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Delegados
Deseuvolvijos

ram dos mais-, longingw'QS
munícípíos do Estado pa....a
prestigiarem a reunião que
terminou domingo

' à tarde,'
elegendo o novo. plretório
Regidnal e a Executiva, 61'
gãos máximos do Partido, I}

entusiasmo dos pal'ticipan- que ditarão a orientação ,.ie

tes dâ cõpvenção, que vie. ,
PTB ,em Santa Catarina.

- �

, ágência I

. -A. Felipe Soflml�t. 24
- Fones 2.·1f • 37-00

I'

P d
- ·

di· 'I I
A Sociedade Interplan_etárla

ro uç�o ln, us ria ' Aamen ou : ,��;.�:����!:a�e�:�ãr::I��:t;=
H�MByRGQ. (lF) '- À prO-,!; (.-1- 1Q%), EI a,!mento malar ra-";dades Astronaútlcas em. Estocolmo,

ducâo Industrial dos países eurc., !l!strou,..$e
�

,na fTãnça (-1- 6%). em agõs1;o>üe 1960. que será o 11.0
peus, que fornecem dados à Co. na Atlstrla (-1- 4%). na Itállil congresso desta espécie. A citada

missão Econômioa.da ONU, au- (71-'40/0).'ná Itá�la (.1. 3%) e organização ínternacíenaí repre.
mentou sõmente qUlISi 2%. na Alemanha Ocidental (-1- 3%).
contra 6.5 a 6% nos dois anos an-. A _produção dlnama'rquesa e nolan-,

terlores.
' desa t1�ou estÁVel.. Quedas 1'eI1�

traram.se na Grã.Bretanha (
Abstraindo das estatístloas, üIIt: 1%). Norl,lega., (...:.. 3%):-Flnlãhdla

pouco problemáticas da Iugoslá� .(- 4%) l!..!!élglca (- 6%).

Leite e da Associação Cata�
rínense de Avicultura, darã.o
inicio aos tràbalhos do fun
cíonamento do Aviát'io Mp
dêlo em instalação na Faz-en
da R-essâcada. '

: (�RAVANA -CELSO-· RAMOS '

O Depi Pedre Zimermann (PSD B�u
,

-menau) patrocina intercâmbio
, social-,esporfivo,

o deputado pedro ZlmermaÍm dêste jornal, duplo sentido. pz1-.

(PSD <!e 'BIU,inenau), que, na A�

sembléla Legi'slàtlva representa os

meíro, cria o caminho a um ln

tercâmblo sócio.esportivo e Se..
fundo, Identifica a Capital do Es
tado com as populações do Inte

rior.

Quem. observa Santa Catarina
vertríca realmente- a pouca moví.,

meritação dos nossos gtupos so�
cíaís e esportivos, Nós nilO' llpnqe
.cemoa, as maís das vêzes, lia cl_

dades que nos-, são vizinhas. A
Capital, em 'i'elacão ao InterlQf 'é
aínda multo mÜs deSconhecida.

Os .srs, Jaime Machado (TOCO) e Jete de Oliveira. respec
toamente. Vereador e Suplente de�Deputado. q,uan40 [a-

ziam. declarações à imprensa
'

- .

-
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Como já foi amplamente
divulgado, o aviário em

questão visa proporeíonar a
avicultores e técnicos os re..

cursos indispensáveis à ra

,cionalizaçãó c;la avicultura,
de modo a q\le esta apresen
te resultados compensado
res. dentro das '1llmitadas
possibilidades que oferece.

a.���."

Astronatílas Se

reunem

-

TAC
.

CRUZEIRO do SUL'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Registramos com satisfação
na eterméríde de hojé, mais
um . antversárío natalícío do
sr. Altamiro Morais, elemento
destacado em a nesse secíe
dade,

Para almoçar ejantar bem, depois-de sua
ca�) .QlJEI,tÊNêIA PAL�,CE �HOTEL:�:

'.2 FlOl'ianlSpolis; Terçá-r.ira,

,

AR Inúmeras homenagens
de que for alvo, juntamos M

de O ESTADO, com votos de.
felicidades.

FAZEM ANOS HOJÉ,:
- sra. Edith Coelho Tzel!

kis
,

-sr. Waldemar Naspolint
- jovem Elizabeth Dias
-' Jovem Bernadete Bor�

gonovo
- srta. Marina TeIma Gar·

cia
,

- sra. Maria Grams
- sr. Major Manoel da Pa�

Costa Araujo
- sr. Ires Machado
- sr. Heitor Silva
- sr. Carlos Augusto Cai'

-mínha
I

OtonTeCIDI8lt1
ANiVERSARIO:

e. animada noitada aconteceu na última 5.& retra, na

boitf Lux Hotel, quando mais uma vêz se reuniu

>O "society" florianopolitano, aplaUdtndõ ulJl dos

melhotes eonjuntos, que' por nossa Capitaa Já ciro

PEDRINHO E SEU CONJUNTO: uma agl'adá.el Publico, mas eom isto- Rio' querelllOs dizer qlle o

moço em questão, esteJa' mascarado.

--000-.--

·Já se enconrrem à venda: na� secretar-1a do Clube,

,,_ -L... J

.-: PAULO ·FE.RN'MiD(JJ LAOq. , dito· ser m-enor. lln�tMlte; .D\��a inveram llO Setor egll- tância do problema de ca-
I'

. ;'
'

,

,à(-mlit�ncla iiriPOSlé. �or ell· camoDal tem tUD!inuide re:_'" pitais: E sentiremos também .

_'_''_""",;).�,-----"- ....,...---, . O nátúral entusiasmo qu� pit:ItOll pernlcl6sos, ,de M, laliVaJhen�, pois,' afirl!la -9' o, ca.ráter acentuadamente

�·I'.. ""'1'11'ANDI 'envolve à totlOS as. brasileirOS nest�kêtef: ,;i�tert<m.áyel:' ,a ·-aludidô edooAdor'j em '1958 ,I) desorientadQ' que viceja, no
dianté da la'Vorável conjun,' claro q:ue; (J's�_I?roJletn�s bá.,. mc:mtante' lnvestlda foi· 'der apar.elho éducacional do
t�ra do cres�i��nto' dÓS in- Bicos da' _eQ�. no, B!�H, ape!!as 2 por cen�o, em COfi�· País. Yejam9s alguns infor-

Por T ADEU ��ces de. produçao dó
.

Pala. ,h,ãO pod� ser eompreendi. traJ;�e, por. exemplo' ao_ anol }ne;; prestados pelo pr4prio
, .

a1!ld.a q�� 8" so�a do descoJt"'- "60'S � 'antagonismo e�tre de 195-3 (2,8%). l\Wlistro da Educação; Sr.

,:.tp6s alguns \mêses, talv� t�lliies seja' até fiJ,'ésmo al&.f r.enovádo1'eS --e re.ci6nários.lB M&s, se olharmes 98 fil.·· Clóv�':Salgado em outubro'

fl7!l<-' ano de aus€n-c.ià, .eis qzre.- ma�te, e assustadora, um e'l" ,sOmente. §écúndàriamtm,té' ;é 008, pel-a, suges{iO 'qUe. os da· :d�-, 1958, >qUandO numa con

retbT'nO novamente às colu- tadó de peSSimismo se'apod:-' :que. polieríam6� situar se�l!- d(js<�rnétlCDS- Of!ecer, 'nã-o. #to�;:�sta.da no iS.E:S.
nas dêste diário, a fim lJe,;

,ra de todt>s, paralelamente; 1�a.nte- fator que; todavia, �08,·�1oc�remQs :_t,ac1 prGpen} ,) a;?:�, En&i�tJ\ Primário:
na medida do possjvel/tec&>�e�d� que se défr,pritem co� nao dê�a de ser akran,nt.e s��Ili-\��o�e� � impo�> Vi<f' ;>.-� i' ..

.

. ':'.' _ .Jccn'nêntários à uilo ue mé..
' reMi�é;des no se�r edu�aa�- ao �u}W1c)1laU.smo edueact4J- ':f� "'lO:' "

>� � .;�-, n/J� l.'� :,,;:<:,

�.�./
}
'" (" .' ',·hlbe1' cQ1rúmtaJo.. q

\�'�;Mt�,por mais q�!se-al-ieer"'inaV'�0problema fundam�n- il)�·�}i::'��'á7:;,UJ\�:-'_fff2i4-·3()!,��';;�'
,

'.... ·COMENT.MIDO, :não obs '11;':..- ce,o' conc.�!�.�! a, sp)?re-prt�J�,�r�e resi�1r'na. prt)-. ,}',_:::_,.a. ','1- 'i.�<' .

a 1;!���1\�''J'í<(;'��7 8:� ;' ';I:� .

, , .... " . ,�,'"
. 'f'. ,�4 ti\fênel11 et: '. de urM. pr".'.iif-. estrutura' ,econômica �::�"",' "�"��'':' "t .� •••••• ,� ., !.4.l>.-'�.'. � .,(�85 por cento)

tl!'h'aver-su,z(fó:uma unlca, _
-.'",. ,,,.' ,� ',', -

' _',"";-;, ��. '"
•.
\" _'.[' "

vez; como,2zJ.�m< se ,r-eCc1.rattrii'j l'laçaG>dep�d,,��b� �a:�-,)Cll!e, m�smo em se admiti.ndo ,,�"; -

� ),.
, 'M·�·':',I. '-.', _.' S� '... ",

'" ,

'

_ �.... "!"f1ci�!l6ia tia ,educa"aG U'ma expansao- esta' longe Uas, ..

-acrescenta "º iaw'S 12{1i88.0®iOO, e·o defiCit �e.
, os leztores se e que os' ha, �.. '"

.

"

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

,

-

I" . '... " ',.' ,;, .

l..dI....,......� -t ti," .

h l'" 'aindll son\'os,"!orçados'8 j:U1'" Ide possibilltar maioto mob11l- tro.,
I
há. nas . � esco a� 8rnph3 fl!�ra 6.�)7.273."

..

ornan o mln· �s as pa avra'S
gar pérlg08amente moroso o �a.�o financeira nas opera- prinianas, _

'- àlu�os atê 1,4 br' ÉnSiho-' Médio: (Matl'í-
OSVALDO MrLO âo- P:C.R., causo.u v�cüt��ra movimento renovador a am- çõtls �dUclci01lal$- Para aI'-: anol'l. e, pcil}.'-tD.�to,. "'1JÍilil�la-- :cuuis --em '19M)"'

,

NÉ'O -1' celeuma nos mews llterartOs _

.' -' - ,:n "". p"w,W , '

N BRAS L LTDA. Como já dissemos, nossos apc-- :,... pliaaor do mecanismo educa- guns ettuclll1o�s �. êeOft.&lI1t!. ça() esc�•.ar ��:".
I....� �"'.

los �... sentido de que se montasse nesta Capital uma fá- desta Vapztal.
ciona!. A relativa turbulêll� tas, o pl'ob1ema dos cap1t1l-1s

-

.:".J n. ,N° déa,.lu�o�, ,Porcentagem
brica de reclames lúminosos, teve boa. aco�hida. ê despertOu N'Ô:o pretenllo �ntrar M;' clã imt10sta pelas a.lter�ções não é:- tão tem:-eroso' como secundário� ; ,,73!;;35� 74,0 p. c.

o intelesse de al�igos da Cidade c de seu pr6'�resso.
'
..

�ér�to ila q�;est�o, que .por da vida socIal, ecõnômlca e. àC,ima aftrinet ° ,próprIo �t. '" ce��ci�' :" ,

7.� )':-1,5�.�9' ,. 15,6
,

A ,firrnia'.já esta afg'ilt-do e, constituida, Ph),��Or-iame:r.- -t?!trzncac'la, la na� tem f�r:a- cuftu'ml, a.s 'qu9iis, por S118 An'1siO 1'éinira t:cre<lita que
' Norm'&l,' -

.i
• tJ.' ..". �:85'l '. 7,9

te,trabalhando â-:.rua ConseihMi"o Mafra n. 102, at'endendo hdade� uma vez que o àbl��'!-' véz 'se ptoo.deth às- motiva-, ,·desde que se'�ristalize :m�lor '���I�ausiri� :ro-.�2> 2,1
a vá\:!os pedides,d�"firmas ,c.omerciais.

.

-vo fitc'adJo na ocasião lá toi ÇÕtlS (lo panorama, tecnolé- cOlnpreensao .do quánto do.'! ·�-gl'í(l()la � ,; 4.3J1' 0,4
O -sucesso é �xi'to estão assegurados, pois a'. nova.' so·- afingiài:J plenámente. giro dO'R1\indo mOEwrno, im- -esS'ehei-al r.eseuta ma1Ql'

."". .

,",

- ciedade alé'n� gÍ! fir9jetar, fabricar e colocar ai):(lnciÇls 1'1-'
_ '

x.
;
X x

� " 'pt,h; maior rapidez no pro, .in'V�rsã:Q dê e@1taill n-a ettu- '- "'-. .-" 993 ..lJ97
•

minosos; ai�ãif.(t��. 'assiàtência diréta, atendertdo qU11is- 'Certa ocas�ão, nao f-azem cp.�1>tl 'de se- éiluéat O! contin
, -cação, o problema tias 1nsll-�' o qu� .s� nota" de �esortW..; �)';di�p'êndio de energias ec')-

quer pedidos, paTa fç9nsêrtos, montagens, etc.
.

'f!tUU6S "41t_OS, porque há tan- :g.entes. esC'Oláveis, bem corM 1ic'iêhclAS stU'á pràtieameb,te nacio, �lcia.Ime'Me,' IlL -a ��". An!1Ca:s --num tipCi> de edu-

Com,.operári:6.B ,�specializad?s no �erviço e fãb.ríeo. éi�d��_;t�? ·m:ilito• n� imprens�, se fortlilece a ifi�à'Vel ;llt!: tomâdo
. 1h�. Em: p-ers�. �,tr�:,�.�oãa!� 'ca�q �de reduzi�a sijnifi-

calh�-s p_�ra fl_uor-escente,s, paineis e placas em g�ral, aten ..

,
ltitC1.�t uma cronwa mais (fi': '�;!lfiC)a;de _ de refor-mas, ate \'el'dtL� ilm-amas 'lévàdos a do ensino '

.. cre - �iVe},�i�; 'caÇM social. '.

de, ain%:a outr0s trabalhps referentes ao ram�. .

menos assim: o vento sQpr�- lM'limO radicais, que'poB$alÜ, �ncOÍ'd,at- ,.eõm o emll1enn onde a hi!?�rtrofi�•.
do valor, ,

, j <
'.

• •

,

._

�l1l;"9���n,o, ·J:e,l�Illbfar, a-qui, Que os recla:rn:es lumin'0- '. ·va to� � as ,000:id�S encape�. _el\t:...beie'Cer 'um:l (Jquaç�o !e:A' 1'fa'l�r, ;ParÀliRde� d«;l' ,fato 'lio enslim:l ���dario- �� t.rll=, .�. ��. sa�enpo;-,s�' que nos

s�s;,��R�:eA,q-A�,.I�OSr2sJPU TAXA, de acendo com a lada.s .vtnkam.>�alPJcar tle 'le- tre'li) dtsenvol�ilfiento �. {t'e 'Q'U'é- :�'à,,� .�f -cluz. ,em,'lalll�"�;,na��d'U:- .s�;pop'ulaçao d� �2, a la anOS

lei r�'llU�ci�aJ,,i q�e 'yi_ffé�l:I., �esc::le-' a ad�inlstração do sau
'

pe, a �lnur-ad� do velho Mir,"�' clonaI ��" ativiades educa-
-

n'loli'ttinte 11t1�<t "1i..��'bp:a- tlwàade,.te��;�- .,e� Yi�:' :at,i�t� ,a cif.ra . ��� qu�e. �� .

dO�7J;r'êfeitÇl' dr. 'l:'0'l'�ntJ:na eh! Cwrvalho. .

�
, Mar (o monstruoso, na. pala-, 'ciohais e- as . multipUcal'dtks rações educactona1S - ',', 1

. .as, recla.maçoes -éJt�. da, mi�!'loes de IndiVIduos, I) de .

.�ora que já,têmps uma;·-fábrica desses bOlÍ'Ítos reclil- '1)ra ooaUzá1!fa -do autor de (e'Jdg-êIfuia'S..:(l\l. nova socl_-_ .

'.

'.
,! -

,

. socit:_dade, -ef1JrflJclpa1m(;ftte 'ficit,'em números eJtatos

mes', q1:lé"�!lrito 'aÍind'ani:'Fro��I.DÓPolis, necessáritl �se torm, Nossa -c�ttalJ. A'Cont�Ce: se -de 'brasileira� ..

'.

.

i li:: r.ené!à glóbal.tto If.�, tia qulindQ se �!'(terá � �iW9.� apfesenta a monumental ci'
que' ,à, p.tet.eitúra ou *.óib'a õu lance mesmo um imposto me não falha a memória,- : 'J'aIfto'nt) q1ie resp0RdeI�- 1fU�1',�j8 !»r cento....é �ttl:- ção de fragflld'aije. ��� {ra_'dlt�6:mllhõe$ de j,OVens
',pesaao eôbr� essas ta15uletas de madeiras ou de;latas, peno conclui meu infrutífero ;CD": �bias�'t0 qua1ttitatiVo quan-. meit1tmeíité

"

�stma�a
.

â ca?ue atra��IH!m., in�Dl- 'em }$!a.de _escoláyel mas que.
duradas das :paredes de estabelecimentos comer({iais que mentário, apela1,tdo pat:lt o�, .tô ao 'qualitativo, a reaIid'lRie edu'C1i:çio, 'tem a.urrl'e!lta-do" .patlVel. por SI,mesma, com nã0 r�be a �ucação de

�&n1 em não querer 'Colalilorár com o ·progressE> da Ca- .polJeres c8mpete�tes. clã ''ijr'''. da e'ducação no. tlrasll st a-
_ , Nivé� �io. ,O fenômeno :o

.pita!. /' ," vencta na :�ec'!lçãQ drt �'edf.;1 :prêsetitã não "_a,s dest\!t-; '-crescimento da
, populaçal,l�

M'..litOs désS'es monstrengos, chegam mesmo ",à' fute1;-:-- aiJ. 'a1pf<-6vacla em ,C�f1_�.s(à3 'ôáda, , �s:);,êtim'l"tel. '

.

. J�studa'ntil ,de ;lilívpl MédIO, se

C�tti.' à Visão dos luminosas que estão prõ-xim�s: â� Jor�a�t�t�s,nó',S�1tt!do;.�"e. <.:
) Aó ':}ã:d'" 4�s _'dlfib\ll��éS r • vê:-<,assim, , ·�str.a!Ígu!adO p3-

•

.,/ 'serem mlCt(Jdas, -ªs aul((Si' d.u de ce»tQ,,<mado natuJ.tais, i(ttle, 111 abismal .insutJciencla da

, .'E)(PO.srQil.O "iJi"PINtrÚRA: �'ÀVJ:)(!) Bf:CIJCÓ'. Ap6s uma' mêl1l,0r, o cúr�q de.l�!iit:lli�.. de�or;eili�'dà:s'_;\ih��il�!ênt�s Presf:ntel.situação. .

temp,:é;.ralJa de mostrasJ de' 'êlí:c�léntes ttab'alhos, ence'rrou-' mo na nosssa' FilêUldllàe :te, de capltãis iparaÀ árijpilação .. Em, sumã, ,ara que' ilOU" .

se,a :f;:ipósição ue Pi'ntuTa '4_t> nosso inteligente contetr,�· Filosof-ia� que, diga-sff .de pas·, 40 aP:ar�lhct dec.epslno, lntl\h .'\1.(!s5e p atendimen·to da PU"

n'e9 Jrr. A,l� Bec1c n'esta .Cà;'ttttl. savem, tern� lJe uma manei-. indo-s�- ai- Ó :.'�fei,to, docehtle, ,'.-PUlaçã-o deadolescentes po.-

.4.1guem que por mais (Í�' uma vêz visi�º-u aquela e:tpo- ra assás _--iJrZlhante, dad,!).. dip.ainiz�oJ;_db·pI'ocesgo edu- "ri a escolaridade, seria ne-

sição, e que c.onhéce' lJa i;trre, teve esta expressâo aliás, mostras de sua_ etici!nçta. 0, c�.�-1o"aí/"'��ta-se a l�ér-
'

,

d�ssário' que o equipaJllento,
si1l,�1'.a.."Si �se m@ço &'ntin,uar assim muito breve sairá' resolvido no C�ngres§.'1 de" -cta. qife ai�da doItlina a OI)i-, "--g�e.l do 'e1lSiao d� Nível ��
ãa C�â8�e ,am�d:�res!.'; .

Jornalistas, rea1i2,a.1J0 na;C�a� rii�o pÚQ'1�ea com reSlMlito a:' :9-�� f-ôsse aumentado 12 ve�,
·R:ealmente:·Essa .foi 'também a' opinião Ô}e quasi tJo'da pital Federal, assi!{'-. como� as �:n�fotrt1s.s no ensino. '.: , ..

1 �es. O quadro dessas i.Uft�
a totalidade 'd,'e quantos ali estiveram apj'ecfantlo visitan- Faculdades de MelJiC,ina"�,de� "'. ,Os educadores, pedagôgos e' "

'

�fências nos rev:ela, nn�:
íf4-.-(fq'U'ela mostra ãe art�.

'

Flortanópo�is, de En.gen"'�é·iii' pólíticos, bem como muitos '.�' '.' I pí-ente, que �stítmos tén fi

p artista catarinen� venlJeu muitos qualJros, o que de Joinville, d� Agrorici!,,:l(é ;ê..Çonoinistas, que se movi- ",r �re-�º�ente a:f:astadOJ d:
. denQ/;'a o interesse 1J0s aJjiccionados da pintura. ,

d/e lajes, 'enfim como.,a' ,Uni-· 'mentam na sentido de maior j'de-!l.t :çfemocrático, preac�tô
M�i8, uma vez levemos ao Aldo, nossos aplausos e vo- versitlad'e, ticou somenti} no �pressamento das soluQÕ'es f)ela 'Có�tituição, que e

tos f.pára que volte brette a ..)expor seus apreciados ttab(!- papel. Infelizmente. dos problemas ligadOS às iIi - lcntl'eCi'mento :de' escalai pa-'

lh:óS'.
.

.

: ,

.
.

A Associação Brasileir(1.· de �ufi('tências educacionais, en- ra' todos..
. ;.

Imprensa, houve . por bem cotitram demasiada !'esla- I' Por' hoje ficaremos
Ir

�Ã dítica, pelo que t1;!mos lido e ouvido, o recebeu mui- assentar me.didas no sentt- tênc'ia de pàrte de indivíduos nas . .cOm estas mínimafi 0,...
'to benl. ,

- ", .
.J' dó de fomentar o 10rnalismo,J influentes 1l\1e 'se reeusa'm �� -sérvaçõe�, e deiX&remos, ;tr

���.:continuar pa,ra
..
n�vos louros. car.ente em nosso país, por aceitar a impel':lO'sMa1le .�� .� 'OUtra �tsD.ldade, a alt-

.

. \ ...' I,: meio de concúrso, culas �d· renovações, re�usa ''e&ta, �e-"
--. l' ,.-, - , c1a'ções sõbre' aspectos tluasll

Q ,ptiE�C\ DA :RÀ,ç�,� P,ARA POSTURA Re1erindo.;.n.os ses, aliás, foram publicad��� nem sempre é devida a co1n '
"
! . : -t&tiv0s ,do ,ensinO no IIr '

ao, ':}:�['ec.o atual do 'sa:c9t�e 10 quilos de ração para gali· arn_Plamente pór varios ·1or'; y'.oft�nt:entos honestos dfan-: '
..

:. 'on\te . �retendenaos tadl:
nha6. saiú;' na

.

crôniC'á'�pa'S§ada, o preço de 60 e 65, quando nalS.. te"do -fato. _. t�:' .

"'abordar f.atos ligadoS à
__

dev�.�la ser-'::cI�,élJ ÚO:;e 115. Essa gente tem tanta s-orte .Uma lJas" aon!liç6es"pcirp" A questão'-PC»'tánto,- ,po,,; :;; -

' "
/' cação de Nivel super"

pro"
que '�t.é os engaijS�T�a$telados são a s_eu favor. < •

S�. candid.at(1.r aô;' ÇOnc.Ui80�, vêzek1 �e préÍlde�,à.-i�_:· . -àe Feside a-eerrações e
ciD'

.

, ..

era a' de s�t alu1ro dê 'úm' vel' luta ent\fé' iàeololfas' j bler.ms reais -que não se
re'

curso ele 1otnalisrnp.
...:: -

diferentes, moldadas em es-: ' ]gero�:tJéRas'à fal)eta·da P
s-

)i{p.�" �p:rlt a.."CctttLr;i:c' quemas, q'ije se .. :fricclQna: , e
,1 cária visão política-a.:;:;!o.·w .,' ."

·�'����S,.:� �e-

Doze; as mesa!', pat-a
.

a'cnotJ;e de 21 próximo, com a '

orquestrá' "CaSSino de' Se'ttlha". .

A minha vontade, hoje, era-a de fazer como
--,000-,- fêz, certa,oeasiao. o desenhista do "Amigo-da On-

Cumprimentamos a, sra. Bl'uno Sc-hlemper ;pelo ça", qUe- na falta de outra melhor inspiração co-

.. seu' 'ani�ei''árioJ ocorrtdo n,f)' domingo.
locou na bôca de seu famoso personagem a frase'

___ 000__ "Hoje não tem. , ..

"
.

- - --000--
..

-

coma acontece em todos os anos, teremos no pró_ Da sociedade Carioca circularam em nossa Ca-
E "'os digo sinceramente: por mais que re-

mo dia 11, nos Il;l'lstoCl'átlcos salões da sede do 5,0 pltal, o sr. e sra. Dr, João (Regina) Salles. O casBa moesse a. memóría, nada, encontrei digno de vos

DtstrltQ' Naval, o tradicional baile de gala, come- em questão, em nossa "'cIdade, foi hOllpede ,do sr, e
ser transmitido, porque afmal de contas todos

lhe'rattVo à. batalha do Rlachuelo. sra. Gastão Assis, compreenderão que, de acôrdo com � ditado
__

, 000-- --000--
ainda inexistente, "depois de um domingo, nada

Muitb OOftlentado o "Chemisier" de gaze amarela, Também o "Chemisier" em Sêda pura, uSad,O peia.. pior que uma segunda-feira'"; , .

.

uudo' pela elegaííte sra. ·Eliana Cherem na noite Ife Sra. jOl'JuUistª" Abdon (Lili) F4$es, foi bast�nte Ce.,
Há' uma coisa, ·entret�to capaz de ser rnen-

sálillllô fill LuY Hotel. ) menta40 na noite de sábado. A na: Fóes é uma das. ci.nada hoje, embora tenha ce-rtas dúvidas quanto

.

__ 000---. "De�, 1\lai5 Elegantes" 'da Cidade de ItaJaí. '

a sua importância: é qlié o- P.S.P: acabou de lan-
A dlsl1n�ão" e ele1S'âhcla. do. casal Chades Edga_!'d' --000 ----4-

\
çar a OPELACACln� ou, trocado em miúdos, a.

l'flOl'ltz círculou na noite de sába:do, tamoem nó '�Transcorrell.no (!la. de. ontem. o aniversário do Oper�ção Lãva Cabeça de Criança; explico me-

Lux Hot_e(., ,
. ", emínente homem público, sr. DU> Cherem, dinâmico

lhor: no momento em que passava nos braços de
_.�ooo-·-. . ,Brefelto d� noss;' ·capltal. 'Sua genitôra sob a sacada da séde do, parttdo

_ LEnA €Ol'IiIN' NÃO SERÁ 'Miss SAN.'fA::CA- ..4.- «aluna Soct�l, ao' ensejo associa.se às home- mencionado, um garotão de uns bons e bem vi-

TA�INA __: A boni�a moça, que. tem sido lÍa��a'nt�: nagens 'que lhe -foram prestadas !ormulando.-Ihe à
vidos seis mêses recebeu o saldo líquido da faxina

dist,utida p3:ra 1:8pre!i_l!�tar nosso Estado, ,no'Con,.. ,- s1.la 41gnisslma famíll1l votos de feUCI(lades.:> semanal em seu maculado "quengo" . deíxands
>curso Mi!!s Brasi�; nã,a'áceitou o convite dos ,I»áJ:ios

\.' -

_:_' 000__
.

me a imaginar que o chefe daquela �gr'emiação
":":jABEL B. ·VIANA e Filho convidam os parentes _,tE' AssociadOS, -;

.,

Nl1I !loirée que o "Clube da Lady" promOVerá nós política, após a muito, patriótica OPELICO, ídea-
amig_õs para assistirem a 'missa de 1Q aniversário de' fale-

_, " "-':--'000-'-- salões do' L,ira Tênis Clllbe, além do. sensacional lizou mais urna hígiênica campanha ...
címeato de-,"eu sempre Inesqueéível espôso ê p'ai - Cle4-1:,;' , '\' '. Para finalizar e l'

-

.

1 .

,'I' - � '0. nesé'm1/laigadÕr e. sra. J, Alves. pedrosa festeja. desfile de mQdas eõm famosos manequins vindos es- .

' , se areçemos aos eítcres que'
Viaruia que em ínteàcão de sua boníssima alma, mahêlànl -

.

ainda não .....r ieberaí : O"':nbT'.TCO· d. ram Bodàli de prãta; .na úItlma· semana. pecialmente 'di! São paUIQ{ cOJllltitue inotivo de
.

,

"'- c raro, que .J:;;LJ..â' quer izer
celeb'ar (fuinta-felfâ, dia'" as 7,30 horas na Igreja Sã) �009---'_.'_ ,'. .... IIrlWl�e a-ir.aÇjíp, .. IIOfteiu, � v�Qsa ��â entre asl

> ,Opeaç�o L�p� Cofre. :' , �.�:
;

, Fra�clsco. ,: Íteal'inentê () pianistá LUoiz Féri11l>ndó Sab'i'lI1 �'Bl pes�:u i\«e adll.'Il1re� �a�. .

, ???
E 1�tAl> d1t'y��os r�rsli!dos por hoje ...

,l.Jesdc, já agradécem aos que comparecerem.
.'

. '" �••c:c cc:==c:=: ..

���!�:�feP:f IRMA�����COu:t �Bllnciic. fi '_ii "õí':'�iPíiiim:
Ad';' I' I

t
-

d P 'di
. (AIS,IA-O"tlO ,,"'O1>4( 1"1).1

mlf,US f'açao e re ,lOS ..-A"',llG.O on(lJI(G l}),IóIIAN.I

ESCRJ'I'<fRIO DE ADVOCACIA E PROCURAÍJOItIA

SR. ALTAMIRO MORAIS
ct�ioU:. O empresÁrio sr, Miluel Úaux está de pa._

V I A H_N' A"
. Miss'a .de 1.0 Aniversário 'de / '" .

Falecimento

, l'dtens pel(l contrato. do mesmo o que até; hoje 'esta

séniI'ÍJ discutil.o.

.� .

Rua "TraJaDO, 29""- 2.° andar - 81101110 1

Telefon-e: 8668

N· O CENTRO
ALUGA-SE todo O pavimêb.tô $uperiór ou em

salas do pr�d'io a Rua Felipe Sehibitl, �9_ Tratar,
à rua Tir�(jentes, 12 ........ l0 àndar, ou peloS, tNefo;;
'nes: 3246 e 3248.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(Cont. da: 6." página), pois si 'destretll,!;Ida venceu as duas ,_ ,< "
_

"

_

-,
.-

,

','_
'''i- i"--

-
- n;�a. o Aldo' - Luz deu um "tiro" -eom o quatro hüxto Martlne11ic.,

ada tardiamente e � guarn -
- ellID!natórla5. cgm p espaço que

' . -- •
_

-

'\
.

. -

"

,

orden
1'1

com o seu, alto 'gigante que estl\ Rlachuelo fi fim de serem reall-
tx1;a ainda teve o ego para ter� até o próximo dia 21. ainda

"
-.'

• ,

_

ção Dl . se preparando parI!- as ellminató_ zados "pegas" entse as' duas guar
et o páreo. em cima da che_ • poderá produzir niuitõ mais e f1_I'

-

venc ,
r as do Rio. Com um n4mero de nlções que Servirão sem dúvida

, m diferença de 30 cms. car em condlçõe,s 'de bem rep';.esell-. '

•.

\ gsdll•
co

, remadas leve para o percurso (32) alguma. de testes para ambos os,
eôbre o barcO do _Martlnelll. Os tal' Santa Cl,lta�lna no Rio. Vamos o alto aldlsta desceu a raia mUlt� conjuntos.

, de chegada. bem colocados aguardor, portanto. -o desenrolar
, jUiZeS T !>em remado, claro. sem competí.,
entre as duas ballsas. não tiveram dos treinos que os' ;emadores da d -,

�r. pois nenhum outro clube íns,
du'vidas em apontar o �encedor. o mixta terão pela frente. a fim de creveucss para êste tipo de em;

Dl.�to Martlnelli_Riachuelo. que fazer-mos um juizo so'bre' a nossa'"" .
w barcaçgo. O tempo obtido foi de

cODl �sta se�unila vitória creden-. participação nêste tipo 'de embar, 6 minutos e 36 segundos, eoD:tu_
eloU---S_e 'a representar o Esta'do de cação. O tempo da guarnlçi\o míx., dI' i t

, , o. og camen e .está. si o oito do TAC_Cruzeiro do Sul. d�vendo a

Sonta Catari,na no próxima dia 21 ta na segunda e,l1minatória foi de- Aldo Luz tivesse um _compétldor C.B.D. mandar nove' passagens. e

:4 de jl,mho no Rio de Janelr? �a- 7' minutos e 14 segundos, o que lutando ao seu lado. produziria o restante a FASC terá de arcar

zen'dO UUla apreciação Sôbre as podemos taxar de excelente. d�_ in Itó
•

-

.
u mais. e em consequência. com as, despesas. A delegação. ao

\ duas eliminatórias do quatro com. vído- ao fato do conjunto ainda bÍtixado o cronômetro. para os que tudo indica, será composta
deveUlO.s dizer. que si a vitória da não ter atlIigidO o máximo de suas __prQx'mos "tiros" o te'cnlco Tra

mlxta Martine11i-Rla_ pOSSibilidades.
-

� � por 16 pessaas. Conforme já é ,tra_
-mel deverá 'encontrar' com uma dlção, a delegação ficará hospeda.-
liuarnlQão do próprio clube, ou da �'O Ipanema Hotel_, no bairro

Janeiro. em avião do Consórcio

(Cont.' ��--6." 'páctna)
GOL .D1\ XITORIA:
t

NEllíNHE}.··

Aos 41 minutos, com o pú
blico' meio' irritado ante a

possibilidade de vir o préH'l
a terminar com novo empa
te que seria o quarto 'conse
cutivo entre os 'dois quadros,
o arqueiro atleticano é ven

cido por um inteligente chu
te de Nelinho que recebeu
bonito passe de Nilson. A
torcida do clube da "estrêla
solitária" delira de, entusías
mo entre o feito do mela
colored 'que é quasi esmaga
do pelos abraços dos com

panheiros. Era o gol da vi
tória. e consequentemente �

I
clas&ificação para' o Call,lpee- suroréendídoa por uma eon

nato, Esta.dual de Futebol de fusão trem.enda,· originada
1959.

_

"

.
por um;! agressão do jogador

" , expulso ".
ao player Valério

EXPUESQ NELSON E SURtI;-:- -que, ao que dizem, foi atín
RU' :-..APÓS à J9Oo' , 'gido no peito por uma gar»

Faltando apenà�,J1m mí- rafa ou· copo arremessade
nuto para finalizar o encon- pelo médio atleticano que
tro -Yalério é atingido por foi seguro pelôs que se en
uma entrada desleal de Ne!- centravam perto e envia'dc
,san. Perto do lance o ârbítro para dentro do vestiário. Pa.
não hesitou em punir a 'ral- ra serenar os ânimos pra
ta, apontando ao médío do'

_

vocados
.

pelo íncídente tive ..

Atlético o caminho do ves- ram que entrar em ação as

tiária. Com mais alguns lan- patrulhas da Polícia Militar
ces sem ímportancía a par e Exército. Felizmtmte,a con
tida é encerrada, vencendo fusão não trouxe maiores
o Paula R:amos por 2 a 1. A consequencias que o susto

entrada no vestiário; os [o- provocado pela 'correria dos

gadores e todos I quantos se que se encontravam perto.
encontravam no estádio .são

A embaixada catarlnense de re-

mo deverá seguir para o Rio de

OS· QUADROS

Também no domingo :piela ma; então, entrar em entendimentos do mesmo nome.

guarniçãO
h1Wío surpreendeu a multas. atn ,

e
,

da defell/-0S esperar mais dela.
--0-0-0-

-�

Nc vencedor os que mais
se destãcaram foram Nery
.(0 número. um em -, campo,
vencedor- que foi uma vez

mais çlo' duelo sustentou com

Sílvio), Zilton, "Manoel, Nil

son. Sombra e' Nelinho. No'

vencido salientaram-se NIl

son (novamente o melhor 10

quadro) ,- Valdo Ciro, Alcídea,
Alair e Vadinho.
I" J BJ">'" I. _'

"":.;,,, l1kt:I
ARBITRAGEM

OS MELHORES

..

Voltou a funcionar na ar-'
bítragem-o sargento' ,Lázarc
Bartolomeu. Seu trabalho,

. como nos dois anteríores [o
,gos.· mereceu o aplauso e

aceitação pelo púb�O. Gráu
dez para o 'árbitro na "Me

lhor de quatro po�tos".

,

-

)

Formaram assim as 'dua�
equípesr

,

PAULA RAMOS: - Lelb-.

nítz: Joª,o :Màr�ins, N.ery· e
MarlOep, Zuton e- Jacy;' Hé-'

lio, Nilson, SOmbra, Nelinho

e Valério.
ATLE'I'ICO - Nilson; Alci

des. Valào e Ciro; C.ésar . e

Nelson; Joquinpa, Alipio,
Silvio). Alail'-e. vadínno..

a nova ro:.;p 1 que veste bem
qued'juer .lamanhol

A

'VOCE
_.

Aproveite. .. Aproveite... Aproveite ...
esta monumental. ofêrta :

em r.:mf� rl)l,jp:l vendida

lLV'A �1t gCllltí .sima'
-

CO'� IP! i:' "I,�,·tj .�
�

..
'

CAlça . � .íL".lat2� J ;.;, ..m finís�ima Casimiro,

no va!or 1�100,00 Agradeço a Pio XII uma

graça alcançada.
Maricha Daux

rmlm�]I'.t.••ilill.W_!I'1fí�--I'�,
" "-

E tá f· est j porY poucos.�� • s nQ Im ...

.

I"� dias esta fabulo:a oferta

MAGAZINE·HOFPCKE -

IMPERIAL.EXTRA. _

Garanto sua

,
.I'egârlc;:ra comprando a melhÇJr

_� rOllpe. do Bra,sil - pelo' menor
. :preço de '�anta Catarina:

.

,1MPE-RIAL.EXTRA: Venha v::..lo, Graça' - AI'c,ançada
"

v.enha admirar sua elegânCia

numa roupa IM�ERIAL·EXTRA.

'IMPERIAL-EXTRA , m.'lhqrl ,',

• 16 ,tamanhos 'dif;'�nt.s;
i

. •

IMt=»ERIAL-EXTRA.- Umc.:1 exclusividade do
- --

\
- •

- I
'

• Meiis d. 40 padr&es exclusivos;

.' r.cidos da mai� �dta. q,"-ãljdcrtl."
\.

-. ,

•_ Acabam.,nto p�r�.lto:

", MAGRZÚtEl
. , '-'"

...
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';f' A.o,.-'CGmp,,�:r 'mó�.ei5' esto,fCHtos, ".rifiqu.
fM O, ,-mo,leIO' & felt-o CO� OI I.gftima.�
"MOlA5 'NO·SAG -

- .

.

.

t • muilo maior cen(ôrto .

.

1
• excepcional durabilidod.
'. nunca cede", ..- nunco solto.

r • móveis mais lev., '

..

,

,
i. dispensam o via d � cordinha, .' p.rcln'.ol d. pon'"
• conservam o estofamento obsol",'otaent•.
indeformóvel

:
.. MOLAS� DO BRASIL S. A.'

.

,.br. li fiCt.: Ruo São Jorg •. 374 - Tel. 9.051� - Cx. PC)d�1 875 - E"d. J.I .• "HO·SAGoo _ 5�� Paulo

.•

. "UVENDEDOm. MEYER & elA.
.

.

lua I'iIlp. Sçhmidl. 33•• P..':l Conselheiro Mal,,,, :; � reI. 2576- Cl. flott:uLa- flO�IANéI'Ol.!S

L. �'·.A G O'� Â'" rr Em suaves

{ � R,cO' N,J"A " E' N, T R f"G A
,

•.
!

pagamentos'
"

,J

,.
;,...
,;. ,.

�- '�"

.i-.

..'. '" -

,�- .

. _. .....

/
.

..

;'_.oJivé.tti Studle 44
·E a pequena máquina para o escritório

.

� o para o giibinele particular,
. 'FQrnece um trabauio dê qualidade

elevadaca constante.
Une as cal'actarlsticas de esllibilidad'ê
·e de robllstez Ilstrutul'al des mildê!éls malorer.;
ii mobilidade e elegância da portátil.'

'.�
.

Olltlettllndu.tr/.I S. A ..

f "

..
'

/:1
(A1SA

-_ -_.- .:�..,.�._�---�
•..

:-:--�). '.','''-''-� ,�� ... :.,

FER.NAN·DO· L TOA.
Rua ,SaldaRb� Marinho, 2
Caixa - postalr / 467

fone: 3 3 7 8 e 3 3 4 3
TELE:

,

,

·f .,
,

.

'�
....
t: ._;;' ����S j:�",
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'
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, � . , R'·O S S M A R K
"

.� ;":w'-
KA SOBERANA" PRAÇ" 15. DE _NOVOB.RO - .BSQU�" _

aUA FELIPE SCRMIM' .{;"
�

FILIAL .tA SABERANÁ" DlS'lRITO. DO ESTREITO - CANTO

r

,

INDICADOR ,/

. .

EDITORA "9 E$TAOO" Lro"_' ':_

cf)�'SJi4d4
PROfISSiONAl·

, 1

DRA. EVA B. SCHWfJDSON BltHLtlt ·

: C.UNICA DE SENHORA5;:�E,CRIANÇAS
Eapectalista em moléstias de anua e recto.

Tratamento de 'hemorroidas, fistula•• ete.
. Ci.rureia anal

Cornunjça amudança de seu Consultório ju�o'á âua
r,"I'31dêncià na Rua Durval Melquíades 'de Sousa 54.

ORA. EBE '8. BIRROS"
CLtNICA DE CRIANÇAS

Consoltório • B......... . CODIUltu. .

Av'. oDeieiUo Luz lUA apto. , 8e,1I0dl .'- 6 ....'e&r•.

d8.11 15 àl 17 boru

Tel. - 2914FLORIANOPOLIS

au �1I"n lIatn .11.,
. r.'er_ .JO. � 'Cu. P.... 1•
•D1I�.c.T"qÃfb.IIITADO

iJ l R o'. �(), 8
'

KüeIUI.",d.:Arnd. Ba._,�
O .' Jl li N "T ..

Pe.ID.H,.J1'�nlaad_ 4e... Aqui••.
R,_ DA T O a _ 8.

navald. :&I.a•.-:c Flavio A_I. ;_ ,
Aa""" NU. TadaK�k- Pedro -Paulo' Macha"o
"."tauo -

.

.

. eh L .'8 O-R A 'D/O'R'. S-=:
Prof. ·8&l'reh�_· Filho.- Dr. OlwAlde·Rodrl,ue. Cabr.
- Dr. Aldd.·,4breu- -·Pro(. Cario. da Costa Perelr
- Prof• .otkon "'Eça - Major- 'ldetoDH J uvenaJ _
P'rof•. Manoelite de OrneI.. ...:... Dl. MlltVD� Leit. da C. ,
_ Dr, Rubeo (.:oatll' -:- Prof. A.�Seixu Neto;_ Walt4lil
�ol. - Dr.--AcfT Pinto da Luz, - 'Ad Cabral Xelve -.
Naldl . Silveba ._.�oral.cfo 'Soa.... - Dr. FODtOUq
Re, - Nicol.·u 4P...tolo - Pascbo•• Apostolo '"'""' II••
Cana'....... I. Feraalulo •••r..,. La... .

.

P U D/L I C I D. AD.
"arla' CeUoa Silvá. - Aldo Feroaod.. +. Vlrrtl"

Diu - WalteJ' L�r..
, P A G.I N A <LA O

..

UI.,ario Orüla. Amiltôn' Schmidt·
IQRENSO�.

D:ULCENIR CARDOSO- WANDERLEY LEMOS
a.PR.SSNTANT.

�Pt"'Dt.ç6•. A. S. IMa LtdL ..

"810:- Rua &!udor Dá.ta. 4b - i. ADd., _
-

TeLéUit24.
S. Paule Rua, Vlt6r1a 117 - e••J. II --

, .

Tel. 14·894f

Serv1çe TeJelr'f�eo.da UNITBD PRESS (U-P)
AGENTES •.CORRESP01lDJ:NTE .

�. TcwI.....�clpio. de SA�TA CATARINA' :
, .

A N O N, C I 0.8 .
"

11••'..,. ceDtr.,o� de acordo co•.• tabela�. ri,ot
!

.

.

,ASSINATURA .ANUAL· - CR$ 600,OÓ
.,

- l
.

A direção não' ,se resp01lSa.bili�ã pelos
collceitos e�tidos nos artigós asSin8do�.

�>�

DR� RUII GOMES Da. �':.ATO
M·EIDO�Ç'I ...........,.na. ,.... r.......

1ft TOBilacDLOS•. � '.

MeDICO UDIOGIAJ'IA •.IAD10SCOPJA
DOI POUlO.S

Pré-Na�al - Pano.. - (,'r...... '. T..lI '.C

Opera� - Clfl.llca Geral �'l.,..uo pela r.c.i"ad. N.clon'

I
�Residência: -:

.....du, TI.lol....ta • Tlllo.Rua Gal. Bit�encou,rt n, 121. dr••rtl. do IlOQltal !ll1I".
Teleíone1-2651. . .....

.

,CoDsultórfê:
.

.

Carao' de, ••p.�IIIi••çlo -,.la
Rua-Felipe Scbmidt »;'87. 8. N. T.•a-latlrao·" .lI·...St·
�sq-; "Alvaró de Carvalho. MaM di Ctnr.t. "o Prof. C'O
HoráriO; �' . Oai••ra•• (.10).

Das 16,00 às 18.00.
.

Con... '.Up. lellUDi", .,11 -

Sábado: '0'" 1801 �
.

Das 11,00 ás 12,00. AMa.. •• ..r. ..rcH.-:-:
•••. ; .:_ a

'

J••ãor,._tI
- FON.; �"I·

.

DIt. .'.TON O. OLlV"IIl�
DOaNO"S DO PUUlJO -

. TU••R.CULOS.
CoD.. It6r1o - .11. r.up.
Sc.mldt, II - Til. IIDl.
BOI"rlo tI&I U la 1. .01'.',
•••1..... , - r.lIp. IC••I",

: I, 111
.

U.. WALMoa &011••
6.11CU _

01,10••_ .-.. 'áe.I...... N••
cl...1 d. • ca.. .. VDI ...r-

.

;
.leIH .

.:r-JDCane "I' .

••teraI ......
(S.m,o do Prof. OeNno

Boelrieo.. LI....)
••-latera••• d.m" •• t..lrllll, .Ollleratl.. - u..açu d. , ......
rt. tio ,I&aI LA T.U .,.. - CU"ca de "••

"";;'1_

. iÍe _MI 1'. CarIO C'-. "p.".u... __,.
.'''[90 elo RÓlpl�1 4. Clrida4. ao.plai ••• 8Imbr.. .. ....
.• ela ... tarDlel.cla Dr. Cario. . &11'.. .' .

Corria' (Seme- .•• Prel. �A"· ..
DO.NQAS D. SIINHO.AS Aadrü.).

PARTOS - OP!'lUOOIS Co••alta. - .�Ia ...11'. ii,
PAaTO 8.. DO. ,.10 ...... RU'jllal d. C.rl.....

.

p.Ic.l-p,J:ofll&tI".
.

".\ tard..'.. 11.... ltClr8& ' ...
CoD•• 1 .u .1.10 PI..to I. II, . IftlDte DO coDaalt6r10 A aUI ·!'l·Ii·

,

ti. 14.00 l. 18,041 .01'.'
.

nl•.••cltailo 17 .aQul... �. T:·fâo
. Atead. co. lior.. maréad.. _' d.nte. - T.l.f. 17... ,

T.I.ton. 1011 .::... ...icl'ad.: ...i4Incl. - RiJ. Prell,b'lI$é
au•. OeDeral BI tt.Dcollrt o. 1.411 ao.tiHo U - T.I. '-lI4I.�... i..

,U.. .o ....U. ".I'CO·
.....0

•• D I C O

.

-

-,

.

"

fASllS Df MADflR. .

IJ

"'�LR'��AOS SiTENCOURT
,'("'H .'.... p ... aó • rO,N( .JI·U
{�i�9.l?fP6s,ro O ...... i ... ,H

r.. -.- - - - -.- .

( O N Fi)'R , O E' para,

"1.

.

.

�1��LLFÚ, '

P O N , U A_ L I D A DE ••• CVRITII!A ,': .

cr�t]lápido :�:.SII.BraSileirall
D I A R,I A M E N TE.

�
..
,

�.

às-6 hs. para Itajaí; Joinville e Curitiba;'
às 13 _hs. para Itajf\Í e Joinville, nos dias:'
úteis 'e feriados.

.

NOVÁ FROTA de ÔNIBUS RÁPIDOS da
classe EXPRESSOS. DE' LUXO ' ,

AGENCIA: RUB''-Deodoro (esq.�Rua Tenente·
SÚveira

.

Despacham-se Enconi�ndas, Telefone 2172
.....-..--..--...._-...

- .....
- ........ ,..-*-.-.-.-....._.•.•-.-.....-••_.�---...-.-.".........,._.

VISITE' A NOS S A. 1 O J A -

Rua DeoJlo'fr �D.'O' lS' - leI.�0382G .

._-----�

REfRIGERaDOR
. . .

«C O'-N SUL»
,.,

elétrko '� a, querosene
, �

VENDAS EM· SUAVIS PRESTAÇÕES,

, \

-

. Com. e Ind. GERMANO STEIN S. A.

!lua ,;Conselheiro ,Mafra,
'��.-���,>,

l A' V A N ·D' O C '0 M' S A B A '0- :;<'..'.�1f'.I:j·'·lj��;:i �'�
. '.

,. -

Virgem: Especiali�ad:e":'
ta ria. WfTIR 'INDUSTRIAL _ � JolI,IHe � (Marca' rí,ell���

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Terça:-fJt,ira., 2 d. Junho de 1959

Cons..,,� .pOl illormaw.t sr� OsnLMeío",Jllesidenla:di F.tF., 1I.(ampemIato�tIe••,S'�Sei'.o maiOl Já cJjsputado, está .

comj�u, I�RIQ.•�alU'dLparil eJlia 4 do correRle. ('omo�seàsabef\à primeiri,eJaPá�tlo ce;tI'_�$Qricorra,ão',na,da'm�gos de 26,clubes,
deyendo qJlOtlu�� seJmeswr_lulc�campeões das.qaalro.lo.nas, alcallÇJÉdaSJ�o Pira a sea Imda e declslya ·etapa. i'

Ainda�esta semana"cQnbecid01 O1"classifitad.os� serão elabolldas as�tabelas :dos'�cerla��s' ,das quatro zonáS.
.' I· f

• : ">

Sociedade :p,ó'�seflyoJyjméld. :clo A -lUtl,q�se. ESCOlAlllARREUUElMARlllltflllOJ
Esfre'11Ii1o.m: f. Uma, case 'com �. garagem, . D"'E S' ',UJl.A-�IT..IDIUA -

. (
,

.

".r. -e quíntal e Qu�ras. comodída- iJODlI'J:� RK Q '!','"
.

E D.-I T A t
des, Ver e tratar-a rua Arau- .

,

I
.

.

" jo Fi'gueilledo '....,. -5. . lil'tarão abertas na 'Escola de Aprendizes MarinheirCi� .'

'.
4

' Ao!d�do ·.(ia :!;reattO: Alvaro de Santa Catar-i-na,' em Florianópolis, as: inscrições para o

Pelá'presente iiçam 'convocadO"s"wdos ·os membros ,des- ,pe Canalho. ,'o próximo concurso .d,e a-dmissão, durante ,0. periado de 1 a. ao
ta sc:"iedade·para a reunião de) Asselnbléla Geral-'Oí'dinlt.· de j1.mllO da eorrente-eno.,
ria a realízar-se-nc dia '1° de julho de 1959 àS.i20 haras - ---�_-----__:-:

•

no qUbe-Séls da Janeiro, à ru� sa'ntoS-SaraÍva, com a se: Pll'S (,11MAI". (AS 'A...oI.. ALU�SE:v,uirit,� Ordem -do Dla ;
.

"

.

CONSULTE· OS NOSSOS
P = Envio: 'de, Memorial a S;-Excia;:;. o Sr. -Governa·. ,/ PRE os

ALUG&SELuma cas�_de'dois ApaYimenta� com. gara-'.

dor do:Estádo, . sobre o -problema do, esgoto. R J A,

ç
Ih

ge, toda mur.ada .... com todo _ con�orto,.._a Rua. ..ProfetiSôra.
:.. _ , ,

, ua eron.mo Coe 0, -t _ 1.0 -

. •.

no _o' Eldçao da. Diretoria�pai'a"(), períodO de 59-60 a -

d'
Mana JulIa Franco n; 11.

ó
"

".,
• an ar - salas 14 e..J5 - Fone 3167. , ,

,

1/2 do Conselho DéllberatiNo para"o período 59/61.. '
.

"

'l:atar na m.esma. .

l!IO.·- Posse dos-eteítos,
'

.

o('
----------------�----

Não havendo número legal para a primeira; cenveca- M: ,. d'
-

'I
� A'LIII:.A ee '(ASA EM COQUEIROS', 'c

.çã9;jica desde.3á"e por este meiO'-'eonvocadá·a Assembléia· < aurl(IO .. t OS, eis 'I.'!I ....11;- ,

.

'.
�

. para 1/2 hora- após, qUl!.nCilo. f�nc;O'nal'á com qualquer nú-
.

P1. eço Cr$. 3.500,00

Advo'gado. 'tratar pelo telefone 379•.mero

E.:rstre!ta, 29,de abril _de 1959- --

THALES-"BROGN0LI - ,Presidente ",

TELS.: 2198 - 2681. P ,A R - T I '( I P A'( Ã, O
REGULAlIkENT.Q PARA -A"'-ELEIÇO,E.':S .

'

,A'PART"�ME·."fUTO .'
,

. A;n FERNAND4, FERN:ANDO JUNIOR E FLAVIA .parttcí-
A Diretoria �da Sociedade: iPró;Desenvolvhnento do nam aos ,par.entes e' amigo.s de seus pai. FERNANDO OE

, Al\'fPLO COM 3 DORMITóRIOS, •

Estreito';�o-uso 'de suas atribuições,"de-acôr-do com o dís- SOU�A E MARIA JULl_ETA, o nascimento de sua irmã-
posto no art. 29,'dos-E'st-atutos' ,A eom''"a de'cíaão-temade em

ALUGA-SE Á RUA DEMETRIO .

id Mi t id A, d C la CaL''"
RIBEIRO, 14 _ TRATAR PELO zinha FABIOLA, ocorr o na a ern a...e.. r. ar s -

suateuníão or'dhiária de '29-4r5$) -RESOLVE:
<; rea, );10 dia 24 de maio.

-,.. ,

.... FONE: 211 05.
'I' -. As eléíeões -para a D1retqrra� e 1/2 do 'ConSelho De-,

liberativo-da S.PDE, realizar-se-�'no ,dia 1° de julho, às 'EXTRAVIOS' , nJOLOS'� P E.R S, I A NAS'20 horas na Clube 6 de Janeiro.J "
' TELHAS., �

.

, ..
"

'}'
- -

t t'
,�

CAL E AREIA
para a sua nova resIdência, ore-

,2 _ As e eiçoes -processar-se-ae -por -vo O secre O.
.

'Extraviaram-se as carteiras n.os
I RMÁO S BITENCOURT

oi ....:... Ás chapas poderão-ser liníprêsSás; d�tllografaqas. 3061 e 3069 _ 2.",Série
'

_

daI CAIS 8AQ,ARÓ :' fO..Nf 1101
recemos em 12 côres diferentes.

CU n.anesentes em letras .de fo).\ma�'e deverâcj...trazer' os
Caixa Ê}Q,onômica Federal de; san.ta- A":'lIGO ·OEPÓSltO O'AMIANI_ Rua Jerônimo CoeUw, I _ 1.°

nomes- para os seguintes cargos:, a) 'Diretoria:' Presidente,'" .

Catariná.
. '. andar _ salas U e 15 - F�ile 3J67'

vlce'·presidente, Secreta'do de- atas, 1-° S'ecretário de expe· ..

,.""
,

.

,.', '. '.,. ','
<

.

.' «S" Si _A OI::iiiSS'
dientp., ��o �cretáI:�o de expediente; 10 Tesoure1ro,.·..,2Q Te- CSiSSSSSSssssss'ss·'iSSS'SSsss--ji,ss:ssssssseF'----lJi- V _ JSS:
sourt'iro;' b) Conselho Deliberativo,' 8 -(oito), .. nomes ps..ra l,

o Conselho Deliberativo.
"

\ .

1
. 4 � Poderão ser', votados tod.os: oS---sócios: em' gpzo, de

'seus' Dil'�itós\ iri.dep'endentemente :d�'·insc:rição pl.'é'via da 1
..

B'[,

' .- chapÍi. éu-Óandidato.
.

.

_.' .

.

,
.

5 -� A' votàção'-será inicÚldalits 20'·hor'as" se a Assem-
,

'. ·:;II�.LI&�.breia fun-eion1Ó." em 'primeira convocação, e: deverá·estar
, •• ,? " r. .

.,

encêlrà.da;" iW.prete·r1;Vehp.ente, ,.àsh�1,30 .J\aràs.··,,;,: :, ;. . , ,
,

�- .�, ij,...../�,>ap.W'.a..çãMer�"proceSsé"El8í-'Pohuiu-�<:B.flinissã�:dl�· ,.,,'_' il.,f' ;''i..
.

�....'.,."'- .. -,
.

3- (tl'ts.)_, .m.embros" no�eáda pel,aIP:esi�e,J:}.te�,t),'As,sem�H�ia 't', . _'C-:_ . ':' c,'

e sob"�·direção·do· mesmo. . . . ...
'

...,
-

p�
, .: ;,� � iii' "

"& A. •

S. _na ��.� ::,,��.novos DlrelDr"'�Je"".' vmtlcáMo-á,
. lItmetclO:zf'"RUCla ._.

'E.streioo; 29 de '8;bril de ·1959 (
.

•
- r. .::','

.

:A tDlREfil',OBIA __ ','

ED. SUL AMÉRICA _ 5.° ANDAR

•

I�,'·u"' ; .\

entrega .-

:

�

'\.;. ;:..
�
..

com pr�tica precisa,-se, ÀPARELHOS 'DE' ÁR CONDICIONADO.
BALANÇAS "]i'ILIZOLA".

,

CIRCULADORES �.E:: AR.

. CORRE.IAS E,:.p.NEtiS�r"DUNLOP".
. ,. .

.
� .' \

.

�''i- '.

CANETAS COMPACTOR

EXTINTORES .DE INCENDIO.

FIOS PARA ELETRICIDADE .

FOGOES- ECONOMICOS "WALLlG".

FILMES RAIO X "DUPON�".

VENDE-SE RADIO MARCA (·DE,lTROI..A·..·j ,EM PER- .

FEITO ESTADO DE C0NSERVAQAO·;_.TRATARNES
.r'E; ".tORNÁL.'''''::' PREÇO DE bCASiAO.

.

Imprêsa Santo:'nio"d••�ttda�:�.,
A', V 'I S � 0'-

A Emprês,a. Santo Anj9 da Gua.rda,Ltda;, tem a,satis�
fa:çàõ 'de comunicar ao distinto publica que, a. partir d� :.2,
d_e junho próxhnO, "itilcriará ,uma no"a Unh� entre �A,..:
RAO e FLORIANõP()LIS em ônibus·Mercedes Bem, tlpl
PUL'!...M.i\.N, Super L�xo, �bedecendo ao seguinte h�á!lo�: . ;:<
PAftTIDAS DE TUBARAO·_ Te-rça,s,·· qUintas:,e sábadO$�:;.·,

"" .

às.-ft,horas � Chegada , elll;

.

-, Flor!anówl18, às 10 horas
PARTIDAS--DE FLORlAN6POLIS.� Terças, quintas e, sá.-.

.

bados,' às 16,45 horas -

Chegadas . em· Tubarão,
, ," 'às 20,45 horas.

MAIOR CONFORTO _ MAIOR RAPIDEZ -

. MAIOR SEGURAN'çA _. '7

nos model'nos Qn'ibus Mercedes- Benz; tiP9 Pullmani
Super Luxo da Emprêsa Santo Anjo 'ela· G�.arãa Ltda.

Tubarãot IDjlio de,19!)9

i'
1

�. ... -

GELADEIRAS,

MAQUI:\'AS SOMADOliÃS, uBURROUGHS",

'MAQUINÁS':REGIS'l'.RADORA.S "B,URROUGBS"

MEDIDORES DE 'LUZ DE'fi e 10 AMPERES.,

MATER�IS CIRU,JtGICOS.

MATERIAL' PARA OESENBO "KERN"

MOTORE� PARA MAQUINAS DE COSTURA.

MAQlilNAS DE COSTURA.

_ �' MO_7'ORES ELETRICOS.

"

.\

, .

, ,
i'

MOTORES',MAIUTIMOS "PENTA" -

A L�U; G�A�·- S E
.

P:-Óprla para Eácl'itório' :Jõin residência" para Consul-

tório .com residência com 14 peçaF., uma casa, à :a.u�<An1ta
',Q-a):'Ulaldi n. 61. ',' , ,

Tra.tar nà mesma::
•

- '.0,'. .

PER,SIANAS "KIRSIl"

,
.,

·�RADIOS.

,.� RA��� ,piR_A:1:GAL4)Ali�� �,�
"

· " IkB'V'O '6 A'O 0',,>" :,�?�\'>:;,
"

\'

. 'r�Quesiões Jrabalhislas�!�,:�,:;''1'
,-,,'}'EscritÓri9: RUá 'João Pinto n. la sobO

"

•.

:"':"defone n. 2.467 � Caixa Postal n. ,.25

·.ARÍO· Das 'i5 às .17, horas. ,

\., .... ,:,' ., ''>r',
'

'",\'''. '", "
'

,;/." ."

.,.�"

, 'j�;.�:'

;., .,

•
�. ';.o

.,'
"_-

:.III.

_"
..

"1::2>-1:,:,:.:-: .. ::._,,�.

..
,,-' ;' é- "'_'" � .

�D,ePBd�ffl,ento ,�ti:��nistração·
, E' D' .r, :1"'.0'1 ::<,'-" ...... L"'! -. �. rr4

, Vom o presente. sãci,,�Q�uia'd�i ��·:í��ixO relacionadas, '

para dentro de 15 dias-;"'a éo:q�àr, de$ta data virem_ai Por
taria desta Prefeitura, prestar eselareeímentos; nos quais
são partes 'interessadas.

'

'NUMERO NOME ASSUNTO

1.517/1959'...:_ Juvan Rocha - Consto Rancho- de Madeira

167 '�957' _ Cid Rocha Amaral (lI4anoel Geraldó Gon

ves) _ Habite-se

tJertifico outrossim, que findo a prazo indic�do, Bem

que se íam prestadas quàísquer informações par parte dos

acima convocados, serão os respectivos' processos. arquiva'
10s, a vista do que.dispõe a paragrafa únícó da' artigo 44

da LeI nO 127, de 14 de Julho de 1952.

]){.partamento de Admin�stração, em 27 de �aio de

1959
Natércia. Lemos Müller

.

Diretor
.

o lQ(RO DAS VENDAS.ESTA SENDO
, ENTREGUE AOS FREGUEIES

Florianópolis está, prês�n'l
Atitudes que mais o mais. l\

c1ando um fato comercial radicam no bem querer da

inédito no país. .Pelo qúe população.
sabemos é, na réalidacl.e, a. -.-,

--------

primei�á. v�� que u�,a' - ,fir- RADIO,. GUARUJA
ma comerclll.l faz retorn�r, a '

2'
'

. totalidllde de útero das sU8,S, D'E P'LORIANóPOLIS'Vendas durante 35': dias,�"8:0f ,'.
'",

'fregunezes. ';� }'

A modalidade de "�oupoí\:,
, de presentes" na proporção

.

:::tle. 35 .em cada 135, cr�eiros
adofJ�da "pela. A Modelar; pa
ra um pedodo de 35 di�lY' cor
responde cada dia portanto,
a uma aÍlÓ"de atividades da .

firn;ta ' em ' Florianópolis é a

mai$' interesssante 'de tôdas
as . promoçõe�, "de vendas.: co-
nhekidas.

,. " .

,

. .-:

A proporção de 35 em cada
'

135 não é apenas parã':::eJ$ta;,
bereter uma relação como o

'anIversário. Possue a:inda
uma significação mafs �':réà·

."

lista: corresponde ao lucro
normal das suas vendas.' As
'sim, durante 35· d..ias A :M:o�
delar iunciona apÉmas pàra
retribuir á constante, simpa
tica e ininterrupta preferên·
cia que a públiCa 'lhe tem
disp�nsado.

'

.

São atitudes de A Mcdelar.

Onda média:
(5 KW) 1420 kes., .

Onda curta:
(10 KW) 5975 kcs•.

ir===�==========�================�==.
r 1'---------';]..

CLUBE RECREATIVO

6 DE JAN:EIR,O--
I .

! r' /'

.

"I, <'.'<;'
J

"" ';,;, .

-, "

" ';.
.�

. .1 r�c�:Progr'�rna�'do�mês Ue Junho ..

I· i', ::=",I)�A 7 :1?om�ngO -:�VE Jt>�rli'l Dançante - Esco_

!. ,lha d� "Mlss Brotinho C"abe 6 de Janeiro do ano

I i "D:�l��':'��:� � N� _

.

I
com diversas supreeas - Inicio - 22. horas. /

I
DIA 21 - Domingo --=: Tarde infantil a "C'alpi_

ra" dedicada a petizada com premlos aos que me

lhor Se, apresentarem - Início - 15 horlll3.

_'

DIA 27 - Sábado - ,Grandiosa festa Junina -

,

Q-Uadrllhas. chotes, valsas, etc... ,
- Haverá pi

nhão, laranja. amendoIm e. quentão, �tc. _

"'OB8.: Nesta testa para maior� brllhantismo, pe-

de-se traje a carat,er.
'

> I

,;,:� ,.', . /':-:' . ��..�' :.,,>P t
NOTA: Será indlspen�áv�l ("" 1}presentação tl.a','c�r_

telra. social, b���.cÓmó' ° t�lão do mês'-
, J_ . ..... � . ,

Parp. as testas '���. dias .13 e 27 as. llIe��),

se acham & Ven4,à.' :np. ''Secret&i'la dó �l1.be..' •.
&0 preço --de ç.g$ )loj)'Ó'�nO

',... ,'.

I
I
! >
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Vifória suada, maf" jU.�f, .\l.,.:rn.�r,cld. �.:d� fricolo.r. praiano pelo.,.�sc8r�:de 2 �1/1,_.sendo o g�' dá vDória ob'ido no� �xfeí1ores da- lula -

lutOd valentemente o Atlético, valorizando o tripnfo·dos ,upilos-de',!Jllldi':'Mafra - O x O na prim eira ,fase.- Nelinho marcoa,os'-dois
18nlos do clube da uEslrela solilária'�, aos 1-% e,41 minul,s, ca�endó'"à�,Nelsón .assinal.r ° ponlo 'de honra allelicano, aos' 9 minutos -

lelson,
.

expulso n�o, últ ·imo· 'm'inulo, esperou ValériC, no�,Yest·i ário e'agredi..\�,'� provocando, .Iumult o no esládi() da rua _Bocaiuva - Des-
", r": '.

-'.

laq'ues - Nã preliminar derrotado o Vendaval ,p�10 -Trez� de Maio,- R�n da boa: (rS 2l.400,OO. .

. •. '.' .

'.

"

_.. W(.'"_ .............. -� a- ..--_-_.'-.--' -� .. �----------- .........---:- __._--
- Confirmou-se o favoritis�(l I ,E7não p,�dia ter sido me .colores esttrei�elses, . apesae possuído das c:r,dencl��� -

ç,eJ nos tres Jogos sustentados 'd�. verda-�e" tornando mais N�� be� havíam trans-
-

Ilhor o desfecho da série de' de não ter os Jogos em-rere- campeao da cidade,' titul:)· com os rapazes do Estreito, dlflcil a Vitoria do Paula Ra- corrídós dOIS minutos e nova

do Paula Ramos na "melhor
I três'·pa�tidas que constituiu rencía apresentado um ven-' que pertence a,p Figueirense. perse�indo o triunfo com mo') que assim -viram-na va� Qfe�siv'a do Paula Ramos

:de quatro pontos" em dispu -

11 "melhor de quatro pontos". ceder,
.

uma fúria de. espantar, só Iorísada, pOiS foi .'conqu�ta-, provoca serro p1:nico na re-

ta da, segunda vaga na capt- ! Está o Paula Ramos em eon- não levando a melhor' por da diante de um" a,dversár.io taguarda adversárla. Sombra.
tal para as lutas d9..camdeo· porquanto em todas as lútas " Foi sempre mais quadro díções de fazer bonita figu- golea.da em vista das sob�r- que, só' cessou de batalhar escapa pelo setor direito e

nato Estadual de Futebol,de Çl time dirigido pelo "coach" em campo o trfcolor da "Praia ra no Estad.ual que se avísí- bas 'Iperformances'-', do guar- quando se ouviu o apito fi· atira rasteiro, tendo o' \'ir-
1959, com a vitória alcançada . Waldir'Mafra levou nítida de Fóra que sem _nenhum nha, de vez que está dotado da-valas Nilson que indíscu- nal do árbitro. queira. na ânsia de agarrar a
na tarde de domíngos.díante .superíorídade técnica, sendo exagero em" afirmar, ' pode- de uma defesa bem sólida e tívelmente é o máís comple- Aos três minutos; mano- bola saltado para a frente.
de um Atlético ardoroso e que: nàs -d�s 'primeiras pe- mos dizer que é, atualmente, um ataque dos mais téeníeos to .em sua posição na cida: brando bem o Atlético vai porém tardiamente, pois a

combativo,
-,
pelo _1!score' de Ieías foi indiscutivel o do- o melhor conjunto .da Capi- ê'infiltrasores, como teve de.' ao ataque várias vezes, ten-

- 'bol� apenas tocou em suas

110is tentos a um. 't, mínto territorial sibre os trí- tal, mesmo que não 'es.tej�,· oportunidade de demonstral' ,Desta vez o Atlético lutou do num 'deles Silvio anremes- mãos para ir ter- aos pés" de
sado por cima dQ travessão. Nelinho 'que' de ímedíato
Aos sels minutos Ziltofi. atira mandou-a às redes. Estava
forte e Nilson salta mandan- inaugurada a contagem.
de. a escanteio que é batído

-
-

sem resultado. Jogo eqUlli- p_ouco depOis, novo ataque
brado, porém com os tríeo- !Jaul;tínos e NÚsoh tem opor
Iores praianos perseguindo tundade de reálizar novo. 1':

maís á vitória. Aos 15'minu··- tensaflional intervenção/dê
tcs. Hélio: fulmina e Nilson fendendo um pelotaço do

re::\lizà novo saltô, enviando' meia Nilson. A seguir o go-.
,

a 'escanteio que o mesma leiro em ação novamente;
H4Ílo I: ate

.

sem' resultado. contunde-se ligeiramente na

Um mmuto apó,s Nilson ope- perna, refazendo-he logo. O
rà 'sensa.. ' onal d�fesa dI!' um Jogo' équilipra-/3e

•

com os es·

pelotaço. 'de seu- xat'â' �ii�n', forço& dispendiçl()� pelos atle
teiro. o �lqaeil'o atíetíean» tícanos :

que aoa-s minutos
em,p(JJga a,�::s:stencia,: re- c.QIlsegu�m ,.empatar a refré
velando �\..i'a�,m e firmesa ge. Nelson, de fóra da área,
estupendà.s�' Aos '31 Silvio atira à meia altura e sem

chuta forte·e a bola vai altll., a mínima violencia. LeibnItz
demais, passando por cim� atrapalha-se e a pelóta con

da barra principal. Aiiua segue vencê-lo. Um "frango" .

mell:lol:' o ·paula Ramos, sem do ar�ueiro pauláino. O jog:::'
no entanto conseguir abrir prosseg1.le com igualdade de
o el'lcÇlre; isto em Ivista' da ações, com atleticanos e pau
firmesa da retarguarda ad- lainos lutando pele tento. da
versária� onde todos atuam vitófiã.'.t'\os 23 minutos, Ne
com�acerto, assediando ou a- linho chuta ao 'arco e NU-

poíando os da frente. Aos 3,6 son defende sensacionalméli·
. minutos Alair choca-se com te, mandando a pelota'a, as
Nery e contunde-se sendo cant�icY..A cóbrança, do mes

'{or�ado 'ao ·deix!l-l:' o gramado. :mo é feita' por �Helio qué
só reto!nando quan,do ,termi-' manda a bola a Valerio" que'
nava ó primeiro tempo sem cabE'ceia mal, tendo César
abertur!1 do escore. aliviado o arco da pressão
Vem o períOdo complemen - pa'ulaína, manâando a bola

tar e logo na prime,ira inves: para longa. Aos 2& minutos:
tida tios P3ulalnos. Sombra Alair corre com a :bola. 'eell- .

arremessa 'e Nilson' faz USD ira a Vadinho que bate, for�

d�s d\las mãos para enviar o te, en!!ejando a Leibnitz rei
",balão" para longe. bilitar-se da tremenda fa::"

lha. realizando bonita de
NEtINHO INAUGURA "E tesa.

NELSON EMPATA

------------�----------------------------------�.

Elim'lnatórias <de sábado
,

-

, _ ,g,oIBáia', .. ��I,. . ..

'

NO "OITO'" ClASSI�ICAOO·O:AlDO �t1Z�.. qUE·CORREU.SQZrN�'�l�"SU.RP,REEN DEU A GUARNIÇAO
MISTA MARl,N�ll�IRI.ACHJjfl0 iVENCEDQRA?,Ntt:�;QUÂJR;O" ---�OUTRAS NOTAS

.

Rui T.' LQ!»o ..:

I' mingO_���tl�q� e� ,?,os}'a bala sill;" c,atarlnenses que I��e.f�y�r�� n�� 't��.s..: t��;' � cOqJp,anhelrO� ,de

guarÔO"tdamente,
distância esta que tal

A Federação Aquática de Santa as éllgj.ln,atóFlas de remo com o' eliminatórias para os JogQs 'Panli;. nlçã,o. ,Noq·:dáfeo- mi oito, o Aldo mantida até o balizamento final

Catarina fez reaI1,zar sábado e dó_ obj'et�y� �dé '�aplJr!l�' as guarnições mericanos de Chidago <1u� .ser�o, .Luz 't!eal;.;': lit '��a '�óZln!l9 no, d�
\

cruzando portanto em primelr�
1 ....., .�!:f�: ....!,;

_ \i"
'" ,-. �

_ _� ,}- f;;'"
- r.� F

-

realizadas dia 21 �� J,U?�i:�Ó':'h "���gOI,·7eii��n�0;.' PQ�S, credeàclailo . !ugar o mixto Martlnell1;-Riacl1ue-
" �o nç. Rio de JaMilo.,���,�c�u� a� :e;�,�e,pr�entàl;::�al,lta éa��ln.� ',dl�� ,lfl, em segundo o América e {�nal ..

duaS, 'eliminatórias:l:(te" óuttr1ggêr. 21 d\, jt!'iiho <prÓ�lmõ. ',� �
,', .. '

"

mente em ,terceiro o Mart�ell1..

a 4'. c;pat!ãO a .gt�nl?ã:6��lit� :,:.,., -':"_.�:,'o;o_:,. '::� :"')'<f<;' ,ista última g)larniç� remou'- fo�a
formada por ttM' repi�dôtes.J;id.d '{\ �","

"

�t· -;_., "��' .d� suas possibil1dades cheD'�dO
"ct 't '\..< - � -<

"- -.. /-:'� ...... ' , -� _,r � ,�
, Ib .-

Mártlnelli e-um���Jd ,'��e�e A primeira ·��1.!]j�ó�a ibi ,� :�Ulto dlstanciad,ª: A vitória d���n:i-,
com esta vlto'ria�co'hs '<a,";i;ri:..o put,lld_a sábado à t�QII.i,"".com•.

" .

b' - mixt f _" 'E" ,.. 1" s
<
arcaQ�o a. orm....a, P9.l'- �r_

mazla de repres��õ '\'Ê�� leve vento de' prÔ1L.�couilíSrec :;nani RutkoSk.1 (patrãO), Mioll'oel
tlj.do n�ste tipÇ> de embarcação na ao balizamento :·.�e,'lar�ada, trê� Sn"elra (voga), Alfredo dos S�tQS

.Lag?a Rodrigo de F.reitas._ AS v.1-= guarnlQões: mlxt� ��rtinelU.Rll1-..:: Filho (s/vo�-a). Edio ij:uggeI(--(Ii'/
,tó))�as·"da. gllar�ição mixta 13urpre�. 'ehuelo, Mar1Jnel1r� ��érica de

.prôa e Kurt.Angelo Kupka (prOa.),
.en�erà;m aos entendidos do remO, -Bhlme!Íau. A Illixta,"remou no

surpreendeu aos entendidos. do' re_
pais o tr�lnamento a' que tinha ,barco do RlachuelÇl, '9-t\� apesar' mo, pois contava cam red!lZido
se sUbmetido-era Insuficiente, ao dos comentários contrJl;, .I!<inda é' ndmero de trelnoll, por.ém coII(I a

contrário das outras duas guarnl_ um �I'ande barco".��'À�é'�tél!- em" abalizl\d.a êllperlêncl!' de Sllvéira;
Cões ,que e�tavam no exPlend�l' de

.

barco emprestado pelO )ld:�Nl:pell1, Alfredlnho e Kurt, Foi, portanto,
suas"formas físicas. Contudo, VII- e,o .. clube rubro h����.r����,fO ",uma bonita �itó�ia da mlxt� :M;ar�

.

�H; a' experiência de um I Manoel seu própr10 barco. ,Dlida a l�ada, j;inelli:LRiàchuelo, levàndo-se prln
SilveIra, com uma voga segura II pelC( juiz, lie, };l\\!.t1p�,.� .\Ált�iro;: cf,paímente e� 'cõnta a' teIiáz f;�s:,
calmá, dando, desta maneira, con- Ferreira .da ciJ�ha/����};êtlfíp-ç.§l:{ tênct& Im�osta.ltei�l'íieu. láf a��el'�'
fiança' e eútusiltSmo para cs ou- partiram 'iro "'Ótt��)i9�d�põês�. sál'lo, '0' América'" dll'BIúái�®.

-

correndo Q. �art�nêíli:n,,"pa11Sà de, tempo da:"'guarlÍlção"�ené�i
n,o L e' ·Âm·érlca ,���,Q .2 ::,a'�. cíe 7.'mlxmtos e 28 SegUndOS'

,

r .
�-

..... , ''.f.. !. J
i l', '. �,':<;_ ,

,-.. ....,."o.f"mlxta na n.�' 3. 'N� p�.agem:!l0l( pode"",, ...
consideradO .bom, téuÍ1õ'

500 e ,1O,?O �met��s•..�#��ê��bar- e�'vista.âs tondições PQucQ. satis,:"
caçõe� rej1lara� em lfÍUal�e de fatórlas d" rala,
'condições, pfml,depois a gual'il1ção, ......o.=O-Q-
mixta Mãrtl�elll--RlaCh�eld ' �as. Na

' ,

sar a liderar, a 'prov;a. c9m 'aS, ��a.
o clássico joinvllensé Caxias x guarnições; altérnade,mente, ,na 11":

-

América qúe levou grande público I,derança. Nà, _!1assagem do 'baliza. '

ao estádio do clube fubró, teve um

�ento
dos 1700 - 1800 metros,'iI

"�dese,nrolar �astanti 'eqUll��ra�o e gUnarniQ�o·d;'.C, l'(,��érlca atr�
fínallzou com a vitória do alvl- palhou-se vin'!P daí �ma vantagem
pr�to pelo. escore mínimo. _ para a guar�ição,ml�w., �artinept,..

achuelo dI!' um barco al'm:>x�ma,-,
- � � "

é" domingoAs
'_

o (uias -venceu ó
clássico Joinvi
I�nse

...�:., , -

ALFREDO 'DOS"SANTOS FILHO (Alfredinho) um dos'
I � ....... -� .'

t!il eliminatória ile domiago�' F

.,

•

\,:� :., �

CAMPEONATO AMADORISTÀ� '.

Vitoriosos Tamandaré e,Ireze de Maio·
P-erdeu'" a' invencíbHtdade' ô' �pira\ng.a
ao ser, goleàdo peJo' càmpeãu do
"init'iúm"'_:Mais uma derrota fio Ven-
dayal,"agó�a:isQJada no último �ôst9 - � 'PALMEIRAS IE VASTO VERDE NO
·A �lasslficaç'ão -: A, próxim·a 'rodada

'

· ESTADUAL DE 59
Em prosseguimento, ao certame' :Pê trezls'tla por --4x2, lárgãndo nas ,: .

,

.amadorlsta 4,e,59, m�iS �Ois,jogoS 'mãos do campeão de. 58 a tão.in- ...Derrotado'no clássico' blumenauense-
.foram efetuatfos. Na tarde de- sá- comôda e Indese:lável f'lanternl_ _' . ", ,

:::;a,j�::��m� �::;:::rédOe"ir::� n�'�lasSificação passou a ser esta, O Olímpico não alcànçou classificação
para a disputa do, título máximo

.

CERTAME COMERCI.ÁRIO 'DE FUlE$,O�
I 1.° lugar _. FlI!mácia.. l ll:�·.

,Não> se reàllzou. dômlngo,

jogo],
2.Q lugar .:_,_. Mey�r, 2 e·p• I

'

. pelo Camp-eonato Comerciário de 3,0 lugar _ Mae�aao,·'3 p.p.

Jf�'t�bOl:' visto ter. ó Ford feito.a
'

4,0 lu�ar _:_ Fla_mbreria. 4 p.p,

'entrega. dos pontos ao_Mey,er ,que 5.° l,uga�:- Remongton, 6 p.p.

assl!1l toi proclamado vex;cedor' por

16.0
11:lgar _- Fo.rd, 8 p,p.

A classlf1ca<;ão gos concor_
,

No próx1m_.P' domingo -joglillrâo

ren'tes agora é a seguinte:' Fial!lbreria x Machado.

. , .

do no primeiro PôstQ, ced.endo,

nos Q_ltimas duzentos metros;' !er.,.
r.eno pl!II'a a guarnição dei Mart,-,
ne111, tlmonéadl!o por Jooel 'Furta_
do. que empreendeu uma espeta_
cular reli:çâo. obrigando a guãrni.
Ção mlxta a deadobrllr-se plilIra ob

ter a' vitória. Rea.lmenté, a' reação
_

'\
� ..r �' _

da guarniç-ªo . -do Mar�n,,��I" :-101
qua.lquer coisa de notável. éoÍl.tu�
do,

6Jleado em ·,Biàs�
que o ('orinJjaft$;�;'
de, 'antanaF "A.

tium" e vice-lider juntamente com após os jógoS- acima:'

o São PaulO que,brado a Im'encl. 1.° lugar - postal Telegráfico O

billdade do 'clube, de Saco dos Li_ p. FI; Já campeâo, do "Relãmpago"

I
morte, porquanto a derrota o !les

mõefi que d91s dias antes le()lara- 2.° lugar _ São 'paulo fi Tamàn_ da Liga Blumenauense, o palmei1 ,classificaria para os jogos do ES_'
ase no 2,0 �osto com a derrota do I . daré" 2 p.p. '

ras foi aó gramado. domlng9 para tadual de 59. Boa disputa sustefi

Aust 'la fl'ente ao postaL 7 a 1 foi

13.0
lugar - ÁUStria e Ipiranga, mais Um ,titulo, o de tavicto, dan:". taram 05 doia rivais, tendo o iinal,

o es.:-o�e" recebidp' com sUl'p;'esa 3 p.p.
,

'

do"'Combate .ao seu' malo� rival, o aC�SadO iii vitória do palmeiras pe

pelos qne acompanham o vitorioso , 4,0 lug!lr - Treze ,de Maio, 4 P'P" 'GrêmlQ Esportivo 011mplco, vice... 10 �score de '2XO, de torPla que re_";'
certame. DO,mi,ngo, como �l'elimi- 5.° lugal� - Vendaval. 6 p.p. llder, com um ponto de diterença llresl)_ntará. juntamente

..;,par do contl'ont<!. paula Ramos X' N� próx_imo sábad.o .,0 cer�alJle sôbre o Vasto Verde, terceiro co_ V!lsto Verde, O futebol �blume�ã.U_ ..

)l\tlétlco'rd.e!ront�J�m..s.e Ideado que já e11se no. Estadual 'que está ,cQm
Maio 'seu inicio marcado para o dl"14

O conj:unto do , CorlntlaDI;, da

localidade de Pantanal, nesta' Ca.·/
, .t �

•

-

pital. excursionando domingo t
cida�. de Brusque, enfre�to�,.�
tarde do m�smo dia, o "onze"·lo.
cal do GUIlra:ll,1 que levou· a ,m��

·x 1, '.

(Cont. na 3." pál'ina)

a data Dati'líeia ram quasi tOd�s' os clubes p,�iis-.
colega ali' ,im:.., !.-sionais da "capital, pelo microfone

Lauro Soneiai, de' uma das nossas emissoras para
Dm dos mais assíduos colaborado 'melhor serVir o desporto de santa
::res .0 'gepar�meDto 'Esport'v�.� Catarina e do Brasil, aqui deixa-,
lládio "uiãiiio ,da' MliAhã". 'm.os, .e�bóra com atrazo; o nosSO

1 '� k
_

A'I) Lauro 'que lli6 � muito
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RUA TRA�ANO, 31 ...:., 2." AN�AR _ FL�RlANÓPOL�j ._�
_ "�" �,,� � ,,:

p
E D,..'I T 4 LN." 2 .: • �," , ,'_ .:;.

- b.
Em cumprimento: ao

.

�s- lho Pllscal-;'
"

< ;�.'càft."pro�. 98it3.posto no art. 60 ,das' Instr�..
- AI(le�es Dias, eart,

prOf'j'JP,ªé
Borges:, ê�idelro daçõe'l baixadas, pela �?or,ta1'ia 1�!139, S�ie·lO:._.. ,:Silva, ,cart:·, P�óf.-�9M, sérIeMinisterial rt. 146, de

.
Luiz' Osnlldo M�ríiiielli)' 140'.

- ,

18-10-1957, faço. do, eonheoí- earj:" erQt.•56�53, sér_ie �. � Dakil' l.\-iilton Polidor!),mento dos ínteressedos''a, .re- . Romeu Jose Vieira; -eart, cart. prOf. 28881. '

,

lação dos" candidatos,' cons- prot. 03765. '

'Para Suplentes do Conse-tantes das chapas n. 1 e' 2, 'Para Reptesentantes no lhó "Fiscal
respectivamente, registrada!!' Conselho da Federaç� Jorge Cherem, cart. prof.no prazo legal para concor- Martinho, CaIlado," JúlilOf," 8296: "-

rer' às eleições que serão rea . cart. prot. 52135, série 70.' Walter Basniakf Linhares,l1zadas nêste Sindicato, no Adão' ,Miranda; cart. _prof. éart, prof. 40740.
dia' 27 de junho �e 1959, ,�)á. 39558, série 58.'" Moacyr Iguatemy da SiI-anunciadas em edital :á.u�" Rubêns' de Arruda Ramos' veíra, cart. prof/45.-ríor, '; I,. cart., prof. 11683, série 58.' Para ,Representantes noCHAP� N. 1 Orion Augusto Plàtt� cart. Conselho da Federaçãoprof. 65'767, séríe 145. Domingos Fernandes de

Narbal Vilela, cart. prof. Aquino, cart. prof. 24602.
91331, série 58. Hermínio 'Menezes Filho"Braz Silva, cart. prot. n. cart. prof. 3279, série 4.
45796. Jaime Mêndes, cart. prof.CHAPA N. 2 54746.

PARA D�RETORIA

Florentino Carminatti J,\l
níor, cart. prof. 22587."
Para o Conselho Fnscal
Ildetonso Juvenal da Silo

Jairo calado, carte1rj1 pro-
.

fisslonal n. 7; série- 7.
Gustavo Néves, cart, .pro

fissional n, 14298, série 46 '

José Baião, cart, prof. 26037.
Para Suplentes da Díretoría
Fl'anctsco Mascarenhas,

eart, prof. n. 159, série 159...

osnr da Gama J"obo d'Eça,
'cart. prof. 37861.

'

Waldyr de Oliveira, Santos,
eart. prot. 69121. .-'

Ptu'a o CQns�lho Fiscal
Hernani Nátalino Porto,

,

cart, prof. 53204, série 58. '

-'. stelino W: Mantenegró fie
oííveíra, 'cart. prot. 5156, sé-

"
, 'fie 56."1

,

HeÍio K'ersten Silva, cart.,
prof, 21929.
Para Suplentes do- ecnae-

/

PARA DIRETORIA
Dqralécio Soares, cart. prof.

n. 669.46, série 5,8 A.
.

'Amaro Seixas Rlbeuo Net
to, cart. prof.
José Nazareno Coelho, cart,

pror, 35994, série 185.
Para Suplentes da Dírc-

""'=""

torta
,Acy Cabral Teiv.e,
prof. 1037, série 120
Saltm Miguel, cart.,

55389.

ExemplJ,tlquemos malho_: t,O� êstell ·artlgos:

;_ \Or.. ".-q' ,�:.,.: r', '

ARTIGO PREÇO DE VENDA

BICICLETA GULLIVER - CR$ 7.500.00
I\UQ. J?E COSTUr�A VIGORELLI CR$ 1.5,316.00

.
APÀR'J!lLHO .DE JAN�AP. CR$ 6,680.00

LIQUiDJFIÇ-AOOR CR� 4,369·00
,ENCE-RADEIRA CR$ 10,850.00
TERNO ".wOLLENS" CR� 3.340.00

�ANTEAUX DE LÃ. " CR$ 2.900.00.
CASA{}o' DE PELE' CR$ 4.300.00

7

-..-::

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

SIGNIFICAÇÃO REAL' DO
'35, EM CADA 135

"-
Som maiores divagações 11,1 V!l.1 a signltlcaçãa _c}a ra. e cimvicEZnte: supo�hamos que alguem adqUira

lima mercadoria. cujo preçq de venda' é de cr$ 135.00
.

'

pol� 'bem. paga na, cab:1iI os CR$ 135.00: No ato do pagamento receberá: ulll, "C_Oll_POn de:,pr.ese,l}te/:,',
correspondente a CR$ 35.00.' Com êste coupon po del'á comprar. em qualquer dos 3 estabelechn�ntos
A Mo�elarqlialquer objeto no valor do couPon. ou', s3ja_ dé:C�, 36,00. '

' ,

SI· comprar. ãuponl;lamos' CR$ 1.500.00, recebetá ' um co.upon'''ãe presente de Cr$ 360.00. SI comprar,
CR$ ,13,500.00 ,? Rac�be�á,tlm C�UPOI1, de presentes: no �alor de CR$ 3, 560.0�. ,com êsses,collPons,'comprarã' m!lTcadorias de 'Cr$ 350.00 no prlmei�o "'CI1.$O. ou na importância de CR$ 3.500.00' no .. se-.
'gundocaso,,' _',

'

E� na verdade a meJhor:�aiS real e imed11\ta da.< bonIf1Ciõgõ'ea' e é ao mesmo tempo um valioso pre.-
�ente 'qU� �mpedirá· jllmais" ficar esquecida.:a come IJ?,OX,,ºãO do 35:0 aniversál'lo de A Modelar.

'

r' .:
- ._-,-�

......
�

"

i. .' \�.
;;4"" � �.i. ..;::.:...�',.�.

J

BONiFicA� . '�nEço R.EÁ._L})A� .�
,

"

COM,PRA·'
CR$ ,( 950;00 CR$ 5,550.00

CR$ 3.978.00 CR$ 11.337.00,

cart,

Para Suplentes de Repre
sentantes no eonselho da�

,

FederaçãQ
AntQnio Bertoli, cart. prof .

31564, série 4.
Oswaldo Ferreira de Mello,'

filho, cart. prof. 40853.
Octavío Montênegro d;;

Oliveira, cart. prof. 178.
Fica aberto oprazo de cin

co (5) dias, para o ofereci
mento de ímpugnação contra:
qualquer dos candidatos.

. FiorianóPoliS, 29 de malo
de' 11)59.
WALTER PIAZZA - Se

cretário no'-exercíci� da Pre--
sidência. .'

prof.

�'.' ..-:

CR$ 1 :456.00 CR$
,

·4,124.00

CR$ 1.131.00 CR$ 3.219.00

CR$ 2.821.00 CR$ '8,029.00

CR$ 871.00 GR$ 2.469;00'

CR$_ 754.00 CR$ ·2.146.UO,

"CR$ 1,118.00 9�$ 3,182.00

, ''r''r Sabre o mesmo assunto �nl_
REUNIÃO DO DIA 22 DE,.MAIO l�staram_se 1avoráve1mente, os

Inlcland�_se
'

essa ,'reunião se- companheiros Barbosa. Odll�n e

manal' tal saudado o Pavllhãó Na_ Norlv�}(lo. pelO presidente :foi' de_
.

,�- \,; -

.

clonai. A 'seguir foi ,pelo compa.. '$Ignado a seguintl\ comissão ,para

nhelro diretor de p�otocolo ACy' entrar �m., entendimentos com a

Cabral Telv� IIliúdado os compà- 'dire�'::d9. él{lbe ,6 .,Ele janeiro:"
nhelros �Isltant�s PlInio. do, R.C. Ác�' 6(i1l0n;' Barrosa e, NorlV'ald�.
lIe, Urussanga; Jorge De,ux d�',Fío- 'APÓS USQU da p8;laY'r�, o .compl(,.:

rlanópolls e' � veter�no Arnpldo nhelto Arndldo suajoez cúneo. que
Cúneo'. '"

com�naou li 50." éónv,et\�ã..º �l\1aL
Na hora da palavra, livre 8011_ do R,I.

citou o companheiro João Bllnja- O 'companheiro Jorge D'aux

gradece'u as 'referenclas feitas' peÍomln dos Santos o qull1 cEllJlunlcou
que tora transferido por convenl-' diretor de protocolo por mOtiVO de,,;
ênçia de serviço. para 'Santos. ra_ seu anivel'sárlo, Em seguida? com-:
zão porque solicitava a dlspenaa panhelro PlInlõ Franzon� felicitou:
do pagame�to das refeições. pOiS o Clube pela iniciativa da testa em

mandará de Santos o, ca�tão 'de pról da constrt1liij.o do Hos�tl1.}., e,
COI1Vldou aos companheltos,�dO'"ES_recuperaçãO,

" ,'�r'elto para comparecer,em -tUa 6 eA seguir usou da palavra,o com_

panhelr A Cabral Telve q'ue' '7 em Urussanga para os _festeJoSo Cy �

f' do rec'ebimento da carta constltu_ell�ltou o companheiro Jorge
Daux pela ,passagem 'de seu, anl_ clonaI do cl�be. ,

•

Na-o havendo m,ala quem qul_verSlÍ,rio tran�corrido dia, 19 p.

Passado. Comentou em, seguida a lesse usar da palavra o' compa-.

festa que dever-se_Ia,' taze!, em nhelro presidente ,enceifoU' a reu-

j
.

.,

I nlão,' 'agradecendo a" presença doscon unto com. II; dlretorla,�d�, Cy-be 6 de Janeiro em beIÍelíclo' da companheiros Visltantes-e sollpjtan-

construçào do "Hospltlill.· e Mater- d� uma salva dll palmas ao paVÍ_

nldlld,e Sagrada Fam,1li,a�.''- 'lhão Nacional.

Associàção, Rúrir d':·',�!iopolls
Recomendação sôbre a Caça..ita I,Iha
No intuito .de salYarguardar nOSsos' associados r �e..

IOOP'.'lar com as autj)ridad� enu�rrega.das da tiseal1zaç�o.,
«la Cf<ça em nossa Ilha, a qual é. proibida pela �egislaç!!<::Federal em Vigor, à Associação Rural de, FI�rianopolis, �,eOlnellda a todos os s.eus assocl-ados que nao pratiq��
qUalqtLer espécie de caça em nosso mqnicípio no lado <Ia
Ilh - .

"

t ...�""",Q," o façam em Sua3a. (l nao permitam que ou ras P_",
.

"

�lh!l18des. .' '.
' '",

�ualquer informação deverá. ser 'levada ao conheci�.
'Itle'ftw Ga Polícia F�estal, de SefViço de e.aça e Pesca do

��� da Agticultura ,e, da Ass�cta��r.al �e Flort$-opúlfs"., as' Pt9vlq�r.C,l�s, nece���E,laê,.' .

"

.

.ri J;, "'. ,�.p <:.
.

• . .' � '"':�'

Montadas com lâminas de duro

alum1nio flexivér em 12 béllsslmas
cõres.

,Rua Jer1inimo Coelh,o, 1 _ 1,·
andar - salas '14 e 15 _.Fone 31ô7

- r

Com Vi(k VopoRub. noriz, garganta e
. peito m�lhorom de ségundo em segundo,

_. ,
/ a noite inteiro I...,. .

.

No combate ao resfriado, gripe, cat�l'fo ...
Vick VapoRub lhe proporciona um alíviomai,s
,completo, mais rápido e dura�ouro do ,que
comprimidos ou outros re�édlos. Ao deitar,
uma simples fricção dç Vlck VapoRub !1�,
peito, nas costas e na'gar_gantlll .. e pront().

I�eciiatamente os vapOresmeafCinais e a recon
fortante ar,;,ão de cataplasma de Yick Vap�RlJb
aliviam as 3 regiões atingidas pc:lo re�(rlado,
gripe ou catarro -'desentopem o nan�! sua

vizam a g_arganta irritada e descongestionam
o peito:

•
, i-

.. :.f, :'IfanH' .noite .ialeirl! a dupla ação de

. Yick Vapo:R:ub cont�nlia propo��iol}ando, êlte
"Íão desejado:âUvio.a tOdas as reg_loes dolOridas.

Sõ1fl�tljt Vick V4}IoRub �I Rfl/ÚIia, 60 IRISl7.!II .tt11l;PfJ, , .,.1•..-. w'APO UBos 3 reg;ólS tIltngld_ps ."...�
� reifriadiJ, (ripe ou

�sfr-e'9ue", e pronto.'çut,tlrro. �

20 ',D,,
..

'

dll� i,i,láfIJe, _IA.' ,-.

pl:J;:n�'�I·.; "I.<,'�''''.::,Q,"" ( �
-

,

.'

"Quando o dia, clareou, 16 fozio hol'os que eu

. vioi�vo. Parei -r i�s�onte po�o. estiC�t �s pernQS,
mas, 00 pretender dot no\'(J pCirlld", percebI "

desolado gue nao tinha mais b,terio 1 lito me, serviu
d. Itçao. Tenh� agorà; uma Botério 'Ôel� que !lfe,ofere!:e

e' mesmo gordntia e a tronquiNdade' �ue iNPirQm
as peSos genurnas do mêu eerru.,; 'e nao custo,u- -

mais do .que. umo �aterjo tQJnum."
...."/lUlfj<' _.-"'"�,.'P� f

,

"
....
./

;s. ....
_

,

..

;"

,

,/' ��<ff:�:�,��,.. :,�' ;;:.
I '

/

B�terj"a DElCl . -
,

" J,
•

t

Contém, SÁTJV-)L1f.E, et.mento �..9a"içQ,
que e�j.to :perdas. por outodesc.ar�s.

-: G.:Q(aritid� PEtlq (.!M I Em CClSO de ,

defeitQ d. fabricClçQo. V. recewg;"em: \,:.
trocer uma, bat�ia noyo.

' ,

, !

i
•

l...:;�! ",��F. _

; •••
I

OlHEIAL MOlaR' DO I&A$-IL I. A;

caRLOS IlCíft�Kf s� I.·C.-. ta_I
Ruo Con-s. Mcir4.t:<�';l /,,:;, ,!"': .

";���M�-�P
O Artlstà e oPrêSéP.:

ridos el�;�t'oS; �Vl"ÓS' ou morto.

e ain� mesmo sentiaiento�" rel1.:

gloses .que 'flj.�em· plÍrt�' dá ti.�t';-
reza' humana. ", , :

•

�. c � ;' • •

Há artlsta� nl\'tos !;ih'" OS" que

se crlÍl.m pela fôrça; de 'vontiiae.
procurando ambos: transmitir .. ou�

. .

".
'

Walter Jorge José

I
tlr

tÔda.s as. graças, otertad,1IS pela
para ser artista é preciso sen_ nl\_turez!I.. tirando 'dela os mais va-

.�"',;
.

NILSON MAIIOLDI NUNES.·
Missa de liQ Aniv�sário de

Fa lecimenfo
'tros

.

os seus ancelos: os, seus 110_

Ilhos e_ as s.uas reaU�õe8. Artista
, é aquel� que- .sente 'é transmite.-

As Irmãs, Cunhados, e Sobrinhos do sa.udoso NELS,ON' 'E' "t',: a .....PI:.
'

A ...
• .a,.--ar e. e ..- w.l\'ÍAINQLDI NUNES, convidam seus parentes e pessoas �e: ". ,:'

amis;;,d,e, para assistirem à missa de primeiro aniversál'l� o'crticior �oi perfeito. II li. mmde falecimento a �r celebrada no dia 4 do corrente, à"c; " . , , .,
,

. ,perfeita, de" .sua aQrá;
�

foi o ser
"

7 ho"'as, na Catedral MetropoJitªna (Ãltar do ,Sagr-adq .yD· j' G' .. polOjj ah hom .....� .
'

d· t··to n-(l humano. ou ..e • - .,...ração de Jesus) na intençao da alma: o ex ln,' -'1''' ,e .' "

,. ,) _ � 'i'"�': Úiél'as •'
-

•

t t d M @tlllj.r:ll8, SUas �rQ�r ,- , ,já, agradecem a todos que comparecerem a,es e a o e' &:1;" ...
'

" '"
_ . '1.. __""', __. .

.
,as' suas reallzaçõ,es.. '�'!l'n___Crlsta. '- .,' .".''1 ' .

,

, •
'

.

____--__;,-----------�;":'
..-:i-----·....�c per!elt�r �u!;n!os �o�vel tosse.

,AUXILIAR. DE .COttTABJUDADE
um �sSes artistas.' d�ntre tant98.

tom prática - PreciSi�se com que tenta cada dia que�. tor_
nar maiS ll'II1e'ta a sua "rte.

-

urge"ncl"a Na A M�OElAR E' um ímgenh.�o'iIe� torm"_
.

-

,.�, ção esoolu. sem 'maIOres �tUdOS.

L I R A 'E N I, S. /€' L U B E :: ::�::n::� u:a.an::1�::
pio móVel. I�clulndo �o s6 o

'r'OI'rama' de JUnho naScimento' de 'Cristo. como tam_
,

,

"

": bém. diversos "trêchos .de Sua VI-
Dia 6' sábado ..... ,SOIRltrE DESFILE ''\':lIMO- da. em� suá p��gem pela Tel'ra.'

'NETlr'A", CQlIl apresentação de 'Em modesta casa. agora Instala.
autêntiC1>s �ódêlos europeus. da num pltore.sco looal do vlsinhO
Instalação' 'do CLUBE DA LA-

município de São José. poderemosDY DO BRASIL,. S�cção de
observar uma ()br", de arte. uma,Florianópolis. Reserva d.e u:�"

'JNl.s pelo �lefone 2354•

Dia 20 ..... sábado ..... BAILE DE, SÃO JOÃO, às 23.

horas. Dança da Quadrilha,
-dirigida por Nhi Medeiros. Ca
samento na. Roça ..... Quejmada

Laranja ..,.- Pinhão ......Ra
padu,rll ...:... -Amendoim. Reserva
de Mesas a 200,00, na Jõalhe
ria Muller.

:cia '28 ;,._ domingo' ..... BAILJ,<.: INFANTO-JUVE.--

NIL DE SÃO PE,DRQ, às 16
horas. Pé-de-Moleque..... La
ranja - Amendoim.

MANOEL JOÃO DA:SILVA. é

obra de e�genharla. p�r' êle , exe

cutada'. FiIDlJ'as d:evldámente cllr

racteriztUias'. mUlt� be� .!I)Odela4_
tõdas se movimentado. E' o Me_

nino DeUS em lIeu berço movendo,

os braços e pernas. São ;ro'é. fU

gindo cióm seu burrinho e a Mãe

de Deus. um morador �br1ndo a

,D· .'E PÓS I -T O
ESPAÇOSO PRECJSA-Sf
Tralir pelo tel.... 3181,

--.� .___;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



, .,

..

�tfM. deSda�'e,I
,<,O ,1-... .... '.-

PARECER ao Projeto n.o O quantum é o mencionado.'
.

IV''';'' Tema!!' d1verSoDS". transmite Vivências. J' nlão.
oU ao Congresso,,. É' que, a

43/59. aprovsdo por una-. no Relatório da Comissão, perma_ Nêste It.em, por certo..far�se-ão Assim. compreendo a Imprensa' própria. MJ�dllode profissional�o
nlmldade que «autc; n�nte' do VIl Congresso de Jorna- presentes sugestões para solqÇão brasHelrQ<. descansá. da sua eUri08id� I!!!-
ríza o podl!f Execútlvo a I1stas. trauscrito;. em" 'parte, "!lá' <tas muitaa. 1�4uietaçges q\le Mas ela não ,é truta -d� gerlL!:ão manente; Não raro. CJ. jornal1��a
abrir. pelo "M:I:rilstérlo da justificação dos projetos "de n.os afligem a clMs'!! C!U que. perma; espontânea. ·São os homens que deixa' oprobíem

-

a da classe o�. II
Educação e ev,ltura. o 43/59 e 94/59� Nêste relatório se nentemenfé, a. 'interessam., pro_ a trabani'am diuturnamente os que seu pFõprlo problema -pessoal. ,ptâ:.c . 'MEU. PJ!<NSAMENT
crédito especial de CrIIL;' informaVá .que o Vil" .-Congresso ,blemas ,lItuals. 'l'Úãn a" debatê': a Ihe dão esta' palpitaçãO de atúa-

�

1-11. lançiir-se- 11.- busca da atualiza- Dj.VEMOS EXCLUlll·
3.000.000.00. ,para ocorrer contara com Uma subvenção fe- crise do papel de Imprensa; a I1dade. Os _gue devem r.elata� fiel_ zação e d� novidade paJ;ll: infàr_ '!!lia Ela :RéPúbltça,.Federal. , . ,E�ISTeN..€IA D� ENTIDAbE
às despêsas da realízaçãc zíeral de Cr$ 6.000.000.00. e- seres; concorrência de pUbl1cações es-, mente os acontecimentos 'e os que 'mação de seus leitores. A '!lsta dOIl ,pais!'s 1>eneflcif.d�s "PARASITÁRIAS, DO T�PO D

do VIII Congresso Nacl� centava: "Mas o próximo 'Con- trangeíras, multas vêzes -preju- comentaJi,l�' tatos e idéia)!. E' a im_ E" meritória a proP.osiçãQ do 'por -investimentos alemÍies eontí-
.

'ELFI)'A DE FLORIANóPOLI
nal de .Jornalistas .ém gresso, programado para 'Fortaleza. d1c1afs à formação da nossa prensa d,a' reportagem e.a impren- nóbre deJ)utado Armando Falcão. nua sendo I1derada pelO Brasil. QUE, SEM PRODUZIR ENE

Fortaleza. C.aerá. no cor- poderá, ser feito, com a metade opinião pública; dificuldades da sa formBliÍOl'a 'da 3'pinlão pública. Uma reunião de homena de .que importou-no- referido pe,1'lodo' GIA, SE_UM VERIFICA_OO
rente ano." dêsse numerário".

"

/
vida do jornaüsta .como cidadão

. Ambas c:ompletadas pela téclflca jorn'al pal'a debaU! de pro1>1911US' \ liom'á. de 458.1 milhões de mar- UM .: !NTJi:RMEDIARIQ ONR.
Autor: Dep ·Armando Já existe. apresentado pela IntégraDte da colettvídade brasl- gráfica e�cómérclal: fazendo atm- da imprensa, e,· mesmo, dos ·que··có!!. .

.

RoStSSIMO NA DISTRIBUI_
Falcão. Convenção Nllclonal. um temário leira; desemprêgo; estandartí , tlva. apetitosa mesmo a devoção nela labutam.' � atividade que I

' 'çÃO D� ELE�ICIDADE!'.
Relator: Dep. Lenolr Var_ para o vrn Congresso de'Forta_ zação dos noticiários; melhor diária que 'o homem moderno lhe c!)n�é,m'.sen,tido c)iltural:' ,'. O .j;otal doa investimeI;ltof. se.' -' Essas palgras, ao serem pr '

gas Ferreira. lella.· revelador do alto sentido de distribuição do material que- tributa. '0 Pod&'r PúbÍlco; presente atra_ divide.,por 'contlnent�, do seg4tnte' :terfilas lIélo;�alldidato ao ,p.s·n.!
que se·.revestlrá o magno aconte- -versa assuntos Internacionais em A vinculaçãó dos homens de vés ej,e estfmuiil.e auxílio ;a'tan�' Ólodo: Europá. 828.3 milhões' de n.a sessão de encerrl!-Illento lia;

para relatar, fol_me distribuído cimento.
_ ....... proporção com o nacional; horas Jornal à 'íi_ida pública do País é te.s inici1!.tivas· ,privadas, não

�
ae mar!:os; Africa;- :148.6 mllàõel;, grande convençáq de 2. de IRa

o 'projeto n.o 43/59. de autoría- dO Destacam-se os 4 itens-seguIn. de trabll;lho. etc ..

' Llb.�rdade de evidência que 'não aumenta quem negará a cooperar para a- realiza.- Asla, 100,8 milllcões�·. Austráll.a;.
,":':' forão. frenéticamente apÍau,;.;

n6bre deputado Armando FãlcãO e tes: Imprensa e étlcá. profissional, a propale. mas diullnui' a quem ção de um Cóng�esso d8.qUeles que 5!í,t milhões e AméricQ<, .1.165 ml_ "didas p,eló grande lluditó,rio qu.e

que visa autorizai' a abertura de "I _ O Jornalista na luta con_ como sempre;
.

formarãq capítu_, pretendeSSe negá-là-. Sua simbiose vivem com intensidade lia anlt\1s_ superlotava o Tea:trj) "Alvaro lIlt
'Um crédito especial de Cr$ ..... tra '0 subdesenvolvimento los destacados do certame dos com a 'vida parlamentar, é cada tiê.s da vida pública brasileir�. thõ.�s< Dos_-Jnveitimentos fio Con.., carV!!llul,;.. ." '.

, , t�ente americano. 176.9 'mllhões
�.OOO.OOO.OO. pelo poder E,!,ecutivo, Métodos de atuaçãO dos profls_ nossos lúcidos homens de im_ vêz. maiS., reciprocamente absor_ Me-u_ parecer é a tavor do pro- De 'vários .PQntos surgiraJll

, t-áram rea.llzadÇlS nos. Estados Uni-
através dO'Mlnistérlo da Educação sionals da imprensa visando'l1_ prensa. vente. 'Jeto n.o 43/59. do Sr. Armando BRAV-O! BRAVO! e MUITOdos. 331. 3 no Canadá.' 47.3 na
e Cultura. cuja soma. destl:nar-se- 1:)erta1' o PQvo brasileiro do 'lItrti- PreciSamente há um século o O Congresso chega ao povo. na sua Falcão. Já que os de autoria 408

América Central. 'e' 610:3 -mlIhões BEM! �IUITO BEM!.

i'a ocorrer às dJjspêsas com a rea. 'so eCQ�ô_!l1ico e acel-erar o pro- nosso Machado de Assis. dlscorren- pormenorizada IItuação./nas Págl_ senhores deputados Adahll BÍl.rreto S!i! a _'váia: E' O APLAUSO
Uzaçijo do V.IlI Congresso Nacional gresso do Pats,. do sóbre as. reformas que se ope, nas dos jornllis e. êstes. encontram e'Mirtins Rodrigues, apensadõlI ',,0 na Amér�cia do Sul. (Brasil: ,458.1 DOS QUE NÃÚ G�STAM, _ a-

de Jornalistas. que terá lugar na II _ O Jornal1sta no ,e1(ercícl0 rarlam pelo jornal. ·usava da �m_ na atividade
..
d!'os. duas. Casas da de ·ri.o 43/59: não alteram o q"ua�- milhões e Argentlna;',71,!I IJlUhões ELFFA;:_ naquelá JWite, t.

cidade de Fortaleza. no corrente da profissão prensa para dizer: represent�çã.o· .. ·naclonal. mlltérill tum do auxilio e contém o,mllii-
de marcos). " .. "".'''''' aplaulPdísS�a;

ano.' Novas formas 'de ação parI!- as_ "Ora pois. a palavra., êsse dom abundante,. e complltível com. a mo. lBl!tro,de merecimento d�)Íele Durante o. primeiro qÚ�rto de
X

.

X
Pelo sr. presidente desta Co- segurar a elevO"a-O 'das-condlç'o-es divino que feAz do homem. sim_ missão jotitallsttca. do Uder da maloria COlnCldg:Ji.cia ., X.." .

,
.

.' '};%, '1959 toram reglltrados no Miniaté:
missão de EdUcação e Cultura foi �e vida dós profissionais da 1m.-

.

pIes matéria organizada. um Homens com est!'o .atuawão P\1- 'de c o m p o r t a m e n to., pela *

i·,,' - f i I I t ' d
.'.

bli j list
.

b li ir coln'c"deAncia da justiça da m.....da·
rio da Economia }!i.3 mUhões de

providenc ....0. a anexaçllo no re e_ prensa. nc us ve, a raves e seu
.' ente superior na criação. a p� ca. os orna. as r� e os.. .....

.
..

,

Projlj't�"a. '.
. .'..'.

Investimentos no. Estrangeiro. e
rido 'projeto dos de números 56/ aprimoramento cul1iUral. lavra foi sempre. uma reforina. /têm data marcada' no mês de se-.... .'.

,

d 'i 'd 11
'

III O J ali K t b d te
.

pequena corre""'o ao ·ar(. 2.0',' Ae voltas de !ir�dítos e de par.ticip�
59' e 94/59 e autor a' os US-. - orn sta nos p�gãos Fa.lada nll· tribuna é prodigiosa. em ro o corren ano. para,seu ..... 1< ...

trei ·.il.eputados Adahil Barreto e aSSoociativos 'é crilldora. mas é monólogo; IVIII Congrêsso, desta Jlêz. na cl- ,caráter merámeiíie redacionil:l,...por ções dei 9;5 milhões; O'· capital do�

Martins Rodrigues. 'ambos versan_ 'Definição de um programa des- escrita no livro é ainda criado- dade de Fortazela. certo lhe tl!orat a comlssão"espeCfti_ Investimentos' toi levàntado em

do matéria Idêntica. na sua subs,- tinado 81 garantir o fortaleci- ra. é ainda. prOdigiosa. mas é Justo que o Poder Públlco lhes co.. já qUe �'ã 'quantia. result:-�te 83.7% meà1ante remesSas diretas.
táncia. Isto é. objetivas. tlltmbém. menta das entidades !lindicais e ',ainda o monólogo; esculpida no fac1l1te a t�r.efa. 'alta�ente salutar do crédito especial. a ser aberto. contllll correntes. e saldos existeD--.
a concessão' do auxillo dos Cr$ .. assc>cia1Ívas e a sltuá_las devi-''- jQ)·nal. é 'prodll;';1osa e criadora, para a vida' da NaçãO. Nossa ta_ que ,se:deseja entregue às enÜ�.ad�s tes no Estr_!lnge1ro. em '15.5% me-

3.000.000.00; �ao CongressO de- Jor-I �damep.te no 'quadro do trabalhls_ mas não é· o monólogo. é a dis-,·I tal1dade geográfllla seria justtfl- de classe dQs .Jo17nal1stlls, .pari re"_ diante participaÇão de bens e em

nal1stlls. . .

. mo brasileiro; cussão". cativa por si só... incontestável de a;!:ação do VIII Congresso, e. 'iíã;'ô' o 0.8% mediante 'éréditos 'ii.ô· Éstral!,.'
.
" .

.

Em seguida interroga:.
.

-Congressos dessa natureza;." crédito, em li, como pode dái- a geiro.

P f FIORAVANTE MAS'SOL'INI "Que é a discussão?" Tôda vêz que homens de im- entender a atual redação.
'

re eilo '
'. '. Responde. monologándo: prensa de diferentes �tltud�s da

, Sou. pela aprovação elo ��ijlt.'to
. ". ,,' _ , 'í\. sentença de morte de to_ Pátria se reunem. a unid8.cte na-. n.o·· 43/59.

Em compiÜ19�a de sua es- I_ O senhor' 'Fioravante Mas- do o "statu quo". de todos .os cional se fortifica. Abrem_se, cl�

pOSa. senhora, Palmira Mas· so11ni, v.eio a està Capital, .falsos princípios domlnanlJls". reir� lla compreensão da vincul�

solini, encontrli-Se çlesde on- 'S; fim de tratar de· assuntos A história do!! povos depois do ,�ão .dos pro'Qlemas regionais aos

tem nesta Capital, o senhor de intérêsse do município nascimento do jornal, vel!1 mar_ nacionais. mesmo que êstes não

Fioravante MassoUni,- 'Pre- de Concórdia que· com aUo 'cando sempre ,a poaição de vQ<n- Sejam o objetivo espeCifico da reu-

feito Municipal de COncór- descortinio e sabedoria vem guarda da Imprel)sa. ---......----.....------------.------

dia.
. �

admmistrando pela segunda Raros momentos da vida naclo
vez. O'Município de Concór- nal. na Colônia. no Império e na

dia na gestão do senhor Fio- RepÚ_bllca. se 19u1llam ao presen
ravante Massolini, alcançou te. nos temas de amplas faixas po_

invejáv� índice de progres- lêD;llcás lançados à discussão. De,.
so, ·graças aQ dipamismo dês- senvolvimento. econômico. naciona
se cidadão que' dedica todo o IIsmo. reforma agrária; custo de
seu tempo no trato dos as- vida às mais extremlls céluala.s do

sun�oll e problemas. �dmints- dança da capital. néo-capltallsmo, ". '._'

t,rat:iVO .de Seu M.u.mc.lpio. democracia o�.gaAnica·. socialismo.
-" p < ','::-,

t
•

.

Florianópolis, Terça-feira, 2 de Junho dA., 19,59'É o Ilustre, vlsItan. e u� I parlamentarismo, planos regionais ' 7'
·

exemplo de admi�strador de recuperaç-o e de valorizaç-o
...

.

'
.

.'

���a�á h��seS!��u�t;:I�:io;(;� ����=are�::��tr::��:� e t;:::� Loteria do Eslado de Sanla (allrlll'.
blica administração o 'me-- cup!lm" os que t,e,Am, responsabUl.lho!" atendimento.
No próximo mês de julho,

dllde na vida p\1bllclIi �o País_.
. ..

prêmios pára. Q mêli de JUNHO:

·
o. ,senhor Fiorayante Mas-' .. E o" jornal é o'" veículo capUilrl...... � J

�-

·

SOlinl em co�pànhia "de sua
zado� des�,", posições. dessas atl_

espOSa," viajará à Roma a tudes. dêsses cO{!lJ)!)rtamentoB. Le- ,. J?IA �. Ç_R$ 500.0�.00,
fim de assistir a ordenaçã(� va':os diàrlamente. estu�tes ,

de l>1� l!l, CR$ '500.600.01), -,

sacerdotaL.de, seu fiUlo, ,An- vida à mais extremas células do i.' DIA .1!,l"' �CR$_ i.OQ9:060"O'Q'�<'��; .-

tônio Massolini, Intel'êsse da cole�vldade -naclo'nlll. ,� mÂ.,aB '

. CR$ 590.000.0fl-
Nó:! de '!O Estado" que I!:spêlha nas &uas págtllllS eontí_

--......-----·...,.]\'-"3......
·

...
-

_--_--......_--...._-....'-. _

serr.pre tivemos. o Prefeito !luas .. o vozeir{) das ruas.- o' resul- '
-

-
. , ,:. ,,-,,

.
.

'ote , ":._:
de Concórdia 'na conta '�e tadOl dos sllên�los do.a gll,blnentes e Tômbola' o "ASilO DE· RF.'. I_,,'�um àe nossos melhoreI'! ami- 10s laboratóri,?s; retrata.

ta�bém'l'
�. ,

,Ati
gos, formulamos Vl\)tos de as grandezas e as misérias _de !ler. I'

ReSUltadO.
s

dO.
sorteio:' " 1606

feliz estada em nOSsa; Capi- prepara e ense� pronunciamentos.. 1 ..
0 prêmio n.o 220 " 1615

tal. Dá, na sua liberdade sentido de- 2'.0 " ' ",. "33'1 " liça
. mocrático às Instituições. Vive ',-8 a._? ,j

•

"
. 1583 " 1367

'a.�o das allvldades da As. das Ponle resolve grave. prOblema:
.

.

'J� ';::- i:: :��' "
,Damas de Caridade 11.0 :: .:: 'i�!

��\�l '�as As.soci�ções de po decorrido, todo ele� dedl- CAIElRAS', .

,'� ,!;:� �.'� ," I 3'57 :�

�ss�st�nci.a �cial e_!ll' Fio, I cadc. ao cumprimento de seu: No S1_!b'distrito do SacI) moràdores locais, o RrefelW 14·0y,-i;t" .;:. 529.:

riànõpolls, tem lu-gar de ,des- programa. dos Limoes, no lugar deno- Dib 'Cherem. tomou a· si. Q : 15.0 � ''!', J!j)5'
taque, a Associaç�õ dasi Da"'l A Associação, conta pra- minado Caieiras, havia ser- em�reitadà de áé'abar de' ve�' 16.0 �:' ",. " 42

lhas de G�r1dade- que, 'vem· sentemente em atividade, vindo ao trâu.sito, um p'�.m' 'com àquela .situação e, pará t7.0 " '. i, 1068

desdt' longos anos man�ndo ',com 325 damas, tendo 'n�) tilhão de madeira, velho, ln- tanto, mandou ' cônstrulrt, 18.à '.,,, ,,' 379·,: '.

uma 'obra de beneficênclu ,a�o social que termi�our seguro e que servia de pas· UIlUl, peq-lienQ '-POnte de con";.' 19.0 -., -'
..
I" "12ó&

com r.eais proyeitos . para a 'prestado serviços atin�nt�s sagem para os pedestres, ln· éretó ,�ao mesmo tempo qúe 20.0 . I' ". ,j" 33.6,

nossa populaçao ,pobre. I ao seu trabalho
. eIl! varios clusive crianças que fre· preparou a rua, tornando-a RUas - l' Cesta Conser:vas

Temos agora Jia nOSRi\ sectores da sua missao. quentavam o Grupo Escolar pe:sfeitainente transitiveI. '. �ra. Claudete' -- Can4eml1.,. prfÇa
mês.a de tta))albo, o Rel�tó- I .

A sra. Lidia Da.ux, sua pre- na vila. e
•

escola municipllI QUinta·feira, liatendo um Cetúl10 V·.rgas; 15.
.

,

rio' ápresentado . pela ges", SIdente e demais colaborado- nas adJacencias. tempo recorde foi inaugura- 1 Ce$ta Conserva -'- ��ut�o
tão de 1-3"1-58_- á igual ,data ras da diretoria que assinan-.

'

da a ponte., � .

Walter Gomes.
'

do's,no em curso.. lo Relatório, ;nossos cumpl'i- Certa vêz, um escolar ,fo- A popUlação local 'espe- 1 ceste. ConserVIl'- Sra. EU
Verifica-se, por esse, do- mentos com .votos pela pros- ra acidentado ao atravessar rou festivamente o Prefeito Maria da Sl1va;!�ull !fereza Cri,ti-

.cumento, O 'aproveitamento I 'pertclade dessa instituição o pontilhãó. Dib Cherem presidente da na 141.
' . ,

desE'l1volvido duranté- O tem- !pia. -

.,

,_

.

Atendendo os apelos dos C âm a r a,
'

vereadore$ d,) '''<��
P. S D. e-outl'_as pessOas qu� 1 Cesta com FrtltllS __:_. ��. Ma.-
ali foram inaugurar aquele .-la da Graça. Mauro Ramos. 192.
melhoramento.

.' .

Os prêmios deverão' ser';' procu_
Houve regozijo popular e rados no Asilo de OrfãS.� a Ir-

não faltaram até mesmo os mã Superiora.
. '.'.

rojões, que .estroJ;ldeavam no .,'

arpalarain no ato, o sr. Em-" Problemas
manuel Lin�ares, constru- )

tor da obra, o vereador He- �.
.

Ap'-'I'&..
··.·.I.:IsIir;> PeixQto em sim nome e

'_
. "do Presidepte da Câmara,

Manuel Venâncio, em' nome Rp.al1zou-se,. n�te de
dos moradores de Caleira;> ôntem, às 20 hora�, ,�a:-S�ãc
.onde se 10cafiZa a obra mu- Nobre' da FaculdaCie st� .':pi
�icipal, e por último, Í) Pre .. reito, uma conferência' qUtl
feito. Dr.; Dib Cherem, ,que ver�u sôbre os nossos pr/)·
conVIdou o chefe do distri- blemas agrícolas. "

to, sr. Valdemar para cortar' A conferêncta, .que contou,
-:a fita simbÓlica - com elevado número de as-

O representante d,êste diá.-' sistentes, inclume a.utorida
rio,. nosso. ,companheiro je des, . técnic9s ',e jor�listas,
traQalho iorn. Osvaldo Melo, abordou. as�ectos fuI\.�,ª,m,��
que também representou o tais do nosso' probl�J.iia a�rl",

I verl"ador DomiJ:'lgos Ferna�- c?la,. tt esteve. a carg��e 'um
, des de Aquino, dirigiu-se aos- t,:cn�co � Associ9.�a.o de
I presentes, pedindo para que �,CnICO da,; Associa�âo df.
fosse aclamado um nome pa- ue Minas--Gerais.· ,"�
ra l! ponte, indicando pal'a

' . -li'.
. tal; o do prefeito Cherem, U!d. oA·nl·...·s·�r. a"que estava inaugurando a I�' .� 1iJ"I,

'

primeira ponte de sua ad..-.
"

cid''ade-;':Jl}inist!,ação•. A sugestão foi
aclamadS\' com palmas e \1:1-
vaso O vereador Helio Pei- Florianópolis conta, �gora,
xoto, . declarou' em seguida, com màis quatro _. novos e
que levaria a sugestão á O�- modernos. ônibu� pira o seu •

mara, Para eJIl 'projéto, ott - traneporte colétiv�,.... .
"

cia11zar a vontade do povo. ,
�

E a'Ssim, corn -S1tnpl1cidade/ A Emprêsa . Fl<mIanópo-
,sem alardé, ,CaIé1r�s 8anhou 118 aA.; dirigida � por AJ:dô
.
uma ponte :·;de cqncreto no- Rocha, .' cumpr.1ndó;.• o·

.

�u
10<;a1 ,onde pm vel�o p'onti- proe:rama d� exp�dir �
lhao era .passagem obrJ,gató" serviços que lhes ê-stão �'e
;.ta. , .

' tos, adqui'rlu·' ·m�� _
q..tatra

Pequena é verdade, mas, veí�ulos que, -1nel.�Dlent�,
que resolyeu um -grande pro- vir�o melhorar grandeJpel)t8
)?len;ta., Inclusive o de d9.� o ja ,éf-i��·tr_P.Qrte co

"

pa$$8: �In: aos -veiculos fi, g�,..- letlvD que, n-esta. cápltal, or-
.

,.'. :rantir.. a:yid�" d9ILmOrl1dores�,g:ull1a�se-: de ser..·um �üos-,nit"-
'. ,,���{�,. '�çpl �Qpiq<:�_;1ª� C��;�j:(������,����"�S�(�,·

�w,,··

;��',

Sala "Carlos .pelxoto FifI:J.O",
em 1> de' mâio de 1959. , ..

I,.enoir Vareas F�rt�ira,
RELATOR.

E por falar Íla ELFFA
co� desculpa$ pela má ·palavra
- obserVamos ' ..u� essa entid...
de de mau· car4ter fêz pubUcar
na GAZETA, de domingo ''eJn
respoStll;: ao Ó 'ESTADO, sem C0-

mentárlos"" um resumo do tua.
clonaménto, 'em horas, da UslDa
Diesel elét1�._ .

Como. assim, os motores de
emereência .funcionam! que ma •

ravilha! Espantoso innãifc!
Mas, Justamente naquele iIia,

pela. manhã, faltou' luz na
-

Cá-
pltlll-! -

'

"� sé.a ·t.tsina �rabaiha, perfeita,
. sem comentários, p,orqué - cargas
c1áIua ·'teria o sr. \ governador
-.J{eribert.o' HUlseAlomeado cOmia-

.
-

-'

. Ião. #� 1h!iuérito para. examin4-
la' e- íli.zer ,'alJo sôbre elal'

-

. .EntrJ a ELfFA - com per_
dão da palavra - e o sr. gover_

na'dor, ':'ninguém; nellta Capital,
vaseila;;i.

.

O que: deVi�m publicar era· o

inquéri�o e 'não'· a !produção
fRIA' da Us_1.na .*e!ada ...

;i!".l.-';';
r�'-= ..

011 invelítlJnen.tos do primeiro'
qual'to 'de :19.59: -se dividem, pO,f

. con.YD.�nte:-ci� �egUinte'�Ódo: }l:-u
ropa. 29.1;> .mllhões de marcos'.

Afrlca. 3,-8 �Ilhõef; ÀSI�. 6 ml�.
lhões;. AuStrália' 0.441 milhões e

América. 41,6' milhõ�s de" marcos.

DOII investimento. ':no Continênte
Americano; 4.3 milhÕes se·, destl
bam ao. Estada. J:,rJSidos, 14.3 mi..
Iões ao Canadá e. 22.5 milhões à
Améri.ca do Sul. DêStes. 18:6 ml·
lhõeB v.jio ao

.. lIrlll!ll e. 2.7 'milhões
à Argent�n!',

:õl.o "

5.0 . ,-)

"6.0 "

.7,Ó "

.

falecimento
'I -"� EDUARDO:' DOMINGOS

.

SilVA
(,flln 1!ma' Vida tQda. e�a voltadà; ,para o bem da cole

ttvidede;"lorjou int�l1gênclas e �od�loU- centenas de Jo-.
vem;r.Qs longos ânçs que dedicou ao_ magistério em nosS9

Est�d(;, tendo' sido 'um dos. fundadQi'es' de nossa tradicill
par lIea�rÍlla' de Comércio;' a quªll no' dia de ontem num

préitcl de 'saudade não funcionou. "'.. .� .

.

,

:JU�Z de Dt�eiio p�imeir�IJl�nt� em: ��o J3ento _dO, Sul;
e �epc.ls elI} �t� do, Sul, ;aindª n<l",çatgo' se' �pos-enj;Oú 'após"
_enip,cl star�ao'.:riosso i1!_(Ücíário' o b'l·iÍbõ· 4e sqa lhteligênc\'
e ,à:·capa:ci�di de �l''abal:n:o qui sempre nortéou ,sua vida';:
tôda' (la po�tilhada' de bons serViços, verdadeiro exemplO
de dignid8;4e. e retidão.

",

.

Assim :foi. a vida de' Eduarda Donúngos Silva, que a

morte levóu� na tarde de anteontem' quando demandava
esta Capital, vitimado por um derràmé cerebral, na cida-
de dE; Jo!nlille.

'

• -

-o exti;ntó deixa �iuva e i filho.
,Sf:U sepultamento, . qUe se verificou. ontem,' teve s

.1cóm��l,lha-Io .g�nde número de· amigos e. parentes que
'lhe �(':ram lev-ar seu (Iltimo adeÚs.

'

A. tánú1ià- enlutada" SOl ESTADO envia <suas
cónd-:llências.

'

P-ô,rto Alegre. . (CONVAIR) .• : Cr$ 1.825-,20
(DOUGLAS) .' .. Cr$ ·1.242,00

·Curitiba ..••.. (COl�VAIR) '.;. Cr$ l.414,80
.

(-DOU'GLAS).;. Cr$ 961,20.
Pelot;ls ....•.. (CONVAIR) Cr$ 3.099,60
Laguna .. ; . .• (DOUGLAS) Cr$ :;72,40

'

Tubarão (DOUGLAS) êr$ 572,40
Criciuma ..•.. (DOUGLAS) Cr$ 61560
Itajaí. ...•... (DOUGLAS) Cr$ 572'40
Joinville ....•• ·(DOUGLAS) .•. CJ:$ 669:60
P;u'anaguá .... SDOUGLAS) ... Cr$ l.14�0
S�ntos ..•... , (DOUGLA�) .. , Cr$ 1.825,20

� Laj,es........ (POUGLAS) •.. Cr$
,

626,40
� .Joaçaba.·.• � •• (DOUGLAS) .. ; Cr� 1.01S,20.� E lembr.e-se:
� Chapecó ...... (DO�GLAS) ... Cr$ 1.317,60

�� --

�M QUALQUER CASO.

}'--_____.·CRUZ�tROÁ�RAlB ..

j
{

'�i!)':r.... �. t' (CONVAIR) Clt 3.855,60
(DOUGLAS) Cr$ 2.613,60

�ão Pa\llo:.' .. (CONVAIR)
_

•.. Cr$ 2.613,60

didatol sairem do bôlso do colete do saudoso Neí'êu R&lDOI.
"

' -,

an�iilul agora. 'em repõrtlÍgens envi�af6 à GAZETA, �
excursão do can.dida� Irineu Bornhausen.

Sem indicaçãO. em es,cOlha. sem b�iso de colete - essa

candidatura -vem demonstrar, aos melas clentíf1cos. que a teorlJ

da auto-concepçio n,o é
.. bOball'e�.
X- X

. ,:li "

A co1sa é mesmo extraordlliárá. segúndo as mesmas fO_

E; que, em' tôl'n9 �ess� candlda!Ura auto_gerada. "n�
lia hi.lltória política 'catllol'lIi'ense' Q�sert�u-se tamanna 'un

'�:" outraa vêzetr, a� qu� p'�rece, .a unllnl�idade de;4:
'1ói maia menor2inba.....

li
.' E� l)êscanlo. continuam ali! D.otiçi3ê do" excurs10nlSlJl

R•. :iio�lÍbJ\uen fêZ "alta "'ao. sa�to �� que será con.

"�. com 4QO MP. pa� tOl'neci�ento de energia elétrl�
mWliclPlo" .

CO$mt6rlo ct. um habl�te de Descanso.

C'Il!�al: '. ;; ..._
:. - Não delCalli'ar,mol jmtià'êl, ��ger Celso RaDloS-1_C
Ii'iJI..u Já •• Jal).: em vêz da';u�n!l' �airá uma ,Elft�
li ...

X X
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