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, Do Diretório de Mafra ,

reunião ontem realizada, hipote_
cou por ,unanimidade Irrestrita
�l1dluledade lançament� eandtda;
tUra Cels,o Ramos ao GovêrÍlo do.
Est.ado ,próximas eleições. Sauda_
cÇões. Pedro Kuss - Presíderrte

:§atisfeitfssimo candidatura nosso

eminente chefe Celso Ram()s ocu

pei 'tribuna'Câmara segunda_feira
ventilando palpitante assunto.

Abraços Nazll.

do Sul
conclave 'tomo I1berdade sugerir'
vossgncía qualidade membro DIre_
tório Regional convocação órgãos
partiC:lários â tim examilir.r aquele
documento apresenta nome nosso

chefe como candidato Govt!rno
Estado. Sds. Nelson Abreu.

de Santa Cecília
apolâr candíadtura sr Celso Ra_
mos Governador Estado próxlnlas
eleições 1960. Cordi�is Sa\idaQões.
Marcillanõ Fernandes. presidente.

,

1
II

RIO, PEL,A TAC-CRUZEIRO DO SUL.'
'}- Enriquecido, em'grande parte, pelos

. liepósitos feitos pelo Estado, pelo traba
h_o dos catarinenses, o gl1upo fInanceira
o �rine.u, não satisfeito com as .pers
ectívas mais modestas de nossa vida fi
anceira, infletiu a agulha magnética
os negócios," para-o Estado de São Pau
o, encampando o Banco da Cidade de Em pressão econômica, - espinhaão Paulo, e já em negociações pára a dorsal de suas atividades polítícas -, I}
ompra da caeta-patente de, outro esta- Irineu não teria galgado culminâncias a
elecímento de .crédíto (grupo Mat:ino que galgou. Quais os méritos ou o passado
,achado). Quer dizer: -' deslocou-se político que êle oferecia? Nenhum, a não,ara �utro Estado grande parte da acu=->ser a máquina desse poder, que aSfixíª, e

�açao de reservas, sob fórma de de-: desfibra. Quando o Banco facilita crédíto"
OSl�OS do' Tes,?uro, que, pela natureza e

'

'a seus correlig'ionáríos, é óbvio que, pasdestmo espectncos, deveriam, normal-, sadas as eleições, os compromissos são'
mente, voltar às nossas coletividades, .sob saldados até o último ceitil com juros de
a modalidade de financiamentos, mves- móra, taxa de expediente e tudo... E

T
timentos e reinvestimentos. A situaçãa, não poderia ser mesmo de outra rórma,

�gominante de 1951 até' hoje, cometeu o Porque Banco Empresta e não dá di-
t!:ro indefensável de depositar em banco nheiro.

'

-

(par�icular dinheiros públicos, qU,e foram
',aphcados na referida encampação. Para
e,ssa transação, necessário se tornava o

! apadrlnhameI1to político: E o/INCO"
jsem peljltanejar, deferiu, - e foi aceí

}�1�-' uma carta-patente de diretor da
I ' paulistana, -' sabem os meus lei
,�óres a quem? +» ao ex-Governador Jâ
l!!� Qull-dros .. '. Com os dinheiros, arran-,
,\Cl:I.dos ao povo, o Irineu fez a expansãó

��anceira de, seu grupo. Não teve, s.íquer,. elem�ntar escrupulo de assim agir,
endo ele propno quem autorizava os

,

depósitos, em, detrimento do Banco do
'B:ra!lll, .estab�leciIlJ,e�to oficial de crédito,
e na qUalidade constitucional de Gover-
nador do Estado. /- ,

É recomendável explorar
as energias naturais, que se

renovam diàriamente com a

energia solar é assim eeono
mizar e coaservar os com

bustívela para os do futuro.
I't?Jlsando bem, nóS estamos
cometendo um crime, des
truindo os valores químicos
do carvão, queímando-o para
aproveitar a energia calorí-
ncaí. .

ver,
Ontem esteve em nossa

'Redação, o sr. Eduardo H.
da Isilvá, 'Supervisor dos tra
balhos, tendo na oportuni
dade mantido 'agrâdável pa
lestra com o :nosso' gerente,
e di�tido da' oportunidade
da iruciativa, que dará;- às
donas de cas;,de nossa ca-
plta_l, , 'poSSibi,Udadé de ga
nhar ,belíssimos prêmios.

, Adiantou-nós S.S., que a

apuração será realizada no

dia II! de,�bril, às 20 :g.oras.,_
na Rádio -Diário da M�ã.
durante um grandiOSO pro
grama de aUditório.

. De' parabéns as 1:tonas de
,casa de Florlànópolis:

O INCO, não satisfeito em ter apenas
o Governador do Estado, atualmente' sob
o respeitável pseudonímo governanté do
Irineu; de manter, desde, 1951, na Secre
taria da: Fazenda, um de seus altos fun
cionários,' - o Sr.' H�rcil1o Deecke -,'"
eventualmente substituído pelo .Doutor
Candura (Konder Reis), sobrínhe do
Iríneu, resolveu brindar" como, festas �de
fim de ano, com uma deputação esta
dual, .ao Dr. Eduardo Lins; primogênito
-de um de seus presidentes, E o moço, que
possue qualidades. apreciáveis e é bas
tante estímáveí, a despeito de ser, COm
pletamente desconaécído no Estado,
obteve, na legenda da UDN, a maior vo-
taçã�. Não. me venham . dize.r que Q re

Recordo-me de. .que, certa, feita em sultado eleitoral em quéstão representouCó.nversá com O Dr: Nérêu, eu lhe' dls- o reconhecimento' partidária aos altosêra considerar censurãveí omissão não' méritos do jovem parlamentar. Nada
haver Sta. Catarina rundaão o seu pro- disso. Agiu, em seu favor, o tremendo
'prio Banco, durante a ad1i!inistração do grupo de pressão, presidido pelo Pai. Pa
Sr. Aderbal Ramos da Silva, estranhan- ra tanto, pelo desleal processo de ínva
d? mesmo, ao que ouv�ra. aqui no' Rio, em são de áreas pré-determinadas, não seroda altament� , catego�lzada e bem In- contou até tres, na imposição, de espeta-'formada, que ele se opusesse ao empreen- cular derrota a, velhos e prestigiosos va-

, IOres udenistas locais. Fatos dessa natu�
re2a, comprometendo o convívio demo
crático institucional, estão e exigir e a
reclamar, grital)temente, prófunda revi-

O futuro é um bem estar
da humanidade; está estrei
tamente Iígâdo, e depende

MRA r
.

da competência e do pro-

s1'''0 MU'lO-
grosso científico.' Isto é, da

"
, sabedoria de empregar, a,s

,

. maténas primas, eeonomí-'
,

. -

,

," zando suas' reservas deposl-
CONVAIR taãas, disponíveis no nosso

" •
; pIaneta, porque unia vez

II'.'RIO
gastas, nunca mais se reno-

,

. vamo . O fim das' matérias
.

,

"

'

primas; inclusive os co:tnbus-

"----�---

f·········..·······_·····..•••···..•......
..:,::�:�.' .',.

I'
,Para sei um 'olunl_io da Cam- i·

-' >-- panha de !=d�caçio. de Adoles«=eDI�s e 'i,
��' 'Adullos Dao e precIso saher pe,dago-

-

<
'

• gia profl�nda, porflua"l� lôda uma es·
TAC

>

"CRUZEIRO ,do SUL-
frulura prograD1á�ita j4 exisle à espe-
ra do "Iulário,.ue vem a s_,u encon
Iro. ',oéure a Campan,ha de Educação

Logo se vê que existem
muitas formas de energia
que se deixam transformar
multilateralmente. Mas aquí
lo que significa energia me
cânica .é sempre a mesma,
Trata-se de um fenômeno
com o qual se pode, 'exercer
um trabalho, isto é, com o
qual é possiveI aeeterar uma

(Gont. na últ, pár..)

ATENÇÃO SUPERMERCADO I
"CONFECÇõES EDLEN" I

Rua Visconde de Oittro preto, I
,

62A - tem tudo em plástico I
que necessita sua casa-de CO- I
mérci9, �

Viajou o� Sr.
. CELSO RA"OS
Vià aérea, retornou ontem

ao Rio de Janeiro, o sr. Cel
so Ramos, ilustre Presidente
do Partitlo' Social Democrá
tico, no Estado.

,

Em 'sua companbla vla- .

jou sua exma. esposa, Dona
Edite Gama Ramos, que' vai

agência I

R. Felipe S'chml,dt, 24
21-11 e 37-00,
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H, Para almoçar e janta'r bem, depoh de sua ena, ...
R QUERtNCIA PALACE HOTEl. ' • t;
X"SSSSSS%%SSS%$Si"SSSSSSSSSSI·WS! fi 't$SSSS'

ANIVERSARIOS,
Fazem Anos Hoje
-- sr. Alcides Fialho An-

dujar
.

-- sr. Luiz Carlos Araujo
-- sra. Marta di Bernardi
-- sr. Jonas Carvalho
-- sr. Osnl de Lima Vei-

ga ,

-- sr. sargento Djalma da
Silva

'

- sr, Hartwig Beck
srta. Marlene Gertru-

des Leal
-- sr. Vinicius Gonzaga
-- ténente Luiz 'Gonzaga

de Souza·

- sr. Osny K. Berreta
-- sr. W:aldemiro Henri-

que Ferreira
-'sr. AI.cides R. Andujar
-: str.:-Paulo ,Holanda.
- sr. Hl:!nrique Moritz;,
- srta. ]'fóema Lopes: ãa

Silva.
' �' "

,

�'--,------,---------------------.--�----------

dos jardineiros, já faz

-murto tempo que não andam com flôres nas mãOS; há quanto
,

f tempo também que um poeta »ão declama seus ��rsos em
,.,

�a",: via 'pú:�l�rla'?; e há 'quanto! 'tenlPO os homens não saem

\.n�l;l;él:>; :iJ�, p'Rra fa:1Íer s�renatQ.s ,à� suas amadas, de

'��i\�las, cant�do' musicas como "O, luar JiD�
'_ ,..._

_ .� j.-.'--<: f \
í "'*"�-.,._-

<,

� e ,,_ij;O'!, �coIilP1i'nhadC)S pelo :som p}\lngente e. ,�riste de u�, j

_

v{olão de�q�at� cordas. e �!?m ch.eilio dev;em�z :�otad?�?,_
.

Nã.ó,·I�t,Õ1'ep. o -que .suée!;!ll é .qiU!J;.�Q�.l!P<l.q:;s,�' �li!�gl1esa
cada v:�� m�is, 1ibdQS')f-aZ��;..i:Ónleà't� Qi'9�e::a �,��J;fçío e ii

\
... + ��, J,; ,_'- • ·t;.·, � .';4' _,.' .. /..c: .�' 'l.(.'-_••••�

•

",.

,s�c�4ã��, ��r�i�" ff��')eS�iritu:àf{f.�,n:t:';�õe:s,l?� .'��-se
J�êdb; ,tem,tnêdo_ d!l:;p.oHc�' e,c<!acop1.n.�f'�� .fto�m-i;e.
abastl!-dos runcíonãríos da 'D..ª"ãO, e o" rllslll:taéio"i quê "croni�_ '.

, 'tas �O)1'es '�m�. eu',não tein!.slqUel" ;ss,un'io .p-a;'a uUta Segunda
�

feira �nsola:�llaa' dndedeVer\âm ; ':C(m�CIil;' niilh,àt�� de ratos, �
notáveis, e não acontece nada porque 'todos,'procedem como' ,

! •
f cametros que vão' para a tosquia, �ínguém faz nada de, extra_

:

.
';-- '. r 'i-

-

-

-.
�

_

•
,-' '1 ....

ordinário, e mutto menos eu, que 'de�endo do- que êles fazein-

-.Â única coísa que acontece nêste momento dign�a\i teg�s__ :

tro é a minha morte, minha morte espiritual, porque ro resto

são idiotices sem nenhuma, repercussão, Estou .terrívetmente

cansado, acho que vou cho�ar, acho que vou. morrer,

não espero mais nada de'}ta. vida,

para esei'evel',,'

"

Bôa noite, m!lu ,���:, ,'.,
'

'

.

S*SSSSSS·S$jLSSssstc%"SS,.s:SS\}S�SS,.$S�S'·%S"gt
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IFlorianópol,is, Terç� feira, 31 de M1lrço de 1959
-----------------=--------------------�-------------

Dia' 1· príxjlo J
j

ôrande iaíijlmeDte '.e vel�as'
"

}

, "

< �,

-e ,

.ft.:.'

Na a Modelar
,

Suprelna expres�JD da elegância
r ,

'

«->:

�: �t
,'0:'- 1..

•

a� amllll'! I,'�.
' ;�I-,

.

,

l'

- j
!

,
,

l

,Iat$bém as POll�laríssin1as
;. ·1

�' .

�
., f .

'11'1"11 , I N H A S

Bpm3J1váo, l1li,av." '{.�.._'�d&,..ll,etll.

1��rta�iDde valé �'s-EB��:nD�•.�,��:�����.�;����
Apesar-de ainda não te- cents por libra, contra 49,8 1.435.411 sacas (ou 16,-1%) às Antilhas Holandesas e al- do quê em 1957. A Venezue- E' SEUrem sido publicadas as cí- cents .PQr libra e� 1957. correspon�tes a 1957: .... guns l?3:íses_a�rica�os e da la forneceu mais 165.153 5&-

'

;. .. ,��' estatísticas totais das' Nessas bases, aínda que as 7.452.926 sacas em 1958 con- Indonésia reglStraram baí- cas, Costa Rica mais .

tlfiportações ,e exportações importações de café brasí- tra 8.888.337 sacas em 1957. xas em suas exportações pa- 13.6.817 sa-cas, o Perú mais
'� norte-amerícanas em 1958, o leíro tivessem mantido o Todavia, como as importa" ra os Estados t,Tnidos. Tais 151.-145 saeas e o' HaitI mais ..

� 'De�rtamento' de Estado de mesmo nível de 1957 (o que ções norte-americanas de baixas, porem,' �oram pro- 129.952 sacas.
.

.' Oõmétcio dos Estados' Uni- infelizmente não se' veri- café de todas as procedên- porcionalmente insignifi-
'v"dos acaba de informar que ficou) somente o-diferencial cías em 1958 foram somente cantes. Alguns países, como Ante êstes resultados, é

as importações de café no de preços teria representa- inferiores em 693.8880 sacas Venezuela, Costa 'Rica, Hon.. evidente que a renda obtida
" ano findo foram 15 por cen- do para o nosso país uma às de 1957 (2Q.169.223 sacas duras, Perú e Hait�, tiveram pelo Brasil, com as suas ex

." to menores em valor e 3 por redução superior a 70 mi- contra 20.863.103 sacas) se- aumentos apreciáveis (de 50
I portações

de caté para os

cento menores em volume do lhões de dólares no valor das gue-se que pràticamente até 160%). A Oólômbía, que Estados Unidos em 1958 de
que as correspondentes a �exportações para

o.
s Estados apenas o Brasil, teve a sua é o segundo maior fornece

-,
ve

ter.
sofrido uma redução

1957. Unidos. quota reduzida. dor após o Brasil, registrou superior aos 70 milhões de
O.valor do café importado Os dados fínaís, divulga- Na realidade, alem do Bra- um aumento de 2,7%, tendo dólares citados no início

" ;baixou de US$ 1.37!i.73�.000 dos recentemente !telo Bu- sil, tambem o México, Cuba, fornecido mais 113.101 sacas deste artigo.
(p�l'a US$ 1.170.439.000, e

.

o reau Pltn-Americano do Ca- -------

volume, de 2.761.190.000 11- fé revelam, porem, uma si-

P I" d 'd I t
-

P ,
bras �àra 2:671.909.000 libras. tuaçãp bastante mais .. desfa- a:. r ,f.,.·.. ·, o �.," " e'prIiS'"e'n aJ,"ea·o ,·o·PUta'··r'De aeôfdo com ás cifras do vorável para o nosso país. b [;
Departamento de Comércio. SegundO êsses dados, as ím-

�;�� �!dJf9:,:'jé:'. �":r.:'fo�mc��e����e!: m8�Tlm� BECmNit '·I��,iO IB SINTl �nMlINI
EDITAL - Cnnvocação Exlrafil(Hoát'L-é

i
"

,i /-!

��f:é' J

.. ,"�����t���::;;i;�;\}��i
.

'ao adquli1r.a NOVA-\"��
REMtN·GTO\N·�· 'SIlíNDARll r:

DE CONTA:BI,bIDABE

"Atenção,
Agdculfores,

. Fazendeiros e'
�/ Criadores I '

t Satisfazendo as eXigên-, Rosalíno Possamai Celso Grumíchê
,

I
cias do artigo 43.0 item - ClriIo '!"renti'no Orlando Silva,
XXII dos Estatuto;>.: CON- Dr. Ernesto! Bíanehín+ Wiegand Wânser

.

VOCO todos Os membros do Góes , Adherbal Sehaefer

.......____�ir('itório Regional. para Antonio Ped,ro Prudencío Haroldo Letsow ,

p3irti,('_ipnre� de '.iPP3; �ova . ,Lu!z .. Mag�lh��s Med,eir0!l :�stP",po'stQ, �f.icam=ôs 'indi·
.

'I'l'ell'nla'?e e�tra.()r�lIJ!l..rra 'que '" J.oao ,Eva�t}.gelllsta Medel- Clâd.og' notificádos.
se reahzara no dia onze (11) ros.

'

de abril. às desesete horas .,i Bruno KIéY Fl.orianópo!is .28 de mar-'
na sede part(dã-Ha' sita a (}ust�o 'Rocha ço de':.l"95S"�

.

I '

. rua Conselheiro: Mafra nu' . "J'osé Galiani .. E.t-roo Mulrlelr:..:.. Presiden-
'e1'1) trinta � tf('iJ_ - p'!i='-' I�tamâ:r"MonguiIhott te -ao DR

'

�',-

n e 1',). andar. -:;:-•. Ql!\ Florla,-.,
n:)pO;l�. onde ser lO Julgados

'<o.

de conformidade com 'o "Re
gulamento de AplicaçãQ de
Penalidades" do P.R.P., os

indiciados no ".?R...Jn�SSO
DE EXCLUSÃO DAS FI
LEIRAS DO PAR1'IDO·'.
por Infrigêncías. dós ,,_dispo
,I,sitivos eàtatutârtoa, ocor

rido, no último pleito �)ei"
t-rral do Estado,"em 3 de ou

t",Llro de 1958.

'Ouçof!\:t6das os quin
ias-feiras, das-18;OO às -

, 18,25 horas, pela Rádio
Nacional do Rio de
Janeiro, o alegre e ins- ,:.
trutivo programa' "Fa ...,
zendoShell",.Quaisque r
consult(l'S sObre Os'seus
problemas no campo·
serão respondidas, DO'
pr6prio programa ou" ��
então, por carta.

-

Pdtl�(iP �� ção-
Ammon -' �,:a. 'Sidnei

-

e

senhora

Participam -aos parentes e pessôas de
o contrato de casamento de seus filhos:

Gl'nthe,r e

-

Equipada ,com tec1a."�C?,alfa�étiêo e aparelho Front
. F;eed automático, executa �êCântcameote qualquer
uJ?P; dfe'Scritur�ção .. Seú preço acessível, aliado
ao seu bâiX(>,.custQ opera.ciooal.Jaz daRemington

'"""'.;.,�tantard 'de ContlCbilidade à máquina mais con

,venie,p�e_ -para todos" os serviços contábeis de
seu escritó.rio. ..'
-

__,_

- ·._l..,._,\....
.

,."
,)f� r, .i

ConsuJte,�nos sem .compromisso. e veja co.mo é ,fácil ".':,.�,�\_�,..,.;>J;,�resolver mecanicamente qualqllet'prob,Jema de: ','''''''

Conta'bilidaéie co�;�c�âl • Co,iitQbilidad.,de oustos • Fatu�àme"t�" ..�"j(ob,C!.n�� ';,Contas.a �eceber. e J.a eãgar • EÜ'�qÍl. ..
Ap.roprlaçao � Folhas c{e' PagQm."to e
mUitos ou.ros serviços"

' '

Oscar Noceti

suas relaçõlJS1_;

Iara Odila

. Florianó.pQ!is•.28-, de março de ·19�9..; -.

� '"�, ,�;tg'uel1l� aba;:üí\ls. ',nomes
.

��s, indiciados: ,

'-

.... ..

(rrIos Góes _df!SSa
",<'Ih�.� ,:""'aImor . de'" A�,tl.ia.�
'n.�rl:r'es I, , ,�', ...

'

Euvalil'o $"00haéfer'
'

.

Vicente João Schllcigel: .

Arquimedes ,Mon.iÍuif,hótt,�
Luiz Remor
Luiz Rogério Remor

�José Trento
'

I Vitório MüUer

I ,Manoel ldalino Pereira
� Gi'á"c,omo 'Mazzuco

Dnniel Bruning
Reinaldo Schlickmann

., :\V,aI.dem_ár. :BªQst
'Anibal Ferrari

.>
Enderêço:

"Fazenda Shell'!.
Rádio Nacional,

• Rio d. Janeiro. Arllemlr!): Berto da Silveira Eli�êu Aguiar
e

Nair Costa Agu!ar
e

Aurea Cardoso Silveira

=, : participam aos p�entes e .amlgos o' noivado de seus filhos

Você pode .confiar na
AUREA e ELIZEU

;;. ..�. : 'li(. ..

.-
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,

DOJINSUÁ.8.<0.'.0' t��...
�Q.;;:' ': r�, .1;':' ,�m{. '.: E .'H S·", ' EOQ;.ORA "O ESTADO"" LID

.:�:_.�
," BHaq&lUp.': .>;, ",� ,:"1,::;�' .r';, ," ,", .. ;

• ," '" ·'C·'/",:,·" v,.: ',' .•.•. \:

�:�.��'�·���!7;����'; "�..
'

��.:i't,�\"s A d v o g a d o' .�
" "�O' ",,1 '.". (9'".. S�tl1'"diJ.�,;.!;.<Boririo da. 1. .. UI lItoraa. '

,', I '�.' . /"
.

"
. .

...id�Dela - r.u,. 8elltmhlt, E�erit6rio, .' -
> ..

u. 11'1. . Edificio São .Jorge

Da LAuao DAU*.. R!\.a Trajanv, 12"1,0 andar - sala 18

c'L.INICÂ·Q�
, TfJefone 265,7

--_.��------�---------------

Diretor Geréute "

. SOllrOADE' (ARBDNíFERA PRÓSPERA'.'
,'';'' _. . K' ..' .

� �1. �;;,: �.
r

• e',.<,�- _I�-:-:-.if"-:' ÇI'� __� ,,_�. < ,'�...
•

�.ly -

.�.
"

A

�. A.' - ; ';t '. d
.

_ �� _', ,I.

_ A V I S 0-" " .,.;.r
..

, _/\cham-se à aisposição"dos senhores\ acionistas, ria sé··

,de .social, os documentos a que se re·fere o artigo 99, do
decreto'lei n. 2.627, de 26 de setembro de' 1940.

Criciúma, 24 de março de 1.959' :,
-....... \ .'

,f
Ass. EngO-Mário Balsini

,..
'

f�A 'E lUl DE. cRiêl'UM!°S/A:
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

pelo presente; flcám convidados os Senhores Acionistas desta�So",
_

.

r-'

ciedade a cy>mp:arece�em à Assembléia ,Geral Ordinária, a realizar-se

no dia 27 4.e Abril dlf co:rente al,l0,' às .14 horas, na séde sociaL a fim

de deliberarem a seguinte ordem -do dia:
'

a)
-

le!.tura, exame, discussão e- aprovaçãQ do relatório da Dlreto

_rIa, balanço gera;l, demonstraçâo da conta Lucros e perdas,

parecer do Con.selho Fiscal e documen·tos que acompanharam
.

o l;lalanço geral,' r!iallzado em 31 de D!lzembrO de 19'58;

Ji)) eleição da Diretoria e dos me,lllbros' i:!� Conselho FI�cal, para

DR. GUARACI SANtOS,
. Cirurgião Dentista

CLJNIC� - PROTU. - CIRUtlGIA
HORARIO: - Dae 8 à. 12 hora•. exc.� ao•• 'bado.
At�'nde exçlo8ivamel\te eqm hol'a ;'naread.
Oonsuttôrro ; Avenida Rercmo Luz SlI

Esquina da rua: Fernljudo M&ehado:

.

At.ade e. ..ora ••rcac...
•••• : - Rua ••"v.. Juul� 88
- FON.: .11"

'

DR,A. EVÂ B., SêHWElbSO�'BICH1'ER '

Cl�NIÇA DE SfN��RAS E CRftniçAS'
Especialista em moléstíaj, de aaus e recto.

.

. Tratamento de. hemorrofãas, fistu1as, etc.
Ci,rurgia ana.}

Consultório.·- RuaC 1 P: d D
"

.

e. e ro, emoro, -1603 - sala 2
.

Estreito

IIIp.dàu.u ... 1IIO'''''a•.c.-a.
DIItor.. • ria. .riDúla••

·

Cara ,a41cal ••• IDt.cê6e. .,•.
'a. • �roDlca., dq .parelho ...
lIito-ariDjrio .m ambol OI' ..xo.
9o.Dca. do aparelho Dire.ti.�
• do .i.tema"D.no.o.
Boririo: 10� 1. 12 e 1% la l

lIora. - CoDIUJ.t6rio: Rua Tira·

,
dence., I. -,1.° Alld.r - rC)D.�
1148. ,

- ••'1dhe.lal Rua Lacuda
CQJltlDhQ. '11 (Chiear. 'do ••pa
Dila � 1'01181 1148. DRA. EBE B'- BARROS

�rI.
.

Adér-cio M. Domingues
Cí rurg lão

,
Consultório:

" de Setembro, 14 - Fone 2109
Horário: das 14 às 18 hs

Dentista

CeI Pedro Demoro
Estreito 1663 - 1.0A

)
/

Da. .NJl:W"ION U'AVIL".
CIBUBGlÁ G.UL

UoeDCU d. Seüor.. - Pree..

foria - Ble�rldda'e lIédl"a
C_OulDlt6rio: Rua Victor ael·

reU.. D., ,18. - Tel.toDe 8l1f)'I

COD.ul�i Da. 11 IItora•••
diant•.
R••idlnelal I'OD., I. UI
Rua: Blum.nall II, 71.

+-;

I
Oa••cae •• apareDlo ,...tra�r1.

TUB.RCULOSJI
IlADIOG&AFIA • RADIOSCOPIA

DOS PULII088
Ur...... ·.o T..ru

".,rmado pela Faculdade .Nulo..al
de MedldD., TI.ioloriata e TI.lo

drurlllo do IIOQltal Ne....
&aJà�

CDno de ..peeIalilaçlo p.l.
8. N. T••x-tntuDo • b-alli.·
te:óta d. Clrurc\a do Prof. elO"

'.

Guimart•• (Rio).
CoD'.. "IUp. '8e�mldt 81...:
I'o� .801

' .

CL1NIC� DE CRIANÇAS(LlRICA· .

Df' OLHOS • OUVIDOl
NARIZ" E

'

GAR'GANTA
. ' ,dtf'

Dr. 'GUER,;'Rfl'R'O DA' F'ONSE{I
Chefe do -Serviço de Otoríno d� Hospital
de Florianópolis - Moderna Aparelha, ..
'gem ªuiça e Norte-Americana para Exa·
'me

'

Çlos O'lhos, Receita de OCWdS po!
R�f�atQr Sausch ,·'Lomb. Operação d�
Amigdalãs, por processo 'modern(J

CO�8ULT,ORro �

.

.

- RESI'D'ENCIA
Rua \los Ilheus 1.". CaRa F,elipe Se'bmidt ii

FQ_NE 2366 - FONE 8560
..,A

Consultório e Residência

Av. Httí�ilio Luz lS'5A apto. 4
,'"

FLORIANóPoOLIS

Consultas

Segunda à G.a-telra

das. 15 às 17 boras

Tel. __ 2934

DR. "BURI GOMES
Da. ;l.'\I'O.NIO MUNlll •

- .

CI1HJaG� ����"TOLQGU MER.DOIÇA
�

r, Or&Qe4Ua . .' M�D:reO
COD.alt6rlo: .10"-' ptu�, II _ Pr4�Natal .,... Partos .

CóD.Dlta: ,d•• 11 l. 1'1 �on.i Opera�s - Clínica 'Geral
dit.rlam.Dt.. 'aeao ib.Aol1... ,- Res1d'êncla:
ae.ld'Dela, Boeah lU. '. ,Rua Gal. Bittencourt n., 117,
rOIl.. - I. '114. Tenefone': 8839."

.

Consultório.:
Rua F:e.Hpe Schmidt D. 87.
Esq. Á}':var.o de Carvalho.
Horárió:

Das 16,00 �s 18.00.
Sábado:
Das 11,00 às 12,00. ,

A tel(de à DomlcUlo
�UK_ !"ALMOR ZOMBa

- GA&ÇIA

OIPlomaliP, pela ".eu'idade .

Na·

_,clóllal dê ,"�dDa "a Uat ....,.
· Il�. do liru..

'

.

!liil:-lDte�O .,.r _..... 'a

Ma�"'., "Ia
(S.�ckfdo. fr0f. Octl.rlo

.-
. �.�ril�." ,Lima)

.X-IDtaDO ·...0 8emp. d. Urwl OJ,eraç6� � DoeDça. d. 8e..... '

-ria 'do .,�pltal I.A......T.\;. r... __ -CUaica d. Ai.l,..
. jtiO. lUo d. I••elro Curlo •• ..,.el.U.açlo ••

a"ICf' do-'::ifõ.jdtal a. G.rid.4� Bo.pltal do. SlJ'vidor•• ··,......
• ,da JJ:ate-rldaaa.-,"Dr. ,erário. tado.

Con�a .
,. (Semço '0 Pro!.

�

..r-.. ,. 'e
DO.NQAS �D,II saNBaiAS - Andracl.).

PARTOS,,':_' ÓP�BACOBS \
ConlUltal - P�!a manli.l ' ••

PARTO SD DOB ,.10 m'iWo fiolpltal d,. Caridad••

pilC!lj·profin't!·eo. •
' � tarde da. li,'O 1I0ra( �11:

.cOD'.: k.,· Jllio Pl;.:.to u. 10, 'dlante no' con.ultório l ROI N-óJ�
'" da. 16 O ,. 18'100 ho�a.- ne. Ischadl! 17 ••qub.II d, r'r�

··A_t'Dd.·· fi! horal inarcada. - dente. - Tel.t. 17M.
_:;_;If.í.fo. '

,*'!\...";:;- �t�Id'�,�!"à: R"idln�, "7' �o...� Pre!l�.r.t.;,
.:&a!'"o. 7

h�",,�gd";' J�r.Jl('\lltlallo, ., f':'_'!' TIl." 'I'��. '.

Da, .,. LOBATO
J'lLBO

a • D I C °

GOl'tFÉCIONA-SÊ
.

QUALQUER TIPO DE

( H A V Er S
. Rua Fra·ncisco Tolentino .. n;" 20 ..

,� A GORA <.

PRONTA
"Em suaves

ENIRFGA
pagamentes

rr

,U.. a.II.NJuQu.' ..alsco
P.&aAlaO

" !

_;,,:'
\

.

.� ':;��ót';''-,�:-J{��;'":.\ '''3q,;'d'iêb?,d.'f!:_''

r:Olivelli SIut#io 44
r .

i
.

E.a'peguena mâqulna para o escritório j� ii
i e para o gabinete particular.,' , ,."d'�J
I' Fornece um trabalho de qualidade /" jf��Cj
; elevada e constante.

.' ,:.,,,, '"\
i Une as caracterlsticas de estabilidade ....,

I e de robus.tez estrutural des modêlos. maio,res
àmobilidade e ele.9ância da portâtU. ,�, " ..L.....;

.01l".tll indulltrl.,S.A" '�:�:;�
��:;.�.���.>(., ;�; '. '''I-�: ":....��
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....
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_ Dr. Ruben Costll ,..... Prof, A. Seuas Neto � WaltE.l
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.
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Viremo

FÔRÇA E· L�l .

DIE (RICIUMA S/A•

A V I S -O -'
'Acham-se à disposição dos senhores aClonlstás, na séde so-

cl<11, 'os documentos a que se ref�re o artigo 99, do decreto-lei n ..

2.627. de 26 de setembro de 1940.

Crlclúma, 24 de março d'e 1959

(Eng.l> MARIO BA_!,SINI)

Assembléia fixar-lhes oso
.
ex!!�çlelo de 1959, caJh)ndo a

-

"A SOB!:RANA" PRÀÇ_4 15 DE NOVEMBRO - ESQUlN·A horários;
RUA FELIPE SCBMIDT '

c)
·

... ,outros assuntos de interêsse social.

FILiAL '" A "SABEitANA" DISTRITO DO ESTREITO -' CANTO
-

, -

V�A6�� -�O" .. SEGURANÇA ..

E'RAPlDElf �, .

"

. ?

,� SO, r40s CONFORTÁVElS MICRO':ON1BUS
, j -

-- DO'
4 '

'��,

.

R A P f"D"O "S,'U t�f8 R A:Sll f I·R:(J!!'
,.: tê; .

. :

"C 'A N ��N';
.. ,

q,'�.. "'FloriJn.ópolis - Itajai ,- Joinville - Curitiba

FLORIA-NÓPOLIS/ �. A
� • Rua De'odol'o esquin� de

'.

\

Jj�l;S T ,R I B 1(1 U--tl;R ,E S E X C L U-S I V U"S - , '. gencla : Rua Te�ente Silveira
"c,. . \, • .'.. ........

-

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

;- _ �l A,�V � N O-J),:: C� O ,�-- 'S A 0,: Ã O

.Vi rgem. E-$-peciatida.de
u (la,_ wEln� INDUSTR1�l - 10ln,lIle --�{Ma� Retlslrada) .

...,_"_,�_",...---"",_,,,--_,;��-_" tC01l' mlfltSeJempo. -e _16.1'0
�.����_�__��..--��,----�--�----����-----u--,----�--�----��.�====��������.,

f

�� / ESCRITÓRIO DIE ADVOCACIA E
PROCURA'DORIA,

ASSISTtlNÇIA DOS, ADVOGADOS:

Dr. AJ�usto
.

Wolf
á

.

,

Em�.noel Can1llos' Dr. Márcio Collaço
• >; DlI:s S is 12 e das 13,30 às 18 horas I

r.
Rifa Trajano, '29 - 2:0 and'àr - sala 1

.

Telet0ne: 3658

Dr,. Antôni9 Grillo
, Dr.

",

.,.

"

:",

••�
I

..

Crlc1úma, 27 de Março de 1�59,
(Gal. Edmundo, de Macedo Soaf'es e Silva)

Diretor presidente'

SOCIEDADE CARBONíFERA PROSPERA
S. A. - ,

EDITAL DE CONVOCAÇãO
Pelo presente ficam convidados os senhores. acionÍl,

tas ãesta Sociedade -a comparecerem á assembléia geral
ordinária, a realizar-se no dia 27 de Abril de 1959, à,� 9

horas, na séd� social, ii. fim de deliberarem sôbre a se

guint;� ordem do dia:

a) Leitura, exame, discussão e aprovação' do relatório

da Diretoria, balanço geral, demonstração da con

ta de "lu'Cros e perdas, parecer
-

dõ -Conselho Fiscal e'
documentos que acompanham o balanço geral, rea-
lizado em 3i de .c1ezembro de 195'�; -'

.

I

b) eleição do Conselho Fiscal para o exercício' de 1959;
c) l'emuneração da. Dl:cetoria.e dos membros do Con-.

__ .' ,.' ._. �'..'
' I

selho; Fiscal; , � ..

---u) exame, discussão ':e aprovaçãó da proposta da Di-
".' _' � "

,

.

.
.

I

retorIa, de doaçao dj! areas de terra;
e) outros assttntos de intérêsse dá Sociedàde.

C:o:iciúnia, 27 de 'março de 1959
.

(Ass. Gal. ,Eci,mundo de"Macedo' Soares e· Silva)'
Diretor Presidente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.-

EDITAL "ital '.4ital
"

.
�-

JUIZO DE DIREITO DA
.JUIZO DE DIREITO DA CO, confinantes e interessados JUIZO DE DIR.EITO DA CO- e; por editais os interessados JUlOO DE DIREITO DA presente ação, a fim-de ser

.COMARCA DE TIJUCAS.
.

" MARCA. DE TIJUCAS incertos, êstes por editais MARCA bÊ Tt;lUCAS incertos ou desconhecidos COMARCA ,DE TIJUCAS' julgada a sua 'ptocedência e

Edital de citação, qom o pra-
dos têrmos da presente ação; Edital de �àção, com pará que no' prazo .da Lei expedido mandado que au-

20 de trintà dias, de interes-
Edital de' citação, com o pra- seja a mesma [ulgada-pro- o P.xaz_o..de T-Finta Dias contestem ã presente �ção Edital de citação, com o pra- toríze a transcrição. Protes-

saâoe ausentes, incertos e
20 de trinta dias, de inte- cedente e expedido manda- De Interessados Ausen- de usocapíão e a acpmpa- 20 de' trinta rUas, de tnte- ta-se provar ó alegado com

desc(mhecidos. ressados ausentes, incertos e do de transcrição. Protesta- tes, Incertos e Des- nhem até sentença final,' sob ressaâos ausentes, incertos e os depoimentos do interes-

O Doutor Manoel Carmona
'

desconhecidos. se por todos os meios de conhecidos. I, pena de ser julgada sua pro- desconhecidos. sado e testemunhas, e por'
Gallego,' Juiz .de Direito da prova permitidos' em Direito. Ô Doutor Manoel Ca1'- cedência e expedido manda- GaOlleDgOOU,�oJrUI'!dZadneoeDIiCraeirtmoondaa todos os meios permitidos em

O Doutor Manoel Carmo- Valor da ação: mona Gallego' Juiz de 'do cue auto"ize ti 'dí it V 1 d
Comarca de Tijucas, do Es:. .

- ,,, '" 1: a respec va Ire o. a or' a causa:

tado de Santa Catarina, na
na Gallego, Juiz de Direito Cr$ 2.500,00. Nestes termos, pireito da Comarca de .transcrlção -. Protesta-sé pro- Comarca de Tijucas, do Es- Cr$ 5:000,00. Nestes termos

f d lei t da Comarca de Tijucas do P E Deferimento Sôbre os Tijucas, do E!ltado de var o alegado com os depoi- tado de Santa Catarina, na P. E,' Deferimento. sõbreos
orma a , e c ... '

Estado d'e Santa Cata'rI'na, ·1' devíd 1
.

S t C tarí f nent f d 1 i"'t
.

FAZER SABER aos que o
se os eVI os, ia-se: - Ti- .san a a arma, na or- men os pessoais dos interes- orma a �e e c. , selo� devidos: - Tijucas, 19

,presente edital de citação,
na rorma da lei, etc. [ucas, 21 de julho de 1958. ma da lei, �tc... sados e de testemunhas, vis- FAZ SlmER aos que o�pre- de maio de 1958. PP (ass)

com o prazo de .trinta dias, (ass) Estevam Fregapaní." torias, e quaisquer outros sente edital, com o prazQ Estevam Fregapani." Em di-

virem ou delé conheeímen- Em dita petição foi exarado FAZ SABER aos que o pre- meios permitidos em Direi- de trinta dias,· virem ou de- ta petição foi exarado o se-

to tiverem, que por parte de F,AZ SABER a todos quan- o seguinte despacho: - "A., sente edital de citação, com to. Valor da causa:- Cr$ ..
Ie conhecimento' tiverem, guínte 'despacho: - "A., co-

TEóFILO LlCHESCR):' lhe
tos o presente edital ele cio designe-se tempo e local pa-

. o prazo de trinta dias, virem 2.100,00. Nestes .. termos, P.E. que por parte de MIGUliIL- mo requer. Em 20/5/58. (ass)

f, 1
'

t d t·
-

d tação, com o-prazo de trin- ra a justificação requerida íou dele conhecimento tive- Deferimento. Sôbre os selos VICENTE DA SILVA, lhe �. Carmona." Feita: a [ustí-

tO, apreseni at a �'EPe içao SO ta dias, de Interessados au- feitas as devídas intimações: rem, quepon parte de VITAL devidos:- Tijucas, 10, de re- foi apresentada a petição do, ficação foi proferida' a se

-/5�r J��g��-�ireitoxmgã. C�: sentes, incertos e désconhe- Tijucas, 22/7/1958. (ass) M. PRUD:t!:NCIO REGIS, lhe foi vereiro de '1958. (as.) Este- teor seguinte: - "Exmo. Sr. guínte sentença: - "Vistos,

marca de Tijucas. _ Teófi- cídos, virem ou' dele conhe- Carmona Gallego - Juiz de dirigida a petição do teor se- vam Fregapani. "Em díta.pe- Dr. Juiz de Direito da Co- etc. Julgo· por sentença a

lo LicheScki, brasileiro, casa-
cimento tiverem, que por Direito." Feita a justifica- guinte:- "Exmo. sr. dr. tição foi .exarado o seguín- marca de Tijucas. - Miguel justificação retro, procedi

do, agricultor, domícílíado e parte de HIGINA CAROLI- ção foi proferida a seguinte Juiz de Direito. Vital Pru- te despacho:- "A. Designo Vicente da Silva, brasileiro, da nestes autos de -ação de

residente em Nova Galíeia; NA DA SILVA U:íe fói dirigi- sentença: - "Vistos, etc. dêncio R�gis, brasileiro, ca- o dia 24 do corrente, ás d'ez casado, agricultor, residente usucapião retluerida por Mi

'neste município, por seu
da a petição do teor seguín .. Julgo por sentença para que sado, agrícultor, domiciliado horas, no Forum, para a au- em -Itínga, nesta Comarca, guel Vicente 'dá Silva, para

procurador no fim assinado,
te:·- "Exmo. Sr. Dr. Juiz produza seus legai� e [urídí- e residente em �anta Luzia, diência de justificação, cíen- pOr' seu prõcurador no fim que surta seus jurídicos e

vem dizer e respeitosamente
de Direito da Comarca de cos efeitos, a justificação nesta Ci�ade, por seu pro- tes o Autor e o dr. Promotor, assinado,.veW dizer.e reque- legais efeitos. Citem-se, por

requerer a V. Excia. o se-
Tijueas, Higina Carolina da, retro, produzida nestes au- cura.dor mfrascrito conror- Tijucas, 10-2-1958. (as.) ·N. rer a V. Excia. o seguinte: - mandado, os confrontantes

i t 10) "Silva, brasileira, maior, sol- tos a requerimento de Higi,- me instrumento anexo, ,em Oollaço - Juiz Substituto, 1° - que ,é possuidor de um conhecídos do imóvel; por

:�i�O;:d;um terr�� ��:s� teira, doméstica,
.

domicilia- na Carolina da Silva. Citem- pela presente d�er .e reque- em exercicio". Feita a justi terreno encravado, com a editais,_com o prazo de trín

área de 432.000,00 m2, situa-
da e residente no lugar se, por mandado, os eon- rer a V. EX�i8,.q� se�uinte:- ficação foi proferida a se- área de 201.85Ó,00 ni('itros ta dias, a serem publicados

,

I' 'i ' "Bombas", município de. frontantes
.

conhecidos do 1.0)..,.... que e possuidor de um guinte aentencar=- "Vistos, quadrados, situado no lügEl,T uma vez no Diário da Jus-

�fst��o Ug�� '!'1��tie:-��r:�: Porto Belo, nesta Comarca, imóvel; ;por _editais, com o t�trrendo. .l.de ftig0r,aE,itrredgUladr" etc. Julgo por sentença a jus- "Mórro da, Dona", em Itin- tiç!l e .trê$' vezes no" jornal

neste município e Comarca, por seu procurador no fim prazo de trinta 'dias, na for- S1: u� o iii an 'f s ra a o tificação procedida nestes' ga, no distrito da sede dêste "0 Estado", de Florianó�ol1s,
assinado, vem dizer e res- ma determinada no §lO do sertão-dos �obos, hoje Estra- 'autos de Usocapião requerido Município, devidamente ca- os interessados incertos; nes

cortado pelo Rio Nova Ga- peitosamente requerer a V. art. 455, do C.F.C., os ihte- da do Se.rtão·ôe,..SaQ.ta Luzia, por Vital Prudêpció RegIs, ract�riz!'l-do no cro.quis an�- soalmente, o·JJr.'repreSen�
licia e pela Estrada que mar- d t t d �,.. dê t d· d 367'00 t

.
-<

,geia o aludido rio e se d1i:1. .
xcia. o seguinte: - 10) - ressad!)s incertos; pessoal- n? l� rI o � s�e se mu- para que 'surta seus deviqo� xo, me mo, me ros tante do M. Público; e, por

1
. que é possuidora de um ter- mente, o Dr. Promotor' Pú- mciplo, medm��. 94,50 me- e juridicos' efeitos. Citem-se, de extensão ao Norte e ao precatória a ser expedida

ge ao ugar "Campmho", de·- reno com a área de 363,00 blico da Com.arca,' e, par tros de frente e de ·1,arO'ura por mandado, os cortfrontan· Sul" por -550,00 metros nos para o Juizo, de Direito da
v.tdamente caracterizado no f dOO'

'" .

t
'.

t
_ . metros quadrados, situada á precatóri.a, a ser expsdida nos u_!l OI;, 10, metros de tes.conhecidos do imóvel; por lados .Les e e Oes e, con- Primeira· Vara ,dá Comarca

croquis anexo, medindo .... Estrada do Canto do Rio, em para o Juizo de Direito da extensao da �rente ao .fundo, editais, com o prazo de tri�- frontap-do ap No�te com pro- �tl, Florrianópolis, o Dr. ,.Dele-
2.400,00 metros ao Norte e Bombas, dist�ito de Porto lia Vara da Comarca de Flo- no lado direIto;. e 23,00 me- ta dias, os interessados in· priedade de José Pedro�Stell, gado do Serviço do Patrl
ao Sul, e 180,00 metros a Belo, medindo l6,50 mts. de rianópolis, o Sr. Delegado tros no lado esquerda, con· çertos; pessoalmente, o dr. num_a. ,gro.tl:!- d'agl:la, com mônio da Uniij.o. Custa'S afi
Leste e ao Oeste, extrejnan- frente por 22,00' mts. de ex- do Serviço do Patriniônio da frontando, na, !rente, 8:0 Nor, Pi'omotõr Público da Comar- proprIedade de Manoel Vi,· nal. P.R.I. 'l'ijucas, 14 de ju
do ao Norte com proprieda- tensão da frente ao fundo, União. Custas afinal. P.R.I. te, c9m a aludlga Estrada do ca; e, por precatória, a sel-', cente da Silva, a Leste com nho de 1�58. (ass) M. Car
des de Luiz Rubick e de Al- extremandQ á direita �om Tijucas, 30 de agosto--- de Sertao, de Santa Luzia, a expedida para o Juizo de Di- dita de Antonio Francisco mona,GaUégo - Juiz de 'Di-

_
berto Weber, ao Sul com di-' propriedade de José Maria 1958. (ass) M. Carmona Gal- Leste e ao ,Sul com terreno reitq. da La Vara da Comar- da Silvá, e ao Oeste com Do- reito." E:pa.ra quê chegue ao

.

tas-de Vicente Detz e de João da Siiva, á esquerda com lego _ Juiz de Di.reito." E de Heleodoro �Serafim da ca de Florianópolis, o sr. Di- ralício Joao dá-Silva; 2° - conheciinento dos in'teras-
Voitena, e ao Leste e

-'

ao C h O t dit d' t
Oeste com terras .devolutas',

dita de João da Mata Pi- para que chegue.ao conheci- un a e ao ,. (!' com o retor do Serviço'do Patrimô- que a posse esse erreno, sados e. Iirpguem possa ale-

nheiro, e nos fundos com mento dos interessados e de Manoel José Ale�andre; nio da União. Custas afinal; que.. vem sendo cultivada gar ignorância mandou ex-'
2°) - que-o Suplicante re- terrenos de maJ:inha, ocu- ninguem possa alegar igno- 2.0)- que a pdsse,do imóvei r.R.L Ti.jUC!lS, 20' de março

I
ipinterruptaménte pelo su- pedir o presente edital que

side nesse imovel ha 28 anos, ado 1 R t 20)
,.

d d' descrito foi havidà pelo Re de 195<>,',. (as.) Nauro Luiz pHcante, .data de mais de sera' afl'xa"o na sede de'ste
_

m,antendo 'posse ininterrup- p s pe a equeren e; ranCla, man ou expe Ir o
'

'.

- .,
.

..

,.,ta, ('ontí,nua e pacífica, com
- que a Suplicante, por si e presente edital que será afio quer.e�te� p?!" �ompr� a '1'0- Guimarães Collaço - Juiz 2.4 anOIl, e exercida continua Juizo, no lúgar do costume,
seu antecessor, ha 38 anos xado na sede deste Juizo, no maZla Candlda: de J'esus, por Substituto em exercício". E e pacificamente com "ani- e, por cópia, pUblicado UMA

"animus domini" e sem qual-. ocupam o terreno descrito, lugar do costume, e, por có- documento: pa�ticular assina para que chegue ao conheCi-I mus domini" e sem qual- VEZ no 'Diário da Justiça e

quer oposição de outrem; residindo na pequena casa pia, publicadO UMA VEZ no do em 5 de m.,.aio �e '1931'; mento dos 'Interessados e quer oposição de outrém; TRÊ:S. VEZES no jornal "O.
3°) - que, nio tendo o Su- - 3 ) 1 Ô

• 3° d j d
plicante título de domí'nii!> existente no .mêsmo, man- Diário .da Justiça e TR:t!:S .0 -- qqe _og apos a.com- ninguem possa alegar igno- -, que, ese an o o, su- Estado", de Florianópolis.
d

. ,

1 tend? posse "ininterrupta, VEZES no jornal "O E$tado", pra, P Requer�nte construiu rância, mandou expedir o plicân.t'e leg;jtiIllar à sua Dado e passado nesta cidade
o lmove; quer legalizar contmua e pacífica com de' Florianópol1s.'� 'Dado ,e' uma pequeIlBt_casJl, no �erre· presente edital que será afi- posse nos termos do artigo de Tijucas, aos vinte e três

/ sua posse nos termos do "animus-domini" e' sem passado nesta cidadé de '1'i- no, onde res{li,e at� e�ta da- xado na sede dêste Juizo,.no 550 e 55� do CódigÔ Civil e dias do mês de julho do' ano
Art. 550 do Código Civil, com qualquer oposição de 'oli.. jucas, ao primeiro dia do ta; 4.0)-, qpe .aSslm" man- lugar do costume, e, por có- da lei nO 2.437 de 7 de màr .. de mil novecentos e cincoen
sua. redação alterada pela trem; 30� _ que desejandó mês de setembro do ano de tendo· o., S\lPIl�ante, ha 26 pia, publicado UMA VEZ no ço de 1955, Requer a V. ta e oito. ,Eu, (ass.) Escri-

_�{il��5,2'��ti�� �p��u�a�� a Suplicante legitimar sua mil novecentos e cincoenta e a.l?-O�f"S� intet�r\lpçãO; posse Diário da Justiça e TREIS Excia. se digne determinar vão, o datilografei, conferi e

quer a V. Excia. se digne de- posse nos termos dos Arts. oito. Eu, '(àss) Gercy dos paCI lca e.con mua do imo- VEZES. no jornal "O ESTA- sejam tomados os dep.oimen- subscrevi. (ass.) M. Carmo

terminar sejam tomados OS
550 e 552 d<_! Código Civil, Anjos, Escrivão, o datilogra- vel, �Qm ':a�ljnus domlni", DO", de Florianópolis. Dado tos

..�s testemunhas abaixo na GâUego - Juiz de Direl

depOimentos das testemu- com!l redaçao alterada pe- fei, conferi e subscrevi. (a_!;!s) se�. oposlçaQ .de ,putrem, e e passado nesta cidade de �rr?lada,s, a fim de que se- to. É a cópia fiel da senten-

h 1 d im
. la LeI nO 2.437 de 7 de março M. Carmona qallego _ Juiz de§eJando legit,ltnar sua pos- Tijucas, aos desenove dias Ja Justificada a 'posse do re- ça, digo, Direito. Está con-

n as arro a as, a f
_
-de de de 1.955, REQUEJt a V. Excia. de Direito. Está conforme o se, �os termo&-�Q Art. 550 do do mes de, julho do ano d3 querente e, de acôrdo com· o forme o original afixado na

�.
-' j_ustif�car a posse e, �citadQs !le digne d,eterIpÍllar, '. sejam original afixado na sede COctlgo-, mod ficado pela Lei mil. novecentos- e cincoenta

I
artigo 455 c;tQ C. P. C. cita- s,ede dêste Juizo, no lugar do

fi=.:!'é�i0in�!�!���d�fe�! tomadQs os depotmep.toj das dêste .)'uizo, no lugar do COG- 2,4-37.de 7 d lllarço de 1955, e �ItO. Eu,'_ <_as.) Ger?y dos d?s. os �on.fmantes, -o MiniS-I
costume, sobre o qual me

t 't d·t test�mu�has a;-roladas,
.

fim, tume, sobre 'o quál 'me re- Requer a V.
" cia .. s,e digne AnJOS, EscrIvao,' o datllogra- terlO PublIco( e por editais, reporto e dou fé..

cer os, es es por e I ais, dQS de Justificar a po'Sse e, c1t'ft�' r>ór'tn e dou �...
,

'�. ,(\ietermlnar �. ' tQ.m�dos'Os fei, confleri e subscrev1.· üis.) os interessados incertos ou., Data supra,
'

O Escrl·va-o.·
termos ,da presente ação, Sê- ' J:!��"'., ·� ..", ...l k_'

�·t
d

";1a ri mesma julgada proca-
dos o �inistério Pú�lico, o

.

Data �supra. < O"., sciilyã9�'� nw.s
"

:liiSteln1,l.i, Manoel G�rm!ma Gallege ,'< "
esc.onhec;idos, d,os term9ll da Ge!f''I�a!!1S A'l1os.

dente e eXPEldido Mandado
Patrimonio da Uniao, os Gercy' do.s Anjos. .

nhas
.

�baix
. ar!olé.das, a Juiz' de Direito. Esta confor" ,

.. '. "

-. -' '-.. 't ,.
'

t i
-,

- ' fim de qu�.. Ja Justificada me o original afixado na
,.

• .

que au or ze a

transcriçao'l
'

I' 'ã:'posse do'; 'uél'ente e em sede dêste Juizo, no lugar dt) •••••••••. .

pr�test�-se por tOdO�t'dOS ' ED ,ITA l "I s�guida, . nã,: tma do
'

Art. costume, sobre o qual me re- •••••
.

....
me os � prova perml 1_os, , Li- 455 do C.P.C:, cltaaos os con- porto e dou fé. ..!.

.

.••
em �irelto. Valor da Açao; JUIZO DE ..DIREITO DA nar sejam tomados os depoi- finantes dô �móvel bem como Data supra..- ••
- Cr$ 2.500,00. Nestes Ter� COMARCA DE TlJUCAS. mentos das testemunhas ar- o Ministério"Público' e o De- OEscrivão·· ••

mos, P. E. Defer�ment�. SÔ- roladas a fim de justifiéar a. leg,ádo do' DôRiüÜo da. União Gercy dos Anjos l· \
bre '?�. selos devld�s, lIa-se: Edital de citação, com o prg- posse"e,' citados o 'Ministé- .._-_._.-':"--.......,�.��-'"'...-�;...'---------:,..--_::_- : ..

. r195iflJUCasi 16) � iunho F de 20 de trinta dias, de ;inte'fes-. :t:io :RúbkieQI" os <lonfiantes, o � {'�}. '�.:.�, ..;t,�D:A': TENIS (LUB·E':. \
"_, .' p,p,.. ass s e::vam

. r_e� sad,os ausentes, incertos e Pãtrlffiônlo:. d�ii' t:rnião e OR "., �LJK : ..

ga.pant Em dita' petlçao 'desconh�cidos: interessátlQI:i. in-cértos, '.ê�têso.
.. . ..

,
fOI ex�rado"o seguinte des� I por editais, dos;: ��l'mos. ,.(\a Mês de Abril:- - !' :

P3;c!t0' -, A., como requeI. � .0 Doutor Manoel Carmo- presente ação, seja a· �sm:l. DIA 5 ��. domingo Baile InfaJit9-Juvtlnil, com ":. :
D�slgne-se .!empo e l<;lcal pa- I na Gallego, Juiz dê Direito procedente' e. ,,e�:pedidO Man-.

.�, "

'início às 16 horas. Sorteio de belissimos � :
ra a a:udlencia, �el.tas as da Úomarca de Tijucas, do dado 'dé transcrição. Protes-'� \, "-._�

:

nots. e llÜs. necessanas. El?, Estado de Santa Catarina, na ta-.se -por to.dos os meios de'
,premios à petizada..,,:; l

20Z6/58. �ass.>. M. _Car�op-a. forma da lei, etc. pr<}va permitidas em Direito.' ,_DIA; 11 .

- sábado - ºr�mdioàa Soirée. Homena- " •

Fel.ta a Justlficaçao fOI pro·· Valor da. ação:_ Cr$ . ...

-' _, ,

gem do Lira aos conYeriCióri�is.do Para- .; I? ..

fer�?a. a seguinte sentença: ,2,,500,90. \�estes 'Termos,'·P. n.Á., Rio Grande do Sul e Santa' Catarl·n"', '... n\

q'ue �Ara ....
- VIStOS,. etc: Ju�go por FAZ SABER aos que o pre-

<

E. Deferimento.�,-Sôbre:- os, se-
..

. ••••••••U
:'

�".� • •••••••senten9a a Justlficaçao retro, sente edital de citação, com lós devides, lia-seo:- Tijucas, I�
�c. :lotary Clube. Início às 23 horas. .

pr�cedlda neste�_ autos de o prazo de. trinta dias, de '28.' de iull'Io de; 1958; <Jt'p.
DIA 25 ,.,,- sábado - Buate da Colina, organizada

_

; "•••

Açao de l!s:ucaplao re�ueri- interessados ausentes, incer- ,('as.) Estêvam 1 Fregapán1. '( l' " pelo Departamento Social Feminino.
da por Teofllo Lichesckl, ,pa- tos e desconhecidos; virem ou "Em dita petição foi exarado Início, às 23 horas.
�a 9�e produ.za seus. �egals e dele conhecimento tiverem, o seguinte despacho:-" A., NOTA: E', ob.rigatória a apresentação .da CARTEI-
Jundlcos efeItos. Citem-se, que por parte de ANTONIO como requer. Designe-se tem
por mandado, os conf�ontan- MALCHESKI, lhe. foi dirigi- po e local para a audiência.

'RA SOCIAL, na' portaria" em tôdas as fes-
tes co�hecidos do lmovel; da a petição do teor seguin- Em 28-7-58. (as.) M. Carmo- tas do Clube.
p�r edItais, com o prazo d.e te:- "Exmo. sr, Dr. Juiz de na". Feita a justificação foi
trmta dias, a 5erem, publI- Di.reito da Comarca de Tiju- prOferida a seguinte senten·
cado.s uma ,:_ez no Diario. da caso _ Antônio Malicheski, ça:- "Vistos, et.c.Julgo por
Justl�a e tres �ezes no J<;lr·· brasileiro, maior, solteiro, sentença, para que produza
m�.l ,.0 Est!ldo , de FlOrI\l- agricultor, domicUiado e re- seus legais e Jurídicos efel
nopolIs,

.

os mteressados au- sidente nesta Comarca, por tos, a justificação retro, ·pro
s�nte�, mcertos e desconhe- seu procurador no fim a-s- ceda nestes àutos: a requeri
CIdos, pess5>a�mente, o Dt. sinado, vem dizer . e final- mento de Antônio Malches
Pr?motor PublIco ,d� comar" mente requerer a V. Excia. () ki. Citem-SE) por mandado, os
ca, e,. por precatorIa. a ser seguinte: _ 10) _ que é confrontantes conhecidos do'
e�pedlda pa�a o JUIZO de possuidor de um terreno com imóvel; por editais, com o
DIreito da 1 V�ra . da. Co' a área de 201.300 metros prazo de trinta dias, na for
marca de FlorIanopó.lIs, o qpadrados, situado á mar- ma determinada no § 1.0,
�nr . .Dt:legado d� .�ervlço do gem direito do Rio da Bôa do art. 455, do C.P.C., ps in-
a:trlmono da U�llao. Custas Esperança, cortado pela Es- interessados incert<;!s; pes

�fmal. P.R.I. TiJucas, 5 de trada "Rio Flôr" e por ou- soalme�te, o dr. representan�
bUlho de 1958. (ass) Manoel tra estrada sem denomina- te tl� Mihistério "Público; �és
D����� ��llego -;- Juiz de ção, localizada na

proximi-,
ta CIdade; e, por precatoria,

. par� que che- dade do rio, no lugar "'Pi- a ser'-expedida para'o Juizo
i ,�ute ao conheClmento dos nheiraI" distrito de Boi- de Direito da 1 a, Vara da

m eressados .,
.

, ,

sa aleg i
e �m�uem P03- teuxburgo, no município de Comarca de Florianópolis, o

dou ar.gnoranCla, man- São João Batista, nesta Co- sr. Delegado do. Serv!ço do

t 1 eXpedl� o �resente edi- marca, devidamente carac- Patrimônio da União. Custas

d� 3�� sera afIxado na se- terlzado no croquis anexo; afinal. P.R.I. Tijucas, 2'1 de

Clllst
es e Juizo, n� lugar �o medlndo 200,00 'metros 'de setembro de 1958. (as.) M.

bf �me, e, por ,cópia, pu- extensão a Leste e Oeste, Carmona Gallego - Juiz de

d�ca o UMA VEZ no Diário' por 1.006,50 metros ao Nor- 'l9.ireito:', E"para que chegue
. Julstiça e TR:t!:S VEZES no te e ao Sul confrontando ao ao conhecimento dos interes

��!�� "�EstadQ", de Flo- Oeste com d alúdido rio Bôa sado� e �inguem possa ale
nestaP��lS. Dado.� passado Esperança, que o separa de gar 19norancia, mandou ex

vinte e ��de �� T�ucas! aos terras de Paulo Marqui; a pedir o presente edital que

julho do a�� �s oilmes de Leste com, um travessão que se�á afixado na sede dêste

centos e cin
em, nove- o divide de' terras de Vicen- JUlZ.:), no lugar d.o costume,

Eu (ass) Ge��;n�a ��to. te Krichinski; ao Norte com e, por cópia, publicadO UMA

Es6rivão, o datilOgr��ei c��� terras de José �ota Julor � VEZ no Diário. da JustiÇa., e
feri e subscrevi. (ass)

,

Ma.
ao Sul com dItas de Jose TREZ V�ZEs ....no J�rn�l O

!toeI Carmona GaU Mota; 2°) - que o Suplican- ESTADO, de Florlanopolis.
Juiz de Direito. Está ���fo.r,. te] por si e �eu antecessol'; Dado e I?�.ssado nesta. cida
me o original afixado na.

ha �O anos v�m ocupando,e de·. de .TIJucas, ,aos vmte e

sede dêste Juizo, no. lugar do cultIvando inmtl'lrruptamen-:; nove dIas �o me� de setem

costume, sobre ,o quál me
te o imóvel qescrit�,. ·�C01Q.· brod? anode mIl �oyescen-

reporto e 'dou f' posse miJ;lsa,. e pacl1'lca .

e tos ...e cincoênta e '?lt�1 Eq,
Dát

e.
_

. "an�mus' 'domini", e s�m ,(as�r Gerey dos anJos, Escn,
'oer

adsupra.. O Escrivao. qualquer oposição de ou- vão, o datilografei, conferi e
CY, os An10s. trem; 30) _ qu�, <.iesejando subscrevi. (as.) M. C�rmona

C O N F E CI ONA _ S E
o Suplicante :legj.,tlJnar '�sua Gallego - Juiz de. I.

DiJleito.
posse nos terníos dos Arts. Esta conforme o orrgmal afi�

C H A V E S 550 e 552 do Código Civil, xado na�sede dêste Juizo, no
.

,
com a sua redação alterada lugar 90' ço�tY:�:e,' sôbre J)':
pela Lei nO 2.437, c!e '1 dA3 qual me reporto e' dlllu fé.
março de, 1955, REQUERi ..a Data supra.. Q_ Escrivão.
V. Exaia. se digne determi- Gercy ll9s AMos '

A ' p ,A R T A ,M E N TO,":
Aluga-i� á rua S. José, N. 573, penultimo ponfo da

linha CANTO - ESTREITO. Prédio novo. Sóntente ,para
çasal sem filhos. Todos os requesitos. Exige-se contrato,
com preço, módico. Tratar -' pelo telefone 2094 com

ARIE'L. período da manhã

(A S,·A A P A R T A ,M E N TO· " �,

Aluga-se ver -e tratar à rU,a Felipe
Schmidt n.,'.1:62

AVISO: TOMBOLA' TRANSFERIDA
Em virtude do cancelamento da extração da Loteria Federal

sábado último, ll1a 28 de março, - a Sociedade de Amparo
aos Tuberóulosos de Santa Catarina, avisa que foi transferida

a TOMBOLA para o dia 1,0 de abril p. vindouro (quarta fel�a),

T.A P E T E S
&rande' sortimen-t,p de tapete3 SISAL e LÃ acaoa Oe

receber à .easa Laudares rúa Deodoro 15 - telefone
3820 - Ptêços especials•.

'
•

Casa no Centro da Cidade� Vende-S8
Ter,reul) Q�, e�9.uina, com frente para a Praça Ge-

'tq.Jio ;Var�s. �ratll(r no iEscritório de Advocacia e Pro- Argemiro 'Berto da SIlv"e�.�a-, );.:'rt'::�..�"
j'

elilraderia ,<
. ,,'

"

.

',,' ", "

"
•

'"
'

"'."
Éliseu' Agul�r

,
•• . ,.,"" e, \"",

•• i , "

"Das 8<11g '12. é das 13,30 �à 18 hQ'rgã. Ru�. TraJitllo, 29
.

\ ',. \
- e

2:'0 andar -salaI. '",
,Aurea Cardoso siivelr�t': .� �< .,::Nl!i.r�,costa'<Ag1ilar

" \� ..

participam aos pa.��te� e 'antigos ° nolyado de seus filhos
....

•• + � - •

�' . .L:-.� U
.

Um. apartamento

G A - S'_ E AUirEA e ,EIiIZEU
com todo conforto.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•

BE.M (A·RO P,'Ã·G-OU O. P.ARA'G·UAI, A fGN·QUISlA DO TEN.JO INAUGURAL: 411:
COM TRES,TENTOS"OEiPELE E UM D'E VIL�lBA (CONTRA), A 'SELEÇA{lBRASILEJRA,"CUMPRINOO BRILHANTE ATUA'ÇAO CONTRA OS PARA-',
'GUAIOS QUE INICIA,RAM A CONTAGE,M, LEVOU A ·MELHOR NO JOGO EFETUADO':OOMINGO À NOITE, PELO SUL-AMERlICANO, MANTENDO-·
SE INVICTA E FICANDO A OQIS PASSeS 0.0 TíTULO '.cONTINENTAL DE fUTEBOL. o QUADRO BRASILEIRO FOI ESTE: GI LMAR; OdALMA SAN-

,q TOS, ·BElINI E CORONEL; DÉCIO ESTEVES E FORMlGA; GAR'RINCHA (DORVAl), 0101, PAULINHO, PELE E CH1NEZINHO .

. -

8 Plor ianépolís, Terça, feira, 31 de Março de 1959

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------�----�----------------

Repetiu 'o. �Iube tubaioriense 9 feito d'o ano passado, desta vez encontrando �lim. (.arlos Reriaux mais valente ·e decidid� Entusia��o-e'
fibra, .

a�lJIa.s,� do H�rcíliô�uz - Demonstrou o Carlos Renaux a maior calegoria do seu"onze",.mas a';sorle lhe foi madastra -, (�m allos
" baixos o' dese�mpenho do árbil'ro paulista Francisco Moreno - Validado um tenfo considerado irregular· dos ca,mpeões - Teiieirinhat
'Pelruski expulso de 'campo,-havendo dúvidas ,quanlo ao atêrlo da'�Jlunição do� primeiro·-'t x'1 no ··primeiro tempo, com gols de Pelruski

�

e Vltoldo - Luizinho e:"Belinho completaram o marcador na fase .final--Apreciação·Jndividual .: Quadros - A Crônica. escrita triu'nfou na
'. :'pre�minar sôbr� os da(rônic'r f�·a.da - Arrecadação surpreendenle: CRS 160.090rOO�

�-
. � ---------------------------=----.------------------------------�-------

e-m dois grupos: os contra e os a que Jogador algum, mesmo o ca;

favor. para uns a vitória do Her_ pitão do tíme, não tem o direito

eílio Luz foi merecida. para outro de insurgir_se contra decisões dos

',0 triunfo dos sullnos foi produto ,âirigentes das partidas. Fala-se'

da sorte'. .A atuação do árbitro que não houve da parte de ·Tei

paulista para uns" fol calamitosa: xeírtnha protesto algum cont-a a

--

"'-HERCILIO ,'LUZ, ·BI·CAMPEAO. I

mingo.

caíuva, 'na ensolarada tarde de do:, -O fato é que o Hel'êiuo_Luz é o

bi-campeão catarinense de' 58, -"ti-a 5 a b a t i n a" � "..
r.

•
"

.
. . .; .': '. tulo que, queiram ou não queiram

f�IGUEIRENSE'3 X A::tltf.ETICO.2 :::::�::::":����:��:� �:�::"::::::::::�:;:
1" '.IJI 'I" d

I,

I
.'

I
,.-

b .I '.'

':1';" I'
,I .'

b
-' bém vamos dizer que.. o quadro de pois, Hercíllo Luz Futebol Ólube.'

U O_U/ O AI 'e ICO
'.

e Igua para Igu'a, mas-ata' ou s.uperauo pe, o:;�: tl�egro que. -reagiu em 'na Brusque rearírmoü � Sllã:" categoria" c1egítimo, campeão do' certame de
M. a " , .,

'''..
•

" " •.•
-

'.. .
• superior, mas que 'teve contra Si'

-fase complemenlar pa'rá enconlrar o caminllct'da .vitófla:;-: '�Julibho,� ádio'Nelson,�Sílyio ellodri- o �ato;: ch�nce.,·
.

Ta�bé� vamos ; - PETRUSKI INICIA �

gues, os�ma�eadores, p·:êí.a ordem - Nilson, figu"e, a.esl,.â,ci��,.<-.,,' ;�'� 'ní� '1 �:' e_:,.�" r.iJnem
.

de,,,,,,,...�.,�r",J,.,Qn D,e- ::�,�:t�::�:t���1��;��;:�-;:,:ã��:t�1�· �ª��OC�.��i�:�� o primei-
,

. " ��. ....; "".' �"t . P.
� ,.e '-, ;0 :Fl;erCl�.���l'Z es:t'e,-: '11'0 a \en!,��' . 'lln campo, vindo mí

, r_

I -.
. ÍtHt,�.I·a'�.' Na pr�·ell·lIdnar lam�e'·'-m�,.)..,.'.e·.�,�-c�;·.e·�o�I·'" .. <_ .• �'.,-Ó,', .::v"., •• i4!�.',

..

·.->.., '·.'x 1., ii ;

.""L,'� '�,.',. -

ve ,u�mr. lan�:bem-:..g,uperior. 'iI4�tnutJils·dep�i� <f.conJuntoirrUllq\reU_:Y
ntdf. nu III 11_ n

_

rUIJ,r
."'""�.,

.J]j'j ....
.

.muttosrmodos d�'ve*c�r uma ll\J;a.; "se, ihibGª_ s'ão delirantemente

O choque de sabado último no

l�el1ceu
o Figueirense -porque merecido gol ·que.d.ese')npatc;íu á .e. um -';.!l!'l!!

."

,nÚi .;�ro 4e_ reclama_ .eleva para .dets o "',escore, por in- O modo com?,t) f'!lrmpe� de Tu�� �V;CrO�ãdÕ� pel.ÍI assistencia. Na
estádto da' l'Ua Bocaiuva, entre teve ."mais �'chance", eis a. ver , porfia, ';._:;;' .ções ·.do� jO;�d�\e "". :1:oi â n�ta termédi�' de Oládio" com um pe., barão,' "agora laureado bí-cam., �rbitragen;. ''F�ancisco Moreno au_'
Figueire�e e Atléti_,?o. d�Ye- ter dade ,

' ° jogo, s� não fo'l. élos.)néih'b'res, :·desto�nttl�;'dó,.,��'�
.,

�;:�M;urta .con_ Íotaçq forte que apat_lhou despre- peão do' Es�a'do,- Picí�.ser. conside�" 'xHiado ÍJo� Gerson Demaria � sal�
deixado muita gt;nte contrariada No primeirq, t�mpo dominou também não f<:lf""c;ios,,:�l��ês dó, fusãp EroY?,eou, .S'!�cirla; tan,.. venido' -o 'g\lal:da-val"s Nilson. ràdo pr�;ic_o\. p?i� �ão é Só ,com v!Mior Lemés dos Santos. 0, "toss"

/·com o result.ado de'3 x 2, favorá" téc.nica e territorialmente o' Atlé_ cel'taine "Relâmpago"; 1\f-uitó' a1'- tÔ.,.Ú9 nj'iIl!éi;ró,*,QlP-O,"D.,O. J;�gundo .Nelsón, aos 34 m_iimtos. quasi do "técnica apurada'· que· se vence uma .

, . ...- "." sar�Jãvorável ao Carlos Renaux,
vel ao campeão, quando um em_ tico, mas o que conseguiu foi 'um dor e c�mbativldade, Ü�'" pa.r.tii,' dos tr�po�, embora :�;l�s declS.'ões nãO meio do campo; riá cobrança ue batalha._à-.atb't�ràg�m, �� não cor

_

.

• • ., >
• E' i!liciaua a luta Ós mi'-

pate representaria um prêmio aos marcad,or 'igual, se.ndo os

tentosl2,2
foot-bal1ers,. c.?m.�.'n.!io.�, p.. OUCl:lS," ti;essem

..
·de, '��?f algU,m._. 'in.fl,u.idO

uma falta, fez I!vânçar em demasia resPollde;;·"dé· '�G:ctoj :t"m��� não
,
.' �..

.. .. ,., "uto� iniCial�, pettencem: ao Garl�f<
tl:Ulo!ores que: suaram a camisa do alvi_preto, conquistados ·com Jogadas de relevo. Algumas defe_ na cOl;lta.g.ep.1 •.. ,c�,' "

o "goleiro Dj-a1má e o resultado foi decepcionou.. 'O' fato, é que todos R
.

.

.
.

.

�
.

,

enaux 'qu!õi�'\!ai ·ao ataque várias
�omo nunea por um resultado d:ois pelotaçps' feUzes que ap"nha_ sas· de vulto de Nilson e .DJalma,' O I?riníeito gol} teve como autor o que se viu:· "frango" do arquei- se esfOl'çaram, dando o que estava

vezes, encontrando. firme a reta
'ram despl:evenida a defll.sa tri1:o_ princiPalment� dO' def-:;n;r';.,�tl€ti-· :Julinll0\ aos 2Q\�i)lutoS. Escanteio 1'0 e gol atleticano. • ao alCanée' para o" real, brilho da

. __ -.'
-

"'f' ,..., - guard�" �ercilis1;,i: Bateria defende
Na-O vai nisso desmerecimento 1101'. O que s.alvou o Figueirense cano que foi a maior figura'" ��. �ontra :;; AiiIétie� é cobraclo pai'

I
Aos 43 minutos ataca o Atlético conterid,.. a.,·,."} �penas dois elementos

1 bem .uql pelQtaço de petr.uski e a

algum à conduta 'do. quadro 'al�i- !�i 'a ..pronta recuperação de seus campo, fazendo .valer o i�gÍ-�SSO--P'à� Jacó' qtié'- envia .al; pelota' ri �ulinho ,0 Julinlio comete faul em Nelson. merecem ce�silras: os, atacantes se_g�ulr' um "pétarçio" de Teixeirl•.

negl'o diante de um adversário valores na etapa COmplementar" go .. A falta de energia; dê árbrtlJlY que: en?o�tra.p;��dã a'. def;sa art_ p��ne.o ái'bitro'a fa��a do aJ;a'cantÊl Teixeiri<n�a.}- Petr!-lski, que, ex_ 'nHa, obriga Bateria ,--a bela 1n_
ardoroso qU_!l g):leria manter_se na quando todo_s.�trosando�se as mll Gerson Demaria que- com�çou-ame�( versárf.a' e sem hesitaçâo". atira e

l'
e o mesmo NelSon encarrega_se .ãa perimentados-como sempre .·foram tel'v'''enç-o '.' i I t d'.

- .

" >.. <,
-

I
,.' ,

' "
. '. a, pore� parc a , eu o

ponta ao. lado do AvaL derruban- maravilhas, passaram da defensi" çandó todo mundo #\de�'e;pulsão' e marca:i,l x �' I'
" sua cobrança, tendo o_,'oportunista em lutit_s de envergadura, �nten.:.' �iiviado Pi�t� que ·mandou a bola

40 um qUadro' sábidamente, forte. va para a ofensTva ·e' tiveram o, .-á.éàbo.u 'Per.mitinil� b ',jO�� .brusc� AOS'�6 mlnut'*l'
.

o Figueirense (Cont. na 7 a página) deram. que pódem protestar 'contra !J'l'a l�.ll· p',. f i'
.

.
, .

' ..... '. �.
.

c,.
. ,_ .; u ge. rossegue na o ens va

-----......---_.--:-----------:----:-__.�----..,---------------=---.....--...,.---:---- ..---.:---.-.---_;;;ê-------f;_.----------'----------""":----�---,....------.'"'""l:_'--..,--__:'--�.---'" o Cal:los Rena1,lx. E�forços são de-
. -'. '"
senvolv-idos pelos defensores· do

A grande mole hUmana que dO-

mingo superlotou a nossa .prmcí ,

pal praça esportiva esteve dividida

.•
' ...•. ,.
.,

�

para outros bôa.

para o repórter não é 'nada fácil
<,

dar a sua opinião _sôbre o que- se
desenrolou no estád.�o da rua Bo,.

N

compensador aos seus esfôrços.

-"'"

�.�":.������
É comum ve,.se um mOfO de

. LINCOLN il:mto o essas ferramentas
e in·strumenfOs... porque, asse
é o cigarro �O$ que se concen.fram
no trabalho ... o ciaarr'. iguàl,' '

em todos os �açQJ, .. "'fi) prazeI
que animo, tOl1fas QI 4iaI, O 'riflno
de sua atividQcr..

...

..

as -decísaes do árbitrC). que Já. no

pré�io anterior. também' vencido

pelos sulinos, deixou bem claro

decisão do árbitro e que tudo foi
J'or3ado pelo cérebro do "reter�e'�
Em qúem-jacredttar ?

São coisas do futebol.

" clube sulino PJLra acertar 9 time,

p que não .conseguem.' Continua �
.lnvestindo o Carlos Renallx IÍ\U;'
dá .a impl'e"são de que será o ven.':.
ceêol' dR' rCfliega. Aos 23 minutos

T�ixeil'inha centra a petrusl,i que

de posse da pelota avança: perse_

Juido
.

de perto por Rato., Sai 'do

Ilrco Bateria com o fito de saltai'
" a<:lS pés de Petruski, o qual, maIs

IlgeirJ consegue dar o chute final

. ,,-gue ,'lai . ter as redes. Estava ina;u_
..t g;(ífsdo o marctldor. pouco depois. °

',méf.:.-<m PetrusH, muna' "bicicle_

.. t.a�' obl...�ga, Batel'ia a exeCl1tar um

��a1t0 Sél,s§�-ql�al, �andand() 'â. pe;.
lótn a; cj;lt.né�;' que foi batido sem
'_ -)j.' _;L _;'

••

'tC,_suU",do;' >,
J. • .�.lO."t 1;' ,,""'''-;

�

_�<i - T
cr

•• :.. _., YITO.LDO'-, EM'PA:TA
,_ ;< ,.� '".

r"'•

..;;_..;_;-'�'-: ';_'':<.. ,:"
.

Qs �_;mlhl<;>S (J!?njJHuam' at.i.,landq_
mr.!; 'com 05- desacerfos em suas

Unll.;s, mas "m,eSlTIll; a�sim lut.am

com ardor e combatividade. bus_
cando suprir. as �ficiéncias' téc-

'llicas. Manobram co�'e'teganpla
7eixelrinha e Agenor,

obrigando os 'da retagulÍ<!'da herci_

lista _a um esforço"maior .. petrusk'i
ehtlta e a b.ola sai pelOs tundas.

,O més1iici. fí�õntece com Teixelri_
.

nha'.e ó �{llk�o Petru�kl que não
,>", ,.

está eqm .muita sorte. nós arremes-I'

soS: de: regular distancia. Aos 40

minutos falta sem graVidade den-

;-

.a grande área. Ordena o árbitro'

."""'...... ...,•. 1 titp,

_'\: ::_
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Flol'ianõpolis, Terta feira, 31 de Março' de ,1959
�---------------*-----------------------------------

(amJ)iao I 3x1
tancía, poís -da' .

extrema Wald1r o 'z�;iro ;central. Multo, empe- taro Regular sua conduta.

atirou, provocando séria confusão nhado_.; O �elhor da retagUi\rda. VICENTE - Andóu marcando

frente a met� de Mossíman, do que PIN;TO - Ree,blUtou-se ampla.-

�
•••••• s, f

�"làz
..

o jogo prossegue," agora com

equlllbrio, Já que o Herclllo Luz,

com novas energias ,resultantes da

satisfação do gol ,de Luizlnho,
sente-se agora com inala dísposí.,

ção CIo que n:u�ca d� 'consolidar a

v.!tórla" 'o que acontepe'llos 18 mí ,

nutos." Ataca o Hllrcílio Luz e

Waldir escapa impedido, fazendo

'HercUio , Bi ••
(Cont. da 6,." págin;\)

lse
destaca�!lm- foram DJ"alma {ape-

Slilvlo aproveitado bem um,a. ,11g��_ sar, do :"fra'i:tgO"), Waldir, Trilha,
ra confusão frente a m!!tlt de OSI11", .,Jul1nho e Rodrigues. no

Djaima' para vencer a perícía do vencedor, 'e Nllson (o melhor em
, golel�o' alVI_P!;Í;O: 2 x 2. O,� mesm!? ca,mpo), Ciro, Valdo, ,Nelson, SII

Silvio, aos 44 minutos, perde uma' via e El'llesto, no venc1?-o.
oportUnidade �

prectosa, atirando Os quadros atuaram assim cons-

multo alto, de uma distancia de tttuídos:
.

-r

(Cont. da' 6.a página)
te Waldir e a bala vai de encontro

ao travessão, sobrando para Vitol_
do que, bem colocado, não hesita

e atira, tendo a pelota batido na

trave antes de encontrar o camí.,

nho das redes. Encerra_se o ,prI_
meiro tempo: 1 x 1.

tos verifica_se nO,vã falta de Afon_'
sinho em Waldir, porrJ:Il de' fara
da área. Houve_se o a�1to do juiz.
Adir encarrega_se de �ob�á-la e o

,

faz 'com grande. vlole1cia, 'indo a

pelota de encontro 'ao travessão
sendo na volta cabecel\Sla por Lui
zinho que assim 'desempata a par;

tida.

7

se aprovettou Betlnho para atirar. mente da sua má condnta do pré_

" apelando de ac(\rdo com as suas

all.tidões reais.

IJ vencer o arqueiro brusquense, 110 anterior. Um dos fortes aU_ Censurável sua conduta,

.

com um tento ,de bela reítura; 'o cerces da retagu,arda hercil1sta. a:rós o prél1o, quando tentou agre-
ultimo do, campeonato. pouco de

, APIR � "continua sendo Um dir o árbitro.
pols o arco herciliSta é salvo como ttos' melhores do conjunto. ,Joga PEJ-REIRINHA - Lutou multo

por milagre. Lui:i:lnho Mira na. para 'o quadro. E' jogador, que não 'na fase Inicial, vindo a baixar bas_
dois metros, do arco. Djalma;FIGUEIRENSE

LUIZINHO DESEMPATA
É reiniciada a 'luta, após os dE1z

minutos permítfdos para o descan ,

so dos jogadores. Não se altera o

,- O!itl1,.'Wal:d�r e Fausto NUton;O tento da vitória assínatou,o
Trilha e Anlel; Wilson, Jul!nho,

Rodrigues em bonita ..cabeçada,
,

.

".

ROdrigües, Oládio e Jacó
recebendo excelente c � cent-re . de' .

.,

Wils�n. O arqueiro Nilson saltou �T�É'fICO - Nilson; Alcides,
Vaidi> e_Ciro; Hamilton e Nelson;

e
'

�onseguiu tocar o balão, !>ep1 JOC!lUlnha: Alípio, Sllvl0, Emestocontudo "e,vitaJ' que o couro fpsse
e:Vaalnho,

ao tunda daa- l'êdes, No, final da

,rreU�nl\r (Aspirantes): 3 x 1,

trave. Aos 26 minutos Teixelrinha
,
BETINHO· ENCERRA A

CONTAGEM
é expulso da cancha. O mesmo

sucede Cam' petruski minutos de_

poís ficando o quadro reduzido pa_
ra nove homens. Mas mesmo assim

o Carl0f\ Renaux consegue dominar

t�lllcamente seu antagOnista: FI-
, ...."

naI!zando'o encontro: 3 a 1, pró

Hercilio Luz.
pugna; duas'ma'ravUhbllas' 'inter_

, pró�Flguelrense. '

venções de �iÍson consclídaram ,

panorama da pugna. Continua me.

lhor o Carlos Renaux.'. Novos es

forços dos tubaronenses- para acer

tar 'àS suas 'u�as, o que conse-.
guem aos' poucos. Registre-se um

faul de Afonsinho dentro da área

foi
..

-:--., _, \ perígõsa e, portanto" falta máxima
contra os bruaquenses, falta essa

no coma a ,f�
refréga.

NãO" podemos di.zer que houve
- .,

,um Só ele�ento que atuou �al'.,
Todos se esforçaram. Os que mais'

domínante da ..-.:r Ua.;m€G':&õ
U�i

�'�VQO.A.DO -

, .••• ·Vttor-ii.l.nl... q
·"ÔD:"'.48i-'

APRE<;IAÇÃO INDIV_IDUAL
BATERIA � Firme o guarda.,

que O· árbitro deixou passar. ,Forte o bandcirinha chamar a atenção valas bl-campeão. Tem classe e

pelotaço de Teixeirlnha é bem' de , \ do árbitro que deixa passar esse I arrojo. Convenceu.
fendido por Bateria, AOS' 9 mim-!_ detalhe que teve, a�mal()r Impor_ RATO - Tevé bom desempenho

't
t
"

(

'a
se "

.'

.�.

ao comprar a rua

nova roupa RENNER
receberá, como brinde espe,cíal,

, um má:ra.·o1hoso conjunto de ..

po'!'ce/and RENNER para cafezinho-J � .

Tome: nota: j.o

�, Teci,dos de "ia'bi-j'�açâo própria, de
pl,J_rb nnho ou, de, pldr:9, lã;.:'

,* Côt'ê's Hrr:nes � fndesp"ot�veis.
• Tecídos pré-er;cÓ"lhÍ:dqS.� ,

* Esmerado acabamento. e apresentação

A_._"::"

�em-pre.. nova.

...E UM BRINDE ESPECIAL DA _PÁSCOA I

conhece' '0, fracasso. Jogador sem.,
"

tante de produção na etapa com;

plementar. Mesmo assim agraciou

pelos suas jogadas individuais.

BADll-mO - Fot....apenas ele-

pre útil.
PAR�E'USe - Foi -suplantado

várias vezes Pela cla§se de TeixeÍ-
,inha e Pétrusk1. mas 'em nenhum 'nlento de ligação. Nenhuma. vez

instante do embate desanimou. o �Imofl ameaçar a cidadela oon ,

Multo lutador. trárl�. Não passou de regular,
ERNANI - Com altos e baixos. PETRUSKI - O mel)lor homem

Marcou ,mal, porém sempre pro;

CUl'ÇlU , cooperar.
,.

.-

em' campo enquanto nele perma;.,

neceu. .Muito operoso e técnfcõ.

M:�rcou' o l1:nico tento dos brus;VITOLDO � Iniciou a contagem

para os seus, com uma jogada quenses e se não fosse a falta de

oportuna, bem revelando o joga.. chance outros tentos teria eonsíg.,

do.r prectso que é:, 'Bo,a conduta; .nado,
apesar de pouco apoiado pelos com,� 'rEIXEIRINHA - Bom o de-

panheiros. . .semperiho do veterano cracj, que

'LUIZINHO .,- Indlscutl:velmen- rot 'o elemento que mais trabalbo
te o melhor jogador do quadro deu a g(!fésa 'contrária. .sua ex_

campeão n� 'tarde dc dOmingo. Es� pulsão P9UCO ajltes' de petruskl
forçado, preciso, técnico, Lutzl- repl'esentou ao Carlos Renaux o

nho, além 'de tOdas essas q�andà.-, "deuJl,.' a?,ç título d,,' 1\8.
des, assinIllou um gol de cabeça, AGEN"QR - Não foi o mesmo

justam�ntê.,o do desempate. das 'veiz'es anteriOres,," Muito Indi_

BETL'lHO Não fez uma vldual1sta.

grande partida, mas também não� ,

� . -,

decep,cloÍlou. Esforçou_se bastante' Ali.81m form'al'am, as duas equipes:
e foi autor do gol mais bonito da .HERCILIO LUZ Batel'la;
tarde. Rl!<to e pinto; Adir, pnrafuso e

WALDIR ....::llempre um elemen_ Emanl; Vltoldo, LUlzlnho, Beti�
to corajoso. e lutadol'. çonvellceu: nho" Waldir e De Lucas.

OS ,QUADROS

cómo na partida ·anterior.
"

DE LUCAS "�, Correu multo

'pela ':Canchf' e palIto' produzl.j.l, To_
davia' se�pre, procul'ou correspó,n_
del'

M0,S�NN - Poucas 'vezes
I

fpi cllâmado ·a empregar_se a fUl�"
do" Fez duas defesas de vuI,to, mas

'9ARLOS RENAtJX Mossi-

mann';" Afo�nho 'e Balão; 'resou

r;, Sarda e Vicente; perelrlnha,

Ba!llnho; Petruskl,' Telxelrlnha e

A-genor·
t

-� ARBITRAGEM
• Com altos, e b,alxos o trabalho

(lo; sr. ,Francisco, Moreno, Teve

t,alhou ,no chute de Adir que foi 'erros, �dols dós' qu!\ls clanzorosGs,

de encontro" ao travessão pfi.ra na T'odàvla réafirmou' uma vez mais

volta 1l'- ter à cabeça de LUizinh! ,se� um,' j\l1z, enérgiCO, porém por
'

ii em' �e;uida às redes. Com alto� vae.Íl Irrlt!Wte, o que obriga a

e baixos. multas 'jogadpres ;; não aturá-lo,
... '_ . :I-

AFONSINHO Teve um Pr!1 'COm!) dev.em tel' ..stdo os Gasos dos

melro tempo magnífiCO. Na fase

f.lna! claudicou um pouco.
", .

BAIÃO- ',_ Bom o desempenho

dois ,jogadpres .expul�s.
" '

PíIb.l':LiI,M.fNAR E REN'DA

A pl!.rtldÍt preliminar" entre. 08
da 'zagueiro esquerdo. Marcou, bem qua.dÍ<!;ts-. dar Imprensa escrita e fao:
VltOldO. ,I 1'118\ 'f()� vencida 'pel'9� prlmelro pe..

"" ,.::rjlEt.g�",,�.)'I.j�.i���SJ?22,��.,�, la') esÇ�re. jle- 3 a2,
,

médio, ''êôiored�t. "mâis .�lJlia"vez,. surpreen,<filu '0' díoviíliento da�

Jogador de .grande fibra. .btlheterla:- CR$ 160 ...090,00, re�

SA:.RD� B1.:lScan sempre acer.t. caril absolut& em santa Catarina,

cRmlRl)i 1.:' í�:.1) O
Tendo por local o gramalC Dima'r, Carminaty, Gerty, e

do dó Ahrigo de Me�o!e� :fij��: "

o,. • ,

jQgru:am_sabado com mlclo, Na .p,e, ;mlt�ar vit:)l'la
. as l&,·hor,as as equipes dl'l tamhem' d', eqUipe su.p'e,:tte
ClnJZEIRO x'FORD num Ijo, Cruzeiro por 5,x 2 êorn
'Pl'('UO que agradou plena... g�l!<, !4arcl\ ios .por Almir 3,
rnante a ass;Ístencia presen- O1'a\1.10,.e Matlnho.
te a cancha doS eucaliptos. :Os suplentes jogaram e vel1�
.A equipe Cruzeirista fazen- 'c.eram com- Jair. Miro e Lou
do uma. exibiç�o de gala, 'ri�ho, e L!liz, 1W.lson e.

consegUIa ,dommar ampla.'" Bruna, Almir, Telmo, Ora
nWI!te seu adversario, só via, Marinho e Rafael. ,.
nili) ann>liando o marcador Portanto continu� n Cru
ero virfude da má pontaria zeiro a brilhar no setor var
ei", �eus a'lantes. zeano de flos�a c�pit�l, ga-
, O I:!nicoPQ!nto d� ��CO�l- n�ando. d� .logo, a Jogo à
tro fOI asslnufado P9t' m,te:r-: .sl1l!patUt dos a�eptos d� fn
lnedio, do mel1\' 'direita Dil- tebol '-menor em :qOgS'�,. ��1�
.mar; qúa..'1do- maior ,se fl!zin ra; '",'

c, ':, :)?f •

'I-en:j·1' a p_'e.'I!'ão dos com["n:- ',A essa,�aPâz}��a,:d,o�,��lr
da_dos ,de Ç(!l ty. " r.o"ua ,p�á:In1Jâ" 9.s n<?��,� pa-
O Cruzeiro foi'mou' com- rabens, -,e" ,que ,C(}ntlnU�nt ao

W�l·mir. JO&O -.., Chinés e Iq:t�r, pp'!'»- m�i.� 'bri'n,lõ, do
Gerecino (Mazillho) ,Ferraz, es?;>orte:-ret f.l�Qan<ipoh.tano.
e W.a.tteri1'a�.:...(Geuino),

" '. Cf,.ek

OS (A,MPEÕES CAllRINÊNSES
,

DE, FUlE_at,
,- .'. . � .

·Damos abaixQ, a títu,lo' de . curiosiQ.'ad,e,
dus Canlpéonat'ós Catarinen!3(!� clEi, F�tebol e

dores, deSde a,.institujção do certàm�:,' >,

1927 ..- 'ÁvaL
!928 "

1929 Caxias (,Jciinvile) ,

1930 Avaí .

UI31 Laura Muller, (ItajaQ
1932 Figueirense
1933 Não foi realizado
1934 Clube Atiético Ca-fatJ!lense
::'935 Fig1,leil'�ns.e
1936 - "

/] 937 -..,..
"

1938 ,�, ,Cip (Itajaf)
1939:.-:;:;- Fígueil'ense
J940 ll}iranga (São FrancilJco)
1941 Figueirense
J942. Avaí
194'3�.;__ "

194.4 �, "

1945 -'- "

',<

8,. relação
seu v�nce-

··''''�.i�

/

"

1946
i947
j,948

_'<:949
1950
:�51
1952
1953
1954

Não foi realizado
Américl', (Joinvilé)

" "

G. E. OlímpiM (Blumenau)
O. A. C. Ren·áu� (Brusqu'e)'"
América (Joinvi,le)

,

" u

c, A, C. Renaux (Brusque)
Caxias ,(Joinvile)

" "

C.A. Operário (Joinvile)
(Tubarão)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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nos Prontós
" dos Mt talúrgícos, o mais nu-

Cr$ 4 biliões inverleu"a Generalf!tQlors do 'Brasil no, gigantesco contílí1f.o industrial, o maior; no ...

�itoe: !:���:c��;;di�in-, �f�s�u�e /�!���1�, i;!V�
,

,
'

' I
-.'

gênero, �,.."�,, _ê�,hôje-na,.Améri ta ta._�

*

:::;:, (t:�e���n�:ção: :::��:��!o:���i�:;�iF�
A General' Motors 'do Brasil,. A, FA!in'údl\.""�DE/S: JOSE' ,. máquinas formam um 'grupo Inte� Úma cidade de"120,OOO

habltan_,
nel na extençgo de 7 quilômetros, A U.D.N.,_EM '60, APRESEN- Fed�ração.

Inaugurou recentemente," em .São'
-

A, f�b1-{(l,�� �,e> Sfió,'ió�é <iO,s,�eam�� ',lifado p'ara a fabrlcaç,!:a�:,i'-ep'etltlva, tes poderia 'ser Ilumlnad,à pelos cru�ando a fábrica em tôdas d,,I_ TARA CANDIDATO CONCI- O nome do dr..Bender con-
José dos CampoS',' S, paulo, o '!las, está .entre '$, Paulo' e RIQ de ,em série, de peças fundld.!1s. Sua transrormaderes Instalados na Fá- reçoes, conduzindo água, luz ar • LIA'i'óRIO ta, 'sobretudo, com a símpa-
maior centro de prodllçãQ automo.; Jane1ro" 1l1.geaéIâ' jrela Via P..v:�i_ ,l:8rpacldade,' :quç átualmente é de brlca da Generál Mótors em São condicionado, etc .. E ainda outras Para a Prefeitura em 60 a tia dos industriais udenistas
'blllstlca, da A.mérlca' do', Sul,' des; dente, IÍutr� e" pela E,lF.. ,'C:entral' 12,5 motores por> hera, pode ser JOsé. Já nô segundo ano de run, maís, jogadas na ampla á�ea de 1'0 U.D.N. já tem deis candida- em geral e, particularmente,
tlnado a faJ:iricar 'I

50 mil motorés do masn. Sua área cô'ftlt�ulda to. '(lupllcada, sew aumento de tamá., cíonamentó.io consumo anual de alqueires do Imponente parque tOS. Um -Paulinho e um Pe- com o' dr sr. Henrique Meyer
-Chevrolet anualmente. Màls de' 500 tal sobe a 61-000 m2, ,:lriçlulndO os nno do prédio,' com a simples eletricidade subirá' a 20 milhões Industrial. drinho.

.

Jr. Vale dizer, tem uma
convldadoíl"asslstlrázp. à "ímponerrte prédios da fÚb,dIÇãO e cjIÍ ustna., Instalação de remos, 'elétrlc9s adL de Kw/Horã, O conjunto foi ím, KUBITSCHEK E LÚ(:IO MEIRA ,O dr. Paulo Konder, Bor- grande fôrça a seu lfl,do.
Inauguração, presidida pelo Pre- ,gem de 'meteres. escrlj;órlos,' res; clonais e go' êq.\.\iRá1h�nÚl",®i:;$ll'a-- portado da 'Alemanl:\1). REFEREM-SE 'A, GENERAL nhausen, preparando a, 'sua. Fôrça que só <;lará integral
sídente Juscellno Kubitschek, 'que t�Fantes, ambulatórios 'modernos to. Já estãó ,-!��ajados �,fornà� ÁGUA: RESERVATÓRIOS E 'MOTORS 'candidatura para o Govêmo apôío ao nome. do sr. Irj-
'chegou ao local acompanhado do e um dentro de recepção com hos-, elétricos d!>· �lp.ó �,-,al;êc) direto,1 TôllRE ELEVADA No seu discurso, pronunciado ao do Estado, quer eleger-se neu, na condição do sr. Ben-
'prof. Carvalho pinto.' governador' pedagem.'� doa;qUaIS�2'parâ. a-f'QSão',ê l'p�ríl' O abastecimento de água para inaugurar a fábrica, o presidc!nte para a Prefeitura' de'J'01t1- der ser o candidato udenis
do Estado de São Páulo >

,� Dentre' o material COnsumido na o �tino d6 .f�rrO cin�ento. .' o CO�m.à da 'fábrica; está conna; Juscelino Kubitschek exaltou o vílle, Daí porque, nas últ1- ta à Prefeitura de Jo1nvlll�.
para se ter Idéia do ;'l\lto do construção, ressalta o seguinte: A OFItiNÁ "DE USINAGEM do a esta 'ti)rre com 43 metros de empreendimento da General Mo= mas eleições, embora pudes- ,x x x

_
'

empreendimento, basta aliRh�r_se 6.}llO,OOOkg de rerro Racional, Cêrca 'de 700 máqutiJ.as de 'alL altura (equlva_lente a um prédio tors do Brasil, que, segundo disse, se, não .quís 'sef candidato. ESTÃO PRO�TO� QS PLA.-
êstes dados: a fábrIca de S,' JOSé '255,090 ,saéos de címento, '.'33.000 ta 'precisão estâo em runeíenemen, de 12 andares). A tõrre está díví-, compõ'e parte de seu programa de Ficou, dest'arte; com o di- NOS DA- ,ESTAÇaO RODO-
atinge, �té o.;mG.inenté:um mves- in3 de concreto, 12',OQom3'de areía to na Qft�ina..'de USlnagefu <ie mo; dlda em 3 secções distintas a sa_' govgrno no setor da Indústria,au.- reito de_optar, agora,' pela VIARIA
timento ,que, uttrapa�a' US$ 18. e 2308,000 tijOlos. tores MuJt� dessas., ,!Ílaqulnas São ber: 200.000 ,litros para prevenção tomobllístlca, O ministro Lúcio candidatura à sucessão do Segundo declarações pres-
milhões em maqul!;iarla -i�porta..: ,�FTJNDIÇÃÓ DE MOTORES' do tipo d�'}rÍl1iJs:f;r.�ncii1:,' Isto ,é, �e) 1ncê!!._<il.o;' 500;000 litros para Meira, discursou, a segUir falando sr. Balthasar Busclüe. Tem tadas à imprensa, pelo sr.
da, mais.., .çr$ 1:800 _

mllhõlls em' No prédio" da fundição 'de' ino.- cada urri.� d,:�!s J!fet,aa g�ande B-ú-, úso !ndust�lal e 500,000 lltros Pa-- das reallzações da General Motors um cért9 prestígio, boa si- Prefeito Municipal, dentro
despesas locais. O gigantesco 'par. tores" que .ocupa 20'999 m2, estão mero de. "Qpéliações de uslnagem.- ra consumO" normal" com capaci_ em vários

-

países, que lhe posslbl_ tuação financeir� e. coman- de pouco (se houver dinhldl
que industrial foi, aliás, construl- Instaladas" presentemente; cêrca 'Essas aperações .são executadas em dade' total para 1.200 000 lltros. litam ser chamada de "a maU)r da, uma ala da 'U.D.N. 10clll. ro, é claro) terão início os'
do em tempo recome: 2 anos de 200' máquinas diferentes. Essas várias estâ>ções ,e as peças se 'mo. NUm feltá expressivo da engenha. emnrêsa auotmobllístlca d,e' todo Além de tudo é filho do' se· trabalhos de construção da

vêm de estaÇão para estação, au- ,ria naclanal, ,esta tôrre foi total. o mundo" O presidente da GMB, nador Ir-ineu Bornhausen e Estàção, Rodoviária de loiri

I ton;,áticamente, sem manipulação; Inente construída' em apenas 14 BI:- K, W.·Doelllng, cumprimentou cand-1dato ao Govêrno Esta- ville, velho problema e so�
���:-=-��-��-"'""'!���±�=��� dirigidas únicamente por melo de dias de trabalho ininterrupto. em nome da emprêsa, pelo acon_ dual em 60. nho das gentes, dll> "Terra

I painéis de cOI'(;trÔle" de Uma posição Quanto aos' reservat.órlos a céu teclmento da Inauguração, as au_ O sr: Pedro Colin, prey_a-
dos Príncipes�'.

aberto, constam dll 'dois tanques tÇlrldades-- do pais, o GEIA; a In. rando.a sua candidatura à Pelos cálculos feitos, o

N fi' I d 'i, "
,

as e antjlares �oncêlitrlcos, que co� '- dústrla nacional de auto-peças, os Pl'efeitura,', participou 'das curso orçara em seis milhõ�sa 'e c na e us1nagem � p _' , ,
'

,
' •

ças de ,motores, fudldas,' são, liub_:;- portam 3,800,OQO litros de água. concessionários da firma e todos recentes, elei9ões, obtendo de cruzeiros, mas ser� uma

,metidas a' operaçõ�s '_"loln�i>e�áS;' E' uma l'eset:_va destlnà.da a qual- os funcionários e opevárlos' que .mais de 2'.000 votos para ve- obra, não só d� utilidade,
déJÍtr� de .rtgorosIsslinià, ,úm.lté� de quer eventualidade, Os tanques posslblltâram o levante do empr,e_ rendor,. Um bám índice de como, tàmb�m,

'

de grande
t�l�rânciti.' c" c," têm um ,diâmetro de 30 metros e endlmen�o, ' , que tem passibitl�aé:le$ pà�a beleza estética,- porqúé feita

ÇONJ'UNT.O DE TRANSFOIi: 5,30 m. de pr,ofúndldade média di�putar O cargo de Prefei- dentro dos, ;mais av:ançados
, ;.,_ d t' OU�R.ÀS· DEPEND,:I:lNCIAS ,Su_as últimas jlltlavras: tO. Possue, uma emissol'a-, prindplos r-eyólucionáriQS da'l<'Jo,daMj.lOI�, "T(!�, :feira, MADORES.." ,--:" IM,P-OItTANTES 'JÕ' labor profícuo dos brasllel_ (Rádio\ CÓlOn),- é"direrôr <;la" arquitetul1a;jp.odern,a. ,----�-----�---�------------�--�------ �m���q����Já�'��,��:���re�_���W, ,�x��

,

que maravll.haram aos presentes" gralide e mOderna:Nação 'éS'l;á sJU'� "financeira,�e, também", ,c�- CQN:r�NUAM PAR4J;..ISApAS
.....: o conjunto c91lta· com um centro' glndo .-e--�e iÍn'p.onao, 'áOSl Olhos"dO' '�and� uma -ala -da _U.D.N. AS·, '9B�S'

� Da, �ODOVIA
',�'"

'd
de hospedagem e recepção com mundo, ,Pltrá nQs, da',Génera�. 'Mo.,.: 10çaL- É, -aiJf'da, herdeiro" do ,J<;>INVILLE. S. '<.F,�NCISCO

(.
- IJ

ft
.. A

n ( I- a \
44 apartamentos e'> tôdas � co tors dó r·RasH, e:oJabaràr nésta ,'pr: João Colin.

'

"
" Atendendo' à orient-ação de

, :,�()"I ,( I 'e '

modldades �0mo' ar condlclonado� obra dil titãs é privilégio e é ,or_ Dois sãó IÓS cand-idatos e nada 'par3t • .'!'oÍÍlville, enquan-
, ' . aqueclmenta central etc· um tú gulho". Uma só a.. vaga.. 'to à. U.D.N. ,não voltar àlpre-,

< -

" ,
,',

\"
':'

-

A U.D.N, é um, part-t.do or-, feitura", prossegue emper-.'

01-'I" MI�"�
,

'I
"":

P' 'I· 'I ganizadíssinío em Joinv1lle.' rada a paralele,pipedação da
Anuncia a Imprensa ude1 que o povo pagÜe as via- não. porem septuagenária, ", U GIV e vens, ii rianova na Demonstro:u-o no últiPlo rodovia JQinville ao seu

nista local qye o sr. Eref,et, gens políticas dos delegados cqjo físico reclama justo des- , '... pleito,
. envia�do à Assem� pôrto natural 'e escoadouro

;�9 Viajou > a:: Florianópolis udenistas. Diz o Prefeito' e canso. Tanto isto é 'verdade ; T' y' T p' bléia dois, representantes e', das riquezas do norte cata'"
para "�ra.tar. de' aSsuntos li- tqdos os Vereado,res da UnN que, constantemente oúvi-

< ' � ,:_,

'

U I fazeJ;1do a rhaloria dos v.�' :tinerise.
'gados à (cráSe noss�) 'ad· que. lião há dinheiro pará. ,mos boatos ou lemos em'

SegUndo "cor:respalidênClia aquÍ' rica do Sul, o Jardim Ollveira Be"
readores. Entretanto" por ls- x x x

'ministração do municíp�o ...". pagar- o aumentozinho, aós jornais q'ule o Depulthado F_,e- recebida 'p::-'ór 'paren1,"-.I/' do
so meSmO, n,ão poderá ÍI: ao, S.E,RA. (PARECE), INSTALA-

Noutra página" do mesmo empregados mqnicipais" mas' deral. Aro do Carva () po..e jó'vem lo, com tÔdas as suas belezas e pleito' dividfda - ' em duas DA A JUNTA'
j'OJ;nal lê-se uma" reporta- Qá dinheiro para o Prefeito vir a ser 6 candidato ude- canior':Ca.tarinens� JVENS de 011_ out�as vistas 'agradáveis" alas, em um só ,bloco. E êste Rumores coáeótes mas roo

,

gem sôbre a convenção da gastar em viagens políticas, nista ao Govêrno -do :Estado. velra patrlanova. que sé vem apre_ derrota, ainda 'que não vol- tias forenses, dão como cer-
2UDN, havida em Florianó� Aqui está o ponto vulnerá- E a frase acÚna registrada sentando em programas l!I�nor'es

Aos cantores Dllú-Ivens, que lá te,a fúncionar a União Join- til. a instalação da Junta do
P'011'"" J'us'ta'm�nte, na:quêles vel da "uestão. Meditem bem foi escrita com premedita_- tivemos a �atlsfaçã9 d,e ó,uv1r,�se_ vlllense.

� , ,

Trabalho (ate que enfim)., +. 'I. �.

dAI na Televisão TllPí' e' -na Rádio
, dias em q'u��á se,;enéentra- sôpre isso. çao para, os amIgos, e ro -

parMamente, nas ondas da Rádio para o mês de abril, haven-
'

'vii- o c.nossó
�

Prefeito para SUBJETI�O do Carvalho lerem. Canfil' - Mayrlnk, Veiga, a conhecida can-
Gua�ujá, desefamos-bs 'uossó� me- Daí porque te].!á de '..apelar do sIdo convocados os juzes

"tI'atar de a"'suntos liga,dos ' lJla-�e as'Sim aquil0 que to- t�ra Dll-6. Melo 'váf apresentar"se "

,

para um candiaat,0 de C0n-· substitutos' para as respec-,., Em' artigo de fundo de , 'b
,-

NA TTnN lhores VOtOS de sucesso e tel�cldade. '

à administraçãó de munici- dos nos sa emos: " ..,:... em'dupla com o lVENS. li partir ciliação. �ue reuna as duas ti�as sede$. '

.' " >líláglna; fàzendo propagand� NINGUÉM TEM VEZ é 0 - - alas,. em um sQ biice. E iste ,Canfiemas'que' QS rumorespIO... • ,política' do tipo anqncio, diz IRINEU, .e ACABOU-SE a
do dia 2 !ie' 'a-�r, ;- na mesma Es-

I �IHNC11� I'
.

"

candid�tt> já e»iste� é O dr. ,andem certos e não sejamOs prezados :leftol>es. e8-_ o órgão udenista a certa al- HISTÓRIA. tação de T·Y ..

"
I

'

N�lso� l!ender, }!))::e�i�e;Rte �o �pen,a&. fogJ,l.et:s de, eIlJleran-tão verHicallôot, a co�nciiddêên'''tt�ra, a respeito da u�diãid'o et,Di (Da TRITUBNA'LIVRE, de ,Os pl'ogram
- ames--:

,

"
' ,,', _' II�" Dl�tóriO': �atltê> 'que. J�'c�ro. ç,á. Ql:l. d��pero? � .. � ,_0

--

�,=_..Acia de ,dois fa os, CalDe n- .
orno ao� se,u� can a o: Joaçaba) '"" , --

, -li ___

cja essa qué,nó& :vimos' ob- ;'Não adiantarão manobras ma 'C�rrespóna�, qua_ (Cont:,� �a 'Jpág;) ,'Mal'erol·dade C I
'

servando ,há vários "anos. divisionistas nos quadros da se todas dedlcad, a Santa Cata-- ma�8a, utn eOl\pe à certa ve- -
,

,

.

arme a� Dólra;Podem notar: sempre que 'o, 11DN' catarinimse". '

1 id d Est 'ã �' , -

'(.
nosso' Prefeito vai à Capital Ora, nesta frase encontra'-

rlna e, prinCipal;: eRte, a Floria. 'I�Cp:rae'tôda� C:sn�o��aosvda: Foram reaÍlzãdós, �e;te estabe: 'dois anos, com aulas te'óricas e

id 1m 'I' ·t f'
-�

d 'Dr Jose' Boll·nl· .n-óPolfs, cidade que inspirou a -, ','

do Estado, coín._c e com - se lmp ICI a a con lssao e '..
'

,

"'" ' 'energias, poisj tôdas as, ener- leclmento, os exames de admissão práticas e eXame final e1I1 cada

portantes reuniões udenistas, que, intestinamente, a UDN
Em Po'rto-Ale"''''e, p"i'ra on-

�antora, q�� ta�béÍn é compos!_ glas podem ser transforma" ao Curso de-pal'telra, ,criado pelo_ período.
ParR. a UDN, "fazer- pou.�cJl, anda per-tu,rbada� A propó- I:f.... w tora, a escrever·,IDIDADE MAGIA, d�t em expressões numéri� '.

- ,
�

paJ;tidária é "tratar de as,- sito de que, Q pllbliçista te� de seguiU gravel11ente en�er- !lompostçâo mU;lcal dedicada' à .:!f.lS. Também, se sabe, que de
Decreto !l.o5 de 2 de maio de, Os ,exa91es de' � adInlssão 3m'uo

, suritos -IÍgados à adminis" ria, ,escrito "aquela' :fl'áse,? O mo, veio a falecer d�a 25 úI-. tôdas 'as energias 'naturais 1958 ,e
�

conà�antes de Português, peall�os anualmente, no mês de

traç,ão do município; . .'1. No' l>ub�onsciente se manifestou, timo, nosso be:n��to ,COes- nossa Capital. .

nunca se perde nadà,' como Ma,tllrnidade' Geogratta e., História março e 'as IJt8Crlções para, o .mes_
entanto" a ver�àde, caro�' e a ád'\Tertência da inutilh ,taduano, dr. José Sans Flli cmADE MA.GIA será o primei. ta!'nbém, que de nada, nun- do BFasil. mO tevão lugar no m.ês de feverei_
leitores, é que por conta dos dade, qe qualquer �entativa Botini, alto -funcioná.p.io do lO n4mero do' programa, c�ntado ca é possível fazer energia. Da,s noye candidatas Inscritas 1'0cQfres :n'I..u:ni�1pais}� Prefeito contra o candidato oficial MinistériO- da AlJricultura e

pela autora em, du'pla com o jóvem -Assim, em tudo, onde a ener-
, viaja 8: "servi�Q da: UDN" e� tetrf oBjeÜv(i certo:' foi dirl- Diretor da F;azenda de Cria- gia desaparece, é só um",

fo..ram hab1litadas as seguintes: ;:.==========::;::::;
missões 'exclus1va:mente po,·' gida a certos, udenistas, 'em ção de Lages. .

barl'lga--verde,
transformação ' da ,énergla Dirce Baeca; Hélyette Silva, LeO--

líticas, E isto/tem se.>repeth reb�lião embrionária, que Na cida<;le sel'ran.$I· onde pará úma outra, forma.," A nlce Martins d� Silva, Maria,: dO ínüitas,cvêzéS. Não'é justo iião deselam a candidatura residiu J?O! nÜlÍ�s ,no� -o Embora não po�samos Ver e ou-

teoria- da energ'ia, eterna foi' pôssas e p:almlra Scalco.'r ,,'
"

,
'

'Bornhausen, para, que nãu dr. Botini_ granJeou largo ,vil' os programas, ,que são de T,V., '
, AGORA COM 'NOVA

X x:' X' X ·t d d ,ciri}ulo, de àmigos, e a1imira- chaIÍla%J;lOs.a, ate�ção da Colôllla
feita' por Robert Meyer, em O' referido Curso, que é perma.

..'

-EMBA.LP4GEM ':

X São 'maIs' iêslstent�s e·.l\:' ��:vi���I:O�e� ó�ov:��a�a�� dores. 'À noticia do seu, fa- Catârlnense residente" na 'Capital
Í.842.

(Continua) nente" terá o desenvolvimento de
"""'__- ..-

X CltlCS as ca1clnhas de plás- X" sado,,' der perseguições ao lecimento, por .Isso, foi r�.ce- .

I t Fed,eral, para' qa'e se del1cle' com'

X .- tlco pellfumado das" X funcjonalismo, de favoritis- bida sob gera cons ellna-'

X "CONFECÇõES EDLEN" X

I
mos de ,tôda espécie, eujáa ção. '

ás coláas de Santa Catarltra que

X
.

Rua Visconde' de ouro, JIí con�eql1ências financeiras até Deixa viriva a elml.a. m-á. ,apare�rão nos', ,programas que a

X preto, 62A ou nas boas Xi .:.hoje se ressente o Estado. Normélia Botini e, um fUho cantora am!ga � Florianópolis e

X casas do ramo' (verltlque X' ·Pelo· que deduzimos da fra- menor.
. , 'f 'li I t d o novel cantor ca,tarhiense querem

X na, etiqueta para obterf.'�

I
se, há uma ala môça na, UDN A exma. aml a en u.a ,a

i I t votos de pro'fundo apresent'ar, em' n'ossa homenagem.X
.

'o m�lhor),'- X catar nense,
.

que u,.a por nossos
,

'

"

X X X
.

X X X uma candidatura moça, e pezar. ,como vistas da pdnte Hercillo Luz,

" "
' ',.,,' "

, -, \._

todos' õS ·'dias·
,

,

para

CONVAIR
A',

'

.

·:poRTO AL�GRI'
,

:' '285 4as S xta'S'
'

tambem . �,-·e � ,e ....

" ' ,
"

' .. '

e àgora

- -.-

I
• Servico d.e" Clqsse lnt�rnCl-cion�l
'II Viagér1l3 l'iluis rápidas

,

• De-6c�nt� d� 20'/:'rtus Passagens, ,
,

dê.
'

ido, e volta
>

)'

Ptutidas diárias de

,Florianópolis
.,
'"
a:
"
z

!;
j 1 Q,40-Hs..
TIII r�"• SnI

.

.__
, ", udormaçõe�_e· tts�rvas . ,', I'

:li r e:,[�t
'

Idt� " :31..��D/·9� i�l·' n�
�..,_.. ,-'_:.' .'"

- .,.'

,CAFÊZITO'

o Brasil e a ·lrgentiDa' a::weute
de, dólares). seguidO !leia Al'gen-Q' BALANÇO DO, BANCO ,GERMANICO EM HAMBUR9:0: O CO_

�1ÉRCIO COM A AMÉRICA IBÉRICA ESTA' PRóXIMO DO EQUL tina e, pela Venezuela
.

Dentro dq quadro do comér,cio
externo alemão a América r�érlca
fi'gúra nà lista dos fornecedoras

com, 10,2'% e na dos compl'ai!Oi'C3
com 8,01%:,

LíBRIO - AS EXPORTAÇõES DA ALEMANHA OCIDENTAL AU·

MENTARAM LIGEIRAMENTE'

a maior' ponte ·metállca 'da 'Amé.
.
i '.

BU��I·P�!�
'.'1. "-

Em Tubarão o "bichd",
é diferente� Não para 'OS,",

rapales dó Hercíilij) Luz,
cantpeões do Estado. Esses

'

ainda jogam}por a�or às
cores. A dife�enç_a lá � no

preço das �ez�nas, cen

tenás e mill�ares" m�rc,!\·
doria que aI} Coapes n�o

, tabelam e re�lama�o �,,ue,Os> interessados não tem,
coragem de !fazer ao Cet ,

Tro,-ílio, nã� !por via das
dÚVIdas, ma.s por via, .da
certeza de uem apreCIaI:
o sol nascer! fenomenal-'
mente quadr}ido. ,

Em Lag$, agora, o

"bicho" ,também é dife
'rente., Por lá não é proi
bido' fazer, quem quiser,
sua fézinha

I
no apo,jo de

um'a vaca ou na costeleta
defumada: dé, um porco. ,()
qu·e'é:pecadci. por lá, é fa
lar 'q\Ie lÍá \t"bicho�'!!! ê

Aí, 'então.! o delegado
não gosta é até manda
surrar os 1 boqui.rrotos! '

Bem entenqJdo: os que
não são da liT.D.N!
E como aI pressão está

subindo, pe4ido de refôr-:
ç:o vem aí! 'I

'

, x5 x

Será que t CeI. Sec�
tário de Segurança, � (}

,sr. g�vérnlidor querem'
asstiinil' 'as} r-espol}_sa�il'i·
dades'do qu� 'por la I!con-
tecer? i

,;Darl·águi'a, Ou,fi:Jar il:ves� ,:
kL!:z, ..eis. a questão.

slvo de 103 milhões de dólares em

1957 baixou no ano pass'ado para

51.6 milhões de dólares, Acentuo_

se, portanto, �;, tendê-ncla obser

'vada nos, ,últimos anos.

Segundo os dados fornecidos pelO
Banco Germânlc?, em Hamburgo.

a República Rederu,l da- Alemanha

Importou em 1958 dos países Ibe�

roamerlcanos mercadorias num va_
lor tótai de 756,7 milhões de dó.

lares. contra. 802.4 rni;Jhôes de dó_

lares em 1957, As exportações des-

tlnadas à América Ib.érrca subl-

ram llgelramente de 699,3 m.1_lhões
de dólares para 705,1 milhões em

1958.

Entre os fornecedores iberoame.

,l'lcanos da. RepúbUca Federal da

Alemanha a Argentina continua

em primeiro lugar com, números

redondo.s, 130'��l�ÕflS de éíóla.res

(1957: 133 milh,ões de. dólareS),
seguida pela 'venezuela com 108

mHhões.,de dólares, (1957: 80 mi

lhões de dólares). As iniportações
do Brasil dlmlnuiram, quanto ao

seu valor, de 10� milhões de. dó
lares em 1957 para 90 mll,!tõe� ele

- É voce?
- S,ou eu!
..:.. Então' taç,a um'artigo, de confronto."
...:. Confrontar quem com quem ou que com qUjl?
._ camoes e Heriberto.! ,

- Diga o resto.
.:_ É facU. "As armas e os barões assinalados".

Ouviu? •

- Ouvi! E daí?,
- Daí? l)'m confronto de épocas, de inteligên-

cias. No tempo de Camões os góvêrnos eram sábios:

,davam baronatos aos cupinohas, que ficavam assina
la.dos, só com o titulo. Hbje, os barões atuais recebem
ca.ttório�. • .

.

,

- Tá certo! Thank you!
,...-' '--' -:-

".
• /"

._

")00-

'�)
�","-..,-�-''. --"'-'�, -', �../.
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