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Do mesmo modo; carta
zes relacionados com o te
gistro eívü-e a proteção ocu
lar dos recém-nascídos tive-

Por outro lado, a LBA vem ram igualmente ampla e
'pondo em prática bem oríen- profunda distribuição.
tado plano de propaganda Tanto as publicações como
educacional, através' de fo-' os cartazes são' 'prentamen»
lhetos, .eartaaes, pUbJ,icações- te remetíâos aos lntel'es--"
pela imprensa, e, também sados, mediante simples sê
comunícações pelo rário. IIlcitação ao Serviço de Edu-
Mantêm contato com nu- cação' e Div:ulgaçãO. Avenida

merosos ,jorhàis e,�rádios UO
'I General J'us�p número 275 _,..

interior, para' a v-àlgai'iiaçãd 5,0 andar ...::._ Rio' de Janeiro.

de conselhos e preceitos edu
cativos e ortentadoses, rela
cionados em especIal com II.
saúde materna e infanttl.

Folhetos didáticos e de
orientação popular, como,
"Conselhos ,à gestante" e

'''Criança' Sadia" tiveram am

pla distribuição pelo pais e

despertaram interêsses que
obrigou a sucessívas reedí
gões.
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�!Capa'z·,de, manter aglutinados·�os parti-\ ,:.J,. ,.... �.. • ,

d,Ô'Si," \,e,"I,�I,;�""l\e.r",n"."h,'ados na lu,ta pela 'eman"cip''a- �f����� :.3!F:\?Ees:.:.E., .' fi' - -

tarina. Embarcarão a bordo I manecerá dois dias atracada.
'..-II'O,i19((VA)' • .:::_ Um rlianii��tó; •
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l' ,E' urgente uma tomada de po. -d�k �� &tr� ;- �� �

Y9.., SSSSSSSSSSSSSSSS:2loSSSSSSSSS»»b»»»»>�b»a:7tb?>a>,»;ar»>b?rãde Iniciativa de deilUtados 'da,"ala.- '- '

• ',' ".., slgijo do PSD, cuja missão' de11--"

Emoça". quél(lorQao'ntlÍm�a"9MlCa- (-a",O," ,e",(OnOmlCa, "derança polí,tlca é por todos re- U,m"b,"'nco 'g,AVerna O stadcda. 1l4'PS'P ,na� Câmaraqpal:à rege_ - conhecida diante 'da,auce/Ílilão pre- � W
,

ber asslnatur,as, propõe o Imediato

1
" ,sidenclaJ. '

RENATO BARBOSA' ,
tôda parte a correligionários.

debate 'do Ii�obleu:ía sucesserro, O problema uttrapáaaou o plane RIO,-:16 DE MAIO _ Eu sempre SUB-
-,

, ptocura�d_o_'se' primeiro'; nas ftle1-, refletiam: de certe modo .os inte- nome dos artícutadores do mov't- de análise da oportunidade de sua tentei, no convivío com amigos e com Nos locais onde não aparecia, amare,-
r88 dalagremlação. 'um, candidato rêS!!es, p!lUtleas' de a�S]lns, velhqs mento, foram levar-lhe o manlfes_ ,discussão, porque já colocado, pe. politicos eatarínenses, a necessidade de Iando a vida dos prepríos ccmpanheíros,
"ce,pa,z ,de ·�Iln�e�.il!lgl�t!nados, ,os, c!lrlgentes pessedístas, c�mo � !S�. to para que êle 'o lêsse, O mare , rante o pais, com a registro de se iniciar trabalho de esclarecímento da o sedutor argumento eleitoral do INCO.
,partidOs empenhados na, IU�III pela ,Benedito, val�dl!-res" e o, próprio chal leu e rícou cem uma cópia, um dos candldátos.- determinando opinião púpUca, sôbre a verdadeira e l1e- surgia, como um (éspectro, a juventude
'emanclpjl.çãO ec,onômlca" ê. B� ve-' sr, Amáral peixoto, '1ncllnados' a

'

0s 'trêS deputados saíram do amplas definições na opiniãO na- :cjsiva posição do Poder ,Econômico, lias tumular do filho do Governador, o ínex-
rlfihkta desde logo a inViâbllldade 'tentar em causa' própria. um, en , Palácio da Guerra díretamente' pa.- cíonar. deliberações da vida pública estadual.:S pressivo e apático Ruy Hülse. O, podero-
do candidato partidário, 1mbmé_, t�lldimento_ com o sr. ,..lãBlo Qua- ra o Palácio Tiradentes,' onde mt., As fôrças que compõem o aiwll' essQ, fôrça, capaz de remover mo�tà- so banco e a máquina administrativa es-
tendo-se à aprecíaçãc do PSD' a dros., De qualquer forma, .o docu-. cíaram o trabalho de coleta de as- comando politico do Brasil repre., nhas, _ para me Socorrer de parárrase de tadual deslocaram para uma suplência a
candidatura do marl!chal TelXelrll- mente da "ala moça"�coloca o slna�uras., Como o Congresso es., sentam uma aliança natural de sabôr bíblico'... _, prec�sa ser an,al1sa�, eleição certa desse granadeiro da UDN,
L tt

•
, pràbÍema em têrmos 'Clefinltívos e tava reunido para reeepcíonar o correntes partidárias que Se com- 'serena, porem coraíosaménte, Nãó e�- especte de comandante do esquadrâó de°Al��ns dep�tad08 manlfesta�..; o PSD �o poderá Ighorá-Io seja presídente S\lkarno da Indonésia. p.rometeram, na defesa conjunta tem valor pessoal, ou prestígio politico, chóque �o brígadeírísmo, o meu jovem. ,ese reservaôoa em relação à 1111cla':" quai\tô'í-, o núm,ei'l;I dos seus subs- só consegutram at� a noite 30 slg- do reglmé" democrático, entãO em face ,do não esclarecírriento dos nossos prezado s: amigo Deputado Fernando Vie-

t1v.a, nãO por hoS�ll111adé. à cand�. pl�lt9res" n�tárlos, Sabe_se que da, bancada 'ameaçado, Il na sua sustentação, Jcolégi!)s cleltorals, que- -pdssam; na r,�àl��� g,as-. É, que o_ JNCO n�' armar:ia cavalei-
,

dat'Qra do minIstro da-Guerra, matl AI�*rtl!'lpF!P'tas ��IÜI:'!etdQS" comq ,p,essedlsta da' 'Paraíba (cinco de-- 'parr1l- reál1zar o� ,des�nvolvlmentO' de catatinense enfre:ptar C)'meQ'�,'.,_.
to ,O �fan�' para ,��a, se � fôra pa-

JIQl' considerarem qUjl an�es do 1'e.-, a J�', Ultl�o de, CIl'":V��J1"�u,e, tlãp ,P4t�os)., -q'4atpQ' ,.Já ,_assl�ram, !:,< jJ,áSllelro._, � .�'
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I 'fi ,'-' t' fazê.,-IÓ hoteir;, '1"� "".'''''�,'',,,' �. cQ�t/dàde �e--n'e,presêli,t títe,8' ',Ao, ",'ri>l1r'�'ç'''' �,"',.c'a, ::Y. que' "'" ,', , ,,', '�$f: &"Sã�"
" "II,'",,' 'd,":;�,,.à-d"�"I�,,'", It�,Partido, nenhl1IIi,'a .artl.cllls,Ção ;,4e- e (j sr, .Joaqu m ""amos, nao es a,. I . r 'O .. """� Ut V

, b �I""� ",?,,�'I, ," -
'

, 'L '

,PSD nó 'CO,n"'r,6SSi:l- .l.ac,Anal, SOo,; -, t' 'te)'" ,• .t..n I
", � ...._i� ..."'..... a "oluta''''''ieza ",Anre-"'''ava ......re-'vera' sér feÚa, O, sr. 'I!eixoto aseu- 'l'llm Inclinado,.. a pórem seus no., E' o' se15u�n't'ej na Integra. <o ma- '" ,,!'I'" " � secje

'" e�' lnV"O !"y,e: E�E;ana", P" ' � .'.,a� "'��','�',' '» '
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'mos ,os 'primeiros a proclamar, a,1e_ á 1ft'" d' bj:�_.r limmar para O' parDO federal porqne nemI'Q comproJ:P,lssos de realizar uma mes soh o manifesto .d,a ala moça, "nitesto da "ala moça", de' lança_ e S' espec caçoes os o "'''''!>
' mer-

'

. ..
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"

.

,

� , ,I,!'
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,gitlmlda.de' de- ,procura.rmoB. nas â I ; las c......,Hçoes 'IIlIe"sonalissimas se os merelUllii,G de' tlZldo,s os partldo,s al,nda O m$rech,'aI Lott, O"Iitlllll,', à l:tarde, mento d'a candidatura do marechal C ne a. � 111' '- ,.
_

-

.i, ,fileiras de nossa agremla"ão, um nlnos do INCO pretenderem <> Ca·-a··..,êste mês, e�,àss1Jxi. os' -pessedlstas e�, seu gl\blnente "u,() 1I1n térlo Lott: ,

" candidato à altura .de 8.�ceder-,o Em 1950 o referido grupo financeiro Federal, o primogênito do �u :;Ih�deveriam aguardar o' !lesfêcho do

I
da Guerra, recebeu a visita dos

I
'Exmo. Sr, presidente do Dlre-

'eminente correl1glorlárlo Juscelino '

'amigo Genésio Lins ,poderá ali chega,rencontro Interpartidário", depu,tados ,José JOflll,' C,ld Qarv,
a- tório Nacional do partido Social elegeu um de 'seus Presideates para o al-

lo • 'Kubitschek e capaz de manter to ea.rgo,de Governador, do Estado. A muito antes do primogênito do lrineu. O1!liiiis r'eslstêl'lclas. éntretanto lho e !le niógenes ,príncipe que em Democrático:
, aglutinados os partIdos empenha- ''bancada feder�l pouco numerosa conc:Ju- senso ,�.?O equUibr�ol do prim,eiro derrota ..

E','s::,'ara'< eO'c"'e',rr'ad'a a ,greve', ;��:�:��:��:::,ep:::Clp::::v::�: '�e:��S e el:o���;o�f:S:(Do:rgr�e:::!�, ��Od� ::�rf�:Ob�g;������er��rn�:�!��
ra,)., Quando a deputado Deecke, secretá- IUnidade daquele- slstt!llj!a politico, rio da Fazenda f! graduado funcioriárIo Iniciada essa tal'efa de esclarecimento.

;1!. presente conjuntura Indicar; de- do INCO, reassumia a cadeira na cima- leio n4 "O ESTJl..DO", Ele 7 do corrente,

tI'S .-10-e-Iros III '5"'" d' I -Esla'do ,sd:lu'�Óa_g'�\�lgolrnOVsl�mblel�dtaedepadr�ldUa'rml'aa, ra, interrom�ndo a perempção do man· impressionante e inestimável subsídio.
,
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" y � u � • " (Jato, �X:a substituido pelo sobrinho ,do Tudo quanto venho afirmando, em vã-

.,' I,: ,',
'
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'

"

"
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" i�pe�!:��a_:, -:,� '!;:;a_!Ubnma�tonl!,ral ,à�", Idneu. No último pleito, a INCO ungiu' Ertos �r�gos, StÔbr,: adPrIeNsCenOça dO'dPod�r.... eandldáto a um dos filhos de seu at_ual conomlCO, a raves o , na Vl a pu----_-_--__;,..._---...... 'A hora, em ,que estamos cristã prop!clou Vossa ,Exc� candidatura do marechal Te1xef_ Presidente, o jovem, advoga�o Eduardo bl1ca e na economia de Santa Catarina,-

cirçulando e de espelfar-se lencia ,greve mineiros regia\) ra Lott; Sautos Lins. Devo dizer, .de passagem, :se encontram re!J,:tirmados em miIiucioso
que a greve desencadeada carboní'fera santa Catai'I- "pela sua fidell,dade ao regime' que, como seu antigo 'Professor na Fa. quadro demonstrativo. O irrecusável ar-
há dias p�os mineiros do na vg ,tClll'l9 Jlberd�àe 'em democrático, identificação com os culdade de Direito, guardo desse moço as gumento contabilístico fortalece minhas
Sul catllrlnense. já esteja nome mun.icipios :Clliclux.na vg p,roblemas �aclonals, penetração mais agradaveis r�cordações, pel� ma- !nodestas observações políticas, -' obser- \
en{'er,rada. ,í Urllssanga: vg SiderépbUs e no' sentimento populal'. vincula.- neira cortê!l, educada e POl1darcQm que, vações de lum homem, cuja.única l'Lspira·

. : - ,

" Lauro Muller transniitir � a 'ção ao nosso partido e confiança' sempre- me tratou, e pelo discreto com- ção consiste em queter b�m e desejar a
'�Pl1.ra a sOlução,encontrada, V. Exciá. vetos' de louvor v;g que Inspira ,.aos nossos aliados, o· (portamento, sem fanfarronadas, no con- felicidade da teqa natal. Não'aspiro a'
que )lõs. fim 'ào 'inovimento aplfl,uso � recohÍleçimento pt Ilustre brasileiro será aquêle que vívio c,om OS coléga�. ,Tinlía, e tem,-dÍrei- posição alguma. Nada desejo dos partidos
grevista contribuiu dec1s1va- Res�eito.samepte Addo 'Cal- conduzirá ,vltorlollamente a- em_ to legítiJ:il,o a asplrar a carges' p11blfcos: políticos, aoS quais . nã9 pertençQ, ' nem
mente o 'ilustre deputadO iqa$;,Fª1'aco 'Prefeito de Cri- hate, talvêz decisivo. para os des-- Jovem estreiante, sem lastro alprn no pretendo pertencer. N�o tenho compro-
Joaquim Ramos, credencia· duma:' tinos da Nação, braàUeira..". Estado" e com desaper.ceplda passagem misso algum com càndidaturas, lançadas"
do vice-lider da maioria na pela vereança de Itajai, não era, e não é, ou por lançar. Amando com liberdade .�
Câmara Fedet.al.·, "

, VISITANTES ILUS"'RES figura capaz de polarizar, _ não direi completa. 'independêllcia o meu torrão,
,,�, Desse repl'esent8inte ,:rec�

,

'

.

,as massas'eleitorais -, ma,s 'aos propries seria' pusilanim�dad� não procurar .escla-
'

bemos a �eguinte cemunica-
"�REFEITJOUVNIIDOARL RAMOS Acha-se entre nós, pfoce. redutoi;l' udenfstas. )i:ntretaDto, lal\ç�clo 'trecdíer'hà:os cO�dcl�d�OS, comoá experunen-ç�o cabográfica: dente da Capital Federal, c na luta, sua candidatura, insinuando-se a o omem e Imprensa" aproxima-

Encentra�se nesta' Óapital sr. dr. Osmar, Cunh8i, depu- ,como mancha forte de az�ite, na água, ção �a ,campanha eleitoral de 1960"onde
'

"Rio _' 18 - O Estado.
e nosso ilustre ,coestaduano, tado à CâIQ,ara dos Óeput�- toldada da UDN, varou, pOssivelmente de espero' ver o PSD, PTB e PRP batere;m

AcabO de vir Catete. Presi-
sr. Vida1 Ramos Junior, opa-' dos, 'que vem participar da chéque em -punho, todos Ci)'S Municípios. em retirada a intromissão asfixiante' e

'dente autorizou pagamento roso Prefeito de ,Lages. convenção regional do-P.S.D., Por \lma dessas 1r�nias do defltino, no repulsiva do poder ;do dinheiro na rea'
dias paradas min.eil'os se

-a, reunir-se no próximo do. nossó It�jaí, sua, teJ(ra natal, não logrou lização de nossp destino. Estou' ao lado de
achavam em greve: Joaquim DEP. OSMAR CUNHA mingo. - abalar a càdelra C'ailiva' do deputado pes- Celso RamQs, na ,presente conj:untura, -Ramas;;' ", sedista Dr. BaQia Bitte:neourt, baiano' de eu escrevi de Celso e não, de seu ,Partido,

, Ci) sr. Addo Faracotque se

"'R
' -

di' 'I' d· velha cêpa e meu' diléto ' amigo, homem vejam bem _,..;, porque, represe�ta.ndo ad-
achava na GapitlÜ''TFederal, ,", ecuperaç'ao a avoura a 'g-o, ,Oelra de parcos recursos flnaneeir�s, mas ami- mirável tradlç�o dE! dignidade política,
endereçau ao Presidentç .rus- go daquele' povo como' ntng'uem. No sul, êle é ,1?-omem capaz de,reconduzir_ Santa
celino Kubitschek, o �eg,U1n- A recuperação ,da lavoura rural da região. .poi' exemplo, o bom Eduardo" soprou as Catarina' ao seu passado de pundonôr
te .telegl"am�, a;',p_;op�sito: algoctbeira 'do <Brasil seten..

t ,O promissor incremento!l fumaças'de reeleição á Assembléia do de- público. Se me permitem, faço um apelo
Emo. Senhor ",pt:esidente tríolfal, e do Nordeste em que ,atingiu --essa caitura, putado João Caruso Macdonald; velho aos citados partidos oposiGionistas; _

Juseelino Kubitschek,"...... PB' particular, não 'poderá de!- antes de 1930,.no Norte"Nor- gangster da UDN. Até no nome esse ho- não esperem l'L evolução da campanha
lado Catete < xar de constituir um dos deste, quando, São Paulo mem é errado. Porque é' João e--não':é sucessória e façam já milhares de bole-
Rio

"

Pontos fündam.eptais da apr('sentava ainda urna pro- apóstolo. ,É Caruso e não é cantor. E. é, tins, divulgando por tôda parte, o editQ-
Tomando conhecimento 1�- OPENO - Opetaçao-Nordes.;, 'dução, em escala reduzidís- Macdonald e não é estadista .. � :Mas o rIál a

\
que me refiro, intitulado "Santa

I termeqio Deltutado: J'ô�quUn te - no que'eonoerne ao ,de' sima, foi, sem dúvida, um dos, bom Eduardo reteriu � atrapall)oU" em' Catarina a serviço dé um banco."
=::----�__..__:......,..\:J" Ralnos solução: �antOf!a., e s�volv1:�ento, �a. ec{mOlpia' (Conclui Da 1\ltima página)

'O Cruzador Tamandaré em Fpolis.
o CruZador Tamandaré e

Q Contra-Torpedeiro Escoltá
Babitonga, chegarão ama
ilhã neste porto fundeando
próximo a antiga Fotta1eza
de Anhatamirlm.

do Cruz�dor T3-Ípandaré" Q
Exino. Sr. Governador do
Estado, Autoridades e' a ím
prensa -para um demonstra
tivo, pela costa.

