o palacete rachado ... ' do "Gat<rP�reto:'.
de a IÍ�rtida ou então, cau,- detensor da refenda, base g�r�a ,;,ar�d� ( .o carn_p,val ,J;:t I' Outra topada em um buraquinho de onde as pedrI-
sa \.:ma veraádêi:.rà névÍl'tl.- ·mtes' de O'�atacaI?-te lã ,che;- �stà' aI). , '

-

'h
.'

ntais se foram
.

volta no., pi_á.c�fd•• " 'gar,' este estará elimirladú. ": ; :: �� "
i.a, as ornaI?: .'

_
'. '.

,

.

.

A ,eq.uipe ná: defesa. taro":' Também' ; -. c Destra: v�z"'e�tragou o' bI<:_O do. ,�apato. •. " .' .

A MUDA�'ÇA ,DAS 'Jem podet;á eliminar doi,s ' . 'PaFou; Olhou os estragos. Do �apato e ,da�a�çad.a .. ,

EQUlPE'S' , :üacahtes nUll!; só lanee. e ,�\ 1 � 'pensando:- O ..
carnaval parece: que vai ser desa-

c, '-' .'. '.' Isto s� clpma double p.lay,! t;_"imadQ. :. •
.

A turma que tinÍcia,� o c:u Seja- }auee .duplo. 1Vf,eno� .>. '. DêSaiiimado estava o homem .C:GPl as topadas e ó�
prelio nO' ataque para a de'" conlUm e o "trIple play .

em '.
.

fesa te vice-versa) após.a 'lue �ão eliminados � três
.

'4,' ·t4N.cI(j)e:, .' �ul'àcQ.S... ,

equipe na defesa,ter :elimi-. �tac�nte'-l num só 'lance�,
. -��_\.I" ,'Ô .''' ,.a>:j".� VOc't JA' VIU AQUILO? ondei - �katraz do

j�ado três e1ementos atacan- Estas são, em resumo, aS'
'": f,N." -, _ _ mtet6rto da' Praça 15? Ex.iste fáz �u�to 1:em�o; u:ma" �(!r-

teso Como já foi dito· ante- regrr..s fundamentais ce ne: 11eira aberta c pela qual ,escorre dia ,e noite agua em

l'iormente, um jogo é divi- cessariai'1 ,para a boa cO'm.- ,."." ...('�-"-IAf.$:� abunc1ância. Tanto serve para O'S sed,entos, que higieni-dirlo
.

em n.O've. "inning�", I pree�são do �eisebol. Uma:
lP� �1',tA� _ c·am.ente encostam Os beiços nas bord-as da torneira, CO'-sentlo um "mnIllg" o perlO- partIda, 1'legUlda por ·estes

dó eM que ambas as equipes, regulameptos, 'será bem:: as-' �t'7"(IR�S, rÍlo serve tambem pára faz.er poças permanentes e la-
atuam uma v,ez na defesa e

' similllda pelo leitor do "mais ;;()w\_".�(...� e.III (iN"". ,} rP�centas;' como para aparar num .balde, � agua para �s
uma vez no ataque. A equi� eomp!eto".. ,}.Jt•• .cl[.�j;j. ;)(l .......:"', eav�los' dos carros mal tratados, que ah tambem sao
pe que obtiver o maior nu- Nos jogos internacionais
mero de carreiras ao fim de hoje e amanhã poderão lavados.
de nove "i11nings" é a veri- ser colocadas em pl'atica,
,ced(}�a, No casO'-.l:le terminã- seg.u'ndo detalhadament� 'a

'te�;A-�:�9hcr"'''j�};;inis'' eillpa parti�:,l,'
.

.

Sá& c{!)nvidados "Os .senhores acionistas da Imaríbo
S.A: lndúst'Tia' 'e Comérc.io, a s� reunirem em Ass��bléia
Geraly Ex;trã'9.rdiparia, a. realizar-se ás 14 (catorze). ho
ras, do:,dià· 2 (dO'is� dQ ..J:lroximo �ês de Março, eln'�ua
séàeaocial 'nes<ta cidade de Tangará, Estado d'e Santa
Catarinat �. f:itit qe- defiberarem sobre a '�eguinte ordem

do dia:� "',',1. -,.

a)' Auhlent.o (io: Capitaf soci'al e

ração :.d.;oS: Est.t�a: Sdc.iais;
b) O,dttf1S' -a;ss�n t��d� irilleress,� social.
"Fátljt{f;�,; �3!.de J:��irO,,'de 1?�9 .

,,'
.

'

! ;. :; ..�.
'

'\'
' ,'A :OIRETORIK'

, .," �\ �� .

" ,,"_ N'eI8ôBiPka,�i, ,�-
, "Y 1 ;�' .' Diretori-Comerc1aL

_

--I M- A: li' f:B-�O--�,S. A.
-

IHDO�lRIA� E - toMÉR(J{l-
Àttembtéii� 6,eralv_; Or4ütárla�,

. \�'it':O'ri vo c a ç ã'o �. '

- São 6't'rtvídad-;;s;�os �enh�r'es acioni.sta·� da lmarlb'J

S. A. Jndú �tria e Comercio, � se�eunirem enüÁssembléia
G�ral Ord natiá a. i'ea'lizar"'se ás 14 (eatorzlilj ho.ras, do

dia 28- (vinte e oito) do pr�ximo mês de Fevereiro, em

sua séde social, nesta cidade de Tangará, E'stado de

Santa Catarina, a fim de deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia:

�.) Relatorio da Direto,ria, Balançá Geral, conta de

Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal

ti-elativos ao exercicio ellc�r:rado em 31 <te De

-�nibfo de 1958;
.... l}) ';�lêiçãe do 'Conselho Fiscal e. fixação

'·hon{)rarios.
,

e) Ou'tro� ·.assuntos de intereSsl! s�cial. '.

Av.is.a.mc;>s, �outrossim, que/se acham a' disposição
doS' senhores •.a.cionistas os documentos de'que trata o·

artigo 9!il da Decreto-lei 2.627 de 26·de Setembro ;de 1940.

Ta;ngal:á, 23 de Janeiró de 1959.
. , . A DIRETORIA

Nelson Plzani
Dir�tor-Comercial

. • .
" I i, ;I

1 ,-
.

....
-

'

1. � � .,...;-

. AD'lOflIDO_� Dr. -Anliaif GriU. .

"

.}
0(..

', ...DAS �l às '12 lC'DAS 14 às 17 HORAS.

.RUA'��DORO, 5-1'

_f... _

I

se viu de tão pouco se fazer tanta... ,por
co'!uni'sta. _dr ludi do ...

.

,_./

ASSEMBLEIA - GERAL EXTRAORDINAIUA
, Convocação ,

( São convidados os srs: acionistas a se<,r€u,ni'rem em

assembléia gera}. extraord:jJ;láriâ, na sede. da Índustrial
MadeÍrei1'a Sociedade, An?nhlll�r-:/á. Rim' 15; �d;e' ,�p.,v:�moro,
s/n, 'IÍà cida<fu de Videira; nett'é Estada, à-st:!4J:h-or-as ;ilo
d.i� 1.5 de lÍlarço de 1959, a fim de deliberarélli· sôbre o

"

\ j ,

�éguinte: '; ,., . '.?
t - Aumento do, capit.al sQcial :conf6rthe.· pí'opost'a ' ;

da ·diretoria, '...;...

2 - Reforma dos estatutOs�soci�is.·, ,,/,'.' ..
,j"3 - Assuntos de interesse�'gerál." ,<

Videira, 26 de janeirO' 'de 1959
.

Arnaldo -.AnghinonJ'·
,Pir,:,Presidente .f.,

Antóni'o' .Àbil�o Lu-V-isá,.'
,

Diiétór, c.ome1',dih <,".
A�jo . r�hiyi�ini:

..

Direto,r' qer.e�l;.é.

INDUSTRIAl "MAD'EIRElI'
-

..
<

-' ... . :.. :�-'

SOCIEDADE· ANON,lMA::,;' ,�

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA .

-".-. ;,..-.

Convocaç'o _

São convidados os srs. acionistas a se reunirem em
l.

assembléia geral-ordinária, na séde social da ,InQustrial
Madeireira SoCiedade Anonima, à Rua 15 de Nov�ll!-bro,
s/n., na cfdade dé--Videira, neste Estado, parca' delibe,ra- ,

l'em sôbre a seguinte:
ORDEM DO DIA
1 -:- 'Discuss&o e apl"ovação do l'elatQrio da .dixeto··

ria, ba1anço' gerál, êOllta ,de ,lucros é perdas e

pArecer do cons,elI.to· fiscal ·.relativos ao exercí-
,cio encerl;ado em. 31 de d'ezetp.bro 4e 1958;

.

2 - Eleição áos membrós do con'Selho fiscal.
3 - Outros aSS9n�és déintere,sse so�ial.
Àcham-se à disposiçã'p "dos' acioni,gtl}'$" na séde da

sociedade, os documentos de que trata o artigo 99 dO'
decreto-lei N.o 2.627 de 26 d� setemQl"o de 1,940.

Videira, 26 de janeiro de'l959
",' ArnaÍdo Anghinoni

Dir. Presidente
A-ntonio Abilio Luvisa

Dir. Comercia.l
Adão Palavicini
�mretor Gerente-----..

AV IS O

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�q!1ipados mrmlilrS'talaçào completa e dois botijões de

gás. E lembre-seruo reabastecimentoo bJuJjI!o de t,3 kg
q_é li._qlJJgás e.J1Staoapenas'CfS. .3'33,00

. <.

.

"' .

.�.

,
,

j) ....-------.,�
.��.,.__-,---c-__.iii.-

.:,
.

MáqL4ina�,
-de 'oos+ufa

·OLIMPYA·.
'C LEY

mensaiS
-';:'�""""P���';i-��'" � :���\'�'f-��;

TUDO É:FAGII:.ITkDO-oNAS LOJAS PEBEUtA OLIVEUfA

:;l�t.,f�����%-,����;f��jj,<�>�����:��t''t���:,,!
'

•. ;·.. :..!"·:f ••

-r
... . ,..:.

�

."�r.,,<,..�. . �....-ai':�"f ....�.:cn::t.,...�;.:.:_."=?-;�� (
Marcas famosà�, pelá .

sua alta qualidade. Assistência

téc�ca 'per�aIlente. _e8tOq�e�. '��" peC��._.��br�.8���nta8_
.

i

; " Você escolhe estes ou outros planos de pagamento que mais lhe convenham.'
Você é quem determlnará 08 dias de pagamentó .e contará ainda, com uma equipe de

.

técnicos, especializados �ara .Iomecer completa assistência. _ _. . . _

'
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-
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",.-�""",;"".,.;Ç'��� "�"")l;i""",,;ç:;!_'�:.•s: ,:,.-.__ o.� _" -�."",
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•
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; �''"'......«: '3r-�,��"'"
�

I. -"'.�,:'t';.: 'to: - • •

, Rua -Cansetheift- Mafra,; '6 - fone 23 � 58
'>

LOJA 2
' Rua Trajano, 23 - fone 2.30.59
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ua.

ESTADO" o MAIS

"�C A NA N"
FLORIANÓBOLIS A direção não se respollsahi1i� pelos

, D I s' T R 1 B·U ,fD O R E S E X C L U S I V O � conf«;iites e�itideS nos artigos ��4().ó.
���'�j�r�__� �__����__

�
__

�

'l A' y' 'A' :N 'D' ,0':,-/:,'" (, (\.u ,( A B A O" " '�ft t-i�'·'
.

V '''1 ,j
i.__ :� ! ?r7'� .. I�--..

Vi rg,e'm:: -Es,peci�li ade
�a tla.- WfT�lft INDUSTRIAt � 'Jelnville - (Marca ittli$lrada)\,

econoll1lza··se·'empo e dinheiro
� I'�' .- '..

,INDICADOR. ,PROfJSSIOJlAl
OR. POLYDORO SIC, THIAGo. ,

Doenças do Coração - Eletrocardiografi,
Huras marcadas -10 às 19 horas

'

Vuor Meirelles 12 - Fone 2702 "

(L1NI(A DE, OLHOS,',· OUVtOOl
NA·RII E GAI6ANla,

I'
t ••

"
"

,

� -"�.

.'�'

'

,'dO.. _;' -"

: :;,' f"
/

'

">.,'.. ,�,
.. ,"�'

�

Or: 6 U E R R E I R O DA F O N S E ( •
,I Chefe do Serviço de Otorino do Hospital
de Florianópolis - Modéi-na Aparelha
gem Suíça e Norte-Araeríeana para Exa
me dos O'lhos. P.eceita de 6ctda poc
R"fràtor Bausch Lomb. Operação dp
Amigdalas .por proce'Sstl moderbff

CC:�3ULTUR10 RESIDF!NCb

ç�.r DR��UÀRAtr, 's
,

DentistaCir.urgião
-

CUNICA - PROTESB -, CIRURGlA
a.oRARIÔ: -, Das S à. 12 horal.•xe.to aOI ,'bado"

Ate'nde exclusivamente CQID hora mareada

Consultório: Avenida� Bercflio La.,-ttl
'

"
�

Es�uina da rua Fe_rnando :liIaeh�d��, ...

n"":o,
Ex-interno-. de Cl!nica PediRtrica. Médica • Higiene' I.Qt�ntil

da Faculdaue de Medicina do Paraná,

Curso dê especial,zação do S,N,T. ná 'Facll.)dade de Higiene dl
,

Uni\-crsidade de São Pauln,
.

Curso dOe apcrfciçpnlllento t!e radiorliagn6stiro

- CLI:\ICA �EDIC.-\ -" APARELHO RESl'IRATOrUO

- DOEN'ÇAS PULMO!':ARES

"'If!.SU!tilf'ItJ: r\l:1 Trnjnn(l, 41

H�,rá"rio: d." 14 às 16 hOl'ae,

'Residêl]l'i,,: ,\In PerlrQ Iyo, 19" Fone 2329,

DR4� EVI S:1êHWDDlft:BKltti:
,

�
- '

CUNKA Df SENHORAS E ERJANÇA-5
Especialista em moléstias de anus e recto,

Tratamento, de hemorroidas, fistulas, etc.

�'Ci:rurgia anal
C(.insultório:-,- Rlta CeI. Pedro Demol'o,

Estreit.o

'.

A d v�o g a elo
Escritório,
Edificio são Jorge--
Rua Trajano, 12-1.0 andar -

Telefone 2657
sala 13

----------------------�-------��,----��--�------
FREUSBE''RG'Dr. O'fTO

......
�

VÍâgnóslico � 1;ratamento dás moléstias dos olhO@

Neul'O-Oftalm(llogi� ,e Ortóptica., ., _ ICiju:rgia dô' globo.oeular ,e Op"éraçÕés plástkns no.,

, '�"nex()s d't$ olhc'!.
"

TraumatOlogiu ocular e Eletro-irnã' Gigante_
,

Florianópolis. Tel.: 315!l

IJL �J!lWTON U'A!VILA
CIJmRGlA GIRAL I

UoeDçaa dei Sellhoru 7 "t�..
lop. - Eletricidade MMI ...
Oon.u1t6rlo: Ru. Vidor ali,

relle. n. 2S - Teld�n._ Sí!O"
Coall1llt.. : D.. 15 lIou-i u'

dl.nt.,
,

.

Re.ldln�I.: roo..; I tU
Ru.: BlumenlU II. 71_-

o It "\''J!(Ji'i ro IIUi N I :r

AaAG.&O

CIRURGIÃ T••U.ATOL'1\'"
Orlo.....

Conanltóno: JOI/, Plnw, I. _

Con,ulta: d.. ·� l. 17 �,."

diàri.ment. ..noa e••• ,1> ......,

Rl.'ltdlntla, Boe ..b';'l1' ia.'
"Ojl.:' -: • 71.

'

Mender' a partir d, 1.- 11,1 ,e,

tem"n•• Av, Berdtlo l.u2 IS5,,�,
".; ., I

Apto. ,. iflor'do: Õ.. 15 " 17 lIor..
,

Todo. o. di•• excetua ,'b"doe I

--'----,----

DR. AYRTON DE '01.I\·EI'"
, DO.N1;AS DO .PULMAO '

TUB.RCULOS.
C�n,ult6rio _.- RII' ,1'.11'p.
Sehmidt, as, - Tal. ISOL .

Kor'rio da. 14 la 14 lro...
Re.ldlneia - r.llp. Sellmldt

11. 117

D9EN(:AS DO CORAÇÃO -

EI;ETROCAIWIOGRAMAS

Dr, ORL:ANDO BORGES
SCHROEDER;

'CU1'SOS de eope(!1'àI1Z1f'(jâo', E1lT
'Sã1l '-Paulo Rio e na Harvard
Medical S�hool Esta_dos Unid'os

da América do Nor,te.
,RIJO Tenente Silveira, 15
T�lctone i 4'06.. ;;,' :I
Consultas' das 9 às I!' horas,

da manhã" ',- -.--�".

r��-- '"""...._"'-...-�--.........'.-

'Dra. Ebe BD Banos
'.

ua l.AVKO UAva"

CLINIC.4 'IJ.U.L
• 1"" tr"

•lp.�u.i8, .01, JIlC!.l6a#a.... 8.
Dllora. • n.. Ilrlt1'nn, .

Cura ,adical d.. Infecç6'e-I ..".
••• • ..:roniea., ,do .parelho C.'
alto·arili6'rio em ambo, o•••IO.

90.aç., 'dQ 'apare»,o �ice.tiv..
• chi ..idem..

' iI.no.!. I
Ro'rlriÓ: lO� ... l� o !� 11' l'

1I0r., - Con,alt6riD' Rua Tira

deate., 11 - 1.D And.r - roao,'
1141.
- •••ldlnel.: Ru. L,cll'd..

Cc!utinho. II (CUc.rl" do ••pa.
aha - _I'ontl 1148.

CMNICA DE' €IH:ANÇA,;

í,

. \

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

,

•

DR, WALMOB fIlMSa
G�

Uiptomado ..... ".&!.IIlclade N.,
clon.1 de "'etUd.. .. b.h.r-
•

" etcla,de cI. •....1
�. h-,.'-rao'.. cdcllJ'M 'a

••teniNade - a.c.I•
ISndço do Prof. Oct6"t.)

Rodneu.. Ltma)
lex-lnleTllo do Mmeo ... \.11''''

e•• do &ClQUal, u.r"'T.L.
tio Rio ft I....ro

1l6dieo do Ko.pita! ci. C.ridaO"
• d.....ttnúd.d. lJr. C.rlo.

Conla
OO�QA'S 11. smàlÓlL\S- -

PAllTbS __ OpDAQO.lS
PARTO s•• Doa,,.W lIIo�G

,

p.h:ct-profiliHt!ó:
I _Oon•• : Jt\;, Jel_o ,Phatp II., 10\

d., 16,00 �, 18,00 hor••
"tend. com hor.. m.rc.da, -

Teletbn. 101i - B.e.idlnda;
&u, Gen.ral Bitteaeourt 4. \111,

DR� BUBI GOMES
MEN:PORÇA��,

, MltnICO
Pré-N�tal _.,- Partos, -
Operações - Clinica Geral
Residência:

Rua Gal. Bittencourt n, 117.
Tenefone: 3889.

, Consultório:
Rua Felipe Schmidt n. 87.
Esq. Álvaro de Carvalho.,
Horário:

Úas 16,00 às 18.00.
Sábado:
Da!! 11,00 às I�OO.

Atettde à lJolillcUto;
---------��---�-----�

1" IAJIII,Al'O
nLílO

ooe.ç•• cio a,are!1ao r...1 r.tOn.

TOB.RC'C'LOSlI
'lADIOGaAJ'lA • RADIOSCOPIA

DOS PULJlO.S
ctrarel. cio TOUll

',rm.do pela ".culd.de N..c:lor..'
de Medtdna, TI.lolóéllta e 1'1.10.
drUl'trI'o ,do HOaPltal Ner••

,
.._.-,

Cura0 d. ..peci.II.lçlb {I."
8. N. T.•-IDUruo ••z·a.tia·,
teate d. Clrur&'i-a do Prof. L'I:"

Galmart.. (alo). ,

COD.,.I P.,ltp. Selamtdt, "",lIl -

1'(\1;.' '1801
A'Ude •• .'ora .arc_C.lo

•••• : - lllla ..,.... Jniuicrt 8t
- 1'0N.t I I til .

-

"
.

� .. ----�

, .

.
.'-",-

/

ORGANIZAÇAO SANTA CATARINA
RU* A-RCJPRESTE PAIVA .g: •• +r- FLORIANO'POLfS"

eu m .pés's.o�1 eepécíalisado está, Ililbi'litada pan: .

a) - APVOCACIA: CIVtn, CRIME CÓMERCIAL l'RABA.

LHlSTA. DEFE�AS FIS:-AIS.'ATE�'DER E 'ACOMPA- \

'" NH.AR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE 'SANTA CA
'"
'(ARINA RECURSOS ORIUNDOS DO INTE;RI0R DO

'ESTADO, DEFESAS DE irL.lÇTAS E ENTIDADES
- DESPO.R.TIVAS, PER�NTE 'oTitiBUNAL DE J USTI.

,ÇA ÔESl>ORTIVA,
' �.

:."
b ) ,- CONTABIÚPAD..E: ÂCEITÀ,,,.�st'RITAS, PERICIAS,

PROCESSAMI-:NT,O DE BALANç.Q�.i l:I;E(;.JSTRO DE
,FIn.MAS: E .QEMAIS SER.yl;éóS�' «",':';",::'

c) .: ,PRO�'Ui\AD01i1A-' ; TR ..{TAit �DE':';:t��_:i}�i.GSES fiAS

.PREFEI�UR:gS MUNICI:P..yS }�llii'iõ<4� ORG.lOS
PUBJ,lCO"', NÀTURALIZAÇelE$. J.i.f.q'l�r.&'!J' :\1 A H<:AS
HE(ÜS1R, DE DIPL�,MA:S.

.

:'�::;:i'5{�,
------ --- - _ .. �' .��,}�-t-:---'---

Y' O E "p E L A
,'" "

� !;-';;'••

SOALHp
IRMÃOS BITENCOURf

M O' V E J.s-, f M

i,R O S S
V I S I T E /" N {) S l A t (1 lA-

, � '� • -o. , ..... o..,:.�"

Róa Deodor.,v n. o' iS .�' ret J8Z0"'
"ÚtIL) "li 80berlll!." Dl.trn. do ••tre... ·;.;:_ r.....

"A 8oberari.t" Praça 1-5 rl. n�@:l'brp fi- ítlQuiDt
F li ChilUdf

' .'

rua e: pe 1:",:. <': j'
{ ,<i:. Iti;:- '6$ $1 ..

' p. ...;.;.:.

Da, 8I1NaIQU. ..IlIBCi)
P:AJL&180 ..-

•• D"I 0'0
'......_ -�'" �e.r • .,

rIt: - UU.. AtI.h..
Car.. ' d' u..� a�

a_pi .. S.Md ,,· @� 2•
......
(8W'tttf.,.0 J'hI, ""'''''$'.
"......).
O6M1alta. �,N.. m.DU .'

........'d.C.... ,

" Wrd. d." 1� Ilorll' .11

di.1ít. no eoa.ultÓrio • Rua N.;
De•••ehado 17 lillquill" d. r r,

I'd.nte,
,- T.I.t. 27IJII '"

..U....w.&:.IíI�1iI'
1

'

a..fdlqela � Raa f'rel'!1 .. ,n
-

,

Ceatillho ,. - T.1: 1110,
'

(AIS 8ADARó fONE 1107
/>.,fIGO OEPÓSITO OAMIANI

DR. JULIO DOLIN VI.'.&

írFDICO
ãtét1aUm ,.iI U,,_, u.na, .

,

!'f.t", •� - 'rratamni\., 'I
*'---

'

{ntr.·'erm.�o - N.ballu"·
- Ultr.-Som -

(!f'ratam'D� de, .illUlllt. • ......

.�), "

4�r."�.,.� - ��:"!,t,�',,.
o�ti+. - ifodarno �PiI-tn.�,�
.. �_tbn�,'
('� .ó'''�J

lIor'rlo'· .... 1\ 12 N''''

da. 18 la 18 lid,
Con.ult�lo: - RQ�, y!'$'

,••fren.. 12 - ron. 1i!7\
Reaidlnt". - lltt. 810 1.1(,.

n. I' - roa... II

OJ

!"ILIAL, "A" SABERANN' DlSTi1ITO pO EST�,!i;ITO .-.;;,:�eANTO \
"A SOBERANA" PRAC<\ 15 DE 'NOVEMBRO ,,-:' EE\QUINA

_;__" t ••) ,,_RU���_E��CHMIÕT :...._"'- •

f;DITÚRA "J' ESTJt6Ó�;�� 'LWJÂ�:�,
.

o- &.Jtadii�;..

.
.

. .� .�,-,' � ..;.1,' .-

.�.� '.� :.1.:B��:�
ka Co�Jh�I.r....fi.'; �1'" _

reletone l022 - CJa p� ,li'
Enrlereço T('I�ll'ráfico �TADO

,

DI R'E T O R
..

""Rubenl!l de Arrud. aa... :",i

GI:RJ:NTE' :'

lJo�ing08, Fernabdes de AQulb.
REDATOttE�

(J8",aldo. Melo - Flavio AmM'hu _.:; 1
�I't'di-. Nilo Tadasco ..:... Pedro Paul«1 MIf.chad'b - Zurl
i\1l�,..IIa-do -

'

, ,,' ,,,,' :

CnLABORA'DORES
,�rof. Ba-rreim Filho - Dr. OSWAldo Rodrilru.1!i .Câ'bral
-I Or I\lcides "-breu - Prat., CariO! aÃ C�tj Pereua
- Prof. Otilar. d'Eça - Mi!ljor 'ldt'to"!l8(.. .1uvenaJ -
Pror. Mltnbefito de O-rn!:'l'as -'Dr. MOton Lelt.:_·Coa; ,
- DI irôlrêfi C""tll --- Prof. !\. Sei"i:.'(1l

.

N'e'to ::..i Walk.:
Lanjlt' - Dr. Acyr Pinto da Luz -.,. Ad Cabr-a! Teive -

'

N.UJy Silveira -- Doralécio Soarél!l - Dto; Fôntour.
ReY - Nil'ol8u AJ1ostolo __: [lÍlsc-hoár Apostolo ':::;" ilmar
''CarvwtHo • 1"'1110 Fernando de Ara.Jo IA•..,;

,

.,., ,;j.

P U II L I C I�-D- A',D".,,�- " '; ·.�.;k'
\tarla Celina Silva " Aldo Fe�n8nrl�l'I- :::: Vi�KtlIo

Dias - Wplt�.r: Lkt1l1\F_
,P A G I N A ç A Ü

Olegario nrti�a. Alhiltob Schmidt
,

I.MPRENSORES
"

ullLCE.NIR CARDOSO WANDER'LEY LEMQS
R E P R E S E N T A N T I. �', "

Weprel'lentações A. S, Lwa L!dA .

"

,

R IO: -- Rua Seltadôr DitnUí.. ,u, - "..:: J),..,,�.flrls1'
Te!. ,22$924 ',"

" '8; "'wúroJ Rüà;;Vitotlá �-7 _: C4iUj, lJ ,_

_ \ Tel• .'34-8949,' "

Se.t'vlÇ'o �e}etra'fíco dá 'UNI'l"En P'llESS l U - P )
AGENTES 'E COnRESPOi'DENTE�

"iii Todo. O",mu�ieipjoi ,'de �A�-r). t�TAJtl'NA

ANUNCI08' '

1IC'IIJan�f! contrato, de acordo com. tabela" eDl� ytior
. ../... -

.

... :'

SEGURÀNÇA
DEZ

50 Nos CONFORTAVEIs MICRO-ONIBUS
" DO

.

R Á PlD O "s U f - B R A S LL frl R O"
,Florianópolis - Itajaí - .J'Oin"mC', - Cu,ti'tiba

ge"nela • .Ru:t.Déddor� e��uilla,de
1'1 Rua T�nente SIlveIra

.& CLAMO .,
"�TI

- ADVOGADO -

... Vito; .oír.l••, '0.
rox.: ....1

I'1orl.a6JoU.

/

,.

A G O R-A
r.

-PRONTA
,aptíl8aÍol, r,

(...., ..
,.

;.

.

Olivetti Lexilton.
Trata-se 'd�,,\a ,mi\gUlii� :para :.escri·
torio.v...-z'9!1is·Q. sl�eJíia ·I{e.t�ns·
missão tla'1mJiiíls'9es é em, moMo
particular, .ela.lti«o :e, 's_linplificãdo:.
trata·se 'd�a' i!léqi'li._na r!!lrislênte,

'

pois as esÍ!:uctitras-!nlegrals 'São ao

'mesmo templI ligeiras e, solidas,
como,as duma.,arltirlfecll(ra,mo)le,.
na :jr,!ta"se dumá _mJfqujna que tem

,llma escritura clâr� e'b:em alinha- ,

'da. pois cada letra de' pel"si bate
o r610 sobre com mais enérgia de

qualquer outro tipo demáquina, sen,
do que um tubo de' aço temperado
está estribádo sobre rolamentos
fazendo escorregar o carrinho, O
regulador de tocamento, o, encolu-
nador ou tabulador decimal, os

emarginadores automaticos, a caro

roceria facilmente desmontavel, e o

seu profil elegante fa�em com que
a Lexlkol).-Seja um.a máquina cheia
de eficientes prestações, de se-guro
rendimento e digna· de vossa con·

fiança,

o I i',,-e t t i

L .

",

(·A��A: ·1E:,R"N"A·NDO�' 1 T D A.
�� .1_ r.... ...

r��

Rua saltianfia - M.âr-itdio, -2�,' -,

.-

Caixa
_.

'Põstal, ' 467 .

" . ,

fone: 3 ,3 7 8 e 3 3 4 3
'"'

'TEÊÊ:

:::,...
.

-

) �
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EnquantO' me dispunha a escrever � a crônica de
hoje, ouvia, perto um dos sambas cárnavalescos de au

toria dum conterrâneo e que cO'ncorr�rá ao p�óximo cer

tame de marchas e sambas para O' Carnaval de 1959, em
Santa Catarina, certame organizado por esta emissora.
Ocienta-o o meu prezado amigo e confrade> Aci Oabral
'I'eíve e está eonstituíndo verdadeiro acontecimento

. ,;'iirUsticO';.musical; A Anlciativa d'êsse concurso fO'i felí
éíssíma. PO'r que" havéremos de estar utilísando exclu

"slvR;gtente as muSicas do Garnaval -caríoca, sem cõr
local r-flO'ríanõpplltária quando não nO'S faltam composí
tores capasea d:e"'igli�lar e por vêzes superar os seus

colegaS. 'do'Rio e São Paulo ? conheço ainda a quase to
. talidflde das compO'�iç,ões já apresentadas ao certame,
que serãe julgad�s 'no próximo domingo, por uma co

·missão composta' dos srs. O'ton da Gama d'Eça, Gilber·
tO' da, F�ntO'ura· Rey e' JO'ãO' Onofre da Cunha. Ignoro,
portanto Stl à feitura .. da letra de cada uma presidiu o

erltérto l:égiO'naTista, .que explore motivos locais ou fol
clôrjcos, O' que nãO' significa que se devam incluir entre
êsses quatsquer críticas de caráter politlco 'ou relígío
so. Reservar-me-eí, pois, o direito. de, à margem do
pronunciamento da comissão julgadora, apreciar as

cornpoaições literárias sob ê�se aspecto
_ particular. Mas

acredito que teremos bons trabalhos, que poderão ,ri
valizar com os que nos vêm de fóra e que versam moti
vos estranhos ao ambiente catarinense. A êsse respeito,
lembro-me de que, há, cêrca de vinte -anoe, um jornal
florianopolitano ínstituira também um concurso dessa

. ,v
e

O'IU·'nl'8··'r.1o's para-'-o. S'
.

d S' Il.'ibf·
natureza. Teve êxito esplêndido, mas, desde então, não

. .

." 'ecretana a, egura:nça· ru lca se pensou eID- outro. Àquela época.i recordo-o, o sr. Se-
bastião Vieira, que, não fôra a sua natural modéstia e

tombale ao (incer Diretoria dI sServi',s d.e. E.ensur.a e um retraimento que se deve lamentar, estaria hoje si-
,. tuado entre O'S melhores compositoreg nacionais tanto

,

COLUMBUS, -

. Ohio, D....

I�.ers·o""'es
.

pI.I&U#"a( nO' que diz à música, quanto ao que concerne à letra, �
(IPS) - Cinquenta prêsos '"I UU V ii escreveu também o seu samba. Foi o vencedor Mereceu
da Penitenciária'do Estado

E t d d S 4� C· o pr ímeiro lugar. Então, bem me lembro, houve apenas
de Ohio lofereceram�se vo- S a o e al1ra atanna úma restri.çãO', que lhe foi feita pelá' autO'r desta crô-

. híritàriamente paTa. cobaia PORTARIA N.o 34 nid, atravéi do jornal "O Estado": - onde o sr. Se"
em, experiência médiéa com' O Diretor dos Serviços de Censura e 'DivQrsões bastião :à.' VieÍ1'a falava em "MorrO' da Favela", coisa

que se busca � cura do cân- PúbUcas, nO' uso das suas atribuições, ml,lifu �:lÇp,!ora'da: '1>elos .cariocas, cO'ube mais propriamen-
'" crer. S�rãJo vacinados com·RESOLVE: te ilhldir, a \im' <fd�)n'ússos morros, galgados também pe-

'<!érúl(� �ãiícêrosàs -\riváS e�" . 1.0' - Tôda e qualquer apreséntação de préstito�;, ias fa�;el�s b�m nossas.:.-; O episódio vem a talhO' d·e
se farão exames para· com- grupos, ranchos, cordões e estandartes carnavalescos, foice .agora, quapdo, e,m 'vésperas' de realizar-se· um

provar se as células morta's, prO'paganda em carrO's alegóricO's, etc., depende de cen· cO'ncurso de milsrças e- 'canções carnavalesca·s, parece'

aplicadas anteriormente, fo- sura prévia, que será requerida cO'm a antecedência de 'JYi( se deve ter- presente, sO'bretudo, o mesmo critériO'

ram .ou nãó eficazes como �r.ês dias, acompanhando os debuxO's" e figurinO's respec'" :re-gicnai. . .

'.,

fat0r. :i�utiiz�dor:: :, tíVGS; ------------------......-------------

, .

. 2.0 - só será cO'ncedida licença aO's blO'cos, cordões . ') e;
,

Cas: 1"1
I
e ouj;rO's �grupamentO's çarnavalescos, quando, PO'r êles.,- :.., ,4�, ',.:- " ': .,,' ,

:, 1'Io,uv,cr, p'81O' menos,. uma pessoa respO'nsável de comprO':' .',: ,-;"
.. ,,; ,;xf.:ti;t , ", -$ f) �,'a

'- .. 7 _

• • vada idpneidade' moral; ,

. ;(' � c. "\
•• � ,>-';'\ ..

Vende-se a rua.Anita Ga-
'

,3.0' -:::- ,qU� O's blocós não licenciadO's para ��ti)t-., ,,: "ft��;;;
ribaldi N. '28 d'�go·cu'Ílida.'; rem e 'os que o fizerem por itin�l'á�io não aprovado an' :+ .:;., .'
Tratar cO'm OctayiO' Fe'jj.rari 'tecjpadament-e-- pela Inspetoria de Trânsito deverão ·se...• ,�

,

'na Co.nfe.itaria Ç�iqu!n1t�� dill-persados e sêus promotores chamadO's à rê'sponsabiú· 11Í.��!!��....dade;
.

. . �

Ou::-e:re'm',,·� "se''m";.'�·'ente's 4.0' - ,qUando na rua, tôqa pessO'a ou grupo de p.es-
.

sqas que pretender usar meia máscara/O'u máscara i:!,
teirn, devêrá identificar-se, antecipadamente, na Dil'c' .

tO'ria dO's ServiçO's de Censura e Diversões Públicas e

na Delegaeia RegiO'�al de PO'licia, e à DiretO'ria dO' Clu
be quandO' dentrO' do Clube;

.

,

,5.0 - é prO'ibidO' o uso de meia máscara ou de más
cara inteira em ,cabares, bl,lates, dancings e- salões pa:ra
uaUes públi�O's;

.

6.0 - é' prO'ibÍdO', nO'S recintO's de diversões, sejam
públicos ou cO'letivO's, o USO' do lança-perfume como en-

torpecente;
.

.

7.0' - bailes públicO'S sÓ poderão realizar-se depois
de devidamente licenciadO's' p()r esta Diretoria, na Ca
pital, e pelas respectivas Delegacias de PO'Ueia, no in-
teriOi' do Estago; r

'

8.0' - B�iles públicO's O'u em sociedades, ca,rnava

lescO's O'U ,nãO', sé ,.pO'd·erão ser realizadO's depois de pagO's
c-s direitos autorais e aprO'vad()s O'S respectivos prO'gra
mas nesta Diretol'iaj .

9.0' - no interiO'r do EstadO', os SenhO'res Delegados
de Polícia darãO' cumprimentO' aO's dispo.sitivO's desta.
PO'rta.ria;

AI U G A ·�S E 10.0 - a inóbservância das determinações aCi!ll.l
"J _ sujeitará o infrator às penalidades previstas nO's arti-

Aluga-se um� b�a casa gO'S 82 e 83, dO' REGULAMENTO DO S.C.D.P. e artigO's
re-c'êm construlda pO'.r Cr$ 171 a 176 dO' REGULAMENTO PARA O SERVIÇO10.000,0'0. Rua Almll'ante '

Carlos da Silveira' Cá'rnei- POLICIAL DO ESTADO.
;ro N. 8 an ladó da vila dos' Cumpra-se e publique-se no Diário Oficial dO' Es-
0licii{t-i-s do 50 'D. 'ijaval......:. tadO'.
Agrondmica. TrataI," 'no 10- FlO'rianóp()lis, 18
cal cO'm o Sr. L4�arQ O'U

cO'm o dr. Fernandó.:" PintO'
da Luz - IAPETEG:

"'0

-

- é, linda... mas
e o CON�ORTO?

./ Ao c�mprar móveis estofad�s, veriflque .. o

"c:>leJo é feito com as legíti�QI MOLA." NO.;.SAG
• muito maior conf6rto
• exeepclonct durobilidade
• nunca cedem. - nunca 50Ita",
• móveis mais leves'
• dispensam o uso de cordi"hos e percintas d•.··pano
• conseryam e, estofamento absolutamente inde-formável

;"
MOLAS .�DO BRAS�L S.A.

HIi,. .:1Icr.. lua S6e ....... ta ,.a. 9-051. - Cx. p.ost;i 175 - End. leI.: "NÓ'SA6" - sao Paüle

_
livlNoE8eteS, MEYI'R " CIA.

tu� f'tlij:ij- Sêbmídt,,33, e Rua Conselheiro Mafra, i. - Tel. 2576 - Cx. Postal 48 - FlORIANÓPOUJ

FORTALÊlA,·. � (VA)
- O sr. 'reóit::> éarneiro dt·
Lima, vereador da' cidade
de Solon4pole \�iÇl a esta

capital, endossar �:o � pe;'Hdo
dÇ>s sei-tanejos: pr:ecisam dê
sementes cóm urgetú::ia para
() apre,veitament'( c1as chu:
vas qu_e vêm caindc abun
dant€mente� Adiantou qUf'
a maioria dos trabalhadores
do servico de emergência

.'

.está ab�donando 9�tes afa

�eres-para se dedic::H·_Jt agri
cúltura, m�s quel, ':�cm se

.:mente; não pode;fL tirar
pro�'e i ti() dos Frirneiros
a��ceiros.
-------------�------

de janei,rO' de 1959
1Jnio Callado Flôres

DiretO'r'

Of{fJRTAMENTO, DE\SAúDE.·PúBLlCA
P L li'H T õ E S, D 'E' .p À R M� C 1 A

NI,es DE ,FEYEREIRO
7: ._. Sábaditl {ta11léj FarmáCli.8 .Esperánça

. titia. CO'J1.;se!heb"o Mafra
8 - Domingb?....;.- Fa?mácia Esperança Rua ÇO'nseiheirO' Mafra

10 - .3� f&há, (q�l'IiaiVal) Fam1ácia MO'derna. Rua JoãO' PintO'
14 - Sá�, (tair.de:.)-

.

Farmáci8, sto. Antôni()..._. Ru:( Felipe Schmidt
15 � DomiQo:' t; Farmácia sto. AntôniO' Rua Felipe Schmidt
201-,'::_ ,Sâ.I!rIiWlt)'· �_raé) '. Farmácia Cátarillense �ua Trajano
� - D�() ; Farmácia Catadnense :Rua T,rajanO' .

28 - Sábádo (tarde) Farmácia NO'turna
. Jtua T.rajano

_

° serviço notuJ7nO' sela �fetuado p'�las 1�rmáclas Slinto AntõnlQ, 'Noturna ....,,,...:!.!,.I....,..._,.
Vitória, -si-tuada&,ãs ruas Felipe 'Schmidt, ·Tl'�jàno e Praçp; '1-5 de Novem!Jr�"'

° plantãO' qiúrnO' ('O'mprel'ndido entre 12 e 13,30 horas será efet

.,.. _Farmárla ViUlrb:: do pela
. "

........ ,,:.'

....�. ,"

E S T__R. E r T ,O .

/
- �.�..�,

1 (' 15· Farmácia do Canto __. Ru;a,� R
8 e 22 Farmácia Indiana

'

:

�d:i'
ro pemOfo, 1627

o Serviço Not\11'nO' sera efetuado pelas F�..rm�cci8:s,--do de Ma:io. 805 '.

------�'T'"'":�_i:":---:-- ----.-'"""""'-,,--
t Indiana

A. presente labela nãO' poderá ser arter-iaa . sem"p "!\�.!:...-�" :..-
.

Departamento. la automação dêste

'D. S. p.. , em janeirO' de 1959.
Dr. Erne,to Giorno f

Difl;!tQr

"QuandO' o dia clareou, jó fazia horas que eu

viajava. Parei um instante para esticar as ·pernas
mas, ao pretender dar nova partida, percebi •

deselado que nãO' tinha mai� bateria I Isic me serviu
dé liçãO'. Tenho agora uma Bateria Oelco que me oferece

a mesma garantia e a tranquilidad_e que inspiram
os peças genulnãs dO' meu carro ... e não custou .,;;>A .�

"' '.. ',;1:

mais do que uma bateria ccmum." . ,::.'( ,: ,'1

;.,__'·_7�;1'�2ir1h�( •.�;\ ' ··"':��,fiLZt��;il/:l, .. :' �í·J�it#,�,.
• • 'V' "iX: .,;

���::'71'�{� "
,1,

. J.;
.. :i'-'-��-,.

. '

Flagrantes III �i�a·-'"
(Crônica escrita especialmente para. a RádiO' Gua

rujá pelo [ornalista Gustavo Neves, da Academia Cata
rínense de Letras). ,

I

-s A. N'.G_U ENO L:
'" t�NXtO DÓS coNvÀ.LE.SCF.NIES. ,'"_._..._ TôNICO nos DESNOTRlf>ds

, "

cont'êm
.

exceíéntes �lenn!nt6�: tôrticos:
. ��ªf� Fó�l'G"o. Cálcio, Arseni"to li V1iln.ldi3fo
._. dê sódj�.

os PÁL!vG-s. DÉl>AUPERADOS,
::: s G O T A 1) O S, "MÁ[!i QVE
::RIAM. MÂGR05, CRIANÇAS
RAQUíTICAS. receberõo a toni
ficaçõo geral do organismo. com o

CURSO ANTONIETA DE BARROS
_ �xternato Fundado em 1922

AlfÍ'tbetiza e prepara para os exames de admissão 11 o

Ginásio'
Matrituia: de 16 a 26 de fevereíro, todos O'S dias

úteis"âas 9 às 12. .
.

'Rtra' Fernaridõ Machado, 32 .:._, Fone 2516.

tscõtA"'TtCHKA' Df'. CO,MÉRCIO
"rtlÃ'O�: 'MARCOS"

Eíscaltsada Pt' ","Gõvêrno 'Federal
Rua Marecha, tilIHh'erme - Grups Escolar Lauro

MuUêt :

Instruções para o Ano Letivo de 1959
Exá'lÍI:es de Adhiib<sao ao Curso Comercial Básico

Inscrições - primeira quinzena de fevereirO' das
17,30 às 21 horas

. .

Exn't'h"'es: 16 �a '20 def'evereíro, às.:19 horas
"'_ " Matrícula para todos' os \CUrsog.
NO' decorrer do mês de fevereíro.. das 17,30 às 21

horas ,

.

.' , �"M,'I,

A ESCOLA TE'CNICA DE CO\\:{,E'RCIO "SÃO MAR
·GOS", -fúneionará no ano letivo de 1959, com O'S seguin
tes cursos :

CURSO COMEnCIAL BA'SICO � em 4 séries, equi-
valente ao �UrsO' gínaBial

.

,

'

CURS'O TE'CNICO DE CONTABILI'DADE - em 3
!lé·ri'es, 'equ1V'al'énte' ao 2.0 ciclo do éUÍ'sn cO'legial

" 'CURSO 1'E'CNICO DE ADMINISTRAÇÃO
Em série única, permitindO'-se a matricula somente.

a ahin'Ós quê pô"Ssuam o Curso TécnicO' de CO'ntabilida
de completó. :.

,

.. .'t: {.{.j���' tf:
Frútianópó1is, j'aneiro de 1959

.Hilton Prazeres
Secretário

.

i . � :.' ',i '

_
• r

_

Contém BATROLlFE, elementO' orgânic'� �

t
.... J:

.
que evita perãas 'por autbéJescargCfS. """" l

'. G_gra.r:ftid?' pela �Mfl Em cdso ,de,
.cl�fei't'o de f6b�çá'0. 'y.. ,fecebetá em
'tr60-0r unfo'iot{;rla ,JlÍovdJ• {

,�, . .t._,' """_'. �
"""

.....�.;..!.�.f".t�'"\".-c _,..t.. "

_.t:::jr,;,�"�'�
,._, __. "

,

. *?,� ,

-=--�-�

_,' ,

produto do

G I N I R A' M O T O RS' O· O 'I R A 5 I 'L .•\ ".

./ _'_ "' .

�.

CIRlOS HOEP·eKE Sil,I�'II CO•• Indú�'trla
,Rua Cons. MafrQ� 30

FLORlANÓPOLIS
.
....
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I() ESTADO" O MA lS ANTIG8 DlARIO DI!! SiNT�. qj\T�i.UNA .'

.

Florian6polis Quarta feira -I de Fevereiró de 1959

p"e�t.�,:a;!:�s :;:i!m:: f:�������:v4g:p��: ,Concu rsO .doS
.'

mU ,n ic ipj0$: ;j,á'
���!��::'�;��i.;�r;�i����i�::·:�·��' estão abertas as inscrlções' ':

,

Estarão abertas, até 31 de Maior Progresso", prOI?o_vi- �orp.o nos an,os anteríores J 1958 e mais dos. lados e do- i da, toin-àfia ��r uma le�.-
- HORTALIÇAS E FLORES - maio do corrente ano. as do pelo Instituto Brasíleíro jurr escolherá os CInCO mu- cumentos segunítes: . ,genda e.xplrcàtlVa. As foto'"

inscrições' pará o concurso de A.dminstração Municipal nicípíos vencedores . dentre a).,- dados sôbre popula- i grafias poderão, ainda, res-
Selecionadas Garantidas "Municípios Brasileiros de I (IBAM) � os dez finalistas.

_

' ç�o do municípío' � de sua ,�lta<o contra§te.,�tte, á.'
Acaba de receber: Os vencedores receberão sede receita municipal ar-, situação anter�ót:e ai.:a�l,'

� "1 d
um diploma de Honra, em recadada e despêsa realiza-

'

o qu.,e ajuda a form:ár. ·:.uma

""!"".em ege·n·. a
I solenidade presidida pelo' da em 1958, área do muni- idéia mais rtítidi, da' nm'"
presidente da República. Os cípío; . reza do serviço executado.
demais finalistas serão con-

.

b) - exemplar de rela- , <Poderão ser:..lllencidhados'
templados com diplomas de tóríos, balanços, orçamén- no relatório as obrãs. ou óu
Menção Honrosa. tos, códigos, regimentos in-. tras rêalízacões cujiJ térmi..
BASES DO CONCURSO ternos e outra legislação bá- no' 'Ou -prosseguim�tó se ve-
O· concurso está aberto a sica impressos, etc.; rificou no ano de'1958, ooís �

.

�
todos !(JS munieípíos brasi- ·c). - estatísticas e foto- isso mostra a contíiruídade

. : ". ;:-.. -,
. leirõSi- cüjas ·'ãdriI.friiSfrações g�aflaS relatívas às realiz - dà adímínístracão muIiici-·

. tenham sido bem sucedidas coes munícípaís; d) dados oal na realização' dos reg-
"

�
_ _

_r. ! no trato. dos problemas mu- comparativos qu«: possam pectívos 1;>:l1ogramas. Outros-
.

. .nícípaís, no. ano de 1958. �o�trar a, melhonía das �on- sim, as obras' que 'começa-
O progresso municipal dícões econ�ml(�:�s sociais � ram em .1958 e que estão

que o certame tem em vísta admínístratívaeí do municr- prosseguíndo no ano: cor
premiar, é o verificado. no P!O no ano, de .19.58, em rela-' rente devem ser menciona
decorrer do' ano anterior te çao a?S anos Imediatamente das, bem como aquelas qúe,
não 'O progresso local acu- anteriores.

,_
tendo tido inicio em anos

mulada através dos anos. DOCUMENTAÇAO anteriores, foram ou 'estâo
As realizações que con- .

O !elátório. sôbre as rea- sendo concluídas, no corrsn-.
tam-para a classífícaeão dos lilzaçoes do goyêrno muníci- te ano. O importante. em
concorrentes são as que de- pal no ano dei)..958', acompa- cada .uma dessas obras, nó
correm. da ação do govêrno nhado d�' cópia do. balanço ano

. de 1958. \' ,

municipal. O pTÇ>greSSO re� da Prefeitura .: 'p�rª J958 .e A&. estatísticas comparatí
sultante de iniciativa priva- dos outros documentos aCI- vas.entre a sítúaeão dos ser
da ou de obras realizadas r.na mencionados, poderá ser viços públicos munícípais e

pelas outras esferas de go- Ilustrado, com um álbum das "condlcões de . vida do
vêrno, só interessa na me- contendo fotografias mos- muníçfpío antes de 1958 e

dída em que tenha sido es" trando. �s obras e os servi- €11;1 1958, são elementos ím
timu�a�<? pelo govêrno jdo ços realizados, devendo ca- portantes para o [ulgamen-
municípro.

"
.

V ,E N D E __ S E
to de pr9�esso� realizados
pela admínistração municí-'

Os municípios finalistas pa'l.·. .

,_ ..
serão visitados por uma co- Um barco de recreio a
missão de t é c n i c o s do

.
vela completamente equipaIBAM, que verificarão, "ln dloco", as realizações alega-- o, por preço de verdadei-

das. ra ocasião. Tratar na Casa
As inscrições podem ser Lopes, na rua Felipe Sch�

feitas pelos prefeitos ou pe- midt, 23, ou pel� telefonelos vereadores ou por insti- 3235.tuições como a Associaçã,o
Comercial, a Federação das
Indústrias, o Rotary Club e

outras entidades locais idô
leas, assim como pelos \;.-

dadãos que tenham contri
. buido com os seus esforços
individuais em favor do pro
gresso m:unicipal.·

Os pedidos de inseriçãlo
deverão ser drigidos ao dr.
Cleantho de' Paiva Leite,
Diretor Executivo 60 IBAM
rua Miguel Pereira, 34 Hu-

Florianopolis, 2 de- f.evereiro de 1959 maitá, Rio de Janeiro, e de-
. - verão vir aéompanhad.'os de -

,

Francisco Agaipo Ferreira relat§rio referente ao pro-
.

\
DAS 9 à-s 12 e.DAS 14 �s 17 HORAS

_
-
Lo Secretário. "1, ,gress0 municipal no ano de ..'

RUA DE0DORO; 5. .

�
.

ê"
,.

�c��N�F�ITA�JlI�A�Ptr;sI�Z�'I"���']'t��(tJ�'�:at�$õãiúl:::""êarõ"õ'ii[::i7U','"
'.

Diyirta�se no ulais' alere: alBhieDtet-�'�e 'Florianópolis,
'

.. ,

Jl
.

�� .1�B1M I U��À j� M��U rjll '.1. RBINJ1I8 ·Ij fOtU �� mj8JjM�NT�, Dj�' '14 j� 24 HIRj� �
.

_
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G. A. CARVALHO
MERCADO PúBLICO - PORTA DO MEIO

o Juiz de Direito Privativo de Menores da Comarca
de Plortanopolís, Estado de Santa Catarina, usan das

atribuições de seu cargo e de acõrdo com a legislação
vigente, resolve mandar adotar, para as festas carnava

lescas do- corrente ano, as normas. seguintes:
1) Nos festejos· promovidos por clubes e associa

,C:Õ'es recreativas, exclusivamente para sócios' e suas fa

milías, a participação de menores será regulada pelas
respectivas diretorias:

2) E' proibido o ingresso de' menores de 18 anos nas

casas de '�'dancings'\ bares noturnos e bailes públicos,
qualquer que seja o 'título ou denominação que adotem.

.

3) A participação de menores nos préstitos e des
files de sociedades carnavalescas, dependerá de prévia
autorízação dêste Juizo.

4) Não será permitido servir bebidas alcoolícas a

menores de 18 anos.

5) Alem 'de ficarem sugeitos .às sanções previstas
na legislação comum e- na especial relativa a menores,
os infratores serão detidos e apresentados às autôrída- • --

des competentes. 'lo
4

o'
.

·'8 f· t($) A fiscalização e a vigilância serão exel'cidas Iga
-

per.ar,Ia ene li en e
-pelos CC:lnrPssários e"-funcionários dês>te Juizp, em cola-

boração com as autoridades da Secretaria de Seguran- de fl.orl·:.l.nO"pOII·.Sça Pública, especialmente com as da Delegacia Regio- LI I
nal de Polícia, sendo a esta encaminhados os menores -

apreendidos, os quais, no dia imediato, deverãó s.er
A V I S O

apre3t.lltal'oS a êste Juizo, para os devidps fins. -Levo ao conhecimênto- dos senhores associados, e �
7) Fica designado o Comissário Antonio Dias para quem interessar possa, que o sr. JOÃO FERRARI dei

organizar e diTigir os serviços da fiscalização- e vigilân- �ou de ser ,cobrador ·da LIGA ,OPERARIA BENEFI
cia. . CENTE DE FLORlANOPOLIS, pelo que não está mais

8) 'Dá-se ampLa publicidade as presentes· normas, üutorizado .a efetqa�r qualquer cobrança de ínteresse
inclusive pelo ''.Diário Oficfal do Estado", .,b�m como desta Sociedàtie.' �

(omunique":se O seu teôr ao 'sr. dr. Secretario da'Segu-' .grlqu1nto .·0 no"c cobrador n�o for por essa LIG�\
rança pública...-e ao sr. dr. Delegado Regional de Poli- :Credendado,' o pagamento das mensalidades poderá ser

. cía, da Ca,pita!. '.efetuada na séde social as 19 às 20' horas, todos os dias

A, Cumpra-se, - uteis.

Flol'ianópolis, 25 de janeiro de 1959
.

Ar'Y Pereira Oliveira .

: Juiz de MEmores'

Florianópolis, - s.c.

,
-.

�DVDGADO - Dr� Anlônlo' trill� �.

Portarla -N� 683

VENDE-!-E
. \ .

. UM. JOGO ESTpFADO,. COM TR_ES. PEÇAS,· E�PERFli]ITO ESTADO. .'�'
Vêr e'-tratar à Avenida Herdlio'Luz 35,' .

.

• ,
... '" '!," , '; .<:"

E· AMOR AMôrt .

f

. CllM MAUlsCULA.. ,

EM Tc1&AS AS l'f lIJ\g
()IVfRlIDAS �.

GOMfVIA PI) ANO �

Daniel ,Gelio - BeUa Da'rvi
. . �,

. Françoii,Perier �Vicior Vicas em:

..

SOIDBra DO Telba�o,
.

,

_., Direção de DUO PREMINGER

\qITZ' SABADO
:. r;"·�· .'

,

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o esporte do beisebol, Ele, então tentará rebater
muito difundido nos Esta- a bola que lhe é arremessa

d.os Unidos, IJa,pão, Vene- da pelo '''pitcher'' adversa
zuela, Colombia, Cuba e ou- rio,' a fim -de .envíâ-la para
tr03 países, está tendo al� longe e poder alcançar a,

guma aceitação em nosso prhneíra base ou uma das
pais principalmente em São subsequentes." Logicamente

��I��a·ü�5'····ld·.ot·Dtf""''''····'". �

8i
.

�(h"�il-e-, ':. :��!�otra��II?riafoi �:�li�t� !eo:�!:�::1�,i:;�:�ri�:ta1
: � "0:;

.' ,i:' �- .. �� :. �'
1

., .' " , ...
,

• - '. r

Ltda, e serve para esclare- batedor consiga o seu inten-

_" �_

'

f i:, "�
,

"
'

.

cer aos que desconhecem es - to,
.

.

:

_v � ta modalidade. Possue tam- Todavia, o arremessador, ", ,',
-

"

'c '.
. bem alguns rudimentos sin não pode' simplesmente ati

tctizados da maneira de rar a bola em direção ao
Assim" KU.eber. Pimenta, mando da contagem, Os 25x15 _ 27X15 .:_ 27x16 - - 54x36 - 56-36 - 58x36 i Q U A'D R OS· E atuar tanto na defesa e no batedor. Ele tem de obede-

dó ,".JIQ�:n�L.dos. Sports", viu resultados que se seguiram, 27x18 .::.... Tempo para (j .
58x38' - 60x38 - Sai MARCADORES' amaque; necessarto para o cei'. a uma área Imaginaeía

a v,itó':;ria do Brasil sôbre-o nesta prímelra 'fase do .sen- 'I 28 18 29 18 Etchpare eom.icinco faltas bom entendimento da práti- estabelecida pelas regl'as -e
"",' • BraSl' -- x -

\
X "u,

ca, chamada a '�zona de stríke",Chilh..;f'nàí'''}fugl1à -de encer- sacíonal encontro, foram os 3lxlS - 31x19 - 33x19 - e entrar Garafulu - 61x4é Jogaram. e marcaram: ZONA ,DO "STRIKE!�,
ramento, do Campeonato seguintes: Chile _:_ lxO - 3Sx19 _ Sai Edson e entra - 63x40 L 63x42 - Entra BRASIL.,."..". Wlamír, 17, O beisebol édjog9ad'l entre E' a área .imagínarta per
Mundial de Basquetebol, Brasil 2xl - Chile 3x2 _ Valde'mar, _ 35x21- 37x21 Sibila,' em lugar de Berne- Arnaur! 16, Algodão 8, Ed-

duas equipes e e emen- sobre .a "home base", indo
f tos cada, a saber: posição da altura da rotula de joe-vitória que deu ao nosso Brasil 4x3 - 5x3 - 7x3 - _ Termina:o primeiro-tem' -do, na Seleção do Chile - sen 6 eValdemar 7 Peeen- 1 - "Pitcher" ou arremes- lho do batedor até as suas

país o cobiçado título: 8x3 - 8x4 - Tempo para p,;; com a contagem de Entra Oro, cm lugarrle Ed-. te 11, Jair 2, Oto 4, Fer- sador-; posição 2 - "Cat- axí'lias, quando êste 'se en-

Logo' após ser inaugura- .o Chile - 10x4,- 10x5 - 37x21. son -e-s Fernando, em lugar nando ,Zézinho,2 e Rosa cher" ou .pegador.; posição contra em posição no-rmal
, . . 3 -,·Primeira base; Posição para rebater.

'

do o marcador pelos chile- 10x7 ...:..... 1.2x7 - Entra 'Pe- de Vlamir, na equipe bra- Br�� Total·73, 4 Segunda base' Posição-

, '., Para melhor compreensãonos e depois do placard de cente em lugar de Valde- mSTANCIOlYSE AIND� sileira - 65x44 - 67x44 -
.

CHILE..
� Salvadores 15, 5 - Terceira base; Posição é preciso que se diga que a

4x3 fav�rável ao Brasil; os mar :_ 13x7 15x7· - MAIS. ,sai-. A'IDauri e entra Rosa Etchpare. 5, Zitko 4, Bêr- 6 -:; "�hort-:top";" :osiç�o;>,7 "home base" constitu€-se·
nossos patrícíos não mais 17x7 - 17x9 - 19x9 - Branca, na equipe do Bra- nedo- -14 e Thompeson 10 _

- Rlght-fIeld�r , POSIÇao numa placa de borracha
. .�, 8: -=- "Cent�.r fIe1�er"; ,ro- branca, de formato-pentago-permítízam . que a Seleção 19x1l - 19x13 20x13 -

Sempre comandando as síl - 67x{4. - O Brasil La Fuente 1,. Garafulíc, Si- siçao 9 - Lett-fielder". nal, ou melhor, um quadra-dIo Chile assumisse o t!o'- 22x13 - 22x15 :_ 23x15 - a�ões, ,os brasileiros foram passa a atuar' com à equipe bila"e. Gãanenl, 'rotalA9, Todos esses elementos fo':' I do com um dos lados pontea-
_ -S�.' distanciando .de selis ad- de, reserva - Entra Zézi- folam o quadro qu·e 'Se ,enco�- gudo,

h I d P
. �L'a, n,a _defesa, ou s·eJa dI.S- OS ARREMESSOS

• .l...nsl.-"l'·OS,· :"'te' ating'i�"m a. n o em ugar e ecenie t ... d n d�.., ""',.. ."" rI.JUl os·
_

o campo, sen o Sempre qUe a bola atra-;"d!ftl!ença- final .de �4 pontos 67x47 - :69x47 - 71x47 - sua 1 funç�o � de de:(ep�er vessar tal zona do "stri'ke"
1\�sim se registrou' o pla- Entra Gianoni em lugar de S:_:t3S respectIVas pOSIÇOeg e !lão for rebatida ou for

� ckd deS!lia .. segu·nda, parte Zitko" na equipe_ dJ' Chile tod� vez que, a bola for re- reba�ida para fora do cam-
,

71 49 73 49 T
' batida ou atirada para seu

po .regulamentar de J'ogo, od�' partida. - X· - x. erml- etor \

• B}�il 3.7x23 ,- 39x23' - na 'J> prélio com o placard ri.�o'�..

íj J O.' S' E' Ô CÂMPO DE JO�O �'���:��sSt�il�:;'�. c��I�derJ���
41'

,

2.3 41 24 44 24 assinalando 73 para o Bra- � II . Um campo de bels·ebol e, principa.J. Um "strike", cOÍls
" �A�PE,QN�fº gATARINE�SE DE FUTEBOL DE 4.4�2�.'" ·

...46�2.6" = �47�26 .. sil, 49 pàra \� Chiie,
-

'.C às 3. ,-- 7% .:_ 91/2 hs,
de forII!at? quadra�gpla1 de titue vantagem ,para o arl'e-

�AL:r.O-.'-- M.arca.. do .

.i'\'a,r.a·"'·sãbado (t'<\Óllli:iiOA-último, .. n.a·
�". ,,' . preferencla glIJt.?Ia,o, ,,_or- messador que, com três ar-., � i" "'" 49x26' ,�_hÍ9*�'!jL:S'; "49x2'9 ::..:;:_, :,. . i' :,. '\'A'- ""'';.'', ;�:>,'J·'/'C·'h ... ", "'mnron"";'''--�'''''T.._-.,.., made-. .new :mflellt o.u ... t' +'

- •••qU-8'--'>-l,�'a ,iI.a' rl�"du" l:ilad'� '."'.de' Direit.o, s.ob·- o's' ausp'i7>l'O's da

"""''NI&lãi0SSA NOVII';
" 'êt K ..LI", "'UU..

.'

..

' .'.

-,';r' ,"'-" '. .",

.:!"em:e8:sos,,"U·es e·,·1rl'f)0-;:ce:1Utuna.u.· <,.l' . .,., ....,. 50:J$:29� 5o.,i·3i;...,.. 50x32-:_ .Li,&"'� """ ·,l.. �" . �
, '"'; ;A:IJys_�n,;--::--�m: _ campo externo,_ .H

o batedor, '...Fed·el"8,·;".li, <> Catll:
.. r.lhe,nse. oe ._F�..

te.b
..

01 ..qe· sàiãQ, ...;.tt.1',i,�..)'_ta...me T� .• \' ,_., �'ii!!. '+.-<
t".1\k1i.a: - 1\jf "'OY.KQ '-."" '. - .

. ..."'._. , '. b I
-

estadúal,,:desse novo'Cesporte - deixou 'de ser 'rêali�ad'ô: 'vis- Sai. _v�Idl�àr'- '�"�'e�tré�tV � ��YÜM, B6r.t ':' S'cr1pe�',U-MNi'N�'l'E' ��:O;,.l"í��� 'i �. ;ar�a" d.eli�-1'i��{!1s!: á�i'iu"1i� _a;"sr11� -

to' não ter coonparecido a equipe do Cruzeiro aO"Sul, de san 52x32 --,52K34��Thrn;; '.

"C.A�ZITO
!
-. CinemaSeQpe'.- Illlta,da' p�las q\l�trC) �l\Jse�, ke, será }!onsideràd.a' "baU"!

J-oinville, sendo, a.SS, im, proolama.do ..primei�ro< .ea.mpeão po para'.o .Bra�'il .:_ ,52x3'6' �
, ". - Censura: iaté 5 anos enquant6 que o' out-fie)� � pelo jUJz· ,.p�'fiierpal. : Um

. .

".' ;�;"'�'Y�_' .< e�tet;�e-se _pa,ra além do In
_

"baU" cOlÍstitue', vantagemBalonista de Santa Catarina' o {!onju'nto do Clube Doze de fIeld , dehml�lI;do lateral_ para o arremessador que,�gôsto, desta Ca.pital.
'

'� mente pela� .lmhaa de fo
com três arremesso deste

x x x

'ru'
,

..,_.. J.
" l�l", 9 :'o.u�-flela",. PAor�s�: tipo, elimina o bated"or.

&EVERAS SANÇÕES A' U��S APLWPY A FI.BA e" vez: e d!ylódldo. e� t��s pa.. Mas, se um8. bola não
Ch'} 'f FIBA

.

t'd'"
.

-
.

,
. á�,5,e.,,8 'horas tes, o -.rIght !I.eld t, que atravessar a zona do "-stri-- Da Santiago do' I e In o:rmam qu� a' , ,'�,n 1 a� "

�. � '� .

Màrlo'Íl 'Brando ,_ Mon- �olf'!pr�ende a area, situada ke", 'sera considerada "baU"'de controladora 'do. basquetebol do mundo, ,dhmte ,da' ".
, ". "

'.8 direIta do obserya�or, P,os pe'lo J'UI'Z prI'ncI'pal, Um1 I URSS B I
'

d
-

f t
" ,t'·g·P.mer.,,_._. Clift Dean t d n b r n

. reso lrção (a' e . u garla e nao en ren ·arem a �, . -. ". "� � a., as� p mCIpaA, ,� "ball" �onstieu vantagem
, China Nacionalista; 'apHcôu ás mesD1as severas 'Sanções, O futebol sUrgiu �111 Pa- nizá'ção;= pela, ·grande. y'a:r}ê':" Marjin, -'_. ,Hope' 'Lang -

. (e�..tern/leld , qUç f!ca dI
para obatedor e, consequen

fazenrlo-as perderem todos os pontos conquistados no ris em '1891,.
_

d:1de 4e espo.rtes cu:lti�do'J em: _
__;

. �,eLme, te ;,em f ,en�e e tO temente, desvantagem para,

X e -I};'inda .. "pelo. luxo: de- sua!>. ',�
.

. ,1.ef� flel,d , que .e a
..

par e
o n.d·versarl·o, Quatro "balls"Mund18.l de Bola ao-césto. Além disso perdeu a União:> --"-x x--

in.s1;alaçQ�s" o .:-clube. -que
OS R�USES VEl�CIDOS sItu..da à es�uerda do olr di� direito ao batedOr de irSovtética G patI:odnio do Mundial Femínino. que deve- Ó têrmo Fla-Flu não ma.r_:.::ha .en,treA)8· primeiros _: CínemaScope ....,.. se�vador; Cada �I!l de§teR p:1'�a a primeira Ms.e.

rla ter lugar em Moscou, no próximo mês d'e outubro, nasceu da rivalidade exis- .do ,Brasil, e, quiçá, da Amé- - Censurã: até'14 anos - setores e defendl�o p�:, um ATAQUE E DEFESA
O /ce�tame em �refel'ência' será efetuado em Havana, tente entr-e Flamengo e flu- ric� d,o SuL ,No;Rio de.Jane1_

, _ :�GL"o; ��elJe��o, a ,�abe{, °f' iàgh� A função do "pitcher" e,

Por outro lado, a �éuntão da FIRA. deliberou que a par- mÍnense e sim porque a se-
1'0 OI o prunea'o 'Clube quI' le �I , o. cen /fr le et::_ de seus companheiros é a

.
.. se fundou para.a'prátio:a do e o left fIelder ,res.pectl de eliminar três atacantesticipação da União Soviética e da Bulgaria nos próxi- leçoo' do Rio no certame futebol. ,o dia 21 de julho vamente. contrarios, quer seja :pormos j'egos Olímpicos, 'somente será postJivel caso am- nacioJ;lal e�taya ,cOllstituida de 1902... :datar-da sua funda- .,

:.
- r -_-�. -

"strikes", g-uer agarrandoJ>os 0.8 paiges éOlnIirometere�-se em documento firmado por -jog�dore$ dos dois c1u-, ção, nia.rca, ,portanto,·o iuk' : ., -às. 8.hs. ,o 'pitc:her", ou al'lr�mes- ll1ua bola rebatida ipelo ba-
Por e."'crito.'à, enfren.tar todos" ó�

..
conco;rrentes designados b

.
,

'd
cio .a}?&.._Pl·i,meir-os passos do n' G I Od isador, "coloca-·se ;numa, 'pe- tedor, ou, ainda, 'eliminando

p_ela .tabelâ,. sem qualquer :d·is�inc:tão. r��d���s�p�::f����u; '�el�:� tB��CHtdo esporte bret&o ne te��:i:.,":neç�:V'e�
-

,e,7 �����fie!àt;.:ação do centro
um 'corredor atacant� ante.)

,

, 'x x x', 'I UM'" CERT·A,',LUCR.É.CIA O "cat"h'er" ou' pegad'or deste alcançar a primeira� ," . • NaSCimento, F ariano e x x x � 1" base ou outra pase· subse-CLASSIFICAÇX-'O FINAL,'DO III MUNDIAL DE Fortes; Newton, Candiota, O Campeonato Brasi'Ieiro ..:..., Censura: até 14 anos -
cd oca-se, agtachado, ;. pO'r quente. após ter rebatido'a

BOLA AO ,CESTO � Foi � 'seguinte a classificação fi- ' de Basquetébol teve sua detrás do "home base", bola.
.

t Nonô; Nilo e Moderato, os primei�a disputa..:em 1925 O' primeira base, o ·segun POI'outro lado, a flUl"a-o'r.al do 'l'er(!eiro Campeonato Mundial de Bola ao 'Ces o, , -

d'
. ,

da ba
.

t
'

b
.. ,.-T. qua�s $agraram_:-se campeoes qu�n o .vencer�,os cario. se e o erC&l-ra ase!l- dos batedores atuiLntes é' a.,encerrado sábado em Sailtiagq do ChIle:

b '1' "'a'" Desse ano a-+' 19"" . cam J'untos às su'as respec-./. -i\ - " rasl eIras, .

'::' "'.' .
. ,,,e t><. o

t' b de conseguir rebater a bola.Campeão -:- ·BJ:l.ASIL, com: 12 pOlltos 'X certame foi. 'proriíflvido ,pe:l2: lVas, ases. ···enqljlapt6' que tão long,e quanto ,possÍyel,.}!íce:-Canipeão _":":::',Est�do.s pnidos,_ 11
/ -

_ ---.x ...�--, . Col}iederaçáo ;Br-3sil�ira de o "short stop" coloca-se en-
'1. fim de post;libilitar-lhes r

,S,o lugaI;.:;:�<,·Chi1e -10 ;'" ',' Sao Paulo nao partICipou De2portos,e d� la4tr-p�rá�á tl"e a segunda e a terceira t·· "b"
,

, 4�o lugar�:- Fo.rt«(Rl�õ '91 �' d� Campeonato Brflsileiro pebd. CBonfedetrabsãlo, BrasHei ��:toftd�Cifrg·����··co:�,.�le� :n\��lr?�rd�e�r:ses·.::;ui�
. 5.6 h,nràr :......:. Õh'Ü'ia,' 8 {,. ..,.'

. d� Futebol, d� _l928 �or não r,8, �e aSfl'r!xe xo�:...... ..:; '''o,ut fleld" e � "infield," e
tes, atl�gll?'do, fmalJOelite a

'6,Q lugar-_....ó'RUssiá,;2':- -
-' ,çopcO'rdar ,com. o regula-' �m)89p, 'YH'!la� G.·Moí·- ;.._ em'T"""

..,:.

entrel�S ddefensores das ba'-
I �:: ����i��a�u ep��:���mdo-7.0 ',lugar-":_:' BUlgaria, f' '

, ��n:to do certáme: o.S pa' ganI. JIl' falec�dQ; apresentou MULHERES DE BRIGA ses" 8, em e agarrar as, re- CLASSIFICAICAO l)AS
As ilêmais coloéações, defi'hidas no turno de conso· r.anaeúsés, assim, Ghegaratn U'm',ntivo' . .'_j�g@; <r voleiboL

.....:, Oen'surq_: até 14 anos _

batlda.s lcurtuts, e ratsteuas REBATIDAS
â final com os cári;:>cas que' N8,s�eu., êsse,jtjgô. d.a �ombi- que gera: men e par em em A. - r "h't";' .

dlação, em Valparaiso;' foram:
.

naça� ide -dEUS outros, o bas . sua direção. . ., �a �y.ra 1. ,e uSá,.a
8,0. lu.gar.-"::'- Fe1ipjhiüf .. venceram, .I!0r 5 � 1: queteb�l, de qu� tomou a Interessante será notar paIa deS1gn_ar. uma ��ebat�-
9.0 lugar -� Urug'uai . O 'Fllilminense pôde se" Cârn-aÍ'a d

�
" -d d ·que ellqu.anto uma equipe

da bem. s,ucedlda (isto e,
'. :'..1,.' , - : '

'

"

,
e-ar,i! -&'qua ra e

vai ao ataque a outr'a d-a- que-pelmlt� ao batedor a�--." 10.0 lugar -" Al>gentina . eOJr�}1:ler'!l.dQ nOr ',:su-a �ga,- fenls, ç!e ql,lJl tomou a'Têd'3,
f d N-" t

...

cançar pe10 menos :a prl-.

11.0 lugar Re'p6bli{!a A'rabe Unida
,! " ',' ,.

".

-�
_," ,.

"

"

.�', .

"- ,: .': . eu e-se, ao ex!s em, POl-'- meira base) Uni "hit" é

!!.Jll.K:gla;-�a�:�co. .�}é ' .•\i> :.� �,� E.. �:·�_·�lE"-/( 1,4.�X,:�ff.:IR'�t�",: ,á$ �;�:i� -Popular -"- '. ���uiP:t:�ce����f�;:'�� �:�ifJ�a���::g���egOUi��;
-
'. E':n. prelio realizãdo 'saba" encontr�r.8.m r seu, -verd:adei-'

no anc�, o� ugout, Jll- pelo batedor atacante em
,x x x dQ' ,�IJt1�O, .';' �9 �l'amado.' �o -to jogo,_ �1>aiall-do á.má im ,Andy ,Russel - Maria An- do Os seus elementos, obede- consequencia da rebatida.

II CAMPEONATO SUL"!.AMERLCANO 'DE BETSN ,O;$,va!do Cru.� F.q.. no .su�- pr�ssão del�àda. n0g pri- tonÍEita Pôns_ cendo, a uma ordem presta" Chama-se primeira base
DOL - Santiago "do ,Chile, 3 .(U.P.t:') - Está assim 01': Qljltnto do EStreito, o 'FI-::- melrOS 45 -mInutos, O tento _ em:""" ,?ele�Ida, ..,u� ��r vez .�� "hit" uma rebatida q_ue per
ganl'zn.da a t,abe1�.. .

'

�1J.eira foi den.otado.pela.as do Figueira 'foi a,'SsÍlialad,� , , bat, o� seja, Ir rebater. mita .ao batedor (o que, no.,. m �

d d E
J MULHERES DE BRIGA O Ol�J�TIVO DO JOGO momento de atingir a bo-IaDIÁ 7, às '18,00.' h.o�à,s,' em Santiago - :eeru. x Equa- 19�a ra ,a . E. Fazenda por Odilon aos 15 mt. da O b t d d d, Por 4 tentos a 1, quando já 2.a fase,. cobrando uma, fal-
- Censura: até 14 anos _::.., o Je IVO e ca a ,qua ro

com o "'bat�' torna-se corre-dor I , ."

fl� primeira etafRl o marr-a- ta da entrada da areâ. e, o de marcar, o maIOr nu- dÔl' de base alcance a Ipri-!

,

Dia 8, à!! H,OO. hl:n:all, em Santiago - Brasil x Ar- dor perteficia \

� "equipe 10'- Na partida. f pr.eUminar
mero de carreiras", (r:Ull.'11. meira base sem ser elimina-

"'ent{na·· . r.
.

cal I)Or 4 x ° t b n E E F V ft'N O E S E
dUr:1!lte Os nove JllSJllgl!! do, Será um s·egundo bal,l-e.. '

, .,., ,am em' ve
.
ceu o ., a-

-. J

,C.penodos) em que u,m P,��- "hit" s'e o atn,c'ante alcan-
_
Dia 8,. às 18,00 horas; �m Santiago -; Chile' x Pera O p.reho em SI agradou zenda por 2 x ° tendo Q r

,

'3
,

'>\..
•

-

1 I nt t d "

ple,l1am,ente a ssistência, que F,igueira .pe,rdi.do u'ma pena-
10. regu a.rme e es a " Iyl- çar a segunda base à custa.

Dia' 10 àS! 18,00 horas, em Sa'Qtiago - BrasH x Chile .

_
d!do, Outra cara�tel'lstICa da rebatI'da Um t

"

fOI em. numero bastante lIdade maxlma por interme do beisebol é ti de não ser ba's'3 "h't'" l' eI'ICeJ:�oDÍ'a 10;. às' 17,00 horas, em San Antonio - Argenti- grande}" ,com lal!ces emo- dio de Qeceu, que atirou pa':' UIna, Loja' de Fazendas marcado por relogio. A ,par- alca"'n I se e.-e conseguir
na x Equador, .

.

\ cioIÍantes e com jogadas de ra fora.
'

situada;na Rua Felipe Sch- tida termina ao se encerrar � ça. a terc�lra base e,
Dia 12, às 18,00 hOJ;as, ·.era Santia.i'o -:- ·Chile x Eq.ua-,. gt'ruida' env�rga'tl'ura tecni- O FIGlJ.EIRA jogOU con1:' midt,' 37;, El;ljficio São Luiz,' o nono "inning" (a menos �lll�!"mente, ;sera um "hom�-

doi'"
-

.

I c�.
,' •..

-

.

,.. Julio - Olímpio - fedi'i- P.i'ee.Ó'�·:de-:O.càsião. qu� ao final des'se perioço tu� se'o batedor con�egtU:r
Dia 12 às 18,OO�'em San Antonio _ Brasil -x Peru . ;No· JnlCIO do mateh, a re- nho - 'e- Min�iro - Ká 'e haJa um empate). Uma car' cI:.u a volta ·completa as ba-
,Dia '14', às 18,0.0 horas,

-

em Santiago � Brasil x t�g\landa do Figueil'.a,.· co:, Betinhõ.-� Carioca - Tito reir� é consignada tôda 'vez �es e entrar "no�amente na
, meço,lI claudicando onde se - Jaime OdUou e Moacir.' que um at�cante, após to- home b,ase a custa da

Equadcli' } lWl"ovéitaram ás pupilt>s de Dirigirain o .encontro OS 81"8, cal' ,com o pé a primeira sua rebatIda.
: Dia 14, às 18,00; em San Antonio - � x Waidomir.o,':' para' ais inala- Al'na:ldo 'Silveirá e Valério segunda e terceira bases' No momento em que o

Peru rem 4 ,tentos: tentos esses crack d<r Paula Ramos RG.,· chega novamente à "h
' batedor acerta na D?la, se

'queiseriam os da vitor'ia,
.

ambos com um. bom traba- base'! (base rin' 1)
ome houver um -companheIro As.euDill. 15, às .18,00 horas, em Santiago - Chile lt Veio a:estapa�co'ínplemen" lho. O el t

p CIpa., já em uma das bases, este
gentir.;n . tar e o pupI'1 d 'nh " "

emen o que vaI ao'
,

,

" s os' e zeZl o, bat torl!a-se, um batedoc,
. .

.

Avaí
.
e, Figü�irense, os classicos. rivais do fool-ball, florianopolilano, voltarão' a proporcionar aos aficionados �omenl,os de

��:ellllmasmo"��,��"susPense", pelejâQdo" na: n8h.e. d·�amaíitii-'«êlll:·disputa 4á,,'segunda pat1lfic. da "melhor -ae' três". No
p,i_o�(r_ltntro 'di �$érj8, ..o pelelão "az'Qrra", elevou a mél�or/'nHiR e Ins.ávélment�-�:�D�·; ser desejo do q�adro alvi

.

nêgto' dirigilo',er Q.tsGít iâtda·i ...de; ...�ejlorra . que.co:A>amdlílij ;. 'uma terteira!�e,i detjsi"i'� b'lillbJ'g Aguar.Ds' o con-

frôll1a�.i;,çe�t�"de', quei\:,teJe1lttatetn os ''Um dos mais renhidos e $ensa t�ónai$ ch'oqués da rivahdàde d, lo dos os' tempos!
��"'" ".. �.. _.,.t_ ....

_

'.
• I

� - -

..

• "
•
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f
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A Votação da Mêsa - Solene instaJaÇâo dos traba� da 'nova Legislatura t4unicipal- O alo, que tirá lugar noP aço-M�niciPal, contará·
com a presença de alt�s autoridades, além de representantes da imprensa e$çrita e falada ., Registramos, cOIi1'$�álisfação r imeosó lú· /. -

.

<;

,
• '.

bUota presença do nosso Gerente, ;oroalista DOMINGOS FERNANDES DE A,OUI�O, na Câmara Municipal" -'

Teve lugar; à noite de õn- . PTB; Vice: Baldíeero : Filo· PSP e um do PDC. '

_ I PARA VICE-PRESIDENTE ,I 'Serafim 'Faucz, 6 votos Munícípal, que contará"eom síntese, da própria Pátria.tem, a posse dos vereadores ; meno, do PSD; 1° secretário:, A -votação realizada < foi a : Baldicero Filomeno, '8 vo- Em branco, ',1 .voto
-'

a presença' de altas autort-l pois.os Municipios re�eS,el)."eleitos no último pleito para
I
Nereu do Vale Pereira, do/ seguinte: ,- tos·' PARA 20 SEQRETÁRIO dades, convidados .. represen-. t�m papel de real iInIlOJ.1;ân-a nova Legíslatura.. Municl- i PDC, e 2° secretãrío, Nilton P.AtfA PRJilSIDENT1!l •

J I -Hermímo d,e Menézesi 6 Hilton Prazeres, 8 votos ta:n�es da ímprensa f,alada e cIAa nos destip.os naQion,aDJ,paI que ora se micra, como I Prazeres,. do PSD. O Legis- Julio Paulino da Silva, 8 votos /
Moacir Pereira, 6 votos escrita, alem do povo em deles partindo, múlnerastambem teve lugar a eleí- lativo Municipal conta com votos·'

, 'I' Em brànco: i,voto Em br:;váco, 1 voto. geral.' Desta rorma, os que vêzes, mevímentos que logoção d.a Mêsa, que. está assim cinco vereadores do Partido , Hélio Abeu, 5 votos PARA ,,1° SECllETÁR.lO I, Hoje às 19:30 horas, ter- foram credenciados "pela se int�gram n_a vida da .na-constituída: PresIdente:" Ju· Social Democrático, cinco Serafim Faucz, 1 voto Nerêu do Vale Pereira, 8 rã rugar a solene tnstalacão vontade soberana do povo os cíonalídade. '

lio Paulino da Silva, do. da UDN, � do PTB, 2 dó Em branco, 1 voto. , votos,
,

.: .dos trabalhos da Câmara primeiros passos para o íní- JÚBILO DE "O ESTAOQ"
• - ----,---- ---"-- _,_o'- "

'

_,__._'_'_, _._, ,-., __,_._'. ,�_'__.;_ ,._;"., • cío da luta democrática, em Se grande foi o júb�Q des-

A exemplo do R G S• �

prál dos ..princípios partidá" te jornal ao .const�a� à
,

'

I I ..
", ' .,. ' <i",','" rios e, sobretudo, em defêsa elei�ão, pela võn��j-Sobe-

l:go�gdg, em" li P ,9" Pamp90"9 Dl1tnsSto-"Itirlla" . dO ,·Tr-I'I'O ª.r�::��:=f..� ���&!,tfd,��.. O*'q:.�lJu IIUU \ d. b I U b u Du - J1i U U u' , nobre quanto, a de outros, des os 'que fazem Q ESTA:
�

.

.

-

legisladores, pois'. li êlés ca- DO, . desde o pessoal qa� 'Ofi·,

,

.

. .

'
.

, be a tarefa de lutar ' e de·' cinas, Clicheria, Redàçp,o, e ___Para lançar, neste Estado, Nos últimos dois anos, as doenças' eoneorreram grandemente titu� segredo. que cultiva,:";, fender a todo custo os pos- até mesmo dos' humildes e �'a Camparlha Fitossanitária '
. , O?-0,s apenas vartedàdes na- tulàdos democrátícos e os anônimos jornaleiros, qUe; do Trigo, a exemplo do que para a redução' das safras _ Aquisição, pelas, Cooperativas, .de 'GIOna�, crl�das_ pelos .nos- interesses mesmos da,Naçãà, chegaram logo perg�t!mdo,:já fOi t�ito no Rio Grande

d
"

d '

I ifica "" 'li'
,-. sos. .tecnic�s, -algumas d.ela,s pois cada legislador munící- "Hoje é a posse de "seu"do Sul, encontra-se em FIo>- equipamentos' estina os a. c assi icaçao, mpeza e tratamento ,CultIvadas �m outros países, ,paI' tem em suas. mãos uma Domingos?rianópolis o Engenheiro da cultura do trigQ'- Declarações-do !dr;Manoel Alye§l,>ge Oli- com? .{I, varíedade Fron_tana, parce de responsabílídade . É pois, .côm.o mals-�gU�---

Agrónomo Manoel Alves de
_ _ , por �xemplo. Se no campe do cujos reflexos vãô diretos ao lar entusíasmo.. ao lado deOliveira, Professor catedrá- veira,' Professor' Catedrático da Escola de A�onôini"A'ELISElJ. melh�rament? d�S, Plant.a� I.

todo fe�.erat,iV.o:.
Um Paí,S de- uma gra�de., SatlBfaç�,Ó,í",q.Íl,.étíeo da Escola de j\gronomia

:', 'MACIEL". �".t�m�se � satístação d� re. pende Igualmente do tra�a. vemos o lornalista pomll!-"Eliseu l\(aciel" e Técnico,'
,�

,
.; ,\ . �\ gIs�rar esses. fa.to�, consigna- lho dos vereadores, poís es., go,s Fermgldes de �quÜ!q,do Instituto Ãgronômico, do

por' Fernando Souto,Maior se ·Igual�ente os
A trabalhos; tes, gera_l�ente, muito em- ,do glorioso P�rtido .Social, Sul.' A campanha, visa for-

. de pesquisa que vem se de- ! bora nao contem com os 'Democratico, Integrande ane er os recursos neC'es serem praticadas, com o ob- pelo Ministro da Agricult�-: zem as três operaç,ões, as 1 d t t
' c. .

.

-

J'e'tI·vo. de assegurar o êxtido ra, lev,ou'o a tomar .provi- quais são possuidas." po'r alo.
senvo ven. o: nou,ros se �res i grandes meios publicitários Cámara .Municipe,} 'd� Flosários aos triticultorEls para ,daagronomIa, c��o o ,flto:- : como é o caso das Assem- rianópolis, .pai� 'êlé _se_rá, eque possam empre�lÍdeI;' um� da� lavouras futuras.. A. dências indispensáveis à.. .�� gumas COQJi>eratiya�. A de&-
patOlogia, a ,fartll_Id�de, etc.. bl'eias e do Congresso" 'Na- disto .não tem,os ,.nenbuma-.

b t Ih d
'

d' pr"l orI'e"'taça-o da Campanha fOI gurança da lavoUra. trttí,co'· . truição. das reste,vas pode 1 'd
:... . a a a coor ena a em o oU

- p.or putro ado, _Jl,ao se po e ?lonal, dese·nvolvem, um tra- dúvi,da, tU,n autênticó repre.
� da, defêsa de suas culturas delineada pela Divisão de la, inclusive 'no campo agro- ser feita de .

maIs de uma t d t d
�

.

.
'

duramente atingidas por', Defês-a Sanitária Vegetal, técnico, promovendo, ainda forma, quáIs' sejam: 1) a 19norar a a u��ao es aca. a baIlio profícuo em benefi- ,sentante do poyo no 'I,.egis-
,

ocorrências desfavoráveis nos dirigida pelo 'dl;". Armi!,ndo as. 11ledidaª
. l'iecessáriãs

'.

à lavra logo após á col�eita,-1I, �:a�����ua��!C�lt�����s�� cio do �unicipio que é, em lativo Municipal. \"
-

�
.

últimos dois anos, des�acan' Ferre!ra Lima. C0ll.!-0 prati- aquiSição de sementes des- qual _por razões econô�ica.s d'a lavoura e, sem favor, po
dO,-s.e'8:s dó'énças .q,ue exer-lc3:me�te todO,.O trigo brasi- tinac!as ao ,próximo plantio, deverá ser seguiáa de çu!- dem ser considerados os me-'
ceram 'papel de destaque,'nà lelro e �r?duz�do nos E�ta·, bem como a aquisição, pelas ,tura -primave�il> não convin- '{hores agricultores da, Amé�redl,i;ção das safras, o que dos meridIOnaIS do Pais,. o Cooperativas, de equipa- do o cultivo do milho em rica Latina.· Com êsses valo,originou a: providência' do âmbito da Campanha com- mentos destinados à clas- virtude de concorrer "'para res humanos _ técnicos 'eY •

Mini,stro Mário Meneghetti. preende"os mesmos.. Graças sificação, limpeza e trata�· miulUtenção' do inlfieÚlo de' ,triticultores _ apoJados peou seja, a referida Campa- ao descortínio e O eonheci- mento das mesmas, esclare .. giberela; 2) o pastoreio se· las normas' justas que nornhà que visa informar aos ménto dos :problemas. da ceu nos�o entrevistado. 0011· fÍp,ido' de alquieve oq descan- teiam a atual 'administratriticultores dás medidas a' cultúra do trIgo, possuldos tudo, adiantou-nos, o Prof. ço- da terta, _com co�sequen- ção do Ministério- da, Agri. j
." - , , Oliveira que das' providên- te-mudança de-área de cul-

cultura, o no�so entreylsta-���"""�A"'.�•.ou."'''''''''_'''''''''''t>... , ..."J..�.''''''''��';...:.i. � ��..!••!. "I·a'··.. ' referl'das' coube a eAle' tl'VO' 3') em último caso o7."�"''''''''''''''4''''''.v ...., """".....-T � � � -.. "". . ,:.
.

, dO�c(lnfia no êxito e n,a con' .
, .

'd d R .L- efetuar a Campanha Fitos 'e preg'o" da q'u ...ima Florianópo,h.·s Quarta feira 4 de Feverel."ro de, 1959«. Déélaração de voto do líder do PartI0. e e- ..�.
-

.

m.
.

"..
sglidação de nossa exparisão�11��presenta�ão. Popular; D.:putado Liva.d,ário Nobre-_ ..f., sanitária�? �rigo, a qU.!"I,

'

Falatldo a 'r�sPéitó da so- tritícola.,Ponderall16s, ainaa, -�
SI D E ,R "U,:,' R G 1',( A

"

�

,

- - � tem por obJetIVO a reduçao brevivência da cultura do frlscou -

o prof. Oliveirl,l., que"'''''' ga profer,Ido. por ,o,caslao da votaçao da mensa do grande I'no'culo J'a"en-te' t' f t 't·....... ,. '

• _

'"
.' rIgo ren e aos a,ualS re�· o último ano não foi repre-..�. ge.t;n' governamentàl que concede al?�no provisótio das l�vol.lraS da 1;iltlma .s�·· ve�es, declarou o ,prof. Oli· séntativo de nossas possibi-

'

'd' h d' ,',..�.,ao funci-onalisn}9 público.
I '

"t fra e' q�e constitui
A .s�rla. veira: -'lIá razões para acre· lidades. A análise do último Impo" rt,ac..ão e, c apôS' ,e,' a"ro,� '

..

'

: O OS : ameaça as suas congeneres" ditarmos no futr.o de nossa quÍnquênio;
.

por' exemplo, .

Y.
_

_ �:�, ileclaração �de V T ::� do' futuro.
, . � " '1áv'ouI;'a tritícola� ·a despeito revela saldo positivo à \la- Em 1959, segmldo cálculo dos- espeêialistas; o BrasiL

..,'" ""'" Qu�n�o as d�enças .

res- de·' não' desfrutal!.mcis de� voúrâ do trigo. Também é. deverá importar 300 mil toneladas de chapas de' _aç::'• .Ac'1JjJ!�- O Par,tido de RepI1esentação Popular, por" mim J. p�msavel.s pelos dano� q}ll1,' éOhdiçõE/s. ecológicas ,ideai,i;. J'u:sto que se aguarde maior .

I f' d' d
' '.' '-.f) ,

"�vem sendo causados a. cul ' � , Companhia Siderúrgica Naclona 01 in Ica· a �ara a::e-Çt,':'::.....m'odestamente representado, nesta Cas.a Legislati- t .' .

.

.

,. Os !'atos indicam que' a mes- frequência �e anos normais,· �
",... .

�
tura 'do trIgo, . dlsse�nos '.

o,' ma pode ser. realiza�a,' en-" os quais permitem o satisfa� liizar essa importação. , .......
.'t!�. va, v-otou contràriamente a proposição governa- .. ,' Prof. Mano1!1 OliveI.ra que ·ti:e nós, com iQegâveís re-' tQrio cultivo do trigo.- N.�o Mas 'de 200 firmas e:::trangeiras, se interessam"peló.�:.mental e favoràveJmente as emendas a�resent,a'.; as ferrugens, a septoTZose.e a s:Ultado& eeon9m�cos,� como se pode calcar -essâs concluo forne�ilu�nto, havendo necessidade de seleoioná-Ias d,en:', �,

}i das, po",r' n'a-:o' conceber que o Estado queIra man- ,!" giberela ou morte g,a f!splga, 'Se�,"verificou em anos' segui" sões nos anos extremados _ .
,

...:. '"

f"
.

d d' .� são as doenças que maiores dos. Os revezesJ que ocor· pródigos ou adv:ersoS. tro de :segu..""o critérió.·
".

' , ./ .

, � ter IO'·S seus UnGlOnarlOS menos gra ua 05 com sa- �. danos causaram n<?s :tilti.- reram. últ�arnêhté '. não ' Nenhillna ,Q,rganizaçãq nacionàl está .Elm cond�ções,'_�·lar'1'0' de fome, aquern.do mínimo exig,ido pela lei �t· mos anos. As' dU,as últImas con-stI'tuem exclu'SI'vI'dade ,da Nó que se refere aos meios ' .

, . , .

80'
.- •.�

-

d' f de finariéiar a operação que se �leva, dei rnH:n(}, a' mI-��:� federal dó salário'mínimo e as suas necessidades'_· são, própagadas através (ias tritiçultura;�. 'VistP ql,le. têm dO�iv�it��g�?T.a��O!ss�o� �t�i� lhóes 'd,e dólares. ,Ao que "e informa, um dos.. gru"'Qs ,�.� . .
-

' .' .... seIl}e�tes e das restevas, sus- ocorrido aqui ê alhures, em . ,"
� �

t!. VItaIS. .

I'
. ,

-; I • .t� cetlvelS portanto de contro' outros cultivos.: Também se zado da imprensa eSí!rita e, RotschíÍd estaria interessado no fInanciamento; desde
�� Outrossim, cUmpre ressa tar que nao assIste: le _profilático e, por isso 'deve -ter em mente' que mes· . falad.a, da distribUição de

'que f�se dado garantia do BNDE' é' do .Banco d:;, B-ra-�!..autori.dade moral aos.' deputad,os qu.e com.poem a ,.,4. m,esmo, são obj.e,.tos_da (Jam- 'mo os p-aíSes de 'grande pr,O- csueltos, folhetos e cartazes.
_ .

..",:. ,. panha o que nao a on
.

, Todos -êsses 'meios, temos silo Nem um nem outro, no entanto, se prohunclou ,a,� ma.iínrla p,.,ara .con,tr.arlar este m?�g_st,o e ,Ju.sto an,.- .... ". Ja
�
c -

dpção tritícola, em cC?ndl- 'u'sados .como veículos de. '-espel'to do assunto. A 'im,portação seria feit.a com ágío>��. uI. �ec.e com as fetrugens, cu-jo çoes. consideradas boas se:-- •

. : ceIO dos runclonarlOs e� perce:ue; o sa arlO mm!- (!t· UlllCO control_e� .atualmente, não idéais ã cultura tive. nossos conselhos aos triti- fixo ,de Cr$ 200',00 e sémente aí haveria a _imobilização�t�mo, quando por duas vezes maJoraram seus SUbSl- .:q repousa no cultivo de "arie· i-àii{ de vencer gran�s di:-' cúltefes. Ésperamos tambem
de 6 baiões. de çruzeiros.�.� d,'ios. Somos .de opinião que não se pode exigir +.* �ade::; precoces e tolerantes ficulaa�de!!, ª q'!l� vez por -ou•. efetuar mesas redondas nOil,

� .,;__-::-�� � _'�1 'd Ad" as mesmas. Porem, acentuou tra têm de fazer face. Nos municipios de maior produ- ,

�t�mais sacrifícos daqueles cujas VI as vem sen, -o ".4 o prof. O!iveir� que essaS' Est'ados:Unidos, Por exem- ç�o, antes do próximo plan-
, ,', c "Pelos _-M,uni.c,ipios.�t�um rosário de penúriâs 'e sacrifícios. O exemplp i. I �oenças tem sido d�s .n�a!s· pIo; 'o trigo Mlarquis foi cul- tio". Em grande ,parte o Su--

.��de renúncia, nêstes tempos crjticos da vida nado- ._t. Importante"S nos últImos tivadq quase com exc�usivi- cesso que se poss� obter, aq' (C�ntinuaç.ão dã i.Çl pág.) '2.0 Secretlido: Francisco.�nal deve partir .de cima, ,daqueles .que 'ocupando .l. anos, ma� outras!existem' dade. A, gtberela pôs o cuF virá �da colaboração dQs di·
Bértoli, na ocasião, afh'mc;>u Tisclmer (PSD);...... A' d. que, ve� por '';>utra, mfligetn, tivo da variedade em x�qU:e. versos órgãos do Podei'-<P-ú-

.

DIRETóRIO vDO ,PSD 'DE '��.posiçõ�s de_ .dest�que, muitas v�zes �e ex.��m o �+. d;mos a lavo�ra como -,a Com a adoção .de meditlas. bljco ou a êsse vinculado co - os propósito§ .do, Govêrno
���cu�prlment'? do dever, esquecI�os das hçoes �� }. ��rle, o car�o .voador,. a profiláticas, como as que ,mo a Secretaria da "Agricul- Feàer,ãl'e' da Assembléia R.IO DO SUL PRES:fiJNTE'
II.tmàlores vultos do passado que Ilustram e glorlfl- J pO}1ta preta e -esporª,dlca,. ora indicamOs e a diversifi· tura, a 'Seção do Fom�p;to L�gislativa. em

-

-tudo ,fãzer. '
. Em>tôdas as cerimBllias,�·�cam as páginas ,de J?lossa história e cujos atos de- t mente· incidem a "p_!)dridão eação ãé variedades, ó'. pro, AgríC:0la'd o Ts�rvi9° Edet 'Ea:fo- para que as.. dificuldadéf o ,dirétóri-o do PSD ,êsteve� ,�I�': . .

dI'
, .

'�t<O da raiz", o, '"mal do pé", o blem� foi superado. A téc- pansao o rlgo, a. s aç
, lverlam. nos servIr e, exemp os 'e, CUjas menlo.rlas, .... e t t ,,- d Experimental de Caçador a contra a,'squa'is lutam os no- pres"'n·te nas-.· pess,"'''s, dos'..

_ � �r, ,�, ame? � e C! carvao o iUca..é l}ma grarid� arma, a.
"

_>;, �Q�t�nos dias at-uais, recordaIl!'0s c�m saudades
..
E' do'

..�. pe ..A �tlma e nova doen- qu�l,. ,devidamente emprega" ACARESC, o Banco do Bra- vos municípios fôssem suo srs. R�YmundoMayr Sobri:'�.�loroso que um Estado que vaI pagar 60 mIl cru-:. ça do,trlgo, a,qual consig� dá garantirá o sucesso da sil, a Inspétoria Regió- peradas, -d'aridb;.1hes �'-ne' n_ho, Otacílió Macêdo e. dr.��. .

<l d
-

'1 n namos. ná cultura do último triticuItura". nal de Defesa Sanitá-
::&��. A .i%.zelros aos seus eputa ,os, nao possa, pe o' m�no�, t ano, dlsse-nos nosso entre-

.

ria Vegetal,., as Associa- cessária �l,stencla. Nelson de, Abreu, respecti-'�t�pagar o sàlár!o mínimo a-os seus lJum�des funcio-- )� vistado. "Convem se ter em - VALOR1!lS HUMANOS ções Rurais, enfim, de todos COMPOSIÇji.O _ DAS .vamente. Presidente, ,Vice-��� llários. , ,
' �t· mente", prosseguiu, '�que Ressaltou o prof. Oliveira os érgãos Iesponsá,veis pe- CÃMARAS. MUNI(CIPAIS' PreSidente e SecretáriQ des-

.

�. E t 'd voto do PartidO' de Representação Po' �� entré os vários fa.tores in- que dêseja 'evidenciar, tam- las e,tividades agrícolas no _, "f. -

d d
'

sa a''grem·· iaç' -ao ,p.a-rtP�"\ia Na' � s e � � 1"
I

f d
.

d C I 'fluentes 'ná incidêncIa. e. bem
.

os valores humano:; Estado, além de esperarmos NtL.m1�fl1a ,oJ)Grt\ini � e, U<u'

�t:pul�, qua so IClt� 19ur'e �s anals a .,asa.. �t� Importância das doên�as se dispêmíveis e q"!le constitui. ser d;isti.nguidos com � 1m- fóram eIéltas as mesas dlre. posse do sr. Leandro Bért-o-
�t� Sala 9-a,â_Sesssoes, 28 - 1 - 59.,

. �t arrola'a própria '-extensão rão fatores decisivos na lu· prescmdlvel colaboraçao da toras das. novas' ..Câmaras li, em Rio do Oeste, repre-�... _ ,.(Ass.) Deputado Livadário Nobrega. 'li." 'das 'cu!tl.lras. Isto é� com a ta j>ela consolidação I 'de I im:p:rensa e do .rá�io, con-
Municipais e que ficaram sentaram .o" diret6rió dé

..�� Comentário. . •

'
.

,. ..+.. expansao dos CUltIVOS... �s nos]!ª, triticultura. Não cons- clUlU o prof. Ollvell'a� .

'd Taió .

o Vereador Heréílio'��1 .

d B AI 'Pr" 'd
-- dA: doenças avultam, necessano assim constItm as: '

.� O, peput? o. raz
_

ves"
. : �SI ente. a s- fi".

_..
se tornando a adóção de O" LIRA' t I

I .- "I

S RIO DO OESTE - Pre- -Anderle, e os' srs. Batista��.,emblela LegIslativa, nao permItiU se-conSignasse .:.. ' práticas até então . não co·
... � -t ,as.:' an as las e os' premio sidente; Abílio Eleutério Fontanive e Francisco To-�.jem ata a declaração de v:oto da, deputado Integra- ..� gita�as". -

, Q Lfra Tenia cly.be: neste que haverá. a.ept:êga de e�- Gonçalv.és· (PSD); Vice- nia�9ni Júnior. Em nome do.lista PQi!' eonsiderar.cs seus têrmos ofensivos ao .!.' PRO�W��<;1AS E
f��los? car;Iiaya�, de 195?, celente pre3mlOs �s 3 melll� Presidente: Joaquim Piset- PTR falou o Vereador Luiz

� Idecôro parlamentar... <..:..;... além das racionais medi. ofertara valloslsslmos -pre- nas e aos menmos vence-
,. (PlSD)' 1 S t'·. Bianclü. Também o V:erea-f:1 Para o Deputado Brp.z Alves, represe.ntant'e fi.. dl:j;s ,agrotécnicas 'J"á em usó, ,mios �à senhora 'e senhorita I dores do _. sensacional em- i.a, '.

',' .0. ecre arlO.·

dor Hermínio, Girardi'e o.,4 que 'se" apresentarem'com as curso de modas carnavales- A.bJho Bert9ldl (PSD) é�. �do PARTIDQ TRABALHISTA é falta de 'decôr.o t· co�o a escolqa. de vàrieda.� maís

ricas.
e OrigI·h

..

�is faÍ)..t.a-f! cas._" ..,
" 2.0 Secretário: Fausto Ci- sr. Walter- Probst� do diie-, defender os interêsses dos :p_�mildes. .... des a_dequad�. a �ona_ e .

o
siâs no mon\}mental b�Ile N�O e d� hoje, aliás, que niardi (PSD). tório pessed1sta de Rió do�� . PS' Ex

.

-

f d
. -

d .,�. plantio, em epoca_ �evida, .o
de sábado. ..

,'o Lua Tems Clube 'vem fa"·.. 1-«. '
ara ua Cla., votar a avor a c_rI,açao e %. emprêgo de boa semente, a .. Tami:>ém no gr�hdipsó Mi., zel!-d� ess� distrib�ição �e r TROM�UDO CE�TRf'-L Sul á compareceram, além

, :(. centenas de cartÓl'i·3S

par.a �en€f�'t\iar _l?olíticôs der- �. c(;mVenien�e. 'pre'par�,ç�o .do: le infantil'
.

de,�dt)Jriingo; o· p.relrllOS a� fant.a�Ias. maI,� _ PreSIdente; , SIegfrIed de desta.cadas figuras· do
f...� rotados, não é falta de decoro. , .. :

-

�:-. solo e ·a' adubaçao!; ImperlO- élúbe- da-"Cpli�ª apresentará f!cas e m��s_ olilg�nals.. N� B_auer (UDN) ; Vice-Pre-· nosso mlmdo social, políti-:�t� . Criar sinecuras no qua-dro da Á.ssemblé-ià Le�u �9 se t�rna; .� �dqçao de m&-, o já famoso'" desfile de !an- Clu�e. da Colina. �sso tá. e
sidente: Ralf Dietrich ...

co e econôníico.:t�, ...' - d .,
..

, -.
. B' .

%. . dldas pro,fy.atlCas que im.- tasias" dâ garotada apos o tradICIOnal. TradICIOnal co'��lslatIVa e aposenta orras,.r.morals, para o sr. raz �:.. peçam ou x:eduzam a mCl-' '. - , '-"
.mo a decoração maravilho- (UBN),.):AlvéS não: é falta d't..vd:ecôro.·.. '. .,.� dêhcia 'das doenças em lar··

M'
I'
250 Ilh··

-

'

sa que sempre apresenta e pouso REDONDO - ReJ·eitado O, YO,I.��, Aumentar subllÍ<di-os enU:ausa próprta, para o, ..�., . g� cscal�". São duas às. me-., ,aiS mi, oes como a Rainha do Carnaval' Presidente: . João' Custódio�. '.' h"'· '-

f ',' d AI' :. didas:.o tratamento de se-· 1
. I"

'

"

f
I ...!: deputado tr�bal ista, nao el'ei�' ecoro. par amen- �t� mentes e a destruição _

das Mais dUZi.entos e dnquen-
que sempre e eJe. da L�i (PSD); Vice-Pre- . emlOIDO(t�tar. \:, ..... restevas, pois umas e outras ta rrii1hões de" )c�eil'{Os� �"sidente: EtQre Cristofolini I . .. •

�� Fazer demp.gogia ccrn as necessidades· qos��.··. são meios. de propa'gaç�o das por 'adiantamento, foram D·,e'',.·'8ra:-,' A,,:I-,es (PSD); 1.0 Secretário:' Ar- ,BERNA. 3 ·(UP)_- O povo'·t" trabalhadores, não fere 'O décôro Parlamentar. ..�. d?enças que a Campanha colocados· à, â-ísp.ósie�o dfl �. naldo Santiago (PSD) e ,suíco.' .rejeit,?u'.'."',lJ:Ol1, �largac. ,�, '

.

.. Ad" f
., ,. � Vlsa combater. O tratamen- Oompanhia . Utbanizadbra ': '\ -,

f. d II Votar 'çon�ra os Interesses ;os.". unClOnarlOS .,�. to -de sementes conslsie na da Nova .c�....,ita1 (NOVA- AI
.

maIorIa o 'pr9J�t() e era .

�:�-hUlúi1des, que já e�tã� passando �om�� para ,:}, �e' ..�. limpeza, classificação � mis-:- GAP:) c por autod�ae�,
. do �.sr' '" .1,"-IS"'O,

concedend� ã�· mulheres {)I
�.� putado Trabalhista Braz Alves, nao f-e.re o decoro: t�r.a da� sementes corn f�1?'-, -Pr�-dente, da RepublIca, direito de 'l'otó�i de elegi.,bi.,..�.. 'la e tal' .' �:.� gIcldas a base de mercuriO Dentro, da recome' Regiatrand({a data c:le en,' lidá'de em màtériii 'federal.;f i par n: n, . . .

..
A .'

• ,='�, orgânico, tais como Grono· nresJ.dendal o Ministro da tem, o transcurso de
.

maJs '_

,'� Nao, o que \).fende o decoro parlamentar, para % san 5%, Granosaq 2%. 011 Fazenda, sr. Lucas Lones, um anivérsário'nat�líció,do. O DR;' .aVRTON;rRAMa- por_654.920 .v$s 'contra
�t� r . Sr. Braz AlveS;·.,� a atitude do deputaclp, Inte- �:.. Ceresan Neantiil Sêc�" BiQ�. a}ltor�ou ,9 Banco, 4:0 Bra- sr;' BraZ: Joaqülm Alvea, De· LHO avisa que ins_talou o' 323.'306.

. -

, "

••� gndista, que-.não có��ac'tJ:la c,om a ��versã,o d.os �.� san "S' e Ser1.'ol.ex, �m,:prega:' SI! a,
.

wed�nté _
dehlJo

� 4f 'pl}tado ,à A�embléia Legis.- seu consurtório {'ii, RUA VI- ,Somente trê� �cantÕes, os�I�· valores mora1S, que em1l::as'am a nossa "I,d," pu"LIlca......... dos n,a,s,.do�es m.dic.ad�s ,pê: conta des··es,a. da Un,ião , ia,ti\:a do, Estado, eleita pela, TÓR MEIRELES n.o 22, on- ô' Ge b 'N 1 t '1" �
JJ . v u :0 "'.'" 1 f br t

- �_ .. I d d l·l·" d PT B
."

d'e o,te'n',der'a' , ..... ,., 'p'eríodo' da e.. ne Ia", ',.
·eug a. e." e��'.- . ',. "'� os a Ican.e,s.,:.eons.gna�.�s: ey?_r"�,a. crel.�o aque_a'egen",a" 0,""; e,e$.Co-.. Uv

Y d (L ) ,I Smal_ dos t,�l1lipO;�._ < �t" ,nas, �espect1VaS' . b�l::s ·'dos companhIa a Imeort�cla lhiçlo' 'para' gerir os, d.estinos tarde, de 15,3.0 'hs., ,às 17,30' au ausanne ac�ta-
�.. . .

-
,

,... �� reme�IO.s. As duas ,prlmeiras �em te�ai o:'çamento 'do ano daquela Casa do Povo - na hs .. PE;lª -J;na-nnã ' e, aos SIV l'aIT} êsse p;ojeto. Os 19 ou:..·.) eMa.ndaqo �llbljcar sO'b a,. responsa- +!�r í 0!1e_�3çõe� .acima são ;leitas eorl'e_nte, do Ministéri�., 'l:!q," présen�e legislatu� .. " bââ�\
. consultas' .

's9me.nte tro� 'rejeitaramllo� ,

'

.t., bilidade do D Regiona.l do p.,R P), '....�
.. :_em·classlflcador e, 3: "ultim:: V'iaeao e Obras PublIcas, I As muit�s h?ll)enagens de CCI?an_1 AOVraENmIaDrcAa�aI''oRBesRidAêNn_!"- ,

A participO�ção ria �ota,_,". T
...

'
.' ,. .

.

..

.• � ,_ ..:. �.�, :em� tambor giratorlO. Ha v:ernas 4.1.03.10. unida.de que foi. alvo, Juntamos as. ""

�:.:.:..:�).:..:..:++:�:..:..:..,�,+.!)_ � máquinas especiaiS que fa- 0-7.01.
'

de O m�TADO. CO·:to.,175.
"

.' ção foi de.66,2por;cent<C .�

/ '
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