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Na. Memorável c<?uvenção do

partido Social Democl'átlco rea

lizada no dia 24 do, m'ês 'passado

o sr.. Luiz stotz, de Mondai, pro

térlu o seguinte' discurso;
"Mimos a mim que Dlumenau

_ a nonra Insigne de saudar, nes
ta noite memorável, 'nossos' Intré.

pldos correligionários, que nas vá

rias esféras do-legislativo e exeeu;

tívo estão a pre,star vallosos servi.

ços á nação
Deplorareis .aos dignos dirigen

tes do partido Social, Democrát�co
êm santa Catarina, nã1l se vos ras- .

tllhar a II-lma;--nêstes Instantes, de

malares ardores.
'

De minha parte, asseguro-vos .:_
·

o que me dá fôrças para falar.vos
\
_ é a mlstlca partidária, que

transcende e
..
profllga e. relutância

humana. Nã� sél, entretanto, si

ela também vos dará pepseverança

para me e�cutardes ..

De qualquer maneira,. aqui me'

Em visita de caracterilStl-· pital barriga-verde,;. As 10 te da Assembléia Legisla�iva I
gre.

'

.

cas ,.dlplomátiqas, que visam horas, o Embaixador Geo'f" do Estado,
.

os Presíderites Na comitiva que a:COIIlPIl�
cada. vez' mata éJitrelaçal'em fre:v WeI1inger será recebido, 7 dos Tribuna,is ·de' JUl!tiç�, e I

nha SIr Geoffr:ey Well�ger.
os làeos de am1z�de dQs ES- em frente ao Palácio do Go-' Eleitoral, alem de outras au ·r destaca-se' a sua e:!qna. es'

tl;l.dos brasileiros com 08 vJrno, com as honras mílí- 'I' toridades locais, estando I.) posa, que é r�nom.ada escri

britii:nicos; estií sendo _ espe- tares a. que tem diteito, e seu reg!esso marcado para-: tora britânica, devendo, dell

rado, hoje,
.

às 0:30 horas, logo em l3eguiaa visitará 0'1 amanhã, quandc prosseguí- tro em breve, pUblicar () seu

devendo dêsembatcar nêste sr' Góvernador Herlberto t'á viagem. com destino à,·vi- terceiro romance na sua :Pá··

horárío rio Aeroporto "Herci Htllee. '

, '" zínha ci.dade . de Porto Ale- tri�,
.

lio .Luz", Sir. Geotfrey Wel
Ung€r, Embaixador da; Grâ�
Bretanha no Bràsll. -

9 ilustre '. dlpI0�ata�, qU\}, :Ali 12:30 horas,:q9 QUE'"
noíe nos visita se faz aeom- rêncía Pàlacé Hotel, Sir
panhar. pela s�à. exma. espo- Oeoffrey Welllnger será ho-
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I sa e �inda í:!e Mr. Ja�es me�age�dõ com "um ·almoço, Conforme diV1ilgamos em
I Floriailópolls, em duêto com

�!_ : '" ",; .

4
... fiU�'.�AMOS -:--���NTEtDOMINOoá F. DE AQuiNO Currle, e devera sei.' 'al�o de que-lhe serã oferec�d.o por. nossa- edição de ,31 de, mai'Ç!)' a própria. autora, e

_
-',"RIo

EDIÇÃO DE HOJE_!:..s Páglna& '--:: Crf-3,OO ...... Ft..ORl�N-O'.POLIS;; 3 .Dlj: JUNHO DE 19� expressívas manlfestaçõ�s de 1\(r. Thomas Carr, �GerenttJ último, a cantora Ollu Melo, 'Abaixo", últIma composição

_---:--.:-':-�---,�e�-"""7e-�.-+---....:..._:_-,.::-..:...:..:.:..::.:......;:.:..• ...:=--!:·:ca:r:.:�::·:}):o_n::.:a_:s:u:a:..,:V:.,:iS:l::ta:..:,:à:..,:e=9.
. da.' Western em Florianópo- que atua às quintas-feiras, de Dilú Melo, com letra de

A h
- tís., As 20 noras, na residên- -no programa "'Varanda em nossa conterrânea Lausimlu

·

on'ra ê I m' srende Ire' -lO p'>;;'ara
'E��a���i��n�a?s.%r:��:d���� !'��!��hta�ae;:'�êllrz:���gra:: IL��ár�nda em Fe�ta" éurn

-

",
.

( AAinica, . será recepcíonado o cantor catarinense Iven� programa diferente e alegre
, '.

.-,� " .:
.

.

. com- um�jantar oferecido p� - Patríanove," éomo afilhado;. como a Dilú. E mais alegre P-

I
Io, Govêrno de Santa Cata- além de mostrar, ao público

I
festivo se tem tornado com

:�.

h''''':''''''
'.

.

-'d'" d'
/

'l p�����,' dC:II�tenções tptt;a : �D;I JtT'tarde, 'o'n��tre -vísítan- \�:�:���' t��!S��X:� ���::,�:: :ri:��v��ni�a s�� �����;n�:';
. a· .'. u.m'a·n I 1 a" e. �XIgêriCI:ar !;r�:::,e�o:st�:u��on::.. te ·dev.eÍ'�,<ViSi� o Presiden- rãmícas, rendas e out�as.- ,artistic,o. .

Ao ramo -popular do Congr�sao,
completando com felicidade o' P\,'·-

.todos v6s que estaes'sao serviço da' c�o poder ;"ecutlvo é exercido �!��od:S ���r:�mtê:ll=r::'�ó. f::S
peesedísmo catarmense

'

nas várias por fôrças estranhas a nosso par- maiores benefícios á' 'terra .1a"'al.
casas do 'leglslatlvo nacional, pór- tido.

'

'

que nl.\ seleçãO rigorosa. que sémpre
proeedemca, jamais deixamos . de
levar aos suf;áglos popuieres os.

mais capaéltaãos':�os 'maís cultos e

Inteligentes.
.

O povo "br�sllelro é, sobremodo,
nm povo' de- til,' éfu que pesem os

céticos
.

e maldlientaS! '.
,

E essa fé não tii� sido esmaeci

'da, oh!' N'óbl'ell- DetegadOs pesSe-'
dlstàs as .. Câma:ras de VereadoreS;
porque as posturas municipais de

VÓS emanadas, culminam com leis

capazes de velar pela tranqulllda_
je, e cgnfÔrto-' das populaçõ'es 10e

c.als de nOjlsa .cómul!a.
A vida política municipal de'

. HOMENAGENS, 'DilúFMero e Ivens Pallianovi Qa
T.V. Tupi'

tendes.

.
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.'. ../: '1'.:; '::". ':::RENATO'BAR1Jesi�,
'. �:B��;ô:'não �f��or.ecé �.;.n�'6,g�ê.m. Eq1P.:t:es�

..
. Il �

,tá .'ãinhelrÇl� �'. empi'�lltar .alnli�iro; � �ur:'- •
•

c �àzo e j'uro alto e mMs 'taxas, nao e

•. 'faze'r favor. É.,pegociar-: ,É aplicar dinhei,

I 'RIO, 24 DE MAIO. - Na incorporM�) 1;0 com fim lucrativo, fihalidade de qUl\k.do BancQ N·acTonal do Estádo de .Sao quer 'organização merS:!lntil. �A indústri." ,bllça, m�ls Ind�leveqnen�,� telllc, �

· I Paulo, o INCO não dispendeu um' centa.- e.Q .comércio sabem, !!om o sofrimento. Imprimido á administração lIúbll-

'vo, segundO
O· a'utorIzado dePQímen.�.p�r- marcado nas proprias carnes, como êssf! " ca, nós nãO 'nos arrecelarliunos dll...·

lamentar do deputado Santos Lins. A.�óo FAVQRECIMENTO é ,feita ..• , • apontar, -de coração, ao/alto..
e se!Il·.

sumiu, tão .�6merite, o 'ativo e p�s_siyo "

coblçJl, de recou_wensl!<•. como· marco

• desse banco�' Mas, para poder' efe,tuar a '" � lnexistentes seriap:l.-:�s baO:cós, se não_. sUp'remo de sua 1ndivldualldade, a-

I transação, 'que oferecia o INCO? 'Uma h,ouv.esse mercado de credito. Calcule vo-

'.
preocupação constante de ser dlS

situação fiI\anceit:a, à qual se inco.fp_ora-I cê, meu leitór, qUf' dezenas de ·P.refelturai ·no. Este o atributo mllxlmo que

• vam, integrando,a - sabe o leitor· 0, catatinén:ses,'� e -é. . o'.' proprio < banco , vem1 dando S. Excla. á causa Pú

.que? -1 os depósitos dos dinheiros públi- quem nô-J,Q esclare�e.�das eminênc�as <;l� . bllca' e cuja· aflrmatl\la, encontra

• cos do Estado, qUê,começaram a se!, fei- tribun� :párl�entat -, possuem, hOJ�, 111 manlfestlloÇãO expontíjnea 'no apre.'
.

tos de 1951 para, ca. Foi, na opiniao<�o máquinas de abrir estradas,
.

graças "aos: ço do 'povo, brASileiro a tôdas SU&II

I orador, transação ,.pioneira. A expressa0 financiamentos do INCO" Tr_pca.do e;m,' obrAS e' reaÚzaçõ(!s.
·

.'é textual. Nunca Sir'vJ,u disso. . miúdo, essa �ssistên�a, suposta .e.apa'··.
. .,.. .• j'

" .

.. '.'
'",' " rentemente generosa, se dissêca nos s.�- ", APontando-nos com' descortlnlo

N'o'.<-,I_·"I-·C'.' I-a's'._. ·d."e·"';-··.:'· p: 'OA rt··o' U
.•._

• . E tão pibneir;x, muitissimo mais .pio- gUintes termos: - o INCO ê deposi,tãr.lo • � sadio patrlotlsmo,.o aentldo po.:
.

.

.

,

I:._.·I.I',·'O',neira até do que se ·súpõe, �e nos àpre-.. dos dinheiros do Estado e dps �uru�lplosL
..

lítico. d1l Bras�l atual.· vaL S, Ex-.

I senta a tranlla�â(l _que, á opórtu�ldadJ!, ". Fi�anciando .,ás. Prefeituras ·aqui.§içao de-. cla. re&l1zandO esta g.rande pátrl&, -K .-

I
deferiu ,a direça,n' do INC_O carta:"pat{!�t� Imaquinario, e"claro q.ue esses. }.�anc1à.-

•
alcançan!}o escôpos d� há'"multo Do Corresp. J>rof� Abílio' lfei�s, ·nossa grei pi1;ttldárla o que

suce-I'vação__
das estradas estad\\1!J,s. Es-

de diretor, da filial de Sao Paulo, '..-'" sa-·· mep.tos rendem juros. �anco nao finan- desejados. de. Ate�da b,� o leitor: é o com_ ,tas já são asfaitadas! O q':le tarla

I be-, porventura; '.0 leitor a quem? -, ào "cia emJ)reendiment-o algum sem juros .. II1II Dal porqulI;.a cada conqUista; O GOV�RNO DO P.S.D. DE panhelro qUt; rala, não o·adversá. nelas .. um trator?;. O trator"

vestalissimo ex-Governador ,Jânio Qua- 'As Préfeituras, caloteadas pelo Estado, " quer nos setOres.' da vida: Interna PõRTO UNIÃO' 'M:ALBARATA fio. Eis ,o� ratos:
.

enviado pelo sr., Secretário de Vla_

I dros. Não fo,� O preS�igio do INCO que se nas quótas c�nstltucionais a qu� têm-di- iii do país, como .na. promlssôra poli-' DINHEIRO_- 'PoEtA SEGUNDA A pl:efeltma municipal de Põr• Ção e' Obras P-úbllcas aqUi apare

constatou na transação pioneira.. Foi o. . reito, adquirmdo com os financ��m�ntos .. tlca continental' provoc1\da por S. .v�Z' F�RIJ)A' 1\ lNTEGRÚ)ADE to União, a ex-emplo das congêne- ceu com. finalidade ,'multo maior:

• prestígio oficial (lo antigo governant,�. do INCq ditas maquinas, passam � p�g�r ,. Excla. e até mesmo na·politica ln. MUNICIPAL'''':'''
.

"
' .

res do ·El\tada. contríb!ll com 'cer_ .PÔs-SiÍ' a consel't'�r estrad{l� do mu.

paulista, mimoseado com uma
_

carta- júros de ;dinlleiro que, ,9.uando. �ao seJ!,,- ternaclonal, nos rejubllll-mos e fe. Hoje denun�làmos" o prefeito'
ta quantia �!illal parllo ,o destaca... nlclplo.� E· a �rmISsão? 'ora; para

• patente de diretor da filial de Sao. Pall- seu, �st? 'e, da ��recadaçao munJç�pal, o c, t· l1cltamos jI, nós mesmos, pór en�_ Municipal d�' POrto' UÍlljiO. menta pO�ICI81. Ora, êllte dl11he,Ipo arrancar votos, desr�Pel,ta_se ...

I
lo� para cobertur� omavel de' qualquer . em ultima anallse, �o proprlo. Estad�._, cont'lIoJ'mos em 'ÚídO, a personaU..:. . Verdade, êle é nOsso íÍompa_ pago à �delegacia de policia, aflr. I}utonomla. do município. Vale tu

desafortunada eventualidade, naS natu.: Dinheiro do Estado e dinhe1r�, d_p Poyo',' 'dade matí!a.nte dO Chefe de Estado nheiro de lutas partidárias. E' mé- m�. não é.ma! empregado: é.PEls. do. Mas. o tiro saiu pela culatra.

"
rais flutuações e sU'l'presas de sua ator- E ê$t�, sob a mOdalida.de

. de financia-
II1II que imprl� vigoroso' processo á dl.c,Ó humanitário. p povo dá-lhe slll;l.amenle �mpregado. Senão, Vil- O sr. prefeito ..exlglu a retlra.da da

mentada vida política ... Não··sou eu me.ntQs, paga, j.uros,. �t.ra!és;,Aas arrecae
,. nação. • em tôdas as campanhas notável. 'lamas. Segundo documento em máquina, e�, que pellém OI

• quem o afirma; Fê-lo, ainda há pouco, e daçQes d.o Esjj�do e·�o�.ln,�lcipl()s, 'pep!?- II1II se,Ja:nos lícito, pOis, no momen_ ·vltórla. Dar.lhe-á' também em
nosso poder e devidamente regi1l- prot_estps do presidente dá V.D.N.

sem contestação,. a grande imprensa ca' ·srtãda� na INCO, de ,�mheir�s p�rte�c�� :_,. to, em que encerramos estas bre;. i960, na' 'elelção para seu suces_c" trlUio nO'(1artór�o de Títulos e, Do-;- local. Afinal. o resultado !i velo.

". ,.rioc� ,na quadra .. em que ° �r. Jânio ,Qua.· tes"ã cQ1e.tivld�de.·.Ha, ou,.nao· ha, a,sfixlal II1II v.es palavr_as, enviar 8.. nossa sau. �r; Mas, há mau -emprêgo dos: cumentos, o �r. I?elegado de po. O· P.l'!".D. fêz a maioria dos verea.

drQs aindà ·realizava em: São Paulo' ª' eu- do poder Economico em Santa Catarina? • 'dação solene aquêle que nos dá P1lnguados dinheiros públicos. Não,
Ileia tem .i._�timadó cldllodãos dêste .

dores, maioria dali- votos para a.

• ganosa demagogia, administrativa da ho- '. " • fé em hossos' destlnos, 'e que se podemos, poIs,' silenciar. Nosso' mtmleípbl para, comparecerem
no asse�bléla 'leglslatlva e a câmara

nestidade.
'., Elementaríss.1ma: !D,or",l adIp�,�tratl if"R tomou o supremo Interprete dé dever de Informar a oplnlão P6- escritório do bacharel José de 011. federal. '1

'. .

,

, , ." . ,.::{,;;a�,?I}.s�pa,.ria que; e�' con�a viílcu!ada' á • tôdas as asplrtlÇões nacI�ii:als. o bllcà é stigradÓ. E, para que não
veira. Estranha Intimação! Do De- .Mas, o fato se r.eJjete agora, No.

• Diz ainda o Õl'��o"r;. ·ttúe;;·�no �GW1.'no':."S·el;��ail'ia da
.