CORVETA MEARIM

TAC
CRUZEIRO do' SUL

.,

:1
'1 egéncill':

III. Felipe Schmldt. 2i4.
I"on., • 21-1.1 ti 37-06
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



de �a��' um aniVérsáiio natalício _ sra, Cadótà Grbnd"el"
� , ;"

.•

r
_ .;; •

da exma. sra. Mariazinhá K. dé _ sra. Adél1a RI!<DiQS·

'Abre1!l, espõsa do sr. Wenceslau _.: sra. Etelvina Vieira Zommer

Botelho de' Abreu, elementos, des.: - sr. Jonri Amiriani

tacados em nossá' sOc1eaád'é: "_ sr, Rod�no ·scl:!:eIdêhíab.tel"
,

_ ._>1 ,.,. ".. • ...... -" ,�.

Respeitosamente os' de "O .Ij:S-. .'� .tp:'. Rilulin,?: Rosa ,

tado" ae: .assocíam às' homenagé�st .- sr: TeIieil'te corDnei 'E�cl1d,es;

formulando' votos' de perenes' feU- . Simõá" de�Almefdí'r'
.

cidáiles: - sr.' Mâ�õel GalcUIiô Vi�Ira.-;
OLGA � VOIGT ..LlMA

FLORIANõPOLIS, QUARTA FEIRA, 20 DÉ MAIO DE 1.959.

I

•.•1'.....,. auI 1JITl.' ...... __
ar 'f,_n

...

, /

�'.

Cunha pereira e Sra. por parte dll'
OSV,ALDO MELO

noiva pelo Sr. Dalmiro Mafra e
ÇIA.. ,D,E. COJ4:&D1As. I:rÀLO GÚRCIO encerrand.o

cel'li�'é 'L';Pi!��, DÚ wü Sll""teftap.w� �s4;a;-0iI!PÜa.l" de�n""seA'eatl'o 00. Sul•..
José EÍi's5.�e�iii'...? 'e tir:Mü1b'� aJlÓ&�obtid. eD.m'pletti. ·êlt�;.e:ra Flmrl�oli8}

• raeo e,r�: ��'At\ra\lUJ.d�C.rVWllu�"., pêtl'éBl "Íicw"d$jmi'�'a�
Na' oeithDt>nfaw r�li� &;·uo

__ , ta's-;"1i<t� r� em' S-egU.idal a. já�tão ,disClltid'a. ."eo�
teve'pol"pilti1nl'ios'''o,.aJ.í't'V� PANm!4�n.E,..C01l.tllDLA,ITm..O· GU1WIO que percorre
Wolskl.'e·sra;\ ai':'na.Wêl LQP�a�'. o,...BrasihdtstttbutndG aJ�ia- /el'f()t-smo p�. tod�a p�:
fI'�.e'sJla.. sr: José"'L\tpercio Lopea, t�ntaD1à�a"m�lohestJ'$�tíillitóotdai.cr.i8e>q.ut aesob�
MItf�ce;ll"riIW-e'Jesl.i:Wo16Wl ''''Nn . ba tbéWs- '09"'eS'1'rr-ttb�· ehfig.urà'�o'bri��à11ten'tê!'·.ià:O'''�
Rammercthn1dt; $&II.do. padi:inhos.' gl'!Ait� dWátiie ,dos�la�paa.Y ca�"e ,p.on'tog. de"·r�um:i�... .

do noivo, o sr. Edwino wzoreck;e� Por isso: é,:·qJ:le�s�d,i.r�t()r-<cem�r:ciaJ.. n96..,d.is8�.:�
Rilda Burkoskl, sr. LUlz.Frei_yu,e· a Corupanhia"'quez'nos'v-Ísità é mlD�,espmi8l-de "tebtp.ona
sra .• José· Lupercio Lopee ,·.../ilrá;;�.; da- ntlcroton", pam",des-entÔ'xiÍ!�l" o fi�dG., dat-''i'ente-' ;d�
José Lic1nto Lopes e sr&. todos esses problemae: obcedm'nt� Il;ue'A'põ"e;' trist�:as nr.

* * * vida do,;"pe};r.e mortal".,
.•

.

,

,.; '.
Fomos'informados que em"bre_ Nã�,·é·:prbpdam.ente;um �ha'm�:,Téairol,de ;Ãrie..0Mr!t

ves· dias' teremos' procópio Ferreil'a> com pretenções a. esse' título] pprqué' '-de�""S$'8ti r$_
e sua' companhia"de.· TeatrO; � do teatro 'ligeiro, teatro par�' .fâ-zer rir, para "a'l"r�

O ato c1vil, realizado na res(... uma- temporada. nesta· ,cld11d.... trístêsea do caminho.
',.'

* * '" E, por aí vem ele com seu·s destae�" 'elemeQtto
rantnrado por ,parte do noivo .pelo pedrinhe e seu conjunto, no cu.m·pr.iu-do seu pr.oja'ama.

'

Sr. José Elias e Sra .. Sr. Rogério dla"27' nos' salões�do Clube' Deze' k ex-tr-éi'a encêrta uma :péç'á' lque- tem 'a�ios'
b 1 d ti

Berard1 e Sra. ·e Sr. Lincoln dll de· ',"gosto, em elegante. eiréei nOB� "'EI'a Se desne a meia 1'1.OI'"te'".
.

de Curlt1 a, o ar o posso par -;. "'" e>

cular amlgo; sr. dr. Iris" AntOJ:rto
_..L. +.---------_;_--------- * * * - QUe" história- é--·essa·? �p$guntamos.·-,

Campos"e de sua exm:tr. sra. d: R"vi.ta 'd'os Cri�dnre�' volt�u a circul'ar em nossa ci- l«!s.pondeu O Diretor Comercial: "Bem. Tra�-s�.·.ap,;
Mãry'Ligocki caIÍipõs: co'm.o nafl-'

., �W" ,

.

iII.-II,M" ..
tlade o !lP. Rudi Bauer. não se sa-. zar do titulo proibitivo até 18 anos) e �amb�m do títul()

cimento de ma!'s um. �obusió me: be par qu�"d1u... sUg'!eStivo de um espetaclllo·lhnllO, honesto e que pocitt
hino, o qual recebeu o notne' de'

......�.·.:.·U'. 'M'A�r·O.·
.

'" * *
.

ser assistido .. per qua-Iquer senhora. É u�a peça cuja
'FRANCISCO CAm>"bg N'ÊTo. � fi

'. Ainda' eSta· sem.na dan,m'OB,'ol unida 1,inaHdade 'é a de fazer rir 'e que conS'epte. .

esse

, 'Ao Francisco e dignos genitores, n,ome de "Misl Santa Catarlnllo", Objetivo. Em Curitiba, no T·eatro GUAYRA, batemos re·

deseja�Os um f,ut�ro risonho. que concorrerão'Ao titulo lle "Miil8 corde cbm a permanência da peça levada á cêna doze
, Novo govêrno, novos planos, no- produtoras _ Valorizaçã'O .do re-

•
' Brasil", noites consecutivas. A malicia-a.crescentQu, eoncentr

v�t1Ft•.t�o�·tr �N�=:"=�::�:: E':;:':��-::::�:1� N' p,..,:' :....: ....... �";, ��.:�ea:::':'��'e:':=u�r;,:;.�u:,:,�d
" .

. venda nll- Casa Eletrotécri:ka os Assim, vamos assistir parà d>ar nossa opinião, �por-
.

O-ecla'raço-es::de' Im'.p'o�sto' .d�. Re"'�a �:;id:e:e[:ee t::l::O:a::;�:a:r:::. :!:t:C:l:Vl:�S�e�:;l::�:n.iI��l�ô;:: d1ecO!l do pi_iS� c�lnen",l-u1� lunaDment�. t FI'"
'

.

�' IIU I 'Fernando Samne, ' epOlS, eremQs RF r-FI no... SOeIETY, onde ltalo.

'Ad "ffl de Prêd"
produtos. pela A,P.C.B. _ Teve' nadians de. 1-95'8. Vaca �eiteira;. '* * * COmo autoll' vai carica.turisar 0.' ia'Iso "CAFÉ'-S@GIET'Y.

mi'���",�-.I'\'\,.' ."'.$11
-

grlmd� repercussão a escolha do SecçãO jur1dica _ Trabillhatlor de O· El TÉCNICO t'I� "Vi .'

O restaurante Rancho da' Ilha' enco es a desta maneira constituido :
" ridn:ié"'deJ Jds'é B;dnifliCioi coütinhd turma avulsa e o salário m1nimo.

Éstril'l'ttltlt)' dE XDVOCA"CIA E' PROt:URAÓ(}ll1.A� ..

. 1 •
. '. . . 'está, bastànte Diô\1ttre'rltad'á" cdrtt' II' Dh:etot', de<" eêna, A•. Viana. Contra régra Hélio Castro•

..t ',' . '.' ,".
. Nogueira para a. pa.sta,· da.·AgricUl_ Economia _ O, Banco do Estado. 'r"""'·...d-R·w.• a 1\ __ P1 t I A d'

_ .

I d
Rua TraJano' 29 2 o andar Bala gostosa parrilhada. ,u

..u·.n... ovu,p 1 .L'IH'l...,; or 'e ·a�.� l'r.eçao comeOOla ..
t' '_..

-

'.
-

,. ;turR. T�imico' pa'l:ll:1sta na diretoria Futuros' ooncursos'. de novilhos de '.'

Telefone:' Stl5.8 �.. . .
.

. * . * * iCObtl,an1rla' está'confiada· a Lenio' Garvalho
.

e' a supe.rvi- .

,.' ��. 'do' .Reglistro Getie'a1ôg1co' SChwyz' côrte. Mecanização a:�lf1cola _ A
As&U�lu o c�dÍl (Ü»". C�i- ·são. de' tôdo espetaculo é de ItaIo' Ourcio. ._��:,.���������.,�.�",�.�������+����. 'do BrllSll. O dr: .Otto· de Mello, classificação dos tratores agrlco- �. t da f' I t -" ·-t

' .

t
.

-
.. ,. . .... .., ..... ( ... , ..." .. .'

f
'

.
.

tania dos' portas eDf' noá$lt cl� :
.I.'r> emf)ora • lDa men ej ..� era Os; se��n es p'r�·,

·c· :·,''-I:S�' AI,' ,:. �'I.·' 8:' \.'. :."\,·.,'···C:.",' t"1 ".{':::: (' 'jt�iZ úhiCo,dasi-xa.ÇJj(tiofatiCiêsa· na lru!'; Avicultura _ Aproveite' me- '!:t P'9lllt 60
.

C· t "00 "'Q B I
_

. .' '..
.

. ';, o comandante E.àposeL �(J � pona,·· c·rUZeIrQs., aDW!ll'Q E}S, 'd. ,v.' \e a C30,
, ,,,0 .

• .u.... ..' � '.'
.. '. ,

. o,: • y. Expost'i(ãO'de U,be,lllân�la. Fala lhor O· sel'viço dos galos nos lotes AO "r' . �. ".' . , ,

, ,_ , . . .'
.

* ,. *. * .

_ "'" UZIIa-!'Ul5' �
.. ,...:...'. '. •

A'ttrOA-SE TÔDti:�'O:.;.pÁ'ViM$M1:0··SÓPER10R .'OU::Éltt /' o' �':le'táJ'IO:;"-d�.. A!l'l'icuftur'à'::- ,O em,prodU9ãp, Sul�a'to ,!e'�agnêSiO
SUl'g� �·u�"'DtÍbutlm."t.ei' A •.• O�

.. '1il.eh. .êo" Artistico .é'mui��' bOn1'.l�'O.(Iii· afirmàm�'K�S,:,P.. O._PR�:6:,iÕ ·,.<)tÍ!A.', �ÜP� .. SCHM;tD� "19 ràti��iÍHJen.to iile-'gin�t'l>sii8'â..;ií.it!l ',e Iilelaço, de di,na >nlj.{c!l,reção,�de .,

ti ·t l'd
' '

, -� " • J ,,,,'" ,.' " '," "'.., •.• ' ·'.gra:cidS\l:'El��.heP:o\i*nn .. s�-k';�r.f!!.·•.··{:r:I.�S 9.u.e_.. emos 1 o�i.·� ·.·.r•.'/ ..... ',:;;..•;.. ;,'...
·

.•'�.,.,'.
T'.R."r4:'I? .À mA!. '�T.m.A.DEN'rnS.: 12", �' . .1.0 '.?'.'l'lDAR. r Qe- nJ;l!...ços. Ímp'k.tân.c.'{�. dQ.,PêSo. ,'dO.· ,anor.,�lid�s.."inespeclfica..5'. em • -.. I' d .J.!' t

. , ,

"r"". - F' •• t""...
sentp.da a nossa sócied.aQi 'támliéBi: .' . > .�omP.tle;Se e neID'ttS;.a:es eJ'8�os;«�;m.p aeJ�m !ta lI)

.�,,·��t;os rTE�EF9��l
.

� 2\� ..
6,i. .. E,-:. 3 2'+'�:. 1 !b�Z��� !Ioj;ãm�Il.P�!���� �o. PiPt�.)ll��Il!i� Iid,t����: -:;- Iri;;;

no baHe-��i�'�'D;;Wt�tes'�lie'; Cúrció, CéJia.: Cúrcio, �lf&� V�+b:�i1·���Viapa., M:aí�
. ,ue, _q -- v.. • .. ,.�, " - �... �. ,,,•• � õB; ,A

,., "

�oo d,d dq1te. p:e:ta" .RiO' .Gi'wndef fo'rma1llv.o�' ;:ae." inte�êsse: àVl1.co'Ia.. .
"', ".' 'N<ey"u' R'lli'à-u'rO M8i'eir�" c,·�.. ' , ,,�;: ���: '.;".:'"

.. trfatfflt&'
'.

(1_ j' D �
,- ',' t

t serái 'em"'tftOlI1ib:-� 9 Clube'.;· ".' ·l"�-. ., \ \. . -1·' .:. �í: �"'f .

"

1',' '.
'

.

.,,' ",d� SUl __:,.Aspecttils ,da tndúSt�la Voçê'sabia?- ·I�t'ormações.úte!s 'D" l��· ._.,._,•.. ':d ' AgUárêlemos par� 4D:ian�-'q.U1�fu>.it'ia, ás-20,�O
t ii h ct d - I' �" oze. co p �._ -a;..... um ano .. ' .. L ,;;�_" . •

..<J;'-
. . ,

"�'"�1"':t.. t,�el e}a g�úe a. ",uper-pro uçap pava avicu .rores: TroClantlo em ......u- j,' . ,,1Qllae;-a�e�ela. ., .

E,,'
. . '[). G t' l' V ... "'" V E o"" . .

.

l sua existêncill,
. .',," .'

," ,

"qulna cem a .F ra,ça e u 10 3.r,5a", :. -",.c., � de leite em São Plj,u,lo _ Expan_ dos' _ últimas -<lã ciência. ,Grltn:ja
�

.

com casa perfe�t::lmente adptáv·el a uma ótima re.f'i!lrJIÚ��'. dfr �. ,ihdáStria' d� l&�'tcinios' a fim dÓ mês _ Coaperatlva Agricola' de �
* * *. -

para resíd-êItcía, cGnst'ruçã'o de .prêtlio dé apartamento de dar escoamento à ·P�OdUÇão.· Cotia. Contrõle leiteiro _ Como
E por fal$rmQII em Clube ·Doze, � ,I. D 1 .l� C' ·I.'� ". r i1 A�

ou éasa comere}!',!.. Tratar nu _E3critório óe ..;\d"oçaci� e( -L�ticinio� �;" Sc,andlna-via. _ or-' canqül.stnl' o- Uno de mêrito do
nãO vai se demorar a t�;mpat1llldw r A '" Ir' Ar � .. U

'Il) ... D 8' 12 e d 13 30' 18 h"
. >. • ...;;. .

• dos' "DeSflrés' :BtmB\í". q\1;ill neSte
rroe\ll.'a·�(!)rl'll. aS as as, as . ·ora�• .lt;U!\ ganiziiÇâ<l d& produçãO- leiteira: na S.e.L. Mercadb de laticinios; ca1"-

T j'knú 29 20 andar oala 1 ' ano tam"bêm sêfá eletuslio nos
r8.J"', - - .,. .(., nes, aves e ovos: :L ..

i.,(aI' .

Df G "s<fl
�i •.

·

:�::;o.Lira Tenis e

*15
de �_

'I:A'iJWtlftWldt'll�'·dM..\ e� 'JA.*
.

,

·_L:':".'.,

,. f� 't' . ti V I " E '- <yea_ *..: li*1i!\I\, .fosé (Vi!�

t.Ut'''...U.lI...·1I alH )1 r GIIt· Lemos festejOu no último domin_

".�....-.".,�.','���.A.
4

•.t L,-I'.rk -1",•..
'

,
.
Ós bacna�r.�íaii·dõs dá Faculdade de Direito têm o' tío anivers�rlo de c_�íhénto.

WlllVlIG).. G 51W111i lAr ti..� »i_ 1n1áTimo prazer'em- convidar a sociedade' florianóp'Olitana
Va'mos te·r déntl'o de dias unta das maiS' Jlfltér�ssan- _ará!' pa1'bicipar dá- NOITÉ ACADÊlIICA, soiré'e. dançan

tês promoçÕes' de verid�s, de todos os tempos.(f':úíitâ ,ven- te� qúe' ia·rIto· reálízài rios salões do futuro Restàurante
da comemorativa' de .350 aniversário de um cf{)s: áÍregttê'-= Univei-Sitá.rlo, ii rba Al�a.ro· de Carvalho, com inicio \s

�ados e importantes. estabelecimentos comerciais da nos- i9 h��as, do' dia 24 do corrente.
"

,

sa terra.'
,

�eservits d-e mesas tôdas as noites na U.C.E., ao
.

Conforme já estava sén40 divulgado numà pulllfci- 'preço à� Ctt,su,OU.
.

��d�re�pw��rl���,S�M�C!����·�·-�-�·���---�-�---�--��---�---���Hri-��-
'Íensacioll.ais vantagens ofertadas. Isto Slgmffi'lÇa. que ."'-'- -�.

quahlu'er compra d:e mercadorias,'a I,partir da;' irilport'A1t-' .

eia d-é' Cr$ 13'5,00', fará' juz ao éor�:e!�p(mden� pvé"s�nff4; ·l.'
em lnercadorias à-inteira es�ôlh.':\ da fregueii�, .

l' .

A;ssim uma compra <:re Cr$ 135.0'0., da'rá 411'ij'f<\.• a� um .

'�.cupom de presentes" utilizávél na) hora, ou' :d-entTO' de .•

30 diil.s próximos, quê será trocl1dó por mert!·8J<tlà:f1a:s :ào":'

gêsto do comprador.
.

'..
.

Uma compra de Cr$ 1.350',00 dará a uni .�·e.ú:pp� .' d�,
pl'esentêS" de Cr$ 350',00. De Cr$ 13.500,00 a Orf' 3.550,-00
em presentes. De Cr$ 135.000',00 a préSél'ltes 'd'� C'rf: .....
3'5.00'0',00. .',. . ..,' '.

Est.á e�iciente que a base é sem'pre a de �1T.�t\i' �á:�â
135, calculando,.-stl assim, fa.cilm,ente, em. qua-!q:u.e11 9�m"[,
';>ra, se-j'a qual j'ôr a sua hnportâIicia, o valot.li'o "cllpan'! <

de �n;isentes" que llié cOl·respond'erá. i, .

Além da enorme vantagem do 35 'em, c'âa.S.. 135, ..h�-,
verá ainda um departamento só de mercadorra-s orert.II,-·
das por preÇos de liq·uidar. �Sl!e dellarta-mténto stmá'r
transfórmad'O em verdadeira "feira de préços". ,r:.i;�·.

Pelo que sabemos serão 35 dias' dEi' ãgifaç�o' t!omM'
dai intensa. Sllrá aiDda um motivo, como.. talvii',\)ariüüs
houvt! igúal, para se comprar barato. t1�"iiiil4�"�_H.

SR� WÊNC!1SLAU B,

DE �ABR'EU

,

ANIVERSÁRIOS

satlsfação

O ESTADO e.SsOllia_Be" àB�home..

nageiÍs de que
e foi alvÓ, tormu-,

landà votos de crescentes feUci

dades
,

COJ;O regístamos- o FAZEM ANOS HOJE.'

Vê' transcorrer na data de hoje

mals um aniversário '!: prendada

senhorita Olga Voigt Lima, funcio

nária do Estsdo.. e fino ornamen.,

to' de' nos-Sá aocíededê.

As ÚI1citações' de .0 ESTADO.

SR. OTilOMAR BOHM'

Assinalou a . data de ontem. o

aniversário do sr. Glthomar Bohm,

engenhelro eletricista e pessoa

multo relac10nada em n�ssos·meiol:\

NA'SCIMENTol

Nn'l·ac e

MAFRA" COltf}EIRÔ WOLSKI

e

Geni Cordeiro Wolski com o. Sr.

Danllo Lopes Mafra.

transcurso, na efeméride de hoje.

Encontra-.se em festas, na cidade

Ri'lã1tZO\l-Se na' d:l:a' 6' do. correu;

.te' ni'· Ig�ejÍl(dé· Nossa; Senhora de

Gí'Aà�:iupé:' em 'Cutitibaf o enlace
� ',I. _

.,..

mllitrimonial da �entll' senhorita

denota dos pais da noiva; foI pEl';

sodais e culturais.

AntoDio Culos Campos, pa-rtic.ipa 800$' paren,tei' e
·pe'SSÔtwt amigas· ,de> S&uiJ pa.is, I:ri� Antonio Campos e

Ma.ry ·�ig.ocki Campos,' o' nascimento d'e seu irmjiozinbo
FRANCISCO cMJIIlPes NETO.

Curitiba, 10 ·ti6- ,lftai.O; de 1959

'V'ebq_�ea :casa � tes.idên�ia sJta à �ua
'''Iiju� de �, 37' (Chácara do Hespanha)
ótimo'_� de< j61!fqiJÃlí'a, por preço de ocasião.

W:t>'e t�� Rlo· lo.ea lit' . com o proprietário.

I :'
"

i:

,
-:",'

"

.

r1' '.j" í! ;. t.} ,� .. �
,

I ,'I' i

A!!ha-se.......�'ição i)s,l'a o cu.,so de·dan�
I : �1. Os ��"8�ão se dh'igir a secretl�ria iitf
�cfüW-.�� .H' hO'rlÍ's" tnias 14 às is horas.'

.

DIRETOR SOCIAL
I

ALUGA_SE

11"
..... ',..... ...,"i'I�:... ;'{ .f'i�:/<'::.�..r::· ..::v.�iii:ft·�.,:�:r'�::.�·

. 'N� forma dos éstatutoot convoco, pele prese�; í�,�·
.

,

senlro-l'6s membros deSte Diretório- p'ata' reuni'tent-sé". nO' ;p�ó�i�
nlo dia: 2U: quatta-feira, nlR séde' �ártil(}&Tia, à PrlIfa Pe�g' e

. I' .

'"

6lf.vei��'�.(!) '12, 'às, 20�líoras, com a segli-ini-e ordtmtdo -. .

:�i,;.6· "" eseôlhá'dos delegados à convenção regional, cOh-.
r.�' :',',

.

v()\jadéÍ pàrá o' àia,"24 dp corrente;' ". .

':' ". :�'.fj':;�: tfáia� de O:l.:'-trm{-ássurit�s n1e in�ár'��ti.d�rlO·i
. $10i'Will6-polís 'Hlue maio -d�!1959. .'

.

'" ' ..

"t
,,\, _.'. .-

"
• • '. "

.. 1 ,.l.. .� .�;'';-;.h';:
-,

�....

W I I -

• ,...... ' ..

,".; :,:�v�;;':�7�i'��
\

" � : ':
'

.� ADERB'AL;·It.: íht.MtVA

.

;*itA�Sf - EMPRÊGO
.

�.otit� ç__'tic" '�e 'eBcritório, procQr& colocllr'
. çãii 'ê'Ól "eàcrlf8rlo, 8á CAfia� comercial

.

o P.CRl8'�"',·'Te"rineiae� Telefonar para 2590, falar
OUiaJt&MV .I'8IRA.
������w.�__w-� _. � �

. :1IIiUIf �te: eSErilórie
. . 1

__ .

.

-ADMITIMOS 'UNI' CA) FUNCIONÁRIO (A). QUE SEJA
,IH.:r'ILÓ<1RAFO (A) E 'QUE T;ENRA PRÁTICA DE SER.

Vleô IÍEe ·F.sCRI'FGiHO - TRA;rAR: SATMA _ EDIFI
e,1>@'·d1i'.ASE _ 8';0. ANPAIR, '

ALUGA_SE

.

Aluga-sé uma casa grande e bôa

.com 4 qu·a.rtos e demaiS peçãs na

'Avenida Sant� Catarina, 14;96.

BaIrro No�sa S,enhora de Fátima

_. EStreito.
r"';'�iiilriI�IC:ilí��_

....."",",",,,,,,,,,,,,---,,,,,,

r ..
_'"

•

AIUg!l-�� uma casá' com 15 com

partiment03 à Rua Tenente 811-.

v·e1J.·a. 86 _ 1.0 andar.

Tratar na me'Sma ou pelo te_
lefGne n.O 13723.

;.-Uug9._se·· á· r-u:S: De;netrlo
'

..

beiro .14, CO� :3 dõ�m'i.tÓl;11)8.
;h�r:fSn,�: ��Qfi; •

.'
.. :c.

,.
,.'1',1'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PORQUE- '_E QUEM INSTITUIRA',

. ,

'/

'-.

\fallosísslmos e - sensacionais "CUPONS - DE PRESENTES" (EM MERCADORIAS A INTf'IRAc�{E5fôlltA� :BÀ-,�
FREGUEZIA) NA proporção de

-

- ,
-

� ,'. .

'

-.
. í .

-,

'. � -'

j -

\ :.. 't-

, \ ..

�.

Exemplo:' _

/

Em cada- compra de
"

(RS _ 135,00 CRS
---

35,00' \ .como presentá"
CRS 1.350,00 CRS 350,80-

"

(RS -

-13.500,00
-

CRS 3.500�OO
CRS' '135.000�OO . -� CRS 35aOOO�OO

�
,

,- -

/ " fr " "
"t.. --

- .,

-
.,.

-,

.- -

�,;;_:"�:':... v ',:' �". ';

" " "
"'. " v, ,. -,_.' �.

.

. =-

rr' rr- ,,- ,- " "- "

.... .. . .
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•• -Ó>, .... :..
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-
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;..
"

-

\
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-

I- J> o"
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",i _ ..
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, '.- j
. :�� .....
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,
.

•
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s o" r R ":f :E' D·A U� C.) E� � E' . D_:O S
...<.

B R o TINe H g. �S
.

DIA 6 DE JUNHO· - .SOIRÉE � DESFILE
..

"SIMONETTA!' . COM, lpRESENT4ÇÃO DE' AUTENTICOS MODELOS E�ROPEUS I
I"STALAÇÃO DO ClUBE DA' LADY DO BRASIL, SECÇÃO' DiE FLORIANÓPOLl,l - Reserva de� mesas :peto' telefone' 2354. J

......................e �•••••••,•••�•••••�•••••••'I•••••••I••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

L I R A , Ê N I S .,(' L' U B E

Dia 6 - .sâbado - SOIRÉE DESF-ILE '�IMO·
NETTA", com apresentação de

autênticos modêlos europeus.
InstaIaçãó do� CLUBE DA LA
DY DO- .BRASIL . Sec.ção de
Floiian·óP()}[s. ��;�rya. <te "'M�
sas pelo telefone :2854.

Dia 20 - sábado - BAILE DE SA.tJ JOÃO, às 23·
horas.. Dança da QUàdrilha,
dirigida pór Nhô Medeiros. Ca
samento na Roça _;.. Queimada
- Laranja - Pinhão - Ra

padurs - Amendoim .. ReservÁ
de �Megas a 200,00, n� Joalhe-
ria Muller.

Dia 28 - domingo - B;A.ILE INFANTO-JUVE
NIL DE SÃO PEDRO, às . 16
horas ......Pê-de-Moleque _..::.. La
ranja - Am�hdoim.

A União Catarinense de Estudantes, convida aos UNI.,.
VERSITARIOS em GERAL, para a SEN&AGIONAL E

IDIVF,RTIDA: NOITE UNIVER8ITARI;A1, .
.,-

. GRANDE SOIRÉE E DIVERTIDO SHOW'! ,-1-
LOCAL: Salões do ESTUDANTES· 1JN{.VERSITft.-

. RIO, com INICIO AS 21 horas do dia 16 de Maio --

3abad� '. J

Entrada franca para ós Universita.rios .

Pessoas' não Universitárias. deverão solicitar cón
vites na sede da UÇE. a Rua Alvaro' de Carvalho 38 .. ,

Tambem as jnesas estão postas a venda ao preço de
Cr$ 50,00 '.,_:.� ,'.:_'." . ,;,..;

"

,.

:. .�: ,;:': ::\ ".
.....
PARTIDO IRABALH-ISTA. <BRASILEIRO
Diretório 'Provisório' de:Jloriànópolis

EDI.TAL D�E ()ONVOCA(ÃO .

Na forma estatutárla, 'fic� ccinvocà�a "a .t'C�nvéDçlo' � "-

Municipal para o dia 23 dó cerrenee.. às '14 'horá8, com"

I'
a seguinte

'ORD�M '»0 DIA .

-

.

� ;::: "

Eleição .do 'J)irétó�io" �ulÍicipal' e' do : Co.ns�lho Fisc_a, r
Ploríanôpelís, 17 de' maJo' de-1959 .

.

N�LDY 'SiLVEIRA -' Secretário,
'

...... �
�

,

ALA
,� .

Aluga-s&·.ÍJ'mà�muito �spàçosa� à. �(Ja d

Innselheiro Mafra n.11, 2.0.andar.
Tratar no térreo.

Programa
.

de Junho

>

Sabad., - dia 26 de Maio de 1959 ....- Sabado

,

�-f1
.

) I f�.CDEE . :n::NEIR6
�.

I

'I'
'

I
I. �

ESTR�ITO.

, t

I 'i PROGRAMA DO MJ:S DE MAIO,

'II , \
I 'I »:
I

I

·1 i

I

Dia 24 - Tarde Dansante, início àer
15 horas.

.rt�' in�i.sPlensavteJlwa, adpres�ntaçã� da I.
eg· ell'� soc,!a e o a ao o mes.

FLORIANó�OLIS. QUARTA FEIRA. 20 DE MAIO DE 1.959.

,
.

\

!

a, F'ABULOSA VENDA

-MAGAZINE,

'. HOEPeHE·
a nlJva ro_p:. que V�$-t. ·bem

qu"l .uer .tamanho;

..Aprovei.te.... Aproveite... Aproveite ...
esta monumento! oferta:'

"rol co d J roup l vendida

U:�"A dkgantí .elma
...

'

��'�
CIIIÇ" "C":�J�JH!j 1-: ! tI .�Urd1'

' ,...·z·.

AI.. M '-�_';ilf �::-�.�iLII U,':nl fh<Ís;ime Ca-:.imiro,
-

no �-�Ior de ·.1$ 1.100,00

Está no [im ... estJ por pcucos.,«..

�'

I

dias esta fabuloso oferto
-

MAGAZINE HOEPCKE -

��MPERIAL-EXTRA. Garanta sua
.

' .

. elegânCia comprando o meihor

rO�lpa do Brasil - pelo menor

preço ds: Senta Catarina:
.

IM�ERIAL-EXTRA, Venha vã-lo,
venho admirar s�a elegõncia .'

numa roupa IMPERIAL:EXTRÃ.

IMPIRIAL-EXTRA , melhor I r

IMPERIAL-EXTRA - Um:.:! exclusividade do
• 36 tamanhos diferentes;

• Mais de, '40 p'odr6es exclusiv�Sl
,.,
� otptk�.

, .....-

• J.cidos "cio mais alta qualidadep
>'

.

.' ...
• Acabamento, pedeito. , .

•

I .

Rua Fe.l·ipe 'Scbmidt .: Santa CqtarinO�.·, .•L,
.....

- .:...�

.

'

GRANDE OPORTUNIDADE
J .

, CASA: ALUGA:-SE' Maurício dos Reis' Casa -

'Advogado AI�ga_ae no centro ��-:du,l�:
ótimo ·apartamento. sobrado.

I ED. SUL AMÉRICA - 5.° A1'{_:Q�R 'rua Padre R�ma. 50·

TELS.: 2198 - 2681. .

.

I/) , ' ...:..
,

,
,�"', ,'Tratar IrO número'48 .

.

'A r�a Brigadeiro
.

Silva Pães
, (Chácara . do Espanha). com 3

quartos. duas sallUl e porão habi

tável. com tôdas 88 instalações.

. \
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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•

Prossegue 'o movimento
"'.........;*"...s.......i.........,;..s••;.í.,;......4:�.��...i. "'., PClredista' em Criciuma

"� l' -;, "� ',;� N0��'Cla:s ".in�.a� de orícíu- deral, e da própria f�t�rven-I
'

PROCURA SE EMPR'60
•

ma, Informam que:os traba- çao do sr, ,Secret8tl'la ,do
,

' _ I:,::;' ,

.

Jq,aJl-ores, nas minas' Éfe .ear- Trabalho, ainda não _. foi 'en-:' , '. .

--�,.,;',--------------::-----:------:-----.---:-----��� •.

:VaiO ',-co�tinu�m .' irredútívels contrado o ,d��omin�dºr? co .. , �'�hora, co.m pil'átiça de escri�ório, procura coloca-
em seu mOVimento paredísta .mum, capaz de fazer vaI,tar a

I
cão em escrítérto ou casa eomereíal

'

': ,
" .�'l' . que,. agora, ameaç� ala.,slrar- trar-quilidade ,e o traõ'alho' P"'d d f' A' Te! f

., 2590 f I'\ . ,L ; ,.", ; :',- .r: -

BEl ao porto de Imbituba e à normal nas minas, de <; crt- ,o e ar re ereneias. e onar p..ra , a ar

( :!,:: EM SUAVES P-'RESTAÇO-::E' :S': 'M'
, E'N'S"_AI'� 'Estrada .de Ferro Terezá. ciuma. Entr�tanto, não se c�m �LMO VIEIRA.

" '

� Cristina, caso não se encon- regístraram ainda perturba- - .......--------------------

• tre. logo, uma solução para ções da 'ordem pública.�mui- li ·1- d
'

-,'
·

!..._:'_.' "'�\�'!,'lt ��.� atender as reívíndícações to embora já estejâ prática" 'U
..
X.I..':,:")·,'..a· r, ·e ·e�.cr·.I·orle", :,

"

"
.. ,j ".:' "

"

, '��'1'I' ,\ 'I- )'" � " >' , .: que estão fazendo os traba- mente patenteada;: a ação.
"""

", , , +i;.:� '. I ""'! ,,',' lhadores daquele importante subterrânea "de :elementos
:;'��... '�:...�

.. ,

1,,' \
'

,'" r '"../ '

municipio do sul catarinen- comunistas, que estão' ten- 'ADMITIMOS,UM (A) FUNCIONARIO (A). QUE SEJA,' .

!
"

" se;' '; ,; . ... ; c
. ta:{ldõ'desvirt;uar '6"vetdadel� i)ATILÓGRjÜ�o (A) E .QUE TENHA,PRATICA p.E SER ..

Àpesar dos esforços dts- ro sÍgnifIcado' dQ':iIlovimento VIÇO DE ESCRITÓRIO _ TRATAR: SATMA _ EDIFI-
pendidos junto às autorí- paredista' nas �lnas de car-
dades federais, inclusive com vão de, Criciuma. ,

.' .': CIO IPASE - 3,0 ANDAR.

,
a ida de emissários especiais ---".....

'

......--,." --..;�....,.."---------.-----.:.......__----------
.

que se encontram' em conta-, ',:
..

to direto com o Govêrno Fe-

I

IH
'Comércio e Agências
Tem para pronta, entrega

.;,_
......

_

'i,PARELHOS DE AR CO_NDICIONAI10.

• :.
,i BALANÇAS "FILIZOLA" .

I)

..... ,C1R:CULADORES DE AR.

C0RREIAS E'. PNEUS ··DUNLOP�'.
, .

CANETAS COMPAC�OR

EXTINTORES DE ,INCENDIO.:

"

FIOS PARA ELETRICIDADE.

FOGOES ECONOMICOS "WALLIG" .

..

.FILMES RAIO X "DUPONT" .

.

"

GIDLADEIRAS.

MAQUINAS SO'MADORAS "BtJRROUGHS"
: ".

.

; ,

<,

MAQUINAS R�GISTRADORÁS "BURROUGHS'"
\

MEDIDORES DE LUZ DE fi e 10 AMPERES.
'"

'

MATERIAIS CIRURGICOS.

"

MATERIAL PARA DESENHO "KERN"

MOTORES PARA MAQUINAS 'DE COSTURA,.

MAQUINAS DE COSTURA.
"
....

1

_)

1', �: '. ","
.-'
.. ,

..

v
M�TORES MARITIMOS i'PENTA"

<t"-A-"

PERSIÀNAS "KIRSH"
.

", j.'

RADIOS.
if,

VENTILADORES. ! ,., r
,

'.... t '�,

Ruá João" Pinto, esquina Saldanha Marinho'"

Fone. 8878 - 8UI

1"
.. 1

, ,

CR$
, �. conla com estas vanlagens '

na sua MonarJc:
•

'e Garanti0 contra quolquer
: 'defeito de fabricaçõo I,

" ..,FaC:ilidade em encontrar peças
! .? originai$ de reposição, com

contrOle de qualidade MQn�rk I
,

••tlOWJ.Qi'ÀIA fIO�s MULttWS E �çlis
. .;.,'.1:.. . ��-

�
". r

CR$ '1,490;00 - A VISTA.ou

CR$ 623. - MENSAIS

REVENDEDORES

M A,G A Z I N E·

H O'E P C K f:

"
•••a 20 •.BI

da, 'ei(l.ad� plJ�i8 �,

, pr��:ilft(" 1"1; �"� �

•

/

"Quando o dia �Iareou, 16 fazia horas que 'eu
viojavq. Porei um instcnte para esticar os pernas

mas, ao pretender dor nova partido, percebi
desolado que'não tinha moi. bateria I 'Islc;) me serviu'

de lição, Tenho agora uma Bateria Oelco que me oferece

a mesma garantia e a tranquilidade que inspiram
QS peças genulnas ,do meu carro •.• e não custou

mQi� do qUI uma bat.ria comum."

,
.

-

t
.... ,

I
, .

Contém BATROllFE; elemento orgânic�
que evit-a perdas por autodescargas.
Garantido pela GMI Em coso de'
defeito de fabricação. V. receberá em

troca uma bateria nova.

prOdUfO do
...... "

O'IN.'AL Moro-., DO •• A5IL , ....

..'

-

'CIRLOS HOEfeRf S. I.· CO.. Indústria
.' RUQ. Cons, ,Mafro� 30

J,.;.;���;:�. ..!.� "':_-+'i;"·�- �'. _"�,,,�:<,�
.�

" '-'" F�ORrANÓftO(íS
. -.

, "

CAFÉZITO
AGORA COM NOVA

EMBALAGEM

RÁDIO GUARUJA
DE FLORIANÓPOLIS

.'�l....w..,.•• i@ ,

. , ',' . .", ".

',,;·'P'ROGRAMA DO MES �

_,.'

TRANSFERIDA, SINE DIE, A FESTA "EN
CON:rRO DOS BROTINHOS"

Dia 27-5-59 - Quarta Feira- Véspera de Fe
riado - Monumental Soirée
com apresentação de Pedrinho
e seu moderno" conjunto. e o

mundialmente famoso TRIO
GEYALTH (gaita de boca).
Mesas na Secretaria.
Inicio às 22 horas.

OlA 30",..:..' "NOIT)l: DO CHARLESTON'!
.

p�MOVn)O PELO LIONS CLUBE

.'

Onda média: ,

'

(5 KW� 1420 kcs.
Onda 'turfa:-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.
-

."

I tN�A1)OR Pl8FWlOIIAl
<�, "",,:,_ i;'

DRA. EVA B. SCHWElDSON BICHLER
I

"

CUNICA DE SENHORAS E CRI.ANCAS

··f

� é linda .-..
-

mos

.' e o CONFORTO?
Ao comprar móveis .estClfoCtbsl v�rifjque 5. o

'molejo éf&ifo com us legitimas MÓL�S NO:SAG

.. muito m ... ior COdi5ftO
"

. _ _...

. -I

• axcepclorc: durobilidade
• nunca (adem - nunco soltaM
• mévels mais 'léve� .

• dispensam ° uso de cordhlhós. e perCinto5 'de PQ!";'.
• conservem ° e'stofornento obsolutomén1e :im:lef.:>rmével

�.
. :

I·

MOLAS�� DO BRASil S. À.

f4b, • &cr.1 _.SIo Jorge.I1� - Tel ,-051, - Ú 'ostal 875 - fnd. T .1., "NO·SAG·· - S60 .'oul.

• UVlNDEDOlES, MElEI & elA.

lua felipt;-Sdul�idt._33, e Ruo Conselheiro Motro. 2': Tel. 2576- Ç... p05tor,48 - FlORIANOPOL�$

"

A G O R A p�

PRONTA
"Em suaves

ENTR'EGA'
pagamentos

"

- - - -

�
.,..-

.

-_--
- �

.

;

'.

\

',I"�
'if: "-- --=:

�i· ..
'

__ .'__
t' . �" .....

.._ :1"\

:�\�,.�== ._--=�;;;;;;;;;�_. '.�.
;/"'_'. >.... J�, .

j.�:.�,
'-� Um RresEtnte de bOIl) auaúrlo.é aqLlele íflle

. �.- .' � _. (".1 4',,, ,';n !' _°1\

\

- �_ ,

.

quer dizli!r"atividade. Um presf!nte LJt6.ligeílte

��:i'� é �quêl.� i'!� dérnonstra ii qU!���.. $� �sliiha
�. - fe. o pensamento e a rnen�.d.e .qu�ili Ü':\!:BJ'lt ré-

l'\' cebe-Ic>.· Uma portátil Ôlivf:tik,o filho, <iO pai,
1 ao amigo, a si mesmos: e <'óS cr,rbs éscdtas

L-·;;,,,, • .,_, ou recebidas terão a clilr..iiui·e a ordem novas .'. ". '--_
..

i .,,,�.

de um ano novo.
.
- ,�

.....w···
'

I i v'e t t i _�-:..----_�-�����:':�:i:---�'�---�:--
\

lO

(�SA FERNANDO LIDA.
Rua Saldanha Marinho,'· 2

Caixa. Postal,. 467
.

fon�: 3 3 7 8 e 3 ·3,4"3

.;;.

.,':. {,. 'j!i.'
.

'. .....I...� �t� :.i��� ._-�TELE:
"C ANA N"

- :- .'

. FLORIANÓPOLIS
..l,<i::l 1ST 'R ( B U I D b R E S

�,::.;,'.J/'
. ,

.

I'

EXCLUSIV·OS·

o"....... - Doe.CU II, 8•••• ·

tu - "''Ualca a...
0...10 I. .., u.a.....

Ro.,ltaJ do. 8.m�r'" ,. ... AS�INATURA ::ANUAL - CR$ 600,00
..... \, "

.• '< '.,.

(Sem.. d. PreS. aar� ..

",' 'A·
.. ··

d' .,
..c._ -' _ ..... , '. 1""'�

.

I
.

bdn")'
.

.

N •••• _ '. . '_ ". :' lre�ao ;I1aQ, ;�e�<respOliBaolut.ii
.

pe os

H��;�::,I*;; O.�Ia
.

.P:� aad�

.',00._ l1(ei�O.S.
éluitidp$ nO�.";artigos assinadop,' ,

A tarda da. li,IO Ilora, '!tal _'"_ _ -' __ , '. •

-

di.nt. no CMlnlUltório • &118 ·H ..-. ..'.

.

'. .

ns••achado 17 ·'.qui.a d. 1." r.·"
.

, . '.-
d.nt.. - T.)'f. 17",

.

Da. ",aTON' Di OLlVE"là.. ua. N."TUN ""VILA
allldllleia - RDa Prll'diÍoM DOJINQAS DO. I'ULIl.lO -

-

OIRURGU G.&AL.

Coutin.ll.o " - T.I .. '110. .:. � TUJt.R(lU�S� U ça. II. sauor.. - Prece.
.

_:_.________________ Con.altório - aa. r,upI - .IUetrletdael. lI...t...
·

Schmidt, .8 :- T.l. ISOI. Con.ult6riclI Ru. Vidor .at.
Bo..'.l'io ........ l�lIt... r.lI.. n. 18 - Tel'fon. 8i07 .

I a••ldlDct. ',Up. 1fi:IUII'd'. Cou'UI�.'1 D.. li Ilo�.. ••
a. 11'1 di.llte..

- ....ld.'olál r�D', '.611
�à: Bl2.m'D�,Ó) D. 'lI.

D•. aM'OL'lilO mUNUI ..

aMttAO
•

CIaOaOLA Ta'OaATOLOU",
Orce.....

Cou.ult6rlo: oIo"� I'tuto, 11 _
Co�ulta: d•• '5 .. 1'1 �on.a

dilriam'''t.. aeuo••,••6b."_
1l..1dluct., BocalUI, 111.
'01111 - I. fl4.

,ESl1ecialista em moléstil!-s de anus e recto.

,Tratamento de hemorroidas, fistulas .. etc.
Ci,rurria anal .

Comunica à-mudança de seu Consultõrío junto á sua

residência na Rua Durval Melquiades de Sousa 54

-' ,DRA•. EBE' B. BARROS
.. ,

CLlNICA DE CRIANÇAS
Consultórlo e

..�eÂd'�' Consulta.

Av. Relcílio. Luz 155A apto... Secunda à 6.a-telra
ela. 15 às 11 bora.

Tel. - 2934FLORIANóPOLIS

DR. H·VRI GO·MES'
" 'MENDONÇA ...

MeDICO
Pré-Natal � Parto.
Opera�ae.. - -Clfnlca oe...l
ResIdência: _.

/'. .

Rua Gal:.Bittencou,rt n. 121.
Telefone: 2651.
Consultório:

Rua "Felipe Sehmidt D., 87 .

Esq�' Álvaro de Oarvalho.
.Horário:

'

Das 16,00 'às 18,00.
Sábado:
D)ts 11,00 ,ás 12,00.

".. .,. loU....l'O
nLIIO

D.,ac.. ti......,IIl, r...lra�rl.

TUB.aCu.LOS•
•ADI0GaAfiA • RADIOSCOPIA

bos. PULIIO.S
Clr...... II. T....s

"'"lha.do pel. r.C:.lel.de NaClelR••
41, ""lHIIetaa, n.loIOlI.... ·n.lo
ctrar,," '0 aCIQI&a1 Nu'.

. ....
Cano 4. ..p.chiliaaclo pela'
S. N. T: .](-II1MrIlO • ':I-...i.
"11M d. Ctrul',\. do Prol. C,o

.

Gulm.r... · (alo).
CGn•• 1 r.u,. ScllDlld', '11-
'0(.'0 1801
A".d. •• a.r. ..rcae..

•••. : - Bill .... .,•• oIl1D,gí_' 18
- fOH.: lU.

.a • D_I Q o

"Ir, WALIloa &011••
.

GAJICLl
Diplomado tela '.C:llld.lI. Na·
elo.al lIe lI....ct.. lia VIII.,....

IIÜd.!Io ...UI.
"

&:I-JlltenaG c:eac.ne dá
_ater , • __ta

(S.mço dG Prol. Ocü.,IG ,

Bodl'i,a•• Lima)
I:S-'8ce"IIO 110 Bernce d. l.lr\lt

,

,Ia do a..,ltal LA 1,.;.

.. &I. ii. "."ir.
• 'dleo dG Do.pltal d. Carlda4..
• d• .,..tefDld.�. Dr. C.rIo.

DOJINQA8' D'i:rr;�BoaAS -

. '}c'-fUTOS _ QP3:RAQO.&
PA&T.O

. ,S.. DO. ,alo mMo
.

-,
- ,pilcõ-pJiÓfl16U••

0011•• 1 ao oleio PI..to a. li,
d•• í8.00 �. 18,00 líor�.

A"nd. CMlm
-

bor.. marc.da. -

_,.T.l.'on. 1011 - _••id'nel.:
Rua G'Delal Bitt.llcourl 4. 101.

ua. �&UlU. rlu.co
1'.....0

.

1
CASAS DE MftOflRIl

Ij

IIRMÁOS SITENCOURf
( .... ·1 S .8 .... o ;I. A O • r o I. f J i.O 1
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"PIGNEIRO�' VENCEU A REGATA - O Ia.te Çhibe
Florianópolis fez realizar domingo em sua raia na· 'baia

�orte 'urna ,:regãta para a.' classe �'scarpiel,. patrocinada
pela Cia. Antartica Paulista q.UC o�ereceu iinda taça. e
vJ!Jioll8S' medalhas para os

.

prim(?i:r:os co1O(�ados.,P.artici
pllJ.!am da regata quatro '�chppies" e ap.ós· a realiZação
das tr(;s' voltas etn· tornb ;õo ,t.riânguro, observou-se 'a se-

. ,t\li�t�....çJ�!iI�ifÁ.ça.çA9Ai��I,;,,,�.;'.,._"�����",_ ..._ ...,.., ,.,_,........�.,.,.� ." :""
1 o lugar - "Pioneiro", 'com José'Motfifu !Sloney

.

'\'/
. '.'

.'
- .

_

,

Damiani. I '1
'

", \

2° lugar ..:.:,- f'Jtagibá�?, com .Roberto ,I!ún:eo: e, Dalton
Oliveira.' "

"

.

ENCERROU-SE finalmen�e; o IX Torneio RJo"Slo,
Paulo, correspondente ao ano tlê: 19,5� ·4epois ele cumpri�
cas víntee três rodadas eomj�gos'de calráter interesta
dual e regional, Derrotando o: V.sco�.JlIv�)_apa decisiva, o
Sant�s conquistou, pela primetr!{''V;éz,'� título de ven�t'"

(1.o� do ce.rtame, levil-ndo para' �i.o 'J{��19 y'::'jroféu que ,�á(lOIS anos estava em. poder dos. carloca� Ôontudo, conse
guiu o futebol earleea !l posse défln'itiV1( da III TaÇa '0
í�}..q_BQ, com a conquista de onze 'vitórias e qúatro· em-'

",'1.< pates conr.�a d' vitórias. e quatr.o'·· emp,ates do futeool
abandonar .competlção amistosa: tidas oficiais program�s, COIU, .paulista, Henrique, dó Flamengo, foi· o maior· artilheiro,

'e registro dos sócios: pena _ multa de C.t�f(l.OOD,O(h perda d� pO,ntos n� hipótese de ,,�m nove ten.J!.8 m.�cados e �a.�. arqueiro do s,e Paulo
ttr na realização de competição de, .pena - Suspensão ppr 100 a.360 pena _. multa de Cr$ 1.000,00, sem prejuízo da Indenização que vencer-ou empatar, ·e-multa de- ..

'

�" C., O gol.�,:mlUs vaza,do, (.v�nte vezes). A'arrecada-
futebol, em' seu campo, êm hora dias, .80 Cr$ 5.000,00 ·e suspensão até couber; além' da pel'da da renda C;,$.!5..Il�O,Oo... �o c� de derrota, !ç�o :otal,..(��tj,�U#lt a,.u�,,"revisâo), atin�,iu a cifra de
de' competições oficiais patrocina.. Ál·t. 205 '- Deixar de cumprir que cumpra a' exigência..

'

para', a entidade, �t, 2l,!í,� A4Imtlr Bri�IJ., Stl,t-. jCr.' ;;l.6.89.:!t.�Ii(2,;Or,: com O Paeaejebu
.

apl'�Sê�tando uma

daa ou determinadas.pela en�ldade: cl,!-úsulll< de .contl'ato firmado co�' A.rt, 207 _ Não apresentar o t Art; ,210 � Não manter a sua 1\"100... quezaA .estiv�;· eJ.IW!�lild'!l ou, �le��ita m�i:or'.que a do .Ma.�acanij. �ní ·mais de dois "nii-
pena - suspensão per 180 a I'�s selas. abletas:

.

. seu quadro em campo à hora mpr- praça de desportos e� condições .em cU��lii�to. ��';P�':, �h�e$ 'de crUZel(fl,ls. Nas Iínhás qu� s� Seg·ué,m publíeadés,
360 días, ' ..

Fena - multa de Cr$ 5.000,00 cada para Inicio ou remícío de de .assegurar p,kna.'.gal:8ntla ao ár� � pena., _. eK..�1U$á.-.��d'Q �Itldo e. {Cm. se;Q.s detalHes, os. dados 'estahstIcos finais do certa-

Art. 204 - Recusar a,Suà. pra_ ,a. C�:lt 1O.O�O,�O..além da obriga, ;competlção, salvo motlv.o de f{lr- bltro, seus auxUIa.res, at�e.tllB·e �e. �multa de çr..,2.:0QOfOO. ,'; jIIle a�ora encerrado.

ça de desportos ou quaI.qu'er do ,-

d
.

. ,\ cÓr. .,

. _. COLoOC.A'ÇAO FIN·A.·L� ,çáP ,?-. eumprímento. ç� malar plenamente comprovado: 'presentantes de entidades· despor_ .

sena< II<tletas. .quando legjlolmente ! Ar.t.' 206 - DeI�a; de exíbír à 'pel)a -;- multa �e Cr$ 100,00 tívas, ou nilo to�ar prOVidencias 4, Art, 2.16 �. NiCt 'IÚ'.Qv.tdWlar 1° lugar - SANTOS com 'nove jogos, seis vitórias,
'Plilr minuto de atraao, quando de capazes. de evitar. desordens OÚ r�� "reparos III\- w_' de �os dr ,um empate e duas derrotas; 13 pontos ganhos e 5 perdi-

• 't •

' '.'
"

Idos; :z(tentos pró e 16 cOlltra - saldo 8.
ãnícío, e_ Cr$ 200,00. quando de :pr;:;;II.I!; Interdição da praça de �:�c�-:t7!!se�:�:;:�:::Pú_ I

* 20'lugat L: VkSCO, eom nove jogOS, quatr� vitórias,
paragtáfo único _ O quadro Idesportos, até a llatlsi'aQão ?as exí.,

I
}'tena _: .bl.te5.tUçÕJ.l:.até,.,I\IiUl,r. em 1(!��tl'O empatea e uma derrota; 12 pontos ganhos e 6 per-

-que ;não comparecei' em campo' até Igênclas condjllôee:
\àl OS;' l��t'�n:tos, p-ró e 6 contra.- saldo 6.

:30 minutos Il;pós .a hora marcada I A�t, au _ ,R�«;ll� Il'Igre!l80S' Âk 2i;',!� �,alPVl�e���,
.

, . �o lhgà�.� ,FL�MENGO, com nove' jogos, cinco vl

',para o Inicio, ou 15' minutos de� ']em sua I?raça' de "desportos' aos qUt\� 11-"-' J;e�,�Çâl;l �., qomJtl;tl:- ,lorl�.s�. urzv p�pat�' e tr&s derrotal\; 11 ,pontos ganhos e 'l

"p\lls do tempo regulamentar do In_ jmembros do' C.N.D., dos poderes .. çãtl,oficlalj: se:UJ. (ljj,Illpc)'.l�mente ,pe\rd�dt>s ;,;2�.�te�t9� pró e 15 cor.tra - saldo 9.

I
' 4° l�!,g.ar':� ,8:.-�.() PAULO, com nove J'ogos, quatroitervalo para. o reimiclo de co�pe" Ida C.B,D.., da entidade a. que es" demaTcado,

"e.
nãO ofe�ec.er, ao' âr- ·t'

"

n ori,as, g,Óltl, '·em.,'lP.a,tes e três derrotas,' 10 pontos g&nho�
�tlç-o além da multa' nre'vlsta nê&- .tlver dlrA+amente· suborcU-';"'.- . e ,bltro o material desportivo nece&- d L
� a, .. ""......... ;e'·8'l?erd�: 'Q,s'; �3Jlit:ntos pró e 22 contra - sa:ld'O 1.
Ite ar�igo, perderá os pontos para 'da .Justlça Deeportl'Va: '\ sárlo, InCl\lStlle.,a�bresaalente, pára .

5c:Y PA'LM.àm'
.

�tra'zo \
'

..

' '

..• '� ..,f',.', ,AS, com nove jogos,'c in.co vitórias, ze-
o adversá'tio e a renda em faVal pena - mult�. de Cr$ 5.000,00 ,evlf3r �

.',
ou interruooãq':' t ,- "t d

e suspensa-o ate". que ·obedeça. 'D�a ,'+�de' ,�eml1a, tl,.t; ,q.�a ro errotas; 10 pontos ganhos e 8 per-
da Federação ou Liga.

.

�.,..
- up...� �. _r� 2 .. 00.0,00 fllrlO·S;. 17 ·tentas pró e 19 contra _ deficit"2

_

:Art. 208'� Incluir em seu quI!,-. Art. 212 - ,N.ão reconhecer. por <ll � 141.0QQ.IlP,
. :

. 611' lug�·.�, AM'ERICA, com nove JogOS, quatro vitó-
'dro, .para competições oficiais ou

. ação ou <mllssão, ·s',C_.B'D' ou �
_

,uas, um em:pa;te'e quatro der,rotas; 9 pontos ganhos e S
.

.Jamlstosos, atleta que não ,tenha ent:<:If\de 9; que .e§§lveu, �a,\: etJ- ArJi· 218 -
..Na� a�u.rar aos meI''''l'"_os· 'l"')-t�""nto's' w:o' 2". t "d f' ·tu 4'. .

,. •
' ""- �O>' '�'\- '"

•

.. .'

"" ":\.'t,..' . ., ''''. " e <> coo. ra - e ICI •

.

�élni:ilçit&>·i�ga1. ;.�: :.,:r...� ""'" 't, IDD' \il,l;��
.

,.
.

" ...� ,1·e�*n�s" �r" ��I"�. �. f,· ... ..q.õ�hl-g�l"o$.,,'>Be'f'�- com nove '0 t i.
,peI)a _ multa' d� ar$. 1.0QO�00" . 'p-:en.'âV;,�.

'

.•.rtfé'·',�$: 10 ..000-:ÓO) :ser·vlço. 10callzaçíÍol LlIi4eq�.a'(.'''àQ. �Wrias zero' 'eTn:n'a'éte':" ,::'·,:,i'1.·:.' ....',·,,·"':;f:t· 8
J gOtS, qua rho v

, ,'!" r.O;_J .

_
.. '".'

, ,..,:(,,;.., �
,.

_ .��
, e cmco�J"t'o IlS, pon os gan 08 �

POl' atl,�tR' e .PIl.. rçla.. , �, 1a-\lor do e S\l�enSaO at'é, o, 1Ile1!O recontre� ,perfeito desem�ho de se�,,:,}�"n-:. n pe"'dl'd''O'S '15 tent
"

e""1:6",
.

t '''d f' 't" 1"

• ....
•
J "

."
"

'IJ. , os pro �on ra - 'e lCl

advmisárlo.· C!j,uandll'jSe. tratar de clmell:�' : ,'""., . ,cargÇl:' ,. ,"t'·",-· .
'

go lugar - Ft.U'MINENSE, "com" nove jogos duas
30 lugar - "Piá",' colll, LalU'o Batistotti é Tadeu bom:p&tIÇ�O oHé�a"i', dos pelltos .con_ ,AJ',u 2.13. '----?- :J;IlfII�.' � cwnpl'lr, I1� -!.. IqUl� :dl);'-Qr� 2,,008,011 �7ito.'ria.s) d.ois, e,mpa.tes e. cin,co d.-errota,.. s,· 6 pontos 'ganhos

Ca· •
.,

. "'., ·elÍllÍlaron"n"n OÚ '-dWéultlmdo o a "',� 10 000 00 ..�:"'a lh
.

"

_rIODI.· qulstádos nllo partldl!o. ...".......... I Gr... '

..

' ," --- ·.qUIlo e � 12· p,erd!�os; '13 tentos pro e 14 contra'- "deficit" 1.
,
4" Jug�r - ,"Bruma", com Ahlemar Sahl.�o..

e Márío I '. Art.'. '2.09 �. :Nã� dlsputat: ,ou c�rlmimto, de, ,de,cisli..P 0\\, afo de ,Calq,a 'o práll® qa 'páTplda..m�smo I � l,u.�ar - COR�NTIANS, co� "nové jogos, duas vi-
Vi�l'a:. � ór.!!'fD� 0(1 4a, AA,ti4adf;lIo, qu.e.�fUa ISm

..
R�� de" A.�íip���� q�e n&P tÓl'ias, d�is empates e einco derrotas ;';:6"pontos ganhos e

---.--00&0 �: " s��rdwads;; nij'o,(l$bflr�r CPJIl ae se�ll«"d�'$llà �rI�e:, .

12 P'&1''':i'íd!'S' ,1� 'tentos pró � 21 -contra -- "(l'eficit" li.
,VENCEU ,A GUARUJA' -:: Em pu�tj.. amis.to�a, le; !

;_-:�,;_,,:.-:::' .• ,�:�:
.. ,',,',' a�t����ortl�,:.n� IIP\iva;. k�t: 21'9 --'-o Ft!iP ptQ��ar o '� >��(j hig>ar - 'pORT'ÇGU�S4, com nove jogos; duas

vada' a efeito'�. m�nhã" de domingo no ,estádi9 da "irua.
, ".. .

ç�� �e'�w.�s..: ' �r��gularlcl8de� 0)1 ,co�l!-rl!Cime�to,à -e.n,;�; <!�an.- �'í'�útl&s: uIft e1fpaje. tl S�,lS deJ.rota�; 5.pontos ganhos' .fj

,aoc'a{uva. O· conjunto da" Rádio Guarujã,' 10'cal,:'· àbateu
.

..,
I

.

... 11��.fWiiIjS" �lllll.!'e� OCÍl,l'riclas. ,do c'mt.vo�o$- ,pôr �e.J.I.. lut�r�Q�IQ; ..3 ;perdld?s 16 tent.os pro e 21 çolitra --- defici,t" 5.

facilmente o "onz.�'.', rep,�.es�ntati.vo. da ,Itá�io ,A��gu&ioi1', I�� , na sua praça de desportos ou dEI,.. :dll'�n�� .;iSacf��II), , RtlPt�, DU LI'. 'I
�

... ,t�';/:é"AR(!}U.Elft()S VASADOS
de Brusque, pelo escore de 6 Xl.

,� ,pe�,dJen��aa: 'll ,I
'

•.

'

pes_quJ;; nle..�IVeren.l vlh�Ul� ... '�?f:'{��o;·�,�19� �.:7'/�:, j!'gos .'.': ;'.;.;..... .... 20

----00000-----· ,

:das, ou del�ar. Q� "liw�ese'tih�-IIe'; ql�Os'A�o ('P'órtulWesa) __:: 8,2 jogos...... 1!f
NOVO PREsIDE,NTE DO TAMANDAltE'·-. Ao .que �!�, ��VH�l;1a.sôbfe"l!<,Inglater- .l�e,ll!it-"-:- IpUIta de G,l:� j,.o.OIl..Oo. qU��.��l\lm1'n1i/l..cop.VQ.ClIIdI\, jJllf- Ari' (Ann!ricá) ..:_. 7,5 jogos e. Láéréio (Santos)

soubem T d' d E t _'t t' r s'den ra. a, Sel6ÇãO brflollHeira campleJ;o�, a Cr" 5 .. (100,0.0., QU, stap.ensão dl\ !to '11" órgão ,da. j.ust.ia-"'IB�sp�rj;iv�. 6 3 J"ogo�'s ' .. ''- '

os, O aman are, o s relO,
'

em .nQyq p e I - .. ,.,.....,
. .

•••••••••••••••••• : •••••••••••••••

te o dr J'ose' dá' L z Fon""'s que J'a' oc'u'on"u l'deAn'tl'co o 'seu 18'.0 ,jogo ·sem. Gon-.hacer .der" 30 a�180' diBs;"
/

sal'\lO"comW'ov�o.... "t1:lIO. de tom
..
,a J'BgoS'"

.. u ""'.
..,....

..

cargo, anos atrai e que agora, cOlltanto.o clube. c� uma rota:. A :série '

.. I:l.a.�deu n� �atc� ,

�-;\rt;. �1,4 -,�I!�i�fIl.' de··p.,gar ta. malar:
'- ,(minar (COrintians) - 4 jo�os .. ', •..••

'

•. -: ..•
bôa

__p�êiade ',de' valores, Jrá dar ·!l'umos, �n.o,*�)s· ,ao alv1:ru'" carpi � 'peiÚ' ��na,tóf�a.'pa.r� �" K�, tnê(eDJ.zaÇÕ#s,. RiU".cfUl�epS-, O,",
- �..

F�I!D�� (flamengo) ._:_ 7,5 'jogOS' •••• '

••••••

'bro' tornándo':o'uma d�é ,:ntelh,�J:e� "pôtê"l!ÍI,ls'
.

do, no�s') Capa. dtl'Múndo\!e,gepo1s da.n{;J$a.' CQ.lltllUmlÇõ� q�er: ;dl;� à .Ren.,' _.:._ �v�ênQta. oU �úl1la., 'Vaidir (�lmeirJl8)_'_ 5 jogos ..•....•..•...•.
futebol. Felicidades. :,:�" .

_. Oh, '�� •• ".:, _, jíltlms' derrota' que- fà! no, Sul- efitidade·dRn.tro dQs!;pr.Mos,.fwadas, de Cr$ 1.00Q.OO'Ac Cr.$ 5.000.06., ,Alli��t,(��lni�iras) -::- 3 jOJos; Castilho (Flumi-
. '.

, ."� " o0'06� .

:' "'�, :Americano por 3xO. ou 'IÍa falta destes, '�entro: de iO Art. 220 -
� Não restituir em �t>tl�� -- 6' jogbs, Ernani'(llo�afõgo') _; 2 jogos,

ENCERRAMENTO ATE' DfÁ ·31 - A F.d��.. está . A relação dos jogoslnvlct�s é.a dias.: ;pe!,�i)i�o �stll.J!� .<I"" c�ns�",,� 08 eab'e'ção- (Corintians) --" "5, jogos e Adalberto
chamalld' t

;. ,â I b' f'll'adas' paI'a o �e."ulnte.·.·.
' .... ,,; ,.;, .;" petla.. _.: susP�... ,

-a
..
de todos os 'pr'wI'lS de'pOI>8A +o�nn�"rl.a' Botafogo 6 J'AO'ns'

.

�j'
.

'_. O a a.ençao,' os C.U es '(l �uas 1 .
c..

! e '. ,', ,..,..,..,' " ,i

.:iM"'Amei'ica ��::: ,_ ..

rtllfllioorlentm"«0f'8a.ihpe(])natQs ,"Rtlla.nipaigo!' qu.e deverão Brasil O x perú O direitos até. qultaçã9. mantldlil" . Dena � Indenlz�ãO.
,..

( ) 1,5 Jogo", .' .

estar GIl.cerl'llidos até o dia 31 do corrente, spb p.ena
. de Brasil 1 x perú O obrigatoriedade- de ,disP:!-ltli:_ de par_ (c�r-tillua') 'Vi�r ��zaI6 (rl�minense) ...: 3" jogOS e Bar..,

llit> JConcDl'l:j}rem a'@�"joglOs. das di'\lel'sas ,.zonlls que clas- Brasil 3 x paraguai O b088 . (VasCó') '9 jogoé '

.•......•.. " .

si1iiaarãoo .crudao urlla dois clubes pD,ra o Estadual dé' 59. Brasil 4 x Bulgarla' O fA.I.!III EAoIa �AI'II' Ari (Flamengo) -:- 1,5' j'ogOS, :---; •.. : ;

___�,oQOQo Brasil 3 x Bulgarla O w...... rv '. "VI�.· R"Ui' "W'1rÍ�guesa) -,O,S jogos'e 'paulo (São

CAMPEONATO DE JUVE..'NIS � Em palestra qUE\ Brasil O x Inglaterra O permal.AII!.a .

'"

_P�loyj p;!;!�!2.°AslS·· 'A''R'T"I'L'H"';":IR'·O'·;S········ .'.ti,,-� e'Om' O sr'� 'Walmp 'Mailn3, dir�.to,ll dI) Departamen• Brasil 3 x Austl-la O � '1U'�'-'.lr.I)J:

to .Técnica da�F�C�Fi, tiom-os- in(ol!ma,�s de ;fIge j� estão I Brasil 2 x RUlSsla O HIO, 18 (V.A.) - Terminada a o sal�.o� b��U'o•. lWDl an!>. 'H>enriqu& ,'(F-Ia·méàgo) : .•......•...
Clt�d!o dal re,aJ4za� 'dO!. 9q-Q1�bo .,I!u:ve�lil .de l'u- Brasil 1.X país de G91e_s O homenagem. que a .cBD ofereceu Da prl1neltra f.\lÍ C��ãO mim4�.; lGil'l(j. '(S'ão Paul-o) ,

! •.

tebq�, 1Wve�d1ó seu, miai. ;d.�et tlentri'O> ,4e 15 dla..B no Brasil 5 x França 2 aos' jÓ,fJadores -Ingleses. na sede do da sé!Íunda fu!' vlce.-ClÍmlpeã;q lÍul_ '<!:Ieu.ti-nho '(Sa=ntos) ....•.•...................
m�Ximo. O Campe�li• .J1'lI1M4I."I: ti. oJwi.gatÓl'io por .deter- 1 Brasil [, x Suécia 2 nite 'Clube do RI; de· Janeiro e· à amerlcano;"e agora. ven'cl !lS;�le..

.

.

"Nêio' (São P'a-ul'O, GeGntvaldo (América) e Pelé

IIrlllação-. ela e:.B.Ji); e' dt!le' ,devev.ã. Pl!ll1ti,cipa:r ,! tpdos os Brasil 2 x pefá 2 .' qual de�e�lam. '�om;pa,r�c�r obrlga_ ses, ®IJl. � (� � ,�p�1IlInl- (Santos) Alfeu .(Portng;uesa), �méricG (Palmeiras),
clulu!8! que posseum eq'ltipes tk!, proli$f,li®ais.

.

" t Brasil 3 "Chlle.O otrlaIl!-&nte .Ga�rlil,cha. e. Paull. dades qulÍ.ru:lo o ttme. e.stMla no
R'UbeRil' (Vasco). EHda (FlameF.go), ".Luis Carlos

,. ", � 000.0 .'

�

Bl'asll 4 x Bolívia 2' nho não apareceriLlJl, �ám deram "p�nto';4 'i�i ��IVI(\'ó!,Ero' 'r�suI-'- (Fl&mengo), Vald'6 I(Fluminens�) Ro�il'O' (P�lmei-
ALTERAÇÕES'NAS ZON�S -' A F.C.F. a�aba de "Brasil 4 x 'paragual 1 ��tl!lfil1lão. os jogadores e demais tado é que. li. ciiCta nova, �Vpc.., 1'as) e Ilton (América) .......••....•• : •.• / .••• �

c:omllnie:a� atis inhe-lte:;;'sad{)s ter 'l!l1=ocedida vánias alterá- Brasil 3 '" uruguai 1 membros da delegaçãt, nacional Ção,·ineea:IQ que..Q& 'jogadores .&e_
JUIZES -QUE ATUARAM

çee! llas va;riai; 2I.c!lnas. que fOl"pecerã@ -df/is clubes para o l!Ia.'aBll 1 x Argentina 1 flcara!l'l l1vl·es. jam OI! m�qrpll' � ou a maioria,
Nuve �êzes

.

Eunápio' de Queiroz;. sete vêzes - Elias

Estadual d�_H};5il,·isto'tellido em vista a Íl'1elu�ão de Brus-' Brasil 2 x Inglaterra O '05 ca.rlooa-s _ quase tQclo.s:a:. como'fol Q caso' �.a �,a
ASsa4.Silllâo" F�rico Lopes; cinc.O vêze$ - Casemi\'o'

�ue, qll.e rug.óra pOS8�l'i }l, s,ua, liga, e· a. não preseJ;lça da.s �0.0-- sados _ rumaram para s.u.s Cl!,-. gente ell'Contra sempre. Um .IOga,.;.'
..�JIle. e:''fele��Q, ,PQmpeu; três vêzes _;;: Amilcar· Fer"'

��.goas cjje 'CoUCGllà·j� Sfuo F.r4pe'isc@ ai �ra q:ulf �ão rea- <:) carteí' do' iutebol brasileiro, aaa ao passo que os, paUlistas tra- ,dor que voltou cóq" u� ((�ito re�ra e Guatel' Gama de Castro duas vêzes' - Joã'o Ro-

IZal'am Os seus campeonato!!. .

.:'
" .;- em jogos de seleçãO, agOl'a é o se_ taram .de �prlilvll1t�� � u.olte. daJÍ,.., qualquer e tem lÍ.* ��fiçar tudo drlgUes! Sttfan Val.er é Wilson Lctpes de Sousa •

.a�li, 'l!l3:soou,::<il>a; �f)�W es.te_para a zana norte.
gulnte: 193 jOgos; 103 v�tól'las, dI> o .que os cronistaS soc,1AIa cos_ de novo.

.'

'TOTAL GERAL DO CERTAME
Eis C'ame, fi,cllll1am, cons\thtu,j.d�s OS qp,atro zona.�:· 47 derl'.Qtas e 33,empates. Um .tm*.am {lhamar de "�stlcada". _ E você aceitaria dirigir um ,�omando-&e a� .dqas p,!lrcelas'totais, <\esta cápital e

1,0) 'Oeste �; L!ljes _ ,JlQ�etlb6 e Cáçt�dor �

cartel l;lastante sug�stlvo, como se ,-I.sslm é que Gllmar 8 felé tor� sel�onMO �rrnaI1ep.te? �� Suo Paulo, Vel'lflca"Se que a .arrecadação do Tornei,)

.

�Q; Elite, --...t Jiilotlia'filipoHs _:_ BrusqJle - Itajaí. parar no sacha'�, ondR tlcaram ,_', Aceitar. !lim.
nlO bão Paulo foi de Cr$ 26.892:242,00.

8G:) Sltll _ Laú>1'o Mü11er _ Grisciuma - Tubarão
:vê.

�(\).� até o .dla clarear. . JO'(;ADORE� DiSÓPLINADOS MAIOR E MENOR RECEITAS
- Lag1llna

.'
-,

'D 11 L' ,..:.,,,,'" ...ç '" F'eoloeloglou .
a. 'co....:.....do t'

A' m,aior reçeita foi a da partida ,Pàlmeiras e Bota-
3'l' país. jl\ �enta.raJ:!l-;O ""na :AS ·�' •.IS S.Di F.EOLA w -.............. f I.

'

4(, No t J"l BI
.

J au.&
. ogo. disputada 'no Pacaem.bu., na.. ,quinta- rodada, com :t

.

.

r e - OlnVI e, umenau e ara�,�. desde (que organlzQu. sua' pr�elra .Qu.\'ntlll a Fl!Pltli :!lI!AJIl� ín., Cl�tacou a at�ão: de JUI�_ , ,.

"
'I, '.,.', .' •. $96Hlo-,--- l' {:1' i :arrec:adatio 4e Cw$ 1.717.957.00: ��'m�noF'�eceita ·f�i' a
iltE' ARA' SIlIIlÇão. oficial. Argent n� e ru- .

dll; e!JpElS& '8 )DaIs, uall..&lllBbor-. nlUl, '�d<\ que· o �c,alou sem d. �,rtida I-.ortuauesJ X A.éricRj' rea,'. lizad.a 'DO Canfndé,'. !iP�Il:DIDl O UOTA-fOOO CONT�ÂT g�1 feiram os,. países q!le ma� foL dar. s�a. ""S.��" 'na 'baita' 1nflu�C1a d. �éaI. mas por. Ql�
.

tAL.M!R.....:.... Rio, 19 i(V. Á.), _ Ac ...ne se ��ala,a dir.e-, '. ..
.

' .
,.. . na III • ,ro""a, «;Gm 76.070,Q;0. :j:' "::' . ,

ftia ia
'S"" paFtld�s, dlspuPill1llm cpm oa �- Pl�a$. lJll � pfl6.io·:a, � ��. considerá-lo em melhor forma (no A.III 'TAÇA O GLOBO' ·€QM.;OS CA..RIOCAS

1>. . _f�, ,C8lW se p��·tve O. iRgJesso de Dldi
'slqeltGls, num tqta;f '.de ,ª7. ,cada um.

.

beu �açP,t"; d"J) p�� ,.mome.nto) que Garrincha. e d,lsse, A 1&'.e.'1;'e....
-

P l' .t
.

d' F".: "".'·ti.\1.' l!
'. . '.

1. ... A d'
80 fu.te.. bo.I:es.p�lll....J.,'."""".4-.,_l.o.�a.' .,orQtel,·a Â-

..

l�r. ft�e .
.,éi c.OlnO ( I I.' .'. .

11' _.".
..

... ,...,.,,,,�. • _çao au IS' ai, e Ulle!iol .:tor 'a g&n�LAUOr� . a ..

�·

berD���',..� .um
...a. d�.':·p;:;:a::: ma�s radia�s do' futébol Apenas tr'ês' pf),ísés o 13rasll não, q..e d: ;l't!àOabe_m,,'�aD.:o' .que os jog��"es i�O' .:�dOS. �ljicl_ ,f e'. da ll: aça' O 'GLOBO· c!id'f(rqulií:.rcortt .a".vitorl'à .. :em

...._.�,�., ,.
'

I
•

c��id:!�� �'de!rotat: ,,:�le�a��, C�1pl9étll��t�, ',:'.: • � ,.'� .�lnad08. AP�>�1Il ,�e..&�(�o "competições consecuti�as. 'À.. ��,��b M'JropoUía,rta."de
-, Hu�grta e., suíça, plolllde!Il0�. para N�,,:,"W.� ��o, ",.� l1\b quis dt� (\) n�e, ,�mb�a,.II� � Futebol ·ganhou a III Taça �Q_.Q).0BO, com as .vi.tódas de

,

tnG�L.·�.AnO.S. OS 'lN.G·LES·Eo.°S?E()"" ÚMÂ"� Em
•.
��.i,' .,d... o,

-' os alemães por 4 x 2,� pel() mollS- Pó:r_I_ttr.j<m!if't.rV_t,,��, ba q�e e paUl�b.O).: ae. �.�stl'O�,. t957 1952. e.19ó�. Nestá ú1tit'iUi';'�õ'�petição, a sltúaçi;).·
,

,lU
'mo escore Pa.t:a os' ·hUl,lgarQI, na.' 1�•.

'

QUeJ.D.& �1I8ItI.. -ilão·"bOu.- ·.gastado com.. bfol't(açiO aendo .

t d t'd d f" f' ""'..:lw ,{.."
,

�(1. os'.componentes do "�)ish team" reahzaram,su.a. ....,

.

.,
'

. .en re as nas en 1 a e 01 JX� ��.$e : tes numero.:

�eguÍl . . >.
• d -cpp� � l'4iÍndQ d� 54' e. contra

.

.QlI, VIjllW)lm� me,qão,��n.te: que.os q.qtat! ffINw,..� tJ,u:te �.
'.

;F.M.F. -;- 26 pontos' (11 v. i�'l:tí..'h/&;
_

c

.!e.s·\"
"01 .

Q'8> eXl.·bição na·América do Sul, "sendo :v;elicldo,8 e . ,
. .

. ." .... " .

.
v . • .f.!'&! :"rlP , ',(

co ead SuIOOs aloanga.ram do� emp�es./ ..-:-<.. ..,. a,-� 'uz � 1U.uo ,pirito d6 '�.io. F
.
.F.F. - 24 nóntos (10 itó

..
rl· ...a" ... : "·es '

, a p la. �el�ão penu-ana 'pelo escore � 4....x ol. �. _,.,,,,... '.,.__...

< \( •• ,
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Art. 203 - Realizar ou. consen., 'nor:
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A MariD�a éo BraaU IIlóco DO seDado federal.
.

I

o Departamento de Relações brasileiras eatão sendo invadidae

I
e�colas de apreDdi2'.es_lIl�r1nhe1rOll.

públicas do 5.0 D. N., distribuiu por barcos de pesca estrangeiros, a instaladllS pelas costas do Brasil,
à imprensa, o seguinte: Marinha de Guerra Já pôs. à dia_ estão em parte, dentro do pro_
Iniciando um discurso com a ci_

.

posIÇãO do ;Ministério da Agricul- grama reclamado por S. E- ..

tação .de Ruy Barbosa; "os povos tura du8.11 ';lnidlldes para' o ser- Nossas escolas de aprendizes_ma
sãos e fortes, as. nações·.livrés e. viço de flscalizB9ã,o.,. ,'Estão sendo, rmheíros são estÍlóbelecimentos �o
máSCulas, amam nas suas esqúa; adaptadllS com tôda aparelhagem delares, No meu .Estado, Santa'
dres a imagem da j'rópria existên- cientifica, para que venham a ser' Catarina, temos uma que poderia
cia; os povos francos e decaden- igualplente. duas verdadeirás eseo- Ii!lrvir ,de 'padrão em qualquer par
tes vão-nas esquecendo e de1xam- las- flutuantes dá pesca moderna te do Mundo. Conheço-� muito
se entorpecer il beira do oceano, para 011 fl1hos dos pescadores. Com bem, como muito bem conheço a

sonolentos e indefesos", o Senador êste depoimento, V. ·Excia. pode do Estado da Bahia, localiZada na

Vivaldo Lima exaltou, no Senado, sentir que a Marinha sempre pres- Cidade de Salvador. Sei que o

o papel e a >importância da Mari.- ta a mais ampla �laboraão ao po_ atuál MlnistrQ da Marinha, Al_
nha do'Brasil.... vo brasileiro, na. sua malar diver_ mtrante Mattóso Maiã, tem espe-
Reproduzem_se abaixo, alguns sif1caçãQ de trabalho e esfôrço, pa-.

apartes com que os senadores. ca- ra
.

engrandecimento .
da Pátria.

tarinenses SaulQ Ramos e Fran- -O ,,SENADOR FRANCISCO
ciSCQ Gallottl, apoiaram o pens� GALLOTTI _ Não tive o prazer
mento do orador: de ouvir V. Exa. desde o cQmêço.

O SENADOR SAULO RAMOS- Só agora, chegando ao recinto,
- A nossa Marinha de Guerra, inteirei-me do teor do dtscurso
tradicionalinente vem . prestando do nobre 'colega e do aparte do

O, Instituto Brasil Estados:Unidos pres-
.

tigía a causa Florestal
"

Palestra do dr. César Seára naquela institui
ção cultural sôbre o momentoso problema
Com espetacular ê.xito em' panha que já vem 'apresen

n_osso ;Estado a C�ANH,A tando resultados e que pe
DE EDUCAQAO FLORES- netl'ou de mOdo surpreen
TAL, vem encontrando o der,te no peJl8amento dos
mais vivo e franco apôio de catarlnenses' e brasileiros
tôd!J,s as classes sociais em em geraI:
tod0 o nosso Estado. '

Assim, no. próximo;dia 20,
na séde do Instituto Brasll
,Estados Unidos, a convite

1.==!!!!.��!:�=��=�e:=�!==!�!!J dêsfe, com' inicio marcado
II

para às 20 horas, o .Dr. Ce-
sar Seára, 'abord�rá temàs
relacionados com' a causa

,
florestal.

]C x

x

vi�1J:c:r:bi::a:él�� :r�: JOINVILlE, em notícias
Carlos Hessa e Enedino DQ nQSSO Correspondente

I
gem.· Fundal'am uma fir�.a cóm.

'. Ribeiro. , ,·Carlós Adauto Vieira QbjetivQ de cQnstruireln"'!la.aa.pré-O que lhes negamos é RACIONAMENTO fabricadas, a serem pagaS·em pres_
que entendam do risca- para conseguir QS votos jQlnvil_ tações mensals, CQIn u�a'·entra.da..do! E níi� . 4'8 Jnv,;tamos lense.e, em" 1950. �um c�ndidatQ, Os que a dirigiam, delloiS de

, pela batata' .' quenté· 'que depois eleitQ goVernadQr· do Esta- farta colheita, s�iram;.sem cona
,

lhes meteram as mãos! O do dIzia mais ou QienQs assim: truirem as CBsIIS çpntrataàas, dei_
� dr;.Stavros já saiu.�·.� .e" "s� el�lto fôr, farei desaparecer de �andQ e.,lgumas em CQtlÍêQ'o.
· fmmlto. " ,É O qué ta..-

uma vêz por tôda� Q fantasma ·do Os lesadós Já se dirlgifâm à po-
bem desejamos aos bra- 1"Bc1Qnamento de· energia elétrica. lícia pedindQ ,. prQvi'dêiícias contra
VO'!l eletrotêenicos ,Carlos jiIÍ Joinville ......

'

QS QrganizlldQres da ' firma: E<i..,

e Enedino! Coisa melhor, tEstamos eD1 59. O racionamento mundQ BramQski e 7Plo ·schnelder.
; menos escura - sem tro- contlnult, ameaando Seriamente u Esperamos, que QIiI' autores da
caJilho. . .. Indústrias da "Manchester" 'de pa- arapuca pré_fabricada .. recebam Q
-' Porque a verdade é que, rallzaçãQ. Enquanto isso, PQr ai éorretivo necessário.

, no ,dicionário popular de
nQ estlldQ ,inteirQ, Já· se CQD1eça a SUB-SEÇÃO

Florianópolis, ELFFA é
pregar q'ÍJe )le vQltará em 60, CQD1 Os adVQgadQS JQlnviliense� se

; ,�in,ó�imo de nome feio. • .

nQVIIS Qrações sôbre os prOblemas esÍão mQviment'ado, 'para' criar •

-'ijiiii:.iijiiãi:iiii�i��iiiiiiE.iãiiiiii��iiiiiji�iii�aiiiiiiii'ii:.ia!','" i (ai d
'

-o relQlvi<iOl sub-seçãO da Ordem dos Ad"oga-
II

S1SSS,S'aSSS'SSr"o'S-S"aS"I"YSS'a'ssrs'osvss:--dsse"ss"Cãrs","'a'''IC!fio'S'S<�i:S:�:::ri��!:st� �::a':fl�ge: �;:;m�e;!�a c:���s�rWo�iZ::U�O-:�
,

, joinv1llenses em particular. terêsses e direitQB. c

Dai PQrque Já se diz "quan�o ___;_:::-
, I ' , mais 'êle' ora, mais assombraçãQ ELEIÇõES TRABALHISTAS

'. '5. a fEIRA DIA, 21 às, 10,30' horas nQs apa�ec�"T"U K A L as��:IÇ���r�:::� ;;:e�r:�:��
Algumas aves de arribação pou_ clpal, o que es�á déixandQ ,'mUlta

j ( saram, tempQs atpás em nossa ci- gente' CQm a pUlga" ai�ás 'da Qre_

')l dade dispostas ti fazeI,' bôa rapina_ lha .. ,

l I T 4 LlO C��O � ( I O ": 'Recuperação da lavoura ...
,

.

d'e' C
' d"

'

"VaudeVI'lle"o�� las, com ,o «()on'CIusão da 1.a páctna) • Mio foram as'sêcas ·nem
e 6 dr de sua autorÍa maiores êxitos - obtidos pelo out�as c1rcunstincias· adTer-

, qua· 'os
Minlc:tério da Agricultura, sas de ordem clir):1ática m,�s,

S
.

E·' D ,E S 'p, E
'

,A· ..M E I, A 'IN O I TE',' atrpvés de campos de coope- a la�arta-rosada,o,verdade!
ração distribui4�s no 'Pará, ro .�fator .���decJin1o e de-

i") MaranhãO, PiaUl, éem, Ria cadê cia da êpton1eultu�e,
,

(A l e v I" ·aO na)
.

Grande do Norte, Paraiba. nord stJna, porquanto nao
.,

'..." Pernambueq, A I a,g o ase' dispúhliamQ$ cPmo hoje de

., (R.l·go·rosam'ente prol·bido· . para m�nore� até 18 anos) :sábia. Tais campos, com sa· meios. eflolentes para o c,on\-
mentes das variedades mais bate àquelá �como· a outras

A I' e g r e! M a, I i c i o s o !_. Di,ver t i d o a(P.!qúadas ls condiç6es' eco- pragas � moléstias das la..

-

, lógicas, . chegaram a impres- vouras.

,'O e s-p e tá c u loque VOCE e � p e r a'V li . lopar 'na" épeca- téeDicOS

,. 4�,
" .•..... ES E ÁC. ,OS! SÓ;M,ENTE ATÉ DOMINGO 24!

.

norte-alI!erlCano�a:�v�� si���a�,C:ive:�c:S�!,;rNG�issóS'HiÁ;'VE��;:tiA ruf"FlE11;It .f'* DO' 'l'ji:�(j) ,
. �,�� ao

�"l;"". t';��f�ítçor- 110,

eminente SenadQr Men 4e Sá, re
terente às verbas destínadee à
instruçãO da Marinha de Guer
ra. FazendQ justiça decl�Q que as

sua colaboração não Só àS PQPula
ções civis: como à própria CQm1s..
sãO de, Marinha Mercante. N,Q
m�nto \lf que, as

.

águas territoriais

FLORIANóPOLIS, QUARTA FEIRA, 20 DE

,PLACAS ,'IMPLACÁVEIS �
.

" Por P, JiErrCHE!
,- h nossa Capital ,estã. tôda ésb'uracada.,à calçamento

das tuas faz ondas de todos os- tamanhos - curtas, mé
�ias e longas,,..- a todos os veiculos e até aQs pedestres
desplcocupados óú conformados com ,a capacida�e das

autorIdades que, ajudaram a escolher.
. Partíndó em linha perpendicqlar ao melo-fio 'das cal":

cMas para o centro das ruas, os r� e elevações mui-
... _

I I
I .

�.J
-

..: ' •

•

to se assemelham a telhas de zinco.

Além dêsses sulcos e ondulações, que se vão tornan

dO pCl1Ilanentes,. cer�os lugares apresentam buraqUinhos,
buracos, burações, fôjos e cavernas que parece, terem sido

feitas por, Alibabá 'e &eus 40 ladrões..••
,_ ,Em mqitos pontos, os passeios também ápresentam

êsse aspecto, triste, esburacado a propício a blasfêmias,
pois cada transeúnte que arrebenta o bico do s�pato ou

macb:uca o calinho de estimação do dedão do pé, também,
apelidado de artêlho, abre a bQcarra contra a. Prefeitura

Munir:ipal e contra tudo o que lhe corresponde. Pobre Pre

feito ... Pobres Vereadores ... Pobres Fiscais Munici-
T ._ ..

pais. .. "Ladrões"! "Só querem arrecadar"! "São pes
l!edisias"

.

"Malvados os que elegeram êsses bandidos"!. ' .

Qu�ta blasf�mia! ,Mas n�o ,adianta� as q,"eixlÍs" 'lS

..é'clama.Qôes,; �� �lasfêmias do ,nOl'!1I0 povo" dêsse l)oYo qu�
vive sacrif�ca�o pOI todolJ os lados! " - �

De .nárul servem as criticas dos visitantes, essas çri
ticas desfavoráveis, que noS 'c;I�ixam envergonhados, em

bora nada tetiliattios com �s buracos dos outros.:. �. É um
caso sério ... É um,buraco.,.. ..

Mas, o que fazer'? ,Os buracos continuam a aumentar
cada vez mais, �mit.ando, naturalmente, aquêle célebre

cordão.'.. E muito m$ mesmo depois que a Prefeitura.

passou' às mãos· aos pessedistas! Sim, depois, que, o povo
de Flo�ianópol� tirou � administração municipal do. po

d�r da, "f'ter�a, ,vi�ilâI;lcia" e elegeu u� Prefeito. saido das

fileiras do gloriq!lQ Partido de Nereu Ramoll!
Por que os buracos· cOI)tinuam aumentande em pro

fundidade, extensão e quaptidade? \-:- É que os canos

d'águá· detXadó!3, por Nereu Ramos e. :Aderbal ·RamQs da

'Silva
.

já. estão. velhos e necessitando de repar�!3 em mui:"

tos lugares. :ti.:sses reparos, que estão a cargo da Diretoria
de.Obras 'P6biicàs � 'Serviços de Agua e Esgoto, t�m sido
feito à: miude, énrtôcias as ruas, conform,e' ,se. vê pela
quantidade 'de placas �nterruptor�s do trânsito co:locadas
\nos locaIs 'onde os mesmos são reclamados: 'OBRA DO
\

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

.' ... "� ._
,

GOV:ti::RNQ pp, ElS'J;'ADO. ,..

N�o há l:ua nesta Capital, que não tenha tido a deS

graça de ter dado pousáda a, essas p�acas,. qu� bem, eJefi-
nem uma administração. .. desastro!l�. ,

. . "

Escritas em caracteres' bem legíveis, ,el,as podem ser

vistas em tôéÍa a parte': OBRA DO GOVÉ�NO DO ESTADO

aqui; ()��A DO qOyS;RNO l?O ESTADO al�;"OBRA .

DO

GOV;S;RNO DO ESTADO acolá. ,

E 1tão em tÔdas... E sempre que essas pl�cas �ão re '.

flradas" .d,epo:i� _
dos

. r�p'�ros �o:s c,anos pela ,D1reto�a de

Obras Públiqas dêste �'Il!aJtmelocr.ático'" govêmo 'que nos

deu � U.D.N. catarínense, podemos oblJervar a, beleza dooil

buraqui:nti��. : b�r�ç��:. ��ra9õ�s, fôjos e càv�rbas. que, ,p�.:
rece terem sido deixados por Alibabá e 'seus 40 ,lacir�es, eÍn
t6das' 'as . �uas' d�, àápital do· Esi�do. .. Dêste i Estado que
um dip.� 'foi' tomado, pelos "bárba�ol;1". .;'

Ésses buracos ,são, pois" como bem nos explicam as

placas i�terr,uptoras do tr�ns1to:. OBRA DO: GOVÉRNO
DO E�T#>O.

'

/

E S T R E I A' o E

e sua Cia.
3 átosem

....

ELA

ExmQ, sr .. presidente da AI-.
,

.

sembléla, Legislativa do Elltado
O abaixo aesinado, vem, na for�

ma regimental, solicitar ae dipe
V. Excia, enc$minhar ao 'EXmo.
Sr. SecretáriQ da ÉducaçãQ e CUl
tura, para a. prQvidêncial! que
couberem, a seguinte

. , . INDICAÇÃO:
Seja- criada ÚDla ESCÔLA ES_

TADUAL, para funcionar no' lQ_
grac;lfiuro. denominado "B1:ÇO
CHAPECó", v'U1go 'Rua dai C._
bru', na 'periferia urbana da Cid';_
de de Blumenau, dê.te Ea�"'o.
JUSTI�ICAÇÃO: .

A medida que or� se l?leitela, l
asplraçãQ antiga de tQdos os m�

radare. da· referida localidade. )l',
além 'dQ 'mais, promessa dQ ex..go_
vernador JQrge Lacerda. E', po
rém, antes de mais nada. uma pr;"
mente' nifcessidade, verdadeira la
cuna a ser .preenQhtda. no aetôr do
ensiOQ púbncõ primário. O '!BêllO
Chapecó" conta, presenteme�té,

'produzindQ mai., proc:luzl,ndo com, aproximl\(lamente, 300 crtan_
mais racionaimente, é Que le pro_' ·ças é� Idade escolar. Cu1(&prem·duzirá mais baratQ;

.

,
d. seus éveres escolares - QS q\le o

E' a nQssa tese' 'em matéria de tazem·_ caminhl'ndo nada ménoil "

econQmla. Tese, que nãQ admite, que 5 quilômetrQs, até a ·�ol.
cQD.testação. mais próxima. NQ primeiro tr@cllo
Em separadQ, Q teôr <ioa 'tele- de !õlla caml]:lhad�, não dl'Põé ..

grama. em ca�a. 'con9-uçãoi nQ selmlÍdQ, há- ônlbui.
S. S., IIOS 18 ile maiO de 1959. A Il.enhuma. <iessas criançu; PQ

PEDRO ZIMER-MANN. Deputado rém, é facul1iailQ o �'lÜxQ" de .;
TELEGRAM<AS'_ sr•. DiretQ_ servirem dêste meio de IQcollÍQÇão,

�do ������de�
Depart&m;leIl;i;O Nacional <ie Rios, ráriQs, em sua' totalidade, que nãG

PQrtos e, Ganais _ RiQ _ DF PQdem dispender, diàriament., a
Idem, 'iQeín � FIQrian6PQlil -

SQma �ecessária 'para a compra de
S.C. ·,t'

.

; passes Qu-,passagens.ALDO BECK, ina1;lgurQu sábado n_e Indiscutivelmente real.' ,
, .. DepaJ:it.am\!llto"NaciQhal de, Obras 'A' situ....a-.Q' e' devbral ,a�litiva.8u.a primeira" exposição de' plntu.,. ALDO BECK, é um pintor de

'
. '.,' ..,.." A ....

'. . de Saileam�ntà··,- RiQ � UF ,Mui."", dessa" crla;n"in"as·, malra, tendQ comparecido ao ato· gran"-' 1argbs recursos, inspirado, Ilobretu_' ..... - "... A

,Idem, Ide�'� S(lCÇãQ de g.' Ca-: nutridaa:_ Q que é natUral d-AQde númerQ -de pellSÔas;' eDtr� 'elas dQ' de 'refinada 'e prQmlssora voca- ' - ....
" tarina, Fpol.is., S. C.

-

Q estado de pQbre,-2a em que vi-autoridades dQ' EstadQ e dQ Munl- çãQ. I '

cfplQ. A impressãQ foi !las melhlJ- O fes'tejado artista, faz parte de "Asse�l,éia Le&islativa.- santa vem _ deixam de frequentar u
.

. . Catarina "'
..

' a.pro\'apd.o�

'., f.<eqaeri-.I aUla.s PQr .lh.es Ser demasiadame�res, constituiu uma surprêsa para uma grande -agremiaçãO que' é a
.

�

. .. mento auto.,rla ldeputa.do ii�I'O te n·enosa a Jorn-""'. O"traa te'quantos a visitaram; muitQs DáQ Sociedade 'Catarinense de Belas _ ,__ _
r ....... ,�- ,.._

, . Zunerman vI ve,m atiellll" 1;OSSeDda mam 11m Ir, em buaca ela iÍlá+ruesperavam uma ·tãQ vigQrosa reve_ Artes, ,e que' também tenho tI., • -
. sentido sejam i�ciiúl,OS v� COIQ Ção elementar, mas (I fazem, aví-lação de talento, passillidQ o PÚ_' �om'& de pertencer.., • i rviurgenc a '" se. !)Os saneamento dent,emente, com endrme sacrifíblico a elogiar-lhe, PQr ter o pintor

.

Sua, eXPQsição cQntinuará aber.. áreas .,.-icolas . La,ôa 'Campllllloa cro.apresentado-se cQ,m· uma bagagem ta á visita"ãQ p.úbllcl!; 'num. dQS..,.. 'município , Guaramlrim v, idem
surpreendente. amplQs salões térreos do belíSSimQ AiTlÜãl dos Clà...d�os· 'município

, Trate.-se por, tantQ, de um nQVQ edifício do"il.A.P.C. tãQ gentll_ Ga�artvlf amllos, 8Ft. €atarina vrvalor Cllitarlnense, que sabe ,per- inen,te ce'dldo pelQ leu dignQ' De_ 'c'ilj�s estudos preDlnin&rel j� to_
feitamente séntir .a nQssa paisagem, legadQ. 'NQtamos também

-

pron- raDJ, concl1l;itllls, i:ntllu�ve leJ:anta_São vinte e cinco tel'&s•. '.que pode_ 'til ,cooperação do Acôrd.o.',Flores-.> � - JQento aéro-totogramétrfco v.l' re_mós definir com simples' palavl1u._ ,tal, n,a, parte ,de Qrnamentaçã6 do· ferillas' "ea"1 'represe.;.tam Inestt-
Em todos os seus quadrós há salão, mável ·valôr ·econômillO vg aUngin-

equllíbriQ na co.mposiçãQ e harmo_ CQngrl.tufaqlo-nQI com. o pintor do ,rande número lavra40rés que
nia nas distrlbuiçõ!ls das cÔ'res.. cpnterrâlleo que se cQnservando

se vêD1 imppssibiHdade' eXIlÍbIií-·
No meu ver, o artISta ALDO 'f1él a sua arte, vence� a primeira las Yirtu.� condiçill

.

verctadeil"Q
BECK, visa um só· sentidQ, dar etapa e' há _Il;e continua'l' �a vencer charcO' elÍl que se encóntram pt
nQ seu qUadrQ expreSsãQ puta e sempre., saUllllçÕN pt :Qra&' Jeaqu1JD. Al�sincera, fa;z:endo com que se tQr- NILO "'�S VIl. '" Presi4ente .Auem.tJléili: Le.

-cislati1:a. ·.Santa catafinaV•
S. Sfe_m 18 de maiQ de 1959 ..

PEDRO �IME8MANN,
-

Deputado
INDIOAÇoiO. -

DESENVOlVIMENTO AGRICOLA

nas suas repartições em Santa Ca- Nada Justifica o adiamento das
tarma, no sentidQ de serem fnlcla- ,prOvidências fOlIcitadas, a IIl&nQS

rapazell, que poderão ser, amanbã,
brilhantes oficiais da Marinha de·

Guerra, .PQrque l;loJe sé permite
prQSSigam até Q oficialato. Chefe
de }>OrtQs" que tenho sic1Q, por
êsse Brasil .em ,fQra, . a�ompanh�I,
muítes vêzes, CQm real interêsse,
na qualidade de engenhetre por_
tuário, ós 'rabalhos dos nossos

barcos da Marinha de Guerra, que
levantam noeses CQstas e 'nesses
portos, dandQ-nQs connectmento do
que era' ignõrlldQ no própriQ Bra_
sil. P�raj)éns a V. Exa. por· ê
discursa (Jue· exalta a ação da Mi>.-,
rillha de Guerra".

ExmQ. Sr. presidente da 'Alilem_,
bléia Leg1s�lv.ll do EstadQ.
Com decalque no regtmeatQ in

terno desta Casa, vem Q abaixo
assinadQ requerer �e digne /' V'.
Excia., ouvido Q pleD.41'10, 'de,ter_
minar expedição de telegram8.ll'aol
Srs.. DiretoreS 'do Departamento
NacioD.al de Rios, PQrtoa e Ca
nais e do Departamento Nacion"f
de Obras de Saneamento, não 'âó"
na DistrltQ Fiíderal, como também

'A cqnsideraçãQ do plenário foi

apresentadQ Q seguinte REQUERI-
MENTO:

J

cial carinho pela, fQrmação dê!l-!les

dQS QS serviços de laneamentQ das
baixadas da assim chamada "La_
gôa da Gamplnha" II SUMI adj6...
cências, nQ munlcipio' de Guaraml
rim e da baixada . conheci� co

mo, "dos ClaUdinos", nQ 'munlci

PiQ de Gaspar, dêste EstadQ. /

'

NQ momentQ em que Se prQcura
ativar, PQr tôdas as formas, possi
""is,' 9' d,esenvolvlmento ,>agr!co1-&,
nãQ é· admissivel que tais áreas,
de elev&dQ valj)r econômico, ,del_
de que sanesda.s, permaneaçm
abandQnadas, . .sem· que os no�sos
cQIQnQs tenham PQssib1l1dade de

aproveita_laS Para Q plantio.
Vale esclarecer, que OB�ludi'dos

hrgãos da administraçãQ púb�ica

ALDO, BECK e sua arte
·

Assunto da mais oportu
na importância, o nosso pro-.

blema florestal será tratado.
,tendo em vista as operações
?fundamentais desta cam-

Assim, teremos num pa
triótico patrocinio do Insti
tuto Brasil-Estadas Unidos
em nossa capital, a,palestra
desse hôm� ·público que
nãb tem ,poupado esfôrçolS
no sentido· de engrandecer a
causa f�orestal-em tôda San
ta Catarina;

8UI�I·PW1
A nossa adorável ELF

FA, çomo se diz eoi "80-,
cietl"', já é notícia!
Claro que notícia paga

- mas noticia.
'

Anda agor,. mais se
mestradeira, nas colunas
d� jornais, do que fiu·

, mmada DOS postes.
, E, p8l'eée, não está bem

, de sftÚdel Mal de v8l1l-
· lume - complêxo pisca- �

piscativo!
Ela e a ,!ua. irmã CE

-LESC são duas frustJ:'a�
ções! São ovos gorados!,
Nasceram para um fim

e não se áilMarlUll ao

de�tino!
E por isso VIajarão \

muito, em ....eve, __ dei·
xar saudades!

.

:t:s:
x

O caso da luz da Capi;'
tal não foi resolvido por
uma procissão de 'feIas,
em charge. éStudantina,..
Foi solucionado d�pois'

de devidamente estuda.llo,
inclusive por um técnico

· de renome internacional
,
...:.. ,o Eng. Hélio Macedo
Soares! Por isso. ainda
hoje; ap'esar de abando

, nada a linha de Capivarf,
desde 1951. ainda funcicr
na!
Não foi aventura co

mo à linha para Jaragal
e o!': motores f.riôs de
emergê�cia, que nio fun
cionam. na!!l./ emergências
porque o Óleo está muito
caro - na ex.,licaçio
"inteligente" do deputado
Sebastião Neves! !l!

, R,unIM-S� .�" �,$Oçi�_� R�,.I'�
Como f.az �man8Jm�nte, 't��tt, se.smo·"encóntradas ; pe

pata tratar de 'vitais Pl:obIe:- l�s -q�e �i ,'" re1Ulem para. I •

mas e importantes· quéstões trato �é problemB$ que fel-' '.. ,

relacionaqas com o 1Í9sso ·gem, por completo, às dts-
}>em estar rural,' esteve reu- cU$Sões ,va�as e sem objeti-
nida.A noite de ônt�m, àS voo Aqu�a ASs()ciaçáQ, que é
19:30 hor!is,., a .Asspciaçã_Q pre��didà. 'pelo 'sr. H.enrique
Rura! de Florianópolis, cuias Berenhíll'lsen" dinâmico 'e
reuniões vêm sendo

. pres�- incansâvel' 'batalhador pelo
giadas por técnicos. dos Ó('l' �esenvolvi�ento rural da

�ãos públicos feder-ais,:, mu- Dha e a,djacê�cias, está sen

nicipais, e$taduais e de en... do atualm�:Q�e o, ponto para
tidades e serviços ()utrólJ qne ondf' coÍlürgem.· -as aut.ori
atuam junto ao produtor r'u- da,des que buscam 'um deno-
ralo minador' �mum para a elte-

.4 cuçã� do plano do., C1nt1i�ão
Num ambIente que se ca� VereJe, _e d�'- outr,as ·�.Ç,d1�s

racteriza pela mais franca de grande env.ergadura· pa
cordial1dad� e predominan- ra o abastecimento; em quan
te f!$pínto ·démocrático, téc-· tidade e qÚalidade" de Flo
niclls, . criadoIes e agriculto- rianópolis., Em nossa edição
res' têm oportunidade para· de anlanhi, daremos aos

uma discussão em tõmo de nossos lettores uma síntese
suas atividades e necessida- do que foi ,8, reunião reali-:
des, chegandO-se a conclu- �da �Dtem à nolte� 'Da �
sões que conduzem as sOlu-·l soclaçao Rural (ie 1"10rlano-
ções

_

de g}:iancie alcance que �Us. , /. \
....._---'_

fá rellollZ!lram ellt:udol �II" mencio_
nadas re'giõel agricola. ,catarineD
ses, 1'standQ eonelujdo Q levanta
mento '�érO-fotQgramétrico c:laI

mesmas, donde se conclui, ctue l4
se cQnhece� perfeitamente q\lais
QS traballlps que deverão ler �ta_
cadQs em primeira mão.

Os municlpiQs de Gaspar e de

Guarlilmirilil ainela I�O adicolas,'
por excelência, Cumpre a\:l1(111a\
los' na árdua tarefa da produçãQ,
de que decorre a IOlidez da eeono;
mia catarinensê e o bem.:eetar Pú
bllcQ.

que nãQ se queira dar guar!da à
caD1panha promQvida pelo Exm.Q.
,Sr. preSidente ela RepúJ:llica, de
aumento da ,produção e conse

quente bar.teamento do custo de
vida.

\

D8r!, Q uPêlo dQS moradores do

Bêco Chapeeó ..
Dê S. Excia. o Sr..Secret4r1o

. da EducaçãQ e Cultura guarldá III

essa·::·lustíss,lma reiVlndica.ãà
promessa antiga dQ GovêrnQ do

Estado de Santa Catlil1Da. FáQa-
,� eXflcutar com breVidade, máX1�e
cem se considerando a completa ne
gativ,a do gQvêrnQ municlp� Iie
lJlumenaÍl, de tomar sôbre- seus

-omhrOf' : a r�blli411Cl" da

Inl�tativa.
'E' .0 Jled1<iG qu. ia faz à QPor_

turiidade.
S. -S., aOIJ 18 dll!halO.de 1969"

PEDRO 'ZIMERMANN. Dep,tiallo
.

.

;;,,-"l'ElLA O JU�Dtl fJAit
tfôje' às 15 horas

Irá, hoje,'a 'leilão judicial (Cartório do
Juizado �de Direito da La Vara - Praça Pe
Jfeira e' Oli�4"a,. 10) uma máquina registra!
aora�calcUIado..a marca, R. C. ALLEN em
�,. '.' .' ç \ .. .

�

perfeito estado' de ��nservação.
-----------------------------------

.�
Encontrei ontem o nosso Egas Godinho D�l

Guichet do B'anco, sacando contra as economias,
para· rea'bastecer .

a carteira emagrecida co.m um .

. pulo à Cidade M-aravilhósa. 6u�indo-lhe' &, afo
nia, cuidei que fossem coisas do vento 'sul:

- Ventinho brabo! gripe?' .

- Não! Futibol! ' M'aracanãl Torcida �jt,'
da - pelo·Bl:asill, no' jogo C<lm os ingleses!

.. A informação me surpreendeu, que o Ei.�
, ,entende,'tanto, de :f.Jltebol como o Carlos,�t 4)'

Enêdino e eu de inletricidac1e! ..

.

'" O Egas rouco em função dos 1'0108 d� Julinho
e Hen,rique, das' defesas do Gilmar, ,d� "on· ne I

passe pas" de Belini - é fato digno de ••• o imp08�
'sivel acontece!

, Por associação de idéias, lembl'ei-me' do DOS:

,so Gama. d�Eça - analfabétissimo em esporte
bretão, mas capaz de diSj!.orrer hor-a·e meia sÔ"
bre regras, juizes, atletas e craqués, com o pbl,
no Flamengo, _o Garrincha· no, Am'riea·" o Dr

�-quinha no Figuei,rensel
.

'Certa vez,' sendo 'Secretário d'Estado, ,(oi 61.
representa.r o 'governador nuns festejos do sul,
encerradog.· �om furibunda partida amistotá-
1..e'vou uma t�á para ofereeer ao vencedor. E quI"
da entregá-la a um dOS clubes, muite .emh9ra.
tivesse havido empate' de Ixl -. um golo -em ca" ,

da té�po.
E queria d,iscutir que' 0- resultado, que a sell

�er �ôl!a de 2xO, porque ambos os téntos _hàVilliltl
sid'e marcados na mesma, 'barra!

Na sua'· sabedoria faltava o episódio da tr3'""
ta ,de p,osiçties, no, segundo ·tempo,!
�,' �CCT', .'

'

.."" I

���'ZC'�:�,,'K/�!������::::.-_ _J

_!

./Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