.4\.grl<lultura;.,per��Jiifi!cesse • preclaro "e digno Dr.. JusceÍlno pareça Intrlg� de adversários, riós- IlIgado,Reglona1 de. Policia para vamente. u'a máQuina do D.E.R.,

N:erêu Ramos, QS; dep·ó.sitoAl ..:pàrtlculªre� {. .d().�1fça_o orça�entãl\la Elspecifi,c_a' no Te- .. Kl!bitschek de Oliveira!
.

dizemos .em ,órgãO de Imprensá de um escrltórlo particular de u�. da resi!}êncla, de. Canolnhas, a. te.-

I,do. INCO subira� cinco v�ze$' 'maiS' 1! no
.

Sburo. Dljoi, es�es re�ursos seriam retira- II1II
' p.dvogado. para n�s em Pôrto zer 'estradas dentro do município.

do Sr. Aderbal Ra.mos da Silva em'''20% dos para os fmanCIamentos em apre�o." MAN'IFE'S'1O União; a eXPllc�ão é fac1llma. Ú Desta vêi Invocamos os prlncí.

,mais do que no. perlodo. governam�Q.ta'i Nunca, porém, como, Vf;lm send? feito. A,. '

. ':f� .sr. J.osué de Oliveira é vepeador da pios ,jurídicos. A ConstituiÇão ge.-

cio Irineu.· Basta, pQrêm, perfunctória culpa �ão é d,o INCO. O �NC<? e um bar.- .

," ,'". Eterna V�gllâncla, E é sempre rante a autonomia administrativa

"anal1se'd9.'cOnjúntura brasileira, pal'a 've- 'Co. A:tu�. sob. o dete�miml!mo " da moral '. ,A' ..Unila-o (atarllnen�I-.:· d"e:.I:"lu·"dantes bOm vigiar, ainda que· pela coaçãO dos Estad«;ls' e dos ;Munlclp,loS. A

• TUtearmos. que,
nos dois prim!iros perio-'� m

..
ercantll., � admimst!,��ao .publ!Ca, é�-

• �I ,U dll: autoridade poliCial, pelos lnte- MunlclpalldtÍde deseja a colabora-

.dos, na�o e'clodl'ra. a a'luc'l'na"ao infiacio. ' .. ". tt..,e.tan",·.. to.., .e... que me.n,te a. sua f.ina!idaac,. '
..... A

'

d II I
.

" -

'�,.
'

d b I ti CONSII?ERANDO,- a atit'Çtde. 'in'J'u'sta '-e' prepo'. te'nte da
,resses e corre g onárlos. Já não Ção do Estado. Nunca, porém, sua

·

•. nária .. )�o t���1tÇí,. lsto é, �a cont�t; J�,t�· �·.N�c�pua, !ln}. defesa. o
� ,em J!C! e VOo ,ÍlIII. - discutamos' o aspecto jurídico da Intromlssão .. Verdade é que o Sr.

J.951, mgressamos.. na- in-flàçao .. Da�' DQr� '.'
,. ".'

, _,'. .' � po�íçia loctl,l, quando na noite de domingo últ!mo, pren� questão..Qu'eremos tão só. lembrar Gov�rnador pl'Qmeteu mandar. re.

I di,ante, se não tivessem ácontecido'·os<fde· '.' _Eljqu!!�u-{le o dep�tado Santos, Li�s • deu,e cspaI!coq o universitário VALMOR OUSE" aluno na que posso dinheiro entregue à De- tirar a máquina. E nós sugerimos
Pósitos tnaci�oll" do Estido, oferece�!1Q. � de ae.res�e.ntarcao seu

...s��c.�, '7" .ap��as , Facu�daâe de Farmácia e Odontologia; ,

.

.

'

legacia Regional de polfcla, con. que a 4elxe ali, onde está rasgan-

I CObertura ás retirada.s, �ereª�s e c�!Íl- '

..

como �sclare.cimento,::-"que.o gov.er�., d� ... trlbul
. , -'

d l' 'd st ad a't
.

I
llosit

.. ivas.'d,a con.-luntur"','.!· a ",' I!l!.01.. una', n,1:.,.O. :..... ,'i
sa
..

n
...
t,a Cat

..

arma .• tr.a�tt,
..
d

..�.;.U.lt. .1m;t.r expe, J!III vONSIDERANDO, que o referido universItário' foi ,par.a UQ), org.!',; a ustiça o e
.

r as para nosso v .0,-080

_

a.. )ii' - - ,

'

t m d' i- II1II' b ç •
'.
'.

'
'

,
.' que, deveria preocupar.se com, o agrlct!1tor, mas a deixe sob ·ju.

�ssivii dos depõsitQs tefia;' b�adQ ��I1.:�: ·dl�n_te para um emPfEl�,.l, o e c.em � -:... rutaJmen�e c�>n�\iZldO a Delegãcia de 'P'ohcia, permane- l'pol1clamen�o. que não com e8cri_ rlsdlçij,o tle quem de direito at!ml-

•
to mais.· O INCO' eIêlleU' o 'Cl&Ve"rIÍa��r;e: . l�o�s .ao I!'fÇO, .!ll}ge t�� deI?os,ltada,jl�iIII '!en�Q inc�muni�vel em -um infecto ·cubiculo, por cator·ze tórlos .pa�tlcularés. E, pára cpm_ nlstrRT as coisas do munlcípl�., Se,

l!:Ste, porém, em contrapar�J4a,'0 eSc!)roiJ' prazo, fixo, l�portan�i� 1l,1'Uitissll!lO I!?-a�o�,,. (14) horas consecutivas;
�

.

.,
provar o qué�a.flrmamos, temos em ásslm, proceder o Chefe do Execu-

• nO Tesoúm, dren,..!ln.qo,-lhe'dep"o.'!lito.s, �.p,.r..e.,,:., , :ro.m.l!..d..ç8. de, s�.e.u d�P.0�lt9. �,eIl]. rnilhoes." .. ,II1II.
.

I!" z� fixo, ft<>>,1;!.. enfrentar o caos da inflAr Estado fal'�.a cobe:\'�1!r�·. de .m,�!� u!.'l�.�
,

.

OONSIDER�O ainda que 'lhe foram vedados os
-nosso poder a Intlmação a que nos tlvo Catarlnense, nós lhe aplaudi.

�ao. ''''7, .' transação p'ioneiro. COM duz�nto,s(ml1hoes II1II illre',hs quera 'Léif'hl �.�, "
'

'..
.. referimos. E' ou' nã.o, mal empre- rll"'os,o ':"3stO. Caso contrário, ciP.-

,

"
'.

de' 'a.'po'lices da_ Dívida Púb�i,ea. _Essas ..
•

.

. e assegura, ,_ .. !lado o dinheiro pelo prefeito do qUI enviamos !\li noticias para co.

, INCO 24 .....Uhoe d'" •
\-EM, por meio dêste" manifestar seu repúdio, ao meil· P·.S..D. de pôrto União?.. nheclmento dos habitllntes dOI

',lilm. Um "pon+À' estámos de pleno acôr- 'apólices rende,rao ao. .• .

t··· s.
,

..
,

t /'

t
""', A tece porê..... que a c ' mo f.lUpa que protesta veementemeI)te contra atoa desta quadrantes da terra de Anita Ga.-

, - O deputado' San"tos T'lns e êste mo - J'uros por ano. . co.n.. ' '

.,' .�.,. .

,-

•
.

'
, ,

to.
.... .. - ti' se acho. felt" natlweza,. ,que' envergo- ...n- sobr ........a·neira a a'u,;,r.oo·"i'Aad!'l O fatll aCima é �

..
' "déscul.pem ·'0 rib.alli11.

S comentarista: a transação foi, real-_' bei'tura ,dó. emprt:s .1110,.,Ja,. .' �
, " &U.uu>l "... a' "" -

.' • .

ente, pioneira nos,a:fláis da vida flnan· pelo proprlO d.ep9slto. B�!issima, ti'ansll-- II1II policr�l 4a .nossa. terra. .

.:.' _ c;' ,

"

.• têrmo banl}l - c"�equeno. Çon ---------..----

a do pax's. La� I'SSO foi mesmo, na-o'res· .."ão_ pioneira .... Vel(emo� O. esc�r.chad.o ,.
-

. ,
tamos cotn fat�:� :f<pitqrell:Os".

" .. to
Florianópolis, 2 de junho de-l;959•. :

". '.,
Em ,vésperas das, 81eIMB,..

.

'de. J'9�O;
a mllhor. dúvida ... Hã máis: -.0 ora� 'con.tribuinte ca�adn��. :mar·em.pre,,· II1II .�

. .

'_
1.1 ....

iz qut! df1s í.'ê,des bancárias f9rP, �dQ;: tado o;seu dlnhe�ro.e:paa��aind.a, 12�%�a!) ,. A09.t:TW -stoeterau' '. o '.Sltuaclonlsmo, )1)��íJ;.se '!le.

o, o grup6, transfere,
.

ma�s :de,.;<�em ano_ sôbr.e
. d1n;heiro ,.9U� e 'I�eu� e ,nao d� .

�
. •

. - .:Presicierite, -

'

,pôrto União. E q"Úe lembrança', _.

ões, ,l)ara FAVORECE� a.i�dustr.ia "l�(JO: Esta.mos, QUêII�'b:ia1aJitef�.de clamo. : Geno��1J�i9.·';,fqtto� parà Õá v§léi tima 'piáci�' 'do'
o comércio, em Sã,ntà Catarina. 'Ma'3 rosos_esc�dalos a�Uiis_trat vos? _" .

.

�_.-.,..

_._ ;�ecretái:l� ,�:�ad6.· Do, D·i:R� .Pt:OVàvelm��··

_. '.' __._-___ ___y__�- __a _c

NãO bastasse
.

mantermds !:Ulul,
. no reoondíto natal, tão c;iecldlda. e

prestimosa bancada: temos no pa-

láclo Tiradentes, um corpo de es

cól d� deputados que, propiciam
as malares vantagens ,a: Santa Ca.

tarlnà
.

"Sagazmente observou Humes,

que em geral os homens sãO mais

honestos na vida privada d.o que

na pública: Vão mais longe par'!

servir a um partido ,da que ào se!!

pró;;lrlo lllterêsse. ·'A·· honra � úÍÍl
grande freio ,para·..a humanidade,

pElrém G,uondo, .numero,sos ·Itid�·\)í�
duoS' ct"l1beram em conjunto, aquê�·.
le c.r\st.�MIi(! móral cede ante'·: ,s
cert,,�..i d� gratidão do partido,
ante�Os ·aplausos dos companheiros'
e a n�céssldade política de rllvelar

desprêzo pa�a cODl os clamôres dos

adversários" .

Sinceramente, .@!!amos dissentir

da judiCiOsa opinião-, quando veri�

fleamos que :nossos .

tepresentanté's
á Câmara dos Deputados não são

homens cujas responsabilidades se

dllúam DQ anonlmatQ e que, lJ1t�
ressados, semprll 'nos debates, ua

,l'evlsão dos projétos, l�glSlam·. com;
.

o nosso querldó' senador Gallottl,
se ajunta na c�ara Alta.da Ue_
pública, para . honrar as ,gloriosas

tr�d�ções ·parls.men'tres d.e. nosao
Estado.
Brava e vaiorosa le_gião' pellSe- "

dista nas várias casas do legisla.
tivo: denodados vereadores. depu.
tado� 'estadua-ts, f-eder.als· e senador

dá República: o reconheclment'o e

as homenl!oglllls--dos pessedistas bár.
rlg�verdes e caIU ela.s - crl!�oll
...:_ despld�s de côres partidárias, a

do
. povo catarlnen!llÍ,· pela

.

supe
rlorldatle de '!ólrópQs!.tOs com que

csta�s .a
.. ie�lslãr Pàra.. Q bem ..Pú-

b!lco na.,!'JoIili.r'f
' "

..;.��;·!.t�?·E - - -8
�ncon�a aqui reunldl', sem falar Hoje publicamos clichê' da Na \'Vara�da" de Dtlú to·
dessa figura .1mpàr de estadista

�

qui: é"o Incllto Chefe da"'; Nação, "Varanda", focalizando um,. dos os amigos sao bem rec:�-

.

.

. das apresentações de IVENS. bidos, e ela pede aos éatari-
Ilrc;loroS!> e- Inspl;f!>.4o' membrEl do .�.... .

.

"

; '. IVENS, representando se ti nenses,' por nosso intetmé-
Pa�tidO Social' 1}emocrátreo,. .�

"C,
. Estado. n�tal, brilhou,. nêss� dio, qü� todos'disponhatn .da

O perlodo fecund? em que S.'

--e.'I II' programa, cantando "Cidade' '!Varanda", que- está. semUle
Ex�la. se encontra

a.
tes.ta ·do·.

.

'

'.
. ': '

: MagiaU música dedicada.a em, festa, cheia .de· airilgp1!
mais elevado posto de m�do da. '

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

:����:a,t:��;�I�� ��bli;:,lg::::.' �
;

;, ::=��.
..

Convençoão Regional do _ .PIB
cons�rar, deflnltl'l[lUJlente. com " ,,,�.�. �

'. ' ,

.

. s.:rt!!����o..�:��::t�=â�:�L:"· l}.M A� R'f,t-I F·t{-Â:CA·ij "

-. �
. ,. \ . -

, ,..._�. '.�
'

.. - -�.� , \ "-�
-

fia llO.. PTa,,,,,,Qbbwe.,,.�:: .

�=tJ<�·
.

"-"����.
'p .

o '1itabâ·;·· ·.e 'á��<'ii::��':-
.

. '.

r �elI:�": e.ni 'll��� ·dent�;ao.Fm\f!líátinén&e>:
Estoo.õ, concorr.eram· ..duas

.; el)apas, ..sendo umâ eneabe·

çada, �lo' deputadp . Doute!
de . Andrade, e a" segunda' pe'
lo dr. Acácio G'aríb'aldi S.
Thi.a.gp.' 'Apréss�.mo-nos em

I
retificar o que ,foi ,divulgadO, do se colocou quase na propo�

umR yez que
'

urna. unica .cha,. rão de �OO para um. dólar. Em

pa" CPIlC�rl'eÚ pára a ,ElIi�.cuti' 1945, o pêso,. estava cotado a qu�
-

Va 'Regional daquele" Partido, tro Miar, J;laventio, ..
desde então,

liderada pelo depütadp"Dou- baixado regularmente até atingir

tel de.Andrade. os.qu�en�a, em maio de 195�. Ha_
le, à l:!ora do, encerramento qas- ce.-

, '.

:E'. no culto das
e� tÍ.ome;ns :'I!!�nbal1,l',no-'co'iiceitct "'e•..
seul!. COJlCI,da9ãos' �lev�as f!lturas..:

.

Se se fôsse perquirir ma1&- &;II vir. '

tudes, as fôrçaa �rals .. qu.e -8.'
Excla., tl SI'. p�esldente-da...Repú. j

'TI. ÁrRES, 2 (-UP) - O pêso

argen\lno 'desceu hoje ao' seu valor

mais, baixo em sua hjstórla, quan- ,

àgéncia:.t-
I F

/·,ft."Felipe� S�hl1'Íidi, 24 '"

"
, Fones',' ",21-:'1l'!c�:�Oo'

j

o dr. Acãcio .Oaribaldi S. 1RS de Çlâmbio; o dólar estavá-...sen

Thiago, líVe J)ão "se''(�ariélida,e do vendido a.98,�O pêsos. e �e- com

tou a qualquer- cargo de cne· prava por 97.
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.

cOm uma bonita -e, anima-
,
.-

tia í�stà, 'Yara ,):laTia sena,

r.ecePéiOl!Ou-:no "Clube 11' de

Janeiro' na noite de -sábutlo,

qua�do' completou � seu 150.

aníversáría.
---000-.-'-,-

A distinta e simpatia d'l.

srta. Moema Sta:tÍím da so '

eíedade de Curitiba, encan ..

tou ''''este ,oolunista. ,Na il.oit�

de e.omingo, ,�crema, .se f�l.

acom�anhm: d(, Sr. Ub�),'atar.o.
Brandão na animada, reu

nião do .iLux Hotel.
---000-'--

Um 'dos 'màis' ,discutid(J.�

jovens da cidade, em recente

viagem ao Rio, círéulou nu

'ma fest« no Piraquê.
·'�Oo----'

Amanhã na boite LuxBc-

tel .teremos o alegré'1! mo-

vímentado Show, art�tica.·, CE" 5
:r·

com .Procópía FerreirA e'Gil- i

,

'

..
, ;N UR'A-OO, li' .�'

da Miranda. Reserva de me- , No mom,en.to em que acabava d�. redigir mi�ha ��desta
sas na portaria do Hotel:' crônica, .0 .comp�nl..eirjl .;Guil,herme éntendeu que 'era p'reciso

�Oo--.- '"
'�. censurá.la, sob pena de,�fer:ir suscetibilidades. Como a c�n-

A bonita sandra Libetato sura era total e não,.houv,esse mais,' tempo? de escrever ou

.;Heusi, da sociedade de :,.Íta.·. mesmo de "boiar" outra, vai al<lli esta explicação, que de resto

jaj,também gerá, Debuta:nte nem precísava-ser dllda.

no grande baile de 15' doe E depois dÍ7<er.�k qj.le· � Jiberda�e de ��ni�reQ.sa, ..
agosto.

" U=i==��=e�.a:::::s:::·:'::........:..�...:��'::i:.;·�...�"><ij.1;jóXWSU�
,0 jOrnãlist:O� Fóeg�'.i .ANl;JN'CI05 ,.; '. P".E'.R,SlA" A $'

.testejou, domingo, má.ls
aniversârio. -

.

---oOo__:",,__

",PI�ZEMk>ANQS, ,HOJE,:

;lDe,çtdidamente .� boíte Lu�

Hotel. passou a ser o ponto
.
de reunião," não só "'do "so

::. 'e'U'Ila. 'família votós 'de feli-' .

eiety" como também dos,.jn-
.etdadas. teíectuaís, ..1]

., �OO--,
-

- ;jlilvem AiCl de �-ello Mos- F:ina,lmenté, Ja podemos
2\pós 'ter prestado ,durante síman, ., ' Informar o nome de . ".Mis'.!

lo:agos,anos,.seusjnestimávels' , -, sra. Ol'ga de FreItas,
Santá Catarina '1958" -'.Í'vo-

serviços no Departamento' CàEào�<
. , .' 'ne Baonggaügther, da. cidade,

dos Correios e Telégrafos, _- ,srta. Marússi� Ramos
de Blumenau.

. ,

nesta ,Capital, i�ozªn,do de - sra. Olga K. sullivan /

vasto cír,eulo' €te amizades, o _ sr. Odilon Vieiva'
-000-.--

. . .
�

_ m'.·enl'n,a' M'a'"ia "Tl'eira' O locutor Ciro Barreto está
sr. ,Pa\llo Gouveia, ,que ago- ", v' circulando muito bem acom-
ra desfruta de Íllerecida 'a,-po" __:_ srta. Dilza DiUa Dutra;

doríav vê
.

'"'
-. n' t panhado.

�eRta orla, ve -ípassar na e:..c... � menina�Erna ;gr.us .

méríde de hoje, seu aniveT'1, ._: menino,GilmarGil.Mon'· O D�putad.�O�outél d� An
s4,rto ,l\atalício.. .

'

gutlnot
. ,'. drade venceu a batalha fi-

.

O 'ESTADO, ,visitandcr·'O .na _:.. srta._MaTia Leonor Fia';
oportuniçlade de ,tão' ;gra.ta· lho -, eando como presidente do

data, formula-,lbe .;'6 .a .suai
'

L i . B ite' lrm 'PTB em ',santa Catarina.
,.

. ," "
sr.. u z o 1:IX ,}.

, a� ---000--.-
Em Nova York a atriz bra

sileira BOsina Bagâ, fofelei
ta "Rainhà' do Esqui", pelos

: 'ex,p9sitores que' coneoretn à
;,: Mostra Nacional dos Espor-

tes 'de Inverno.
.' ,

.

-900--'

'l\'NlVERSARIOS

Ligia Moellmann, em tOJij.- .

panhía de seu noivo ºeputa:"
.do Dotér de ÀnClracté, na nôi" /

te ·tie domingo, no Lux' lio
'tel (leu snow- de beleza, e ele"

gãncía,

..

QJ�
'.mTM
·.,��S'
"*OiAaOl. ;QU�
... CIDADf 10,....

)

Para a. sua nova residência. ore;
.

.
-

- �'

recemos ém '12 côres diferentes.

'_ Ruá Jer,pnimo Coelho., 1 _ ·t.o
�ndar :.. salas 14,e 15 ..: fone 31ij7

o DEPARTAMENTO N,ACIONAL DE ESTRADAS, DE 'RO-

MADErRA5- PARA ; .

CO:NSTRUCÀO
IRMÃOS BIIENCOURl
(!,I.� 8AO" w6 " lON( ·I.OO?
ANTIGO OIPÓ�ITO OAMIANI

DAGEM TORNA PúBLICO .QUE 'PARÁ REALiZ.A:R NO

PRóXIMO -DIA' 8, ÁS 14 HO'RAS. CONCORR�NCI!A. ,Pu

BLICÁ 'PARÁ A V.ENDA 'DE 'MATERLUS INSE'RVIVETS,
I EM' 00NFORM1DADE COM o EDITAL N. 001/59. PUBLI:

'CADO NO' DIÁRIO OFICIAL DO' DIA 25/5/1959: ASS;,

ANTHERO D'XLMElDA MATTOS - 'ENG,o Ç-HEF� ,DO

, 'SIQUE1ltA B�LO .

Entre os illomens llú'blicos Ilujos ,nomes se tinculaJiam ma�s pro.

fundamente;à história 'polÍtica de Santa'Ca.tarina,' ,a' sr. 'BiqUei.ra 'Belo

ocupa ,Iu.gar de. lncon'testável rele\'o�
'TaL�lião' nHi 'Comarcá de Caçallor, on_

de ,ic(Ollta com a' esitma . ·e·
.

o
.

respeito de

tOdps, '.Iogo "s� proje�u no ce�ário ]IoU •

'tico -dô Estádd, fazendo-se comp�J:i!1élro
.

���,,-
16.0 .�D.R.F�" �

" ': ,A '. \'
•

< =i(�',� �r �

.,

, pI S,! l'" •.• 1': , ,

. ,-'....

de fideais do ino,lVidável côndutor" de.;vi.:

""';Rua ,2. de 'Maio .

,4ua '�edro !D�moI;o
. I"run ',',Pedro pemor.o
'�RUQ �t de'Maio

� Pôst� .de Arr.ec�dação �
'.

'd" � . nópallS,, 'Bl'efeltura' 'e, FlOrIa dO
secia�o' .no sub,-, distritb •

. ;Estrei.to,' traI!s�eriu sU.lls itlSy
. tuhiç'Ô'es .' para a. rua, At8�,

j
yaL

c,.a,ll.ad..
o"no>

..46'.
;.onde,.Do'

i'a va,iJ,te,' ,ateIlderá �Q�
cê

ue
tr.-illuintes 40. !nun�cIP10 �s':,se �p.v.e� djri�ir MJele .'

,r� •.

·

�
'I -...,.--��-'-
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.. I��!i(i���ti�.���.lona is (11)., �!T!�:�o�����!!IJ�,�!��!!T!E�Iª
-e Em artigo anterior 5ôIJre tatos menta da v1da' nroV'vel' " -, PO!'to- lie sattu'aqiiO 1Il!'� de -oií.oãO lellk,prejuilao à �e_ 'RA -- _'R.Jj:ITOS DA FA�ENDA (i� ter.raS'de",Juventino Lln1l1l.reB· dino Ghlarte J!1nior. 'Cl'rroceiro,

" ,'-', a ao n�ce" 'd_entro de,' <[' ,<
,-

"
''-'.

,,-"
-

�ducacionais dCi! Brasll, prQCul'ámoEt � 3) li! elevll9ão d f'
-

_ par"metrl1 demográfico cessidade do 'aUmeJlto de esc�iari_ PUBLICA DA COIU1\CÃ:1)1l ao-�Sul;- 6:70 metros, COIll ter�aB de ci�o: [ipdos:residentelrnêste Mu",-

o n v;el ,médio ira Naç-o, N'
-

, ' -,'

'

'--_
-'

-

nOs prender, aos
" p�q\>lemas ,das de vida _ 4) a' "tránst'lrêilcia de.

,fi _= ,0,l1li"" po�laÇíio entre dl\de; -e. o�tras.:':��iam indlsperi� FL0!lIANÓPOLIS - �'ftar H!I-!ÍI; a LéstQ; _315;00 me- nícípíó de FlorianQPoll�. Em a dl_.

ínsuticlênc�as quantitat�a$, Ilgadll8 parcelll8' enormes' de i
....ão d

_

b-
12 e ,18, a�oa:,' na idad,e de cu.rsar sáveis, a qualquer planiflC8.ção edu� O Dóutqt,. W'ALDEMIRQ troa, -com terrll8,,!lo' Iiequerente. e 'ta peüçãa foi proferido o - SegUin�'

í
' " -- ,_ e_o ra, escolas qe 2 ° g á

' -

--

'BO ensino primário e- Iie N vel Mé- doa setores onde o i'. -,'
- --

/ " -; r ;ti l'ePf!!senta lI1-e� cacionill. 'CASCA,ES. 1.0 Juiz Substl_ ao Oéste. 315,00 metros. com a 'te despacho_: A. à' conctusãc.•

•
serv ço e pe- nos d 6

'. -,

-
-

,,-'"
'

dio, A sumária anáItse dos dados noso, para iIe I'ttvi.dades mallfsua.-' ,_. por cento
__

da �lI8sa de- Ati en�ão té�iis-'seguido orieií: \ ., tutó da 1.· Clrcu-nscrição 'Servidão ,Juventino :l.inha.rel, 2.-) -Fpolls .• 2441.1958. (Assinad9) W>

-apresentados já nos permittr.am ves com Sal�rlos mais alto�, _ Õ
�ografica ,de adol�cenWe� escolâ. táções que erraiG pelas p�Sliib1ll- Jull1ciária. elll exercicio do - Como o S,upllcante por si e seu Cascaes: Subindo os autos à con";':

concluir que estamos ainda r,emo- a red _
, _

'

-) veis. Nos ultimos 26 'anos. a popu., ,dades runctonets.: e- temos proeu;
- cargó::-d� JuiZ deDireito da antecessor possúe o '�aiud1do ter;. cl\lSãO r�Ile,1:i�ram; o seguinte deli'-:

,

uÇao considerável da Ierna.: laçãQ total do --,
' '

tamente afastados do 'Ideal 'demo- da de trabal,ho, 'e, corno' eonse.,'
' , , ,pa� cresceu 'em 30 xado -resolver" ô pr�blem� do cres 4.· _VQ.I'a - Fei_tos da Fa_ rena 'há mais de vinte :(20) 'ânos, P.,chO: -Designe,o-ar.- Escrivão dia

cráticO expr�ssQ fia- "e�ucação l>a_ qUên�ia;- um aumento, eorrespon., �or cento, Imquanto � matrículll8. ''cImento da"·��p.UI��O- estudant� zenda :pública da Comarca mspS�: e Paclficã�en"te, sem opo_ e &91:-' �á a -,jústlfté"9ãó: int'ima.-
/"

d
,- t' b'

. - ...
no meslnó pe,riodo. -d� -escola_ S�. - d FI i 'oU C it Idi'

,-
-

rs todOS", A uztmos �m__ em C1'te _�endente das �orall de,,�aze� _ 6),
pe,lo aUPlent;? <le núme�o d� alu-

e ar anop s, ap a o s <:ão 0\\1 embargos á.e éspécie al_ daiias- pir,l"tes �- o 'dr, 4.0- P'romotO�

i"ilIdade de atendimento ao
',Ilundárla, Íleséer�,: em 50� por nos e"'; um'

, ,'-I
- "

'- , Estád� de - Santa; Catarina, gu'ma, q'ner a!!o'ra 1 giti P 'bli
- "" 11

B poss" ",' __

a entrada em 8�rvi_ço, em. ldãde'
, _

'," '" - a, � asse. restri�gindo -

- e mar '8ua u 00. _.,.po s.. Ll'-12_�58', (AII_

" -

� ,cento. 110' ''Elementar em 90 por
-' f d 1 i .._

,

'

ideal demoCl'áUfo,é tl;IlVada:; __ par_!!, ,mai�'adian,tada.,é,'vori�nt6, ens'e-.
- ma,tticúlasi e enfim, telJlos-ap;enas

na orma a, e • .e...... Pósse• nos termos do art.o,650 do s�nl(do) W· CasC&ell.-SENTENÇA.

, "'-b"'l'-"�" ,- " ce,nto"_,a;SÚP,_�rlQre'!,!;18,,OpOr_ce�_ t
"

'FA'ZSABER' C'di d Ci'"
- '

soluções mais a sp \i--. 1I0r d\uís .10 de- e�olaridadji! D;l.ais ,ro�ga pa_ ,to",
"

,a e!ldid� � cirl\m.s C?lÍ;l precipita.
- 'aoe que o- presen- o go e ,v.. e leguinte, 3.°) --_,' V1sWs. -

ete. Jul�o pb�' sentença a

básiCaS modaÜà�4ês'de';'Íilbstáeulcis'; ,ra a, juventU:de� '"7 7� A<;esso à� ".; ç_ã:es e;lmprovlsfiçõ;s-qu'e retrat�m 'te edital.<Íe'citação com o prazo Néstaa con,dições, nos termos do ju.tUlce.Ção-_const����B de-- fls, e

'I!;) a fragl!id�e de ;n()�a,:,eeono�a- elcolas de um número lmensó de
'Diante de ,:próblemas de tama.-

tremendo átraSq' �:�relaçã� -à ló�' de trinta �,30) di.-s virem' ou dêle art.o, ',5!íj) e �ú4' do C.C. e C.p.C:. fls .• em Q-ue, fOi' fi,1st1f1eante José

subdesenvolvida, -que;,-�esmo_' evi ... _ ;joVe!lS _', cuJa orige�' _�odestj!, 'Ja_ oha amplltude' -será necessário glca dO� planejamentos de ,grand.
conhecimento- tiverem' que. por e l;egu�íi;�es, ped� e requêr a V. �ant()s da: '-Silva. a Ílm -de' que p�o::.'

denclando expansão evolutiva--
-

em ,mais I�es per{llitido -tat ,benefícló mUitas, renovações' (lu� devem to.:. enVerg���a." parte de ,JOSÉ SANTOS DA SIL- Excla. 'que., pr_ellminarmente, Iilàr_ duzá os s'eus devidÓs e lesliÚ8 efel

l!eu conjunto,/ai�da·� cQloca' ,c� eJn"éPoc�,' antei-i�res;',-
- . --

.car nas, questões dóS _1nvestimen.
VA, 'lbe ,foi dirigida a petição do que -dia e hora, para a ,1us�Uicação _tos) E�ç�se mandado

�

de c�ta::."

mo incapaz de atenuar' o _ail'�v,n: CreiO" não have� • minima. rea::. tos financeiros, cuj'a' escala -de
teô� seguinte: Exmo, Snr. Dr. JuiZ exigida na q� deveriÍo ser, inqu1- ,çãO

- aos'-conflílillltes"do_1móvel em

te proporccionado pelO ct'lsctmentú. �rlção a qúalquer
'

das asserti��s- �Pllcação dependetá, primeiro' da Maurício d_os R-el's el. Dire1to da (." Vara da Capital. ridas as testemunlias'.abaixo "arro questão, bem como ao' Diretor do

da pOPljlação esc�lável. conclu�ntel\ a qUe,ChegQ� o alu�' estrutura - econõmica,·e. 'segundo.
'

JÕSÉ SAN.TO.S DA SILVA, bra-Si_tlada:.: -��e compa.iec�rão Indepen: Serviço do patrimÔniO da União

b) a resistência, até c�rto P,Ol;_l� ,dldo estuclloso dos pr�blemas .edu�
da convicçãO mãts' fortalecida da Advogad-,o

leiro Cllllad,O. comerciante. resid�n. dente de c;tual9uer intimaçiio, cien_ e ao dr, 4.° promotor Público. na

to natural e inevitáyel, de u!D!l C�CiOnalll braslleiros. inadiável ne�eSSidade. ou seja.
te e domicll1ado, em Capoeiras. tificandQ.se, préviamente o dr. qualidade' de reJj)resentante da 'Fa_

tradiÇãO cultural que es�ran�ula " Se. 'bem que tais _aflj.�açõe sejam �ediante- Crescimentõ: da "respon.
ED, SUl,< AMÉRICA _ 6.0 ANDAR MunUli_pio de Florianópolls, por promotor públl�O. ieito o que zenda do Estado e dI) Orgão do

'ou cerceia os movimêntos qUé)l];lB.- p.$síV�i., de falhas devidas ,às' ge_
sabll1dade dos govê�n6 'e ,da so'ci�- TELS,: l2198' - 2681.

... .P1'OCI\INclOl' • advogado abaixo JUlgMa_ V'. Excia. à J�stlficação Ministério P'*bllco. p-ara· todos CDn

--cam renovar as diretrizes do lIis
__ nerallzaçõe's,-' dificilmente. para'-o

dade em_fac.e ao problema da edu_
assinad-o, conforme_ prOQ_urll9ão in- initio lltis, mande citar por man- 'testarem o'pedlda. _-querendo, no

ma de ensiIfo no P!-is� que se tra_ -nosso caso, -delxa:rem'�s. de reco_
caçãO. Estll8 seriam BIS-condiçõeS �-r- clusa. sendo -inscrito na O. A, B. dado -Jls_,confrontantes -e suas mu, 'prazo da lei' Outrossim, cit,em_se

duz numa fôrça_ con�rária
-

e até nhec�-la:s co�o vel'dadel'rllá e en�
básicas, simples :!'undô de 'cena às

, A_PAR,"TA_MENTO'
- Secção de slÍnta Catarina. sob nUa lberes residentes

-

nll8 imediações 'por edital- com o prazo de trinta

m�smó negadora da nêcessidllde de qUad_radll8 no lIuadro fén�Dienoló- alterações que' serlám introdU2;idll8
"

mero 677. e tendo à rua Trajano. do imó,�e( e pessoalmente, o' repre. dill8. os-'�interessados incertos. ci-

avultamento tie inversões -finaJl-- 'gioo dO- Brasll,,'
nas diretrizes da educaç�. Quan;; AMPLO COM 3 DORMITóRIOS.

n.O 1. Edc'. Montepio 3.° andar. , sentàrit': ,!-o -Ministéri? Público em tação essa que deverá ser fei-ta de

ceir"s nas operQl'o-es educacl'on"is_
-', to ao ensino.eAste devera' sofrer

seu escrttó_rio. vem. perante V. todaS 118 suas atribuições e por "conformidade '(iam o ar.t.O 455 §'1.0
Q ..,. W ". Compreende,_se, fa'c1-lm'e"n'te, bas_

4.LUGA-SE A DITA�DElLIETRIO -

_

• '!>.,._., '" 1!:xcia. eXPo'r e requerer- o seguin_
- '

d C

Sustenta'mos. outrossim.'
-

-que
' revisões, que possam estar mais RIBEIRO. -14 -_ TRATAR PELO

editalN os "n�ressados incertos e o ódigo de procésso CivÍl.

"tendo-nós _par� isso' breve exame ..

,"

_ t. FONE','2'-05.
-

-',
te: ,l.0) - O,requerente possúe ha descon,hecidos: para 'todos acom_ cus_tll8 afinal. p. R. I. F-Ior1ano'-

ainda insistimos na manutenção ;d6 dàdos esta�ísticOs.-qué_'a pOPu:'_- ponsen aneas com os' postulados
-

ist d
da,moderna pedagogia te'nd-o se 0m

mais de 20 anos. sem interrUpção panharem 08 -termos da presente polls. 26, de mar"o de 1959, (A

d-e um s ema e educação In� 'Iaçáo' dó' �rasll ,apresenta.::Vigoroso _ �

.. 8,)

I
' _' "Vista � li -

,.
-- EX'TRA'VIOS

ou oposiÇão de quem quer que se- ação �e us_uçap1ão• por meio da Waldemiro GlI8caes,. 1.° J:u,i� SU"_

compstíve, ,em grande parte, !l0m :creiscimentQ vege.tativo
-

cujo -ritmo" ' _,ap caça0- dos mesmos a "a "

r; ., •• :.N r "�. \

, "-," -determinado tipo de _',
-

" • a po�.e mansa e pacífica de qual (j�érá s�r reconhecido e de� tituto da 1.· Circu,ilscriça-o Judi�

'as atuais 'necessidades sóci�eco- _tenderá 'a' �e 'a�_elehú ém virtude so�lédade. 'd"
- ,-

A i' E�,travi",�-" t i
uma area é terras. Sito no distri- clarado",o ,da,minto

-

do supl'lc"nte ci' i
-

"
,

nômicJl,s do Brasil. o que -'- extre_ d
'

'

, ss m sendo; dir�trizes como: fle- � _,..)Jl-se i!'S Cal' eras n.os
-

� ar a. em ex_ercíc1o na 4.· Vara.

" :' e)á, pronunciado _progressoque' I to d C i M i i

t i t te, 'b d
'..'

- "ibtlldad.,e curricular'. f i 3061 e 3069 2.- S 'ri d
e apoe ,ras. un c pi!> de Flo- sôbre.o -alUdidO-imóvel, flcando cl E; para que cheg'ue 'ao' c"o·n"·,c·

inamen e mpor an so retu o se Verlflca no -- s,tor' da jlig1ene e
aper e çoa- ,

e e a
r1aíIó 11_

,

,

' -!' -
-

' _
..., ....

.
' ' ,. "me_nto e padronizAl'a-o ,-eco'nÔmic" Caixa Econo·mlca. Federal dp Rant"

PQ-. com 211.06 metros qua_ tado" �inda" para no .prazo legal mento de -.todos. mandou 'e�pedir_

quando se considl!ra a aplicação assistência' médica e no setor' dp: '"C' � ," - �

I
d s.(i S uj

: ',' c"� -

A
_

_

d d dis
- do corpo docente em' e��rcício- e 'cata,rina. "

"r o. c as confrontações são as apresen.�,�em contestação e para. o presente"e_d1tal que sera' ��i'-'a_,
ina equa a e penclosa, de dtre_ allmentação.- sendO qUI! 'êste ú'lti-

�-,

... �

..
, por se formar cri

_

d 'd
segulriín_' "até flnal- sentença, sob do no lugar do costume

-

bli

trizes educacioIia.i!l numa estrutu_re mo impi�ca- mais Mentuádo b:idice -, ; açaO- e re es P E R S I A NAS
.

-

e pu •

i b-d "I .

de estab'
__el_ecimen"-"- em t-,pos re'_

,

,

_ '

as pen_"a,5_ de leI. Dá... a ésta o Clldo na forma da- lei. D-"i_ Q p"a

econôm ca su esenvo vida; Em t!_e produtivi(!"ade que"ocorré tan_
,

...� ç�

T
"

_", u -

cordes. a,J_uda fiIiancêirá que ""0. '''''
ELHAS, TIJOLOS valodle\.CR$ 2.1-00,00; protesta.-se -sado nésta Cid,ade '_de .F,loria)no,nn__ -

,função da malar n1tidês que po- to na agricultura. qU!l-Iito na iR_
, .. �

CAL E AREIA Montadas com lâÍn1nal de duro
'

...-

�,lbtllte _.�a. desejadá eséo,iar1dade de
"

- , .' ,

'

,

-

por tQdo - os meIos de provas, per- 11e. aos,' trinta e um dias_ do m'es

demos atualmente possuir em tôr- d\1,stria., Algumas _ naÇõ-es Já -se"· I RMÁO S :'BlT'E�i'rOtJRT alumínio flexível em "12 bélilll1maa
", '

"
_ Jovens :!lriundos' de

-

classes meno;:\
_

:. I'h.
.. mitidos:. em_ direito. inclusive tes- de março, do ano de mil novecen_

no das realidades -,?rasllei�", é ,preocupain "�m �os-- p,f9b.,lem.1I8 dii:, '
, " , (AI, l"OAII6-�. -'_O:N, ( lIar

- cõres." , t
.'

_

_P",rLvllegta_d,as! diVerS,it1ca.'ça-� do
-

emunh1l1L, documental., perícia e to. e, clncoenta e '_nove, Eu. VINI-

'queSl(!pl'ocessauma tom"",a-de superpopula';a-o.eda'educ'Q""a'�do' "·'AN1IGO"or,pÓ-5HO',OA.M,_,I·�f Rua-Jero·_'....ó Coelho l' 18
'
-'-

.,... " ....��
, __

_

.. " - J�
, , _ • ,vistori.i1--:,,' Com' a taxa Judiciária in_

,
"

consciênCia �os ,problemll8 ex1a-:. Imensó 'ê�etlvo hU'ul.li.no' que- éri!Sce ,fn8� e" estabelecImento de regi� ;ndar--"" !i,alÜ 14 e _lIr� Fone 81117 clusa. ",p"ioc-urO"a-O. dO�'-ento"1I ._'
CIUS GONZAGA. E,scrivão, o su_

_ ._. , ,_-, .'_ '<;�
.,

,.... �� baclevl, (Assinado) WALllEMI:MO

tentes e. da.i. dessa.. rel�tlva c�JD. assustado,,_r4\�,·e}lt�. SelD:�lban,'�,'",,�_,"'� }co,n «.«.'ic< ... i;;;,. .....s..� ......",,. :c;-'S:

.
.

,; .� " .: '-: p'"ntA:�4
..

'(S'b
-

"- ilh t
. '. �

__

7 :-:-�
_ _:_ ba,Z:e_��,»aa.'.aaz.a.SSsSSSSSSS,'S,s'SSSS'\"S"'Si

"' ""�:._ o re e,�a.mp as e. a..; CAS.CAESt 1.° Juiz Substituta da

pre,ensãa• geram_se movj.mentoa· juntur.�,�&' ..
'

aliena '''d4, rea.- duais 'no>;valôr de
--

CR$ 4.08. 1nclU_ 1.- CtrcunscriÇão - Judleiái:fa.
que Objetivam a extirpação de ah l1dadeS' 'naciOD.II-ill.!-' �excétO,'"n�' :tiue sive a '-�;spectiV'a tax-a'''de Saúde

guns problemas. Cabe-nos. Rara 'tange a,o ".XÓi;it-;':;_t,!"-�:,çr'é�c��nto �.
públlca Estadual) Florianópollli-.

prosseguirmos em nossas observa- ia POPúi�íió.es�ul1'ií�tif."N(i��'p�
• 21 de $rov_émbro de 1958. (Alllli�a.

ções resumidas, enumerar. disso- tencialt,�;�/g�$Í;����������. D[ '�'" À I�
do) ",'alter Jorge ';JOsé. !fól de O J1Icrlv,_o

���4�� á�J '�", .. U U �. U. I'nwm"";D;ARiO cL�-N--,_-I-'-S""'�;-T-i_�_W-A_'�-G_O_'_N_ll'_A_G_A_
�ª��ê 1!:W���n...

'

" ",:,CtIérC,·,··�·,:ê, á.êftc�s:' :�
de O,l1veira Jr., em SeU- m_a.gníficc mero pe par�lcipantel! em; claS!les'

-, �
trabalho publicado_ pela C"A.P.E.S.: médias e ,uI_>eri�res. a_ despeit.o da

"Doze Eni>àios 'sôIJre ',Eçlucação e existência de _elirva:da,o.�Lcentagem
Tecnologia", Afirma:' então: 'Em. de. membros d� classe_!l-inferiores é

GOSSO pais, nã� .obB:tante, 'quando de marginais,_ aceI\t�a�.�:�;,o� pr�_

,b�emu de se, eduçar o, e1et!vo hU:"
mano que busca 'as "es_CÔlas' em
suas diferentes. �Oc.ieJl�ad:�,

.

RIi!:. I

,Tem entregapará
houve a oportunida�e de planejar
a educação 'em escala nacian&l.

aossos polit1cos 'e eijuç�do;es, ne� APARELHOS- DE ",AR COND'ICIONADO.
BALANÇAS ,uFILJZOLA·;. "

.

'eequ.r tomaram con]lecimeI\to das �erindo-se à Escola, Sl!cundária,
Poderosas fÔrças sallillis' desenca.- ilustra_uos b�m o sr,'· Gilcflislo:
deadas pelo. homem :'elP ISÓO. Tais Am�o:, "por mais impressioiia�_
!arças haviam permitido. ém pou-

-

t� que tenha .sido êsse ;cr,�sR1iiieJr";'
co mais de um SéC\!IO:- -' to quan�itativo de nossa escola

_l - O cresciment!il -çonaldér'Vel 6ecundári�. muito 10ng:. está: 'êJe'-
,::

: �

;'" /

CIRCULADORES D,E AR.

CORREIAS E PNEUl:\ '·DÜNLOP".

,CANETAS COMPACTOR
--

,

\ '-

f�itBJ �e
.

PI
, <.� �",

'

O Dr. Eduardo ped\o c.rneiro da I frente II uma porta. edificaQa no

CU,nha Luz; JUi,z
_ �). _'� pireito da, re:feridQ terreno, avaliada por qua_

Comarca de São JôS'é. éEstado de renta mil cruzeiros (Cr$ 40.000,09)

Santa Catarina. �;i��',ma 'da -'3,0) - Uma out;a casa de enge-

Lei. etê�
-

oho também edificada no mesmo

EXTINTORES DE, lNCENDIO ..

.

(...�

FIOS PARA ELETRICIDADE
I' .

�.
•

. •

•

FOGO�S �CÓNOMICOS "WALLIO",

FILMES RAUl X "DUPONT",
I

, GELADEIRAS,
•• I,

térr�no. coberta'- de- te�has golvas,

avall�a por, vinte e.'_!linco mil

cruzeiros. (Cl'$ 25,O,QO;00).�4.0) �

Acessóriós pel''tenc�riteii' ao enge_
-

. ��

'
... c ,�

-;�:.(� J;;' M A,QUJ�AS SOMÁDORAS "BURROUGHS"
Faz saber a todoS'_ q\lalltos êste

tdital com - o prazo _pe �jnte dIas'

\ virem. que o .,portell:Õ' dO�' ',aditÓ.
rios ,dêste ,Juizo oú' qt,iE!lIl, suall

vezes fizer; trará. ;,�bJ!CQ pregão
da ve�da e ar;mataçj/il a quem
!lar e maio� lance ófereéer sObre

&/ avaUação, no dia t�ês de Junho
prÓXimo vindouro. :� déZ horas,

à porta do Edi_fíc10� -Ao Fórum
ctasta cidade. dos be� p�horadOS
li JOSÉ JOÁÓ .FREIBERGER e
SUa' mUlher, no execi.hi�� qu� por
êste Juizo' lhe move' TEOFIio
,SCHttTZ e sua mulher, a's�ber:
- 1.0) _ Um terreno'eom a área
de duzentos e setentà.�· do1e inll.
qUInhentos e oitenta '-e �:�etrós
(272,581) - qUadradOS: sltiiadO
em, São Pedro de A�tara. �est�
Comarca, fazendo frente __ao norte
no Rio Im�rui; i;;;n:dOS �c)_lUl com
herd�b'os de .Bern�rdo Lohn'\ ex.

treni�nct9: '.aiO, :'l�stei ç�m J__oSé' }fa_
t._ -liptflÍ\�nn �

é, 'ao oéste c�m
JOão 'p

-, "

e�tng, avalla'do )lor celft!)" e

aeSi!enta' e três mU., 8e��entos-, e

qÚarent '

-

.

t
� � oito,cruzei,l'os e_ se8.ijlen-

a centavos, {Cr$ 16:3.648,60),' 2.°)
.,.. Wna :casa, de tijolos 'iebÓcada"
�

,
".

"h_acta, e !o�rada., cotierta __ ,de,
teJh",,� iotvaa
�

.

·�IAÓUJXAS REGISTRADORAS "BURROUOHS"

nhp de fabricar assuc'l-r, �srilüia. e

c�chaça, um alambiquê,' dI! cobre,'
-

um \acho uma !lloend� 4e manga

de ferro. seis tinas, nara avinhai

guarapa para' cachaça, --um tonel,

um couchQ para ,penerar maSs�
para farinha um,_ caixão para de_

poslto de farinha. e. um� p:ensa
coDi quatro' furos

-

e seUS perten

centes. avaliadoll' pOr, trezêlltos ,e

oitenta' e quatro mil �ruzeiros, ..
(Cr$ 3-84, 000.00) .. O. imóveis se

acham devic;l.amen-te registrados no

regi�tró de imóveis da Comarca de

SãO 'José, E. para que Chegue a

'notíéia a todos que os -queiram

_,arrem�tar, se pasSou 'o - presente,

que 'será publlcado e afixado dê

acõrdo com a ,Lei, D�O: e passada
nesta cidade de São Jos�; aos vinte
� qu�ro dias cló' .mês 'dé ,,�IU"ÇO
digo, Dado e passadO- nesta cIdade

.

,,..' '.
�

..

\.

�e SãO José. �s dois dias �o mês'

dI! maio de m1i novecentos '-e ,cln�

:\fF.DIDORES: DE l,.BZ DE fi e 10 AMPERE'S:
1". �

'1.�TERtAIS CIRURGlCOS.

M.l\TERIAL .PARA DESENHO "KERN"

MOTORES PNRA MAQUINAS Dfi: COSTURA,

MAQUINAS DE COSTURA.
.._ "

'e

MOrORES ELETRICOS.

�'<
'1 l'

MOTORES MARITIMOS '''PENTA''
,". "õ

PERSIANAS--�'K,IIJ.SH"

RADIOS-.

, VENTILADOR•.
/

, '
.,':"

'Rua J{lAo Pinto, ..qul�a. Saldanha Ii.rinta.Cc�nta e no�e.
_
E. Arhald,o' s6ma.

EscrivãO a fiz dattloirafat e '�UblJ:' .-
",

rOD... ...,. - ....:
- \

. ...,_�i.'crevo.

, _,NIBUS ,INTERESTA'DUAIS E
INTERMUN�(IPAIS

.

'0

_O:.Desembarque é Controlado
-- ',,' ,

'pela DOPS t"

A:-J)e��Cla de Ordem. .POl1tiC� e !'jocial, pel� sua Seção' dI!. Con_
trole da. p_opuli�ão.Flutu,ante, fiscaliza o desembarque;' nesta Capital,

dos, p��os dos' Ônibus das llnhll8 interestaduais "e ,intermunici

pais, para�-êSSJl fim. m_antém, nos, ponto", termi�als: oldlldos-'tÍa po-

,_ lícia Mll1ti\F-;" escQlhíd�S pela su. boli cou'duta e Il-p'resentação, os

quals -têm--�lssão de zelar pela prdem, evitar agloméraçõe1t'àS: por.
tas do� c��-vos. orientar os srs. pwageiros· e fiscalizar, o trabalho
dos carregp;dÓres .

A
_

DOi>s:, soUcita

I

•

em

exerCiClo na 4.••� V,,,ra.
Confére com_; CJ oriain$l;,

com ,Pfáti,c� precisa-se··
".. -'"

.

NA' MODELAR
...... R,AOIO_

. V�NDE".sE RADIQ -MARC.t\, "DETROLA", EM PER

F�ITqES!I'ADO DE dONS,RVAQAO .:_ TRÀTAR .NES
TE ��NAL. _:_ PREÇO J?� OÇASIAO

-
.

VENDE-SE ..

aos srs. p�seageiros. diretores de empfêsas e

c1dadãos em�ger.al que com ela colaborem para o aPerfeiçoamento do

serviço. "C.ólU�ilicando_lhe qua!tluer falha que porventura o�ivem e

fazendo s\lge��ões (lue serão devidamente apreciadas, A DOPS tem

sua; sede' na -5,0 and'ar d� ]i:difício das Seeretárill8 e- o! seu telefone' i
o de- n.� 3661;

Florianópoi1�, 1 de Junh!l de 1959"

�der pinto MaÍ'lIieo

Delegado

ótimo. lotes em Barr�iros _ Bairro Santo Antonio

'VENDI - $, E
Três lote$juntos. -' Tratarl com ,Eduardo santos. na rua·

, _Visconde Ouro preto, 8{� Fone 3726
.

.

�

�_. /' .

, Raul PEREIRA, (A1UAS
,'�9

A ti V O G �A"Ô Q .,

�'
.
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- é linda ... mas
é o CONFORTO'?I

.'

Ao comprar móveis estofado5, ve;iEiqu.e S•.0

.. f"ole;o é feito com as. legítimos MOlAS 'NO�SAO
.

, muito m,_dor coníôrtc
.

.

f
excepcional durabilidade

.

nunca cedem' .""",. n-unco so"am� , . .

móveis.mois leves '

• dtspensam o -uso de coi'diolhos.e percintas d. pano

." conservem o estofementa absolutamente indeformável

MptAS�. DO BRASil. S. A.,
-

�. •

J;
-" .-

'

"bI .• ,,".1 ...... '-';17� -,tiL 9.Q5l9 - Ca. Poateil 875 - End"Tel.; "NO.SAG" - sa"-Paul.
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. Olitiott; Lexlkon
: Trata-se duma máquina para escri,
lorlo .v�IQZ ,pois o sistema da trans
missão das Impulsões é em modo

partlculilr elastlco e simplificado;
Irata"sl! duma máquina resistinle.

,

pois as estructuras Integrais são ao

mesmo tempo ligeiras e solidas,
como as lIuma arquitectura nlode�·

n� ;. trata,se duma máquina ql,le ·tem
uma escritura clára e bem alinha·

da,_pols cada letra de per si bate
. o r610 sobre 'com mais energlà de

qualquer outro tlpode máquina, seno
do que um tubo de' aço tem'perallo
está estribado sobre rolamentos
f:lzendo. escorregar o carrinho. O
reo"lednr de tocamento, '0 encolu·
nadar ou tabulador decimal, os

emarginadores automaticos, a car�
roceria·façilmente desmontavel, e o

seu profil elegante fazem coril que
a Lexikon seja uma máquina cheia
de elldentes prestaçõ�s, de �eguro
rendimento e digna de vo.ssa con'

fianca.· \.

·pl ivetti

/

. � 1

/

.. ""

. "

F E R' N A·N DO'" L T DA.
Rua Saldanha Marinho,
Cúixa Postal, 467

.

fone: 3 3 7 8 e

2

3343
TELE:

"e A N A N"
FLORIANÓPOLIS

'

-nl S T R I B UI J) o It E S
\

E-X C LU S I V OS

"
,

INDKADOR:
'

PROfiSSIONAl'

DRA. 'lVA B. S.CHWfII!Ott11tt1!R
.

"(UNICA DE.stNHORA.s:�f {RIANÇAS· \

Especialista em moléstias de 'antis' e recto.

Tratamento de hemorroidas, fistu'las, etc.

CLruraia anal
Cor.iuníca a mudança de seu Consultõrío junto á sua

rosídência na Rua Durval Melquhrdes de' Sou�� 54
.

,.

DRA. 'ÉBE B� 'B4RROS
j

CLINICA DE CRIANÇAS
Consultório • �1114"'"

_

CODSUltu

A'· HerdUo Lu 155..\ .p&o. • SeluDda • ,.a';'telra

FLORIANóPOLl1J

�al 15"lI 17 lIora.

Te!. - 2934

DR..HURI GOMES
MEIDORÇA'

"

(.
.

MIl:DICO
. Pré-Natal - Puto. -

. Opera�e.. - CUntca' Geral
Re8ldêncla:

! j', Rua Gal. Bíttencourt D. 121.
Teléfone: 2651.
Con8ultórlo:

·

Rua FelípeBehmídt D. 87.
Esq. Álvaro de Carvalho.
Horário: .

Das 16,00 às 18,00:
'Sábado:
Das 11,00 àa 12,00.
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S'.DATO'SIS
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'Ailllr. NU. Tadaace - Pedre Plulu ".chado - Im
M.�b.4. -- , �

c o 'L A B o ,a·A o o li .1 S
�rÓr. Batrelroa Fl1he - Dr. pa•• ldo Rodrt&'llH Cabril·
- Dr. Aícldee: (breu - Pro'. C.rlo. ·d. COlt•.Pereira
- Prof; Othoo

.

eI'Bça - Ma'. ·TldetoJUlG. .'uven.l-
Prot. Manoelito de Ornel�. -'Dr. Mlltero Leite ela COl ,
- Ot Ruben C.,.b - Prof. A. Seb:u Nete -' Walte...,
Lan•• - Dr. ACfr', Pinto da L,uz :_ Ad Cabral _"elve -
Naldl Silveira' - Doral.cio.' ;,,·S�.r.. - Dt. FODt_ure

ReI, ,...., .Nicol.u Apóatolo � P.a$choaJ Apu.tolo .:._ lI.ar
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�AGINACAO .

UI.iúiO .nrtig•. Amilto� Schmídt
IMPRENSORÉS .

DULCENIR CARDOSO WANDERLEY LÉMos
\
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ASSINATÚRA ANUAL C,R$ ôOO,OO

A direção _uão, . s� Í'eSB(HlS�bilii.G pelos
col.,eitos,'elnitidos·'DOS lb-tigt,slaSsinado!i>.

�

. ,.

"A SOBERANA" PRAÇ" 15 DE. NOVEMBRO - ESQUINA.
aUA FELIPE SCBMIDT

. :

FILlAL "A SABERANA" DlSTRJTO DO ESTREITO .... CANTO
· . -,�

\_ -..4f.-

.'-Õ-i"FO"í--'O'-'
..

·E
..··--·..·....

·�;;
....·.._··:�..·····

ITAJAI .,<

. "ft O N , U A LI' JOINVILLi e
'.'

.

:r· D A DE ••• CURITIB�:��
'.

a�Rápido� ,'IL
·

·lSIll�BrasilélrÔr.:
DIARIAM'ENTE

'

às 6 hs. para Itajaí, Joinville e Curitiba;
às 13 hs. para Itajaí e Joinville, �os dias"
úteis e feriados.

'

,
. ""

NOVA FROTA de ÔNIBUS RAPIDOS,lla
classe EX.PRESSOS DE LUXO

AGE�CIA: ,Rua Deodoro (esq. Rua- Ten�nte
Silveira

Despacham-se Encomendas Têlefone 2172
',;. -_ _ . ,..v.- .,.. � _. ....4

.i

.

_

l A rV A N>D 1O' ( 'O M
�

S A :8 I O 1

."

'0
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�."

V�rg,em!� E,specialidade
• til. WETIEl' 'INDUSTRiAl -- ,JolI,1I18 _. (Mlrca'�ell••)

-

e: I Iro-' � .. ,' .. }.

.. (

/.

H-

: -ç

Y LS tIl LU lA

ter. 3820

",fIItiERIDOR
.

,

. ."

«(-<O S'U L�
"

.-,

eléfr1co '6 � querosene

VENDAS' EM�'SUAMfS� PRE!TA(ÕES'
.
Com; 'e' I'nd., GERl\MNO STEIN S. A.

Rua Conselheiro· M�{ra, 47
. ,- .

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.
' .....

�A'Empifêsá 'Santo Anjo da G'tiat'da ·Ltda.,· tem a satls-
'"

,'ração de-'cõmufiiCár ao pistinto- p*tiMébt.que, a partir de 2

.re 4.:"�I,1t
=--'" "..=--======""",,"====:1

::"lie»J!nJl��:.pt�JCimo!.1nicl�r� um9Al�a'l1nDa entre TUBA-
- .........�'...' .....-'-i;'�'_--�---------_.......

-

.....,,;,:1" ·�ct:'l.tAú"�!êf:FDOftrAN(tt:íOLlerrem ônlRS"Mercedes :Benz, tipo,
_. l'tJt.�}Il>Súper'Lúxo, 'obedeceitdO' ào seguinte horArio:
,pAràwAS,I)t 'Í'U'BARAO - Terças�, quintas e sábado.,.

às 6' hpras - Chegada em
" ,'FlorlaDépólJs, às 10 horas

, PARTPDASl}ElFLORIANOPOLIS ...:.'Tetças, quintas'e sã-
,

bádos, às' 16,45, horas - ,

.

Chegadas 'em Tubarão,
às 20,45 horas.

MAI0R CONFORTO - MAIOR, .RAPIDEZ ."-
MAIOR SEGURANÇA

nos modernos ônibus Mercedes Btmz, tipo Pullman,
Supe� Luxo da Emprêsa Santo An10 da Guarda Ltda.

Tubarão, maio de 1959

. '

C L. E T·9 V, f A \N K A,
Missa de 1.°. AniverSátiodtf� _,'

Fale(mn�Ato' '., ,,\,'

-

IGraça "Alcançada:

:...:;;ABEL B. VIANA é Filho convidam, os p�rentes li'

amigos para assístírem a missa de' la, a.nlV8l'sário de rale-.
cimehto de seu �mp� lnesquechel espôsa:<e pai .....,.. Qlet�
Vianua que em íntençãe de ,sua boníssíma alma, mandam
celeb:ar qu�nta-f.eira, '.dia 4, as 7,30 horas. na Igreja Sã)'
FrancJsco.. '

lJesde já agradecem aos que C'ompárecerem.
----------------------�--------------------------

VEU4E, 'fOttuEU1
NO-TAs;h, de·fJrfãS-,5.IVicemetde4laula

A!I'ra'deço ao padre Réús uma

..
graça alcançada

O.T.L.

NEl50N �MlMDI �..
Missa de 1:° Ar�iversátio: de.

Falet'in1enfo"
As' Irmãs,' Cunhados e Sabfinhos,do -saudoso ' NELSON

l�INOLDI NUNES,' COnvidam seus parentes e- pessôas de
amísade, para' assistirem à missa de primeiro aniversário
de falecimento, a. 'ser celebrada no, di� 4' do corrente; às
7 horas) na Catedral MetropolUiana (Altar do Sagrado Co'
ração de Jesus) 'na intenção � alma do extinto. Desde
já, agradecem, a' todos. que comparecerem a êste ato de fé
Cristã.

LEIA
Panorama
A REVISTA DO PARANA

em tôdas as bancas

GlrAç� ALCANÇADA

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

AUXJIJlIt� "DE :fU1ABIlIItAllfn'
com 'prática{�',Pre€tBa'"'se cem
urgêÕcia,- Na; A M0flflAR
D E P Ó' iS -I ;1 O
ESPAC050"' -,; PRECISA-S[ >

J�atar', ,efe, � �telefone, :3111= Agradeço . a ,Pio XII Jma.
graça alcárrçada,

Maricha Daus:

lllUTU JIJJld1U: PH�m:IIlDltDE II
RUA TRAJANO, 31 ..,... $0 A�mAR ..,... ,FLORIANÓPOLIS '. '

E D I T A L N.O '2

Em" cumprimento ao dlS-II:8J.O
Fiscal' . I va, cart. prof. 98.213.

'

.
.

posto no art. 6° das�Irlstr�- ; Alcebí.a�'es Dias, cart. p!,of. .José Borges Cordeiro :d).
çÕe�. baixadas. ,pela Portarlfl 1273�. �e,l'le_107;', . • -,

. SIlva, cart, .prcí; �4904; serieMimsterial n. 146, de ...

,'
1 �UIZ., ��nn�o'.",,���t�ne.li, 1�0.. ;'-,; ': :_4:'�{f ','c

lJHQ.-195.7, façt>' do -'co�heCl. oo,rt:,�r�t. ,����S;,.�é!jeL�.�:·, .

'.'
�Rakl�

..

" ,,-�lJt�,�,�;�lt�{'r:'mentó.dos'inter�ssados a re- �"Rômeu ,J'ose/oVleil'a';_, (calt. ,.cí.\rt. ,:IN�f. 2888'C ", ..,
,

'lação dos ,êandidat�s c0Il:�- prof;, 037M::-,' �.�: " fa1'a Suplentes do Cons&-,
,tantes das chapas n. 1 e 2" 'Pa.ra:,· R�,pre$ent�ntes no ll�o Fi,sc,al.. _.,..'",

respectivamente, regist�ada!S Gons�lho da. federa�ão. �orge Cherem, cart. prof;
no prazo legal para concor- . MartJnho 'Callado· Juntor, 8296.

.
_

rer às eleições que ,serão Tea' cart. prof. 52135, série- 70. �. ,Wa,Iter' BaSIl�a�i . Linhares,
lizadas nêste Sindicato, n,1 Adão 'Miranda, cano prof:, car�. pr<?J:,�740.
dia 27 de 'j�.mho 'de 1959, 'já. 3-9558; série 58.

, ,
Moacyl' Ig\iá�emy d'a Sil-

anunciada$ em ec;Utaf antp., Rubens' de ArrUda' Ramos, veira, cart.. prof. 45. '

�ior. . , . .,. i�_ cart. prof.' 11683, série 58.
.

P&1'a, Representan_tes lD

CHAPA N.,1· ,Orion AUgusto 'Platt, cart. Conselho da �ederaçao
, .;�:"'-' *Of. 65767, série-145.

_.

'.
Domingos ,Férnandes" 'de

,

PARA DIRETORIA
,

Na1'bal Vilela, cart. prof. Aquino, cart; prOf: 246p2.,;

*331, Série" 58.
.

'Hermínio, . Menezes Filho,
Jairo Calado, carteJi'a pro� : Braz I Silva, cart: prof. n_ datt prof. 3279, série 4,

fissibnal n. 7, série 7. 45796. Jaim� ;Mendes,� éart. prof.
Gustavo Neves, cart. pro� CHAPA N. 2

.

54746.
,

..

fissional ri. '14298, :s�rie,48 . Para, Suplentes, de Repro-
� José Baião, cad. prof. 260�1;, PARA'DIRETORIA� senta.ntes no, Conselho da

Para Suplentes dá'Ó1rêtori� 'Doralécio Soares, cart. prof. Federação
.

Francisco Mascarenhas, n.'66946, série 58 A. Antonio. Bertoli, cart.·prof.
"ca�t, prof. n. 159; série ,159. :; _;.. Amaro Seixas Rib'eiro Net'- 31'564, série' 4.
, Osny da Gama LQbo� d'Eça, ',to, cart. prof. '.QswaJ_do Ferreira de ,Mello,
cart. prof. 37861. José Nazareno Coelho, cart. filho,. cart:' prof:-40853.

'

'Wafdyr' de Oliveira Santos, prof. 35994, série 185.
_

' 'Octavio, Montenegro di
cart. prof. 69121.

.

Para Suplentes da', Dir<.:,' OlivHta, cart. prof. 1'1'8.

Para o Conselho Fiscal toria 'Fica aberto o prazo de cin-

Hcrnani Natalino Porto, Acy Cabral Teive, cart. co (fi) dias,' para o Ofereci-
cart. prof. 53204, série '58. prof: 1037, s�ti� '120,

' mentt> de impugnaçãó contra
Stelino W. 'Mont�negrô rte' ! Salim Migue1,i'car,t. prof. qualquer'dos êandidatos.

Oliveira, cad: prol: 5J56; ·s�·,' '55389. Florianópotls, ,'�9 de �al0
rie 56.

'" " .

"

Florehtin'O Carminàtti Ju- ,de 1959.
HE'lio KÉn:sten SUva, cart.· nior, cart. pro�. 22587. WÁLTER. PIAZZ'A --,. Se-

pró!. 21929.
,.

I. Para o' Conselho ,Fnscal cretário no exercíéio da Pre·

Para� 'Suplentes �. Canse" ; .IJcieionso Jilvenal' da· Si1: sidência. :;:_.__-_

�SIGNIFI'A(AO ,'R

\

L I R:4 :1 E N, I S (L U B E
ProgrIJIl ,t,de .tunllo

Dia 6 ,,_.' sábadio ,,_ SO'Ia�E DESF-ILE '\SIMO
NETTA'�, com- apresentação de
ailtênticos modêlos : europ'eus.'
'Instalação do, CLUBE DA LA
DY DO BRASIL, Secção de
Florianópolis. Reserva de M�
aas pelo. ·telefone 28ti.4.

Dia 20 - sábado - BAILE' DE S:.i,O JOÃO, às 2�
horas. Danç-& d� Quadrilha,
dirigida por-Nhê MedeiTo8; Ca-

.. ,",mente) na Roça :... Queimada
- Laranja - 'Pinhão - Ra
padura' _. Ameadoim .•Reserva
de Mesas a 200,00, na J oalhe
ria Muller.

Dia 28 .,- domingo - BAlLE INFANTO-JUVE
NIL DE SÃO PEDRO, às 16
horas. Pé-de-Moleque - La
ranja �. Amerldoim.

•

..

��==��-=�====�, i

t Ot:U 8 E RECR E A T I VO\"
6 DE 'c;J A N E I R O

ESCOLA:DE'A9RENDIIES'MARINHEIROS
, ,

,

DE SAlTA CAMRtD,
El'tarão abertas na Escola de Aprendize& Marinheiros

de Santa -Oatarína, em FlorianóPolis, as �scrições para o

próxvno eencurse de admissão, durlJn�-e operíodo de 1, a .aO
de íunno- do corrente ano.

'

( -

ESTREITO

,I, Progr:ama', do mês de Junho
I DIA 7 Domingo - ve>!)eral 'J;>ançante � Esco_

111& da' M�s ·Brotinho �iUbe 6 de' Janeiro do ano
de 1959· - Início...,.. 17 horas.

I I
1- I

, ,
com' dtversas supresas - Inicie;> - 22 horas.

I
t
I

DIA 13 - S'ábado - Boite dos NamorÍldós -

, O'epàrta'mentp de Administração
" ': E' O: I :," 1:': � A L('o -_. -_ -,

.-1/" .

l:ol'h o presente são convidadó� os 'abaixo .relaeíonadoa,
para dentro de 15 dias, a' con�n, des'ta;' data virém � Pai" ,

tariá de..ta Pl'efeiturá, prestar- éscl�reeim-entos, nos<,qua1s
são partes-Interessadas, ,

NUMERO NOME'. ASSUNTO
1.517/1959 - Juvàn Rocl1a - Con�t;<Ran9ho, dé "MadeJra
167 � 957 _ Cid Rocha Amaral, (Manoel"qeiáldo Gon

ves) � Habite-se
!..,ertifico outrossim, que' findo o ,prazo indieado, sem

que ::if. [am prestadas quaísquer informações por parte ,dos
. acíma convocados, serão os respectivos processos arquiva-
10s, .� vista do que dispõe o paragrafo único do artigo 44
da Lei nO 127, de 14 de' Julho de. 19�. ,

I;Lpartamento de Administração; .em 27 de Maio de
1959

.

Natércia: Lemos Müller
'\ -

"

Diretor.

'.

'p' A R fI I ( I P ,A ,ç �A" 'O'
FERNANDA, FERNANDO JUNIOR E FLAVIA partící

�am�-&o& parentes e amigos de seus pai" FERNANDO DE
SOUgA F, MARIA JULIETA, o nascímento de sua' irmã
zinha,FABIÓLA, ocorrido na Materhidade -dr, Carlos CO.l.'
rea.: 00. dia 24 de maio.

A 'l U G ,A -, S',E
Próp:rif!;{'pára Escritório com residência, pára Consul

tórío com. resl�Íicia, com 14 peçaF, uma casa, à Ru�Anlta
Gan};)aldi' n. '61.

'Í'!fltarma 'mesma":'

E•• Sanle�Anjo,daGuar. ' lida.'
:' "',

-A ,V"I S ·0:

PIA 21 - Domi�O' - Tarde in�an�Il' li "Cail_li_
'ra" úe�lcada- a- petizada com premias aos" que me-

T lhor Se- apresentarem _ Início - 15 horas,

DIA,,27 - Sábado - Grandiosa festa Junina -

QuadrUhas. chotes, valsas. etc.... - Haverá pi
I).hão: laranja, amendoim e quentão. etc. -:- ,

:� OBS.: Nesta testa para maior b�llha.-íltlsmo. ,P$_
dê_se :.traje -a caràter.
, ' �'

'g ln,,";;· . ,,,"""'"
.

,

OTA: 'Será Indispensável a apreseRtação-da car ,
�

.
.

telra social. bem como o talão do mês. /

parà as festas dos 'dl&s 13 ,e' 27 a$ mesas
"

, .

l
,'se acham a venda na Secretária do Clube.

,

-&fi -preço de CRJ- 100.00
(c

tj)(t.
35 ,EM' (jDA�,135

Som maiores' diVllgações aí vai fI1 signif1caçã� cla rá e- col!lvicente: suponhamos que alguem adquira'

uma me'rcador�, cujo p:reç� de venda 'é de cr$ 135:00 '

'

/

Pois bem, paga' �a é$â oS CR$ 135,00. N0 jI.$O do pagamento receberá um "coupon de presente"
, .,

d' prar em qualquer dos 3 estabêleelmentoscorrespondente a CR$.'35,OO. Com êste, coupon pO �a com,
.

'_

A .Modelar qualqu�r ob�'eto no valor do coupon. ou seja de CR$ 35,00,.'
,

.in comprar. suponhi.'mos êR$ L 500,00 r,eceberá um coupon de presente de Cr$ 350,�0. Si comprar.
CR$ 13, 500,OÓ? Receb�rá um coupon de presentes ,�o valor de CR$ 3.500,00. Com êsses coupons

colÚprará mercadorias :d� 'cr$ 350..00 no primeiro caso. ou na importância de CR$ 3.500.00 no ,se-

gundocaso,
.

,
E' na ver�ade a melhor. mais '1:,eal e Imediata d8.f·, bonlilca.qões e é ao �esmO' tempo um valioso pre

.seilt� ftu'e imp�dit:á ',�!i�ais"fictú:!:,e$queolda a come Dl'ol;B.ÇãO ,dO 35"° �nl�e�Sár1O �e A Modelar.

,', ExétnPlifiqusmos' 'fnêlhor"com' êstes art1f1os:
,

-

'
.

,
�

BONIFICAÇÃO PR�ÇO . R:&AL 'DA
,<� , cr:MPRA,
:;c: ÇR$

"

{9�0:ÔÓ .ÇR$
,

5,550,00.
GP.$: "3� 978.00' CR$ 11. 337;00

CP.$, (456,00, G,R$ '4.1:;!4.-O0

CR$. J..131.00 C� '3.2r�;OQ
CR$

.

8.029.00

CR$ 2.469.00,

ARTIGO

Br916L}ilTA GULLIVER; -

.
' CR$

-

7,500.00
M.6.Q,'llE COSTURÁ., VWORELLI CR$' 15.315.00
JI\;�ItELHO DE JANTAR CR$ 5,580,0,0

4�UIi)1FICADOR 'ÇR$ 4.350,00

ENC:�RADEIRA . CR$ lQ,íl50.00
''l'ERNQ '''WOLLENS''
MANTE
CASJ.:

ALUGA-SE
-

é� CAlA
• -.

�

• .;,<

ALUGA-st uma ,casa de

.ge, ,toda: m��i,' ê6iil tôdo
Maria- J;úlia.:Ji'r-anco n. 11.

dois pavimentos, com gara
confôrto, a' Rua Professôrlil>

l:atflr ri� ,,rilesma.

ALUGA�SE CASA EM COQUEIROS
Pl eço- Cr$ _3.500,00
.'lTatar pelo telefone 3794.

':Alug-.(1-��
Uma casa -éOm .

gacrag61l1,
quir.tal e oútras 'comodida
des. Ver e tratar a rua Arau
jo c FigueiredO-..... 5.
An lado� do Teatro Aiva�o

'

de CarValho,:

I EM ,SUAVES PRESTAÇÕES MENSAIS \
,

.��\�r'���r31' .'.

�J

/\.��\\', " /(5J.',.1' I

"'o
f

�
,

,

-,..

CONSULTE OS NOSSOS

-PREÇOS
Rua 'Jerônimo Coelbo, 1 _ 1.°

al)dar -.salas i.,J: lã - F,�� 316�

'RADN)_, 'GRRUJA",
DE: FltRtMtáPMI5

\

d -

.. d' d 1"-(OD u�oo .10 epen ente .. � .�, ';,'

unBlll:i
. aíÚtl�RféHiafr
(S.t1-ia,.
Onda {curta:

:/ ' "'.' '.-:-
Y. conta ,com .,tOI vantagens, '.
�a,su.,Mona�;

.

• Górantia �ontra qualquer
,defeito de fabricação I·

• facilidade em encantrar· peç�5
ariginois de reposição, 'Com
contrOl. :de -qualidade-Monai'k 1

(:R$,'1:t90.8!1 ..... A XJS:t'A o�.
CR$ i f 623�-' "::',�MENSAIS '

.

'i. �
. bV,�DEDORES

'

'" 'lllAOAZINE
-4

"

,
_-

;-__y.;.:".,..... •

'" ,It:i>, E;P C " E.
!::-� ,- ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.

EM E�TIU,JSlA CO_NcEDIDA AO �O$SO REPÓRT�Rt O JORNAliSTA'(Wiole OuNGÉR YJEIRA.RfYELA, faTiE OUJltOS ÁSSUNTOS, . SER ..

PENSAMENTO 'DA ENTIDADE �Ê (LA�S E INAUGUR�R A·'NOVA CABINE, DA IM·p'RENSA NO ESTÁiDIO'"DA RUA BOCAIUVA:NA' DATA: .<ANIVERI!>
�' -. ',' :" SÁ'RIA DA�·ASSo(IA.ÇÃ'O CRONISTA 'ÉSP'ORIIVA, D,Ê SANTA -CATARlttA.

.

.: '.�.�

_

-;- �ec�bi a,�iIlpa índíca- . de satisfação, , :pois aqueles 119
de DezembrO. de, 1958, '0

I
engrandecímento dã

ACESO-'I
guem em 'época 'oPOrtun�'l. o

<

Presidente da Associação sário, de fu�dáção. M�smi)
çao",I!�r�',Pf�:�fdi'l"l?�.destin�s ço!�gas-qu� �ufrag�rain �eu' fizeram na' certeza de que eu Quanto à minha gestão 'dei- Iniciou assim, sua entrevista dos Cronistas Eportivos' yJe que fique concluida antes
da nossa"entlda� com gran-', modesto nome nas eleições de iria trabalhar em pról do, xarei que os associados a juro com o rep.or�er D. Coiaeirô;' Santa -Catarina, 'S1:; Cláudio. desta 'data -esperaremes para

"';:;', ' ) Olin&er" . q:and9 .i�:tga�o jna.!:lguiá-la no aniversário
o

___________��..-.------·o'· como . rece erl!- a' In caça'), da ACESC.
-

J
•

para pres�dlr �s destinos Ai! -' DE ,QUEM PARTIU a

oEntidade de Classe. o' ldetp, das carteiras "Não No,..

�-,- A CABINE'DA ACESC, minai"?
quando da sua .ínauguraçâo. - Com, relação às eartet-

que n9í:ne levará? ';"

tas "Não '

Nominal", posso
- Posso assegurar. que, ês ., dizer. ao cÔlegá que a ideia

te assunto será ·objeto' de-és- -partãu de mim e' do' colega
'tudo

.

�r parte, da Diretoria. Ed�ai'd Bonãssis da'Silva. Fi-

.

.

.. Tãó logo seja êle debatido' e zeinos um regulamento e' a

(.am�@����,,�;E�t'aa��f'ªe��lenis. (Ad,ulto$)���]L:f: �i�,iE�;a:rá;1
.JC.INV.ILLE,,� -;::-'/NQ,'8,..:�p�",c'.",Na.o, hªimp.e�dimento a,qilel,�.as ',facilitando assim

,a··.;I';-"1 taf;la,.� p',or elímínatórías ,a'
. ao nosso Presidente si a As· poderão, quando assim o de-

Xl o d 13 14
.'. -' ,,' .

'd de.
',.

.' ,.'
','
'-=" .' t�ió o qual obdec:erá a9.s se- socíaçâo � 'Cronistas Esporo sejarem,. solicitar uma cal':

, .

m s uas ,e ,�e.r�,Te�o::, ��� J?:ga ,ar': e 1.!m cl�b� ,se sígnàeão ,dos : '�'Cabeças de :primeíra'derrota, e.serãe- em guintes preceitos: ,
. ' .

�lZado em nossa cida��,. p�;;. :l'I�!!ereya e�:, du:pla .com um Çh�ves".· melhor de três (3) séríe lon- . ,a) -ser feito em locài e. da.' ti�os de Santa .Catarina in- teira "Não nomínàl", afim

. quadra�. 'd� Tenis,ClúQe,',·:�a. companheiro, de o.ut�o clube'. 5 ':_:: Contagens de Pontos' gas. '

,

'

'
. . terv!rá.. no' l:;rÓ,dmó certame de entrar �.nos jogos reaüsa-

VI'S'to "O co
.

't ., ,.",,,.,,,,. "W'" ,'- cd' _,
' - ' .. ,- -

tà prévíamente. anuncillÀa "e da ci"dà'de�) '. "

.

,

.'

dós 'no estádio da Federa"ãJ
. '�"'" mpeona o �����lJ.�[·A. ��:,�r �a'p -po 'e�jI,o to�at pát- O .campeão e o-více campeão '", per'mitir-s"e-á intervalos dé cem a;pJ;e$ença .df��l· um .repre-, '

_- -.- .'
-:

. -�
- �

Adultos .de Dplas -

..:.·r.,e.!l,l".' ,te no 'campeonato ós J'o,g"-' de cada '"rova contríbuírão,
.'

.
" " '.

" C.la\l9iO"I.,()1,in�er,. sempre. Catarinense de' Futebol.
. �,.', "? '

.. '

li<
' 10 (dez.Lminutos-i'ápós a' ter- 'sentank d� cada. chibe

,
dis- ' ,'., , .

cujo certame obedecerá" c dores que não tenham' ,pei�. respectiva�ente, com.4 (IJ.UI.t" ceíra; série e tà.miiém 'a'� se'< Plltant'é,' ,; "

"cordial para conosco., adían-. '�Gostariamos de saber, o

seguínte regulamento: ,
manêncía de 90 noventa)- tro) iontos e 'dois' (2) on .. '

" . ,.,,". '0'
' "'"

" 0l! que:a ACESO não Inter-. :Seu ponto de vista c<?Il\ re-

1 T t
'

P '. p ... gun,da nara os Jogos de, du- : '�b) Obedecer às Regras dos 'vir,á no certame da cidade lacão aos -árbitros' si eles co .'-
-, i ulos . em disputa dias, devidamente conprova� tos P3,Fa o clu�� �u� 'dIspu:· 'pIai·�mln�nas e�misias.

'

:
. i '

' ,', '.
'.,

'-. ' '.

,-Campeonato Estadual A ..

I do,
na cidade onde tem ',' o ta e N d d'

<

"çabeças de Cha.-ves''....": ' <r que está se.est\ldànd�ndo· respondem ao nivet técnico
. r m.

_

o ca:;q e uma, .U-
.' ,8 "_;:; 'Drrianiza;í>ão e Dire . . ,

dultos de Dupla,'!! .. '

Disput'al'-1
Clube sua sede.' ,

..,. 1:>,.
, .

,10 - N�ero e data dos ,nas reuniões, de. Diretoria, é" .do futebol praticado em nos-

pIa sér formada poi jogado- çãó'A organização' do .

com-'
'. . r -'

. ,

s�ão igul;l!mente, os t·íttilo� b)
,

As taxas de - inscrição res de clubes qifeientes� me, peonato será confiada ao j�gos' - O numei�. de jogo� i que a Assoc�ação d?s '9rOIli1l " sa cidade.-.,. .

.

pot dupla e por equipes; (I obdecerão ll.. seguinte· tabe- tade dos pontos será compu-
.

Diretor técnico da FCT 'o
a! ser disputado diari��en� I tas ofer�ce1;'a �m trofeu para' ;� Os nossos árbitros 'cor-

, clube que dor intermédio 'de' la:' ,
',' .

" :depElnderá da quantidad, de o- Campeão da Cidade: resnondem perfeitamente ao
. ....

'�
tado para ,cada clube.. ..' qUal procederá'nó sorteio a' i.'

. - I
' -.

seus jogadores, obtiver .. o
..

' c.) Du,'n}a ,....,ascu.in'a', 'fem'i-.· •
. .' quadra$, d� disputant�s e d�·.' _: A CRôNICA ES�ORT( awa] hivel técnico dó fute,

,
.:.t" ••• .' 6- - Premias....,. Aós C�l�l"l desig.nação ,dos quadros d.,·

"

.•
'

. m1!.ior número de ,pontos, 's,e,'��iria e inixta ....;.; Cr$ , 70,00
-'

d 'd'"
. ..-

' provas; a' ordem�(!os-jogos se- VA da Capit9rl está oferecen boI praticado prêsenteínehte
,

1_
.

. 'peo.ea.{!. e ca aP.,rov,R �e.ra,w,�.n,.-. J,9,g,.O,s, . 'désign,an.,do uJll·árbl�· diA ""tt' O·
I
d

.

b t
., ,I ", '.

, •

rá�Qualificado, "Clube Cam- '(Seténta�'Cru".zeiros) por' jo-' f d
'

d Ih d
.. '.

.

.

.
.

ra marca, a pe o, ru· �� .• e- I
o a. co· er ura necessar...a ao em nossa 'cidade Evidenté'·

_.' ..

' en a uma ,me a a:,e _ve�'I' tro Ge�al para tod�s as pro", ..

i' di t ?
.

t
'

.

. peao", e o vencedor da pro:- gador, nas 'partidas em que nell","e de cunhO.ofieail 1;10,. v:a-s.
� .;,", ",..

'
.

"

Tál que detel1m n�ra a· e nosso ",espor e . ...,. pergun a- mente que ,lião perfeitos" as·

va será proclamadOo· .. "cani- se increverem •.
. hora. d.e call;\

,

jogo" sempre mos.,
,".

. sim como não o são os cha-
.

I' F.CT, a.os vice-campeão sei'1:·1
'

9,' - SOJ'.teios, e quadrOS de . ..

ü I C i
•

peã('''. ,"" :�:'"' 'd) não será dado inscri"ão 'f d d Ih d .' "
.

. cQm uma a,Iltecedência e -" reo qu.e a cronica es- .ma,dos grandes·juizes'4o ..
fll-

.
,. cpn, en o uma me a

..

a .e ,jogos .--Ds quadros ',de. jo� .'

'bar'
.

t· d' ·t
'2 '..;_' Local, data e hor� do aos clubes' filiados 'que não' t f di'

. no minimo uma. a.··.. I por lva . a ,nossa CIlPI aI 'es' 'tebol llr.aticado nos gral1des
, pra a cUl1ho o icial a FCT e 'gos' serão bàseados no ,sj)r'"

.

. .• I
t'

'

1" d b t
" .

campeonato _ (j campe,ona- remeterem; junto com ás ins- !\o· clube campeão, por pon-
.

. . .'11 - Perd�dor por aqsen- I •

a rea l�an o u�a co er ura çentros do pai�. O que .t�nh(l

'.to e!.tadual de duplas para crições uO]. chéque equiva- tos, será conferida' uma taça LÊiA EM NOSSA NOVA
cia (w. D.l .,- s�me�t�, ,po-,

a altu:8: dos aco�te-cimeJlto�' '�b�ervado)á no estád'io. "D...

,adultos, será realizado nos Jen'te ao valoi. total das ins- de Campeão de'�cunho.offciàl '
. derá ser dado perda.per all- espor�lvos que sao desenro· Adolfo I(onder'�, é que aI'

,

dia'!. 13. e .14 de Junpo, . tli:níÍ -eriçõ.es: ". ." .-. ".. da J!'cT, ; :, "'."
.EMBALAG'EM COMO sência, aó jOgãdor qu� ...• �� ..

,lados em noss� cidade. �e 'gu.hs torcedores vÍiô pata lá

início' as 14 horas,'nas quÍl,': e) não serã� realizadas as� - '1 _:_ Di'sputa das Provas, '- ..
'''SE, PREPARA UM BOM tiver compmr.eeid,o, à h'Õra (le- ·,fIlaib. não o fa,z � .porque al- no intuito 'de desmoralizar e'

qra" -=elo Tenis Clube Boa provas que' reu.nirem men"s

' ·CAFÉZITO· .'sig·nada· para' o, jogQ�' I· IIla� ,

gum 'p;ob,lerna a que .não me oferid�r, moralmente 'os nOil�
.

" u Todas as provas serão dispu·: '.

.

• '
.

,

Vista. da cidade de .Joinville. de 3. (três) duplas-.
. cálido perda -por aiit��cla; cabe

'

...rdel'ir, . po�s cabel'á. a sos árbitros. Desta maneira

A 3i -. I�scrdição e d1'axas
- f), cabe, ao dire1(o,r técnicO' CArA .�.... :A:LU.6A•.SE.

-1
" ���Ob��t·� iaÚie,Zra,dl·esrcgo�n,as'�t°a.--�:r·pe�� 'l�ao:upÇa�itaOs's e'rsepsoPrOtnsl'vaas'veeiSpr��� .ndãof·étéJ>boslsivel' 'Fd!Orgiiaf � )Ogl?'s

o nscrlçao' oS.joga ores de� da FCT, concomitantemente J
. '.

' .ar. I roo ,_ .... ,- �' 9,"-17,
. v- e,' u ,

o' e.m l' r nopo l.�,

verá,ser feita md�,:idualmen� com a Diretori.a"c:) dire�o!.de ,t',LUGA-SÊ uma"e�ãa d&'dó��.-paV-hnentos" com ga�a�. �_U!iiinCí�'"de:um ���,��,�spü.. �ra�,a$,�'�,��port�,:· �.;Nã.'9�.ai�d�d�.·de preSi-,_
te ,ou por 4nter�e�o '�O'S' clu..:� pensar, i,::,�c,,:,:J.çãt(�-e' '�.al-'� ,ge; tn&!á�, . �ª\Í,"]!o�.�tôdo _f. Cqílfôr:to, a' Rua Professora-'",��, !p,.z��d,;:o" º�l.; 'J���rjl'i" . ,:;;'�E?�MWA--SE NA .01· ,d�nt�,d:a�,Assoc�açao �os C�o ..

bes, d.evex:d� sJrl'��!lãm�ll��:iiúer j.õgattôi':9ê;;r�.l;efciií� MariaW �:tn�<P.,:,t.:t.�'�*�:;��'>�;.' '::�J1:�5�:eª:ce,pl�are�,��;���a-; D�,�h eS8.;i\BEsc .patroch ms���, :EsportlY(J� de Santa

d�' por OfICIO,. em qqe se' i�';. tér,io, !Jão,tenh,a a"né$eS$ádâ �,{:'àt, á lÍ).és�� .•. :'! .:} ;;�:��<; ir �t�r.a��In:�!e� a su� � �!"'�,�f' 'd!}lm clube de catarJ?a" :poded'a� app�t�x

d�quem claratI).ente I!-s parh- :e.ficl.êncla ,técnl'ca pltta' dis'
,,' ,"'- ,'. '. fê _- ,

.,.l�g.o, :�po,���,r o. Cl,!�eç" au •.fgr�,�; .,,�siao. � i�8)Ugll- uma f.qrmula ,capaz de soe1'-

das a que pretenqem, 'dispü", putar u"!pCampeonato. .:
sentE,l" 4lU�; faz�� Pa-F�� �Q� r�ç�o,�.(la;�ine, de I_mpren- . �er o _�osso futebol?

tarJ)s t�nis,tas ��e,.,ajé, 10. A' L ,U .. '6" A '.,jS E_' "jogªdOltes,.;assl!lar �2,:,s:�l!,la S!1' Q�e.�deo senhoh �r� r�"A unij!a que 'encCilntro

diae .antes da datá marcá, -4:"':" Classificação dos t<!.
'

e: entreg�r ao Arbitr():", Q,� sidente adiantar a l"eSpelto? para soerguer o futebol fia-

da p�ra .o7iniciQ�do Carppeo- histas Inscritos _ Ao remc-," P!óPti� 'para Escritório: com ,residência, para consul:, iãf.. , ,�
.. , <;: .' ;

- o que :posso 'adiantar" rlanopolitanos é a cónstruç�l)

nat<"�everão
. r,�mete-las à ter as inscrições" os clubes tório côm residêncía, com 14 peça�. uma casa, à Rua Anit� 'No eampeonat� ser�o oh·

.
1l1� ca�o Daltir Cordeiro, ,é �e mais estádios em

-

noss"-

�� "; Secretaria da Fef:i,eração Ça- devpm. classificar..os tenista;) ,Gluib21di n: 61.
'

s�rv.ad�, rigorosament�,.· 4S'. q�u.� o'assunto s��á debatldo ,cIdade Sem �sto, o esporte"
� ';,��. ,tarir.:ense�,de �enis.,"

-

'inscritos pela. 'ordem de fOt- Tratar na .mesma'., regl'�s apli�ad�s, n� ..�\11al.: e,_IIl t:utur� reunioes, pois so- .

�riricipalniente o futebol, não.

���:.;:, '. " .''''' '.

,. .',' ,

-m��)o !I'ecnico de Te�!� ,da me�t�.s. Diretoria ,�oderá pOdérá progredir. 'A faltá de
'

, :' o, X
",

'I) :8 ,:�
"

·z· '. q;��·of " deH'be,rar c,om resppito a vin- .�ai'l estad!o$ e .dever�s h-

•• ,c�' ", :...
" ! �:;;":";, " .. d,.al,9-� um clul;l.e do interior meritável.

" ,. , .. -

�:io;;'!l,
.

.

-

'.' "'-" " �, ',:';;J: �
•

'. " '�':', .� ��. q.�::�smó ,de--- outro Estado ; 4 convers7a se d,esenrolava .

�t::�t;;�,
.

D
,'. '," I

'
.'

. � ,- ,
" .

.'

':. I·' ,I '. ';�1 '

l1�-:-hi�" f�
. "��-ª:a; testa 'de 1nauguração animadissima, porem,/o Preso

1;jl��,' ': DZ' 'e' 8': ·�/·'2, X" :.' C'� I,'

..
';' "I·· I,u',me'<o:�'a'U' '3-':;�� ", ,� tfJ_'» •.,;,'-"��t��st:���iu·���'��z�mos uma �i�e��n:te�C:Ss�aS��;�!��

i�:\1.��r' . ,.�I •• ....
,

.'

"

.

... I�: :�; ;

["-
.'

' .

. ": .

'
.

I
'pausa paresaborearmos um havia:m programádo assistil'

�;','::-�, : Pela terceirl;l, v�,z defronta�, '

-

'I'cjunt�, 'da eq_�ipe dq�;: .:Ciu\i.e' G��E)r��!s :�e estar co� a ;
,"

.

,�,
'.,' C�feziriho' gue,� se'nhora'Olin·' o filmé ·."Wikings", os con·

b ;��ttfram-se o� en��a:flstas <lo;Do-.. I AS PARTIDAS
.

Doze foi· notável. No, primei,,:, :rp��W�:��.!� decidida,.a �ell '
.

.
..;

, t\·. ger no� ofer;eceu e, instán- qulstaQores, e nós. resolver-

ri��;} ze de i\�osto."� da Clube de.
.

I ro tabuleiro Élio impJ;esslo,->, fa�p�. ,)'�'aC ,seg\lpda partld:l A pior colocaçao :Ao,. . Bra- t.es_ maIS tarde, ,p,erguntal,llos mos entao, éncerrar/ nossll

t:�:i[lt.xadrez de Bl.l}JXl�I\au, levall":. A.pr1tneir� roqada foi rea· nou profundamente p�la.:se'� .�-esforr�u-s,e }ta 'derro&'a �iLn.?CaJ;Opep'nat0.J�u,l�Aple- 'quá�do f�cara �?J�cl�idâ a 'entrevista, perguntando-lhe
��,:\rr do o "Veteranpj!,amelhor por ,hzada no Hotel Rex, jogan· gurança como condUZIU ,as ,eolll, uma ,vitoria eonvincen- ,llicano de Fu�ebol, ve�ifi�ou- Cabme, la no e&tadlo "Dr. se a ,Associaxão dos .oro

f.:J;/, 8 l/2 'a 3 l/�.é Q"que atesta "do' o Clube Doze com .iS' duas' . partidas dtSP\ltgldas te;' Lisbôa" na primeir'a, 'ra'- s� .no ano .de �923. em>Mon- .
Adolfo Konderl' e ó'Presideú� nistos. Ésportivos de, Santa

�f��� a superio�i�a'<!ê ,�os "mes.- braheas. O resultado das pat- contra o granae Schead; ;]�'. dada· y�nêêu :r�edeil'os.' com tev.i(:iéu:}O lugar" i�?�: t�ea' .·te 'éláUd�O OlJn�êr, aceJlden � 'Catarina, em seus .dias, des-

I : ".1, tres" da llh�.. : As partidas: ,tidas foi de 4 pontos por- 2: sé Paulo '.Oarcil,\, o camp:eao:' .l'ela�i�a. trB:pq1,11l1dade,:.tendo derrotas e ne�huma }1tpria•.do um CIgarro deu uma ba" frutava!ie 'boa situação� Fi- ,

, •

foram realizacras"P? .Re:l(:'H'l- po��ós favorável ao Doze-de c,U:adfnO, n�.pril!leira

part!:IPerdid�
a segun�a partidn Ó.quadrco b�as1leir�·:'!Oi."êa-, J!?-t:adá e',resP9.n��u:,.. ·nalizando êle acrec.éntou:

'

tel e n� Olup�,.A�erIca, ten- AgostQ. Os encontros �oram da, apezar, de ter a quaUda- nu9" fmal dramatico; ,por .:;e:, Nelson, Penafor�e.fe .A�é.. ;
-, Poss� adIantar que é _::.: Posso adiantar 'ao prd-'

do os nossos1.;;�o?�eguido ,4' 'os'seguintes: ,
de não�lõgrou vencer à eu· fim, Santos, deixoua vit,ória mão;'Nica"Ntsi-eSQ4,â; ;P�s- pe,p�l\�nto. da Ditetoria da -zaclo éronistà que a situaçá'J·

pontos na prlineltª, r9�ad� ::, Balstaed1l'l ,x Scheád 0'.:- , gannps&. defE!nsiva feita p�r escapar na primeira partid9. coa!, Z�zé;�/NUQ, - Sêixas e A:Q-'l1!SC. lna\lillrar
'

a ..cabin� administrativa e· financeira

.contra � _dosõl\lm�Il,a.'l!ei;!:s,�'t, !',,,Garc{a ,i(2": x' K1ft4ei... Kinderr;nam;i, :iéIid'ri, ª <��t'l � por ex��so de confiança, pois, Amaro.',' ...., 'o,j;t:1.a 24 �'A,l,dpo, qU,and� da ACESC é das melhores.'
.

A delegação d�:"���'t-�P�<?�.' Jix�nn.iJ/2 • ;
_ ",

'

�a" emp!\ia��. ·�Q.re�; n,a,' se-·,:H.artInàlJ�,: .seu :ad'Versário, i." . ;:-x:.:x-, x� , '

a' hósS� ehtf4ád� estará �fj:, l'Jo que se refere à' situaç�:l
posta dos segulnté�".:.e).�lIl�n:, '1 ,_ ,� ," ;',. "�, ..

'

..
'

_ gunda;�pattlda, º,�rcia""cem Ioga' no ,.mIclo p�deu uIXla O Campeon�to J:lQLsllelw, memor�ndo mais. uql aniver-' administrativa venho con-

tos:·ÉlioBalstaed't,Jos�p.Íi;1i':" ,1Ubeiról.xiS{}hpsiand·0·'-, aSd>.!;etas·iogo'após"'os"la"'l<·peça e éonseguiu empatar'de'Futebol nasceu após à
,j, . . '., tando com a decidida 'cair.-

� lo �aTcia, ,Dr, João Ribei!p,,; :'�sõhei�i O x�G�y,err· .

�

ces (ie'·:ab'ert��ÍÍ'•.YiStunibrOu pior uní,cheqpe perpétuo"que �xPt!rienci� feita �ôm o' tOr,:, I. báràcão dos 'meus colegas de

��f��� Sylvio Ney Soncini, Laércb:: :1: Lisboa r x Càssi� 'Medei:-, umã 'linh!t..de' ganho, re�t:rF Ari'poderia ter eyita�� fà, neir de seleções/. em ,;��22,
.

··D�r('t·oria. S�m êssé apôio na.-

f:��";,<Lis.bi!a e Ary Cesário dos1l'fQs O"
' . _'

.

gipd�.::: o . avatfço�de ul!l peão ei)mente. Na 'Segu:l)da parti- parã festejarmos,. n9\,f'!:t,eb�1; da poderia realiZar em bene-'

r 1;, santos. . � equipe do 9t1;lbn '
,� ..

atraza!1t:1. � 'OoncenfÍ'�� o. <;la Santos não' brinéou no ô ano dó Centeriá,r,io; ',afjm fíci" _ da nossa"' entidade.

de ,''Xadre_�)le Blumen�u;),es, Sànt9s iY;,2.X H��tm.a�n ,�J2:' pontEl�ci�l..td�: fôrç'�S-,. s��>:l �erviço e.lo,grOU .úma vitõrift �� C.B.D
.. escolher, lri;ais ,�ar- Quanto à s�tuaç_ão financei-

tav�. as�lm constituida. De- . A segunda,. r04ad� foi rea- aquele' 'p.eao, GarCIa, eons(�- segura sobre o seu adversá.. de, os elementQs que irl�m. ra possuimos um saldO ra-

m�trio Schaed,. Alfred Kin· H�ada no .c��f\!:Améri:Õ�; no' 'guiu uma' pÓsrç�o superior; o�
.

�io. compor a sele9ão, .b��s.Ue!:a. zoa·vel'depositado em um dÓI!

derlDann, , Curt ,Scho�land; dla_seguinte," Ilom�go,
.

31 que'.J?�rmitou, com seg�ran' ,
. '" .. para oGamp.eonato:S�l-A:�\!- estabelecimentos bancáriO!;

H!1pert Geyer, Cassio Mede]- último, apresentan'dô�; agól'a ça:, .faZ'er uma simplifi(\açào,
.

)'ica:p.o,· .q.ue ·se efétüou : '.'l0 . ,,;_' _ ..�.,.,. =-- da .nessa�'Cápital:
,tos elIeinz Hartmann, que os blumenauenses',tónCas'pa�' em

J

cujo final, as brancas e,<;';'
" . .,. Jl.io '

'
� -no ' - .. ,. .-.,..,'

,c<;!�põem uma' oas fortes ças brâncas. contr�f.i��ao.!' ..·.t��am perdidas, o que"rea!- Discursatam ,o Dr:-.Joã'l -x·X x-,'
.

'-'(LU'BEl 'NjIUTK'O • R"I.·I'HU-r.I�O·
��ll:lpe_s do nos�o Estado, mas expectativa de que ,êles, ÇOlJ:' mente aconteceu com a desi- Ribf'i'r.o e Cásió Medeiros, o A equipe que. d�u 'ao ª,ra: ,A. A\. I:L

que, nao, poderIam levar, rli':- seguiriam _. uma· contagênl' tência de Kindermann ai.. prirn�iro agradeclndo a_ hos- 8il o primeir.o titulo de êâm- '. ·�SEMBr.ruA GER�L _próceder,,:se a eleição da Di'

v�p,cidà ,uma representaçao mais favarável, ci"resür�â:do' gum; lances' depois,' João' Ri- pitalidade' 'especial ,que foi peão sul-aDíerrc�:rio de fut�,
'

ORDINA:tf,IA. retoriá e do Conselho fiscal'
ô�de' estrelava, brilhante- apresentou 4 1/2 pontos para beiro, vice-campeão do Es'- dispensada ª".equipe dO,Doze -boI; em 1919,' esta�a�c�nsti-: para o período de lHh59 a

�ente, ; É!iÓ
. B�lstaedt: (;.� o D'oze e somente 1. 1/� pam tad" veIice'l\ na prim,eira ro-, ,e o segundQ agradecendÓ' 9. tuida por Marcos; Píndáro e De. acôrdo- com o artigo fl-6-81. :',;

..

;;

quem o pr0l>rlo Demetrio I Bl?menau. dada e empatou na: segunda., visita dos fiorianópol1tànos, Bianco; Fortes, Ainii'ear e' 37, § l°, do Estatuto dêste Ainda, em consonância cOJll

�cbad teceu largos, elegios onde Schosland mostrou s�-: tenco na ocasião mostrado I Sergio; 'MUtón, NéeG, Frle.. Clube, convido os senhores o arti}Fo 39, do Estatuto, �l

dizendo mesmo
- não·. haver, .

As partidas apresentaram um grande enxadrista, -por- intel'êsse em retribuir a visita denreich, Heitor e' lrn�ldo: associaqos,para' co*,"parece· não houver numero leg�1
:�p...momentQ, advers�rio p�ra os .lIegUintes resultados: quanto, conseguiu iuiutraÜ- vindo aos salões do Doze d\" sendo esse último o �apjtã:ãó .tem à reunião de assembléia para.� realização em 1&. cOIl-

o N0SSO representante. Sa. Scread O x );3alstaedt 1 zar o violento jÔgo' do nos3o AgôEtO para uma esperada' '(h e�uipe, Domingo rpró.iclm,) geral ordinãI:ia,'a ré�li�ar-se vocação, a assembléia geral·

�l;1tando ainda e&tar a equi,-, Kindermann O x Garcia í 'representante, "0 'qual; deppis' revanclle, Aliás, com tal re-:- t.:dos eles'.e mais" Men�zes. e.m nossa séde social, às 1.5 funclonaraá com qualquer

,�)'(:lo Olube DOZ� coxx: o c�n-I
Schosland 1/2 x .Ribéiro 1/2 de .�star �óm li partida,estra- sultado, ",observamos não OalO e :a;aroldo qÚ'e;�,tâmbém' horas, do dia 6 dé'. junho .numero de sócios, em· 2&,.con-

lr�c do c�mpeao cltadmo, Geyer O � SQncmi 1 .. � itêgi(!amente itife'riol", Ç!onse- proceder a reclamação da Li� eJuaram no "primeiro' , jogo, corrente· (!!I�bado), afim de vocação, às 16 horas;-no znes-

.

sé Pauto darei,a, e do yic{�- �Cássio , Mede�ros 1 x Lis- 'guiu, {lOIn'·manobras ,táticas ga de' Xadrez. de BÍumenall epm exceção de Bi�nco, Ml- mo�dÍa"e local. ".

!wpeao estadual Di:' .. 'João I
bôa O . ,', ..

.

,no ftànéo dei rel, 19üàlar' 'as por ocasião da visita da �qui- )m e Haroldo qU:e� já fálecé- P E ,R S I A N A $".
_jbeiro, seguidOS �r' énxa:--

j'
,

.

ações, sem contudo lograr a; pe do paraiÍa qu'e, aQui mediu rurr., deverão' comemorar o .

t,àS de real mente .COfll Hartmann O x Santos 1 segunda vi.ttlriQ" dividindo o fôrças com 'os enXadrlst�s 40Q aniversário :4a;1iensac�o-
'iui, Lisbôa e Santos, os ponto cQm o ,repr.esentante dO.:'DQzet: p.orJJ)1��t9, ti 'res1:11-. lIal conquista, rettriido,s num

.

a ,P9tl;", ' ;;.bl)il1l�nà.ueílse.;. SO:tlcini pex;, a 3 1/2 não <;,Jnoço no Clube' 'dá Pesca.

;
, �T J

.

'

·,f�:,l1��1�,a. pà:i�4\'

O''·
.

'

, .

.

,

.,'.,
,

Florianópolis, 1q de

de. 1959;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'1

SNOW E SOIRfE APRESfllTANDO-oRQUESlRA ESPETA(Um-;(I5IIRÔ DE- -lEYJlHA malar Orqu�lra do mundo no _genero, -·

Diretor �:. I PIO -'TORREt-llLAS ,.,.... fan1ores::' ALBERro -�DEL'�HIONIf ., 101t·M..MADIID .14,�No� pr_lores' IaciD�Q mulpPJos
,

, insllUmenl�� -,' � s s'o -cta do! .resem, desde' já sua .sa 11-_rI'. '

' .

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

A concessão de presentes a

OS 3 EST4Bci,!:(IM:l!u"OS I MOO!:. IR 'I
gou a sens:acionalizar 'a opl--' tence: durátite êste período,

:todOS os que comprarem, du- II;U 1dIj.. UM níão publica -e--é o assunto á freguezia. nem "IE APRENDl71:tHAR1UlWD8f· �:�t�:S3!! d���v��:;:�r��o ';Estão concedendo .esentes ná pro- .����:dO -em todas as pales- asD:�:�:::::�e: ��e�lm�� VI:!-'. ',�� e.

. mt.íQí( _,

fói' limitada apenas ao esta-
tia para com A Modelar ía.

.

IE SAIIAtlU._'ijelecimento de modas, A Mo- 'po'
.

r-ça-o de' -Cr$ ]'f,88 em cada� Práticamente, pode-se di·' maís-reram tão expontaneías' ,-

'it � - l!:fiarão abertas na Escola' de �prend1zes l\!arinhelrosdelfl,r, conforme,mu os pen-
,zer que os 3 estabelecimentos e tão intensas como no mo-

,

.sava�.
.

.' ..

'

,

-

(.mp�a de (r$ '1 '5,M. _' � Modelar, abriram mão, du- menta. Q, grande publico de !:!anta Catarina, em Flori,anqpoU�,..J.\$ 1n�rtç�e�' �ra .o

.' �, ,UV rante 35 dias, de todo e qual- compreende e, julga com 'o próximo concurso de admissão, durante o perÍQd9 -;ele, l·,a 30
.Tratando-se de u�� expon- i,teS I'!a base de. Cr$ 3�,00 em . Tão importante e tão precío quer resultado. O lucro per- coração as vantagens que d(f de jtmho, dó corrente ano.' .'

"

tânea (e .cem po: cento sín- cada compra de. Cr$ 135,00.1 sa esta concessão que cae-
.

coração lhe. são oferecidas.
cera) manifestaçao de gratl- -

.

-�----_:_----'---�"""'-"';;"_---�""--'=;-:t�--:--,.._---
· dão ao publico pelo apõío e

preferência recebida
_

duran

te. êsses 35 anos, nao serta
'.' justo. excluír da.magnifi<$
conr-essão os fregueses do e�
tabelecimentos

. de móveis,
colchões Divino, tapeça-

»
:

ria, etc, ou a freguezia ®

"Caçulinha" de A Modelar, nu
· 'seja, o estabelecimento d�
: radio eletrolas, alta fidel1dfL

de, enceradeiras, liquUific�
dor€s, porcelanas, cristais,

..

maquinas 'de costura VigA
rêm, bicicletas, fogões etc,
'etc, etc..
: . Tornou-se 'assim preclo'ia

, :. 'para os interesses da PQPul�·
·

ção a bonificação de presen· ,

... : �

/
__ .;_i

� .;;,_ ��

,:·,·,.;M'AGA�lNE
"' ,

lta('Clf�

"

,.

�.I

. .-...----

, "<''r

"1\ luqrl-:se' �.�.. - � <
:

.

ALUGA-SE uma -resídên ,

eía na- rüà Ma-rechal Gui-.(
:,lh�rme -si (Em frente ao

, GrlÍ_po Lauro �uller) Ti.li�ar}
'. no iocal eu pelo tone 2248

..... ,"

.-

) .'

..
,(1

Dl" ordem do senhor, ,P},e-·
feito torno públícc � que � ó.��
abaixo relacionado - de'lerii·
eompaseeer xa J;)ii:etór1a: -rdar

; '-Faienda,'tlêsta!Prefeitw:��mo' : �
'. :l"!i:a:z6: de; 10 dia-s a �O:Q.tal"(ir�:
" pubU�ção, .para�r�tal'em ;de,
. I,assuntos de .. 'seus .. intierês�.j

Baneo enetLPopuÍàr >A.ltrl�,
-� eola: rÓ,

'

...
·

. �€ck e Witthi�l�k
.'. :1BeÍli J.ulio na" Gama .

.

'.

Brandão e Cia.
, ...

,

,

-

:. <4 �

Aproveite ... "Aproveite.:. :Apl,tí)veitJ. � .

'est.tl nltln-Um,en-t,,} 'o'f.erto:

Braz. .Limonge
Café Primor

'.,

Oamaga Bõc. 'E:' 'Maq. -Ag):.'
.

Ltda.

earíon; e Irmãos
. o

Carlos Augustó Alpersted�'� .

-, ..

Carlos Brasll '
, . :', "

.
Catlos;�Gal1uf
Casa 'I,iauda�s' ,

Casa' Fernando Ltdà. ..:
Casa .de Saúde S. Sebas-

tião'
Celeste Peres de Sousa

Celso Fur,tado e Ci�.
Çia Boa Vista 'de Seguros

. Cia La;ninadorã
.

oatart-

nen!lE: ... '
.. :,} _''', _, ,', ....

·.Clã."de Seguros'Minas Bra-: �'\.
'

811 '.-;, �

_., .. ,

éíàáÚ� lNa""zâ-r1()- ' .,,�

O:Lro Santos '

,

Claudio Olavo da Ca.m.p6Ji-
J Comercial vetagro Ltda .

..,l'·,�Çpnéltil Cons. Cirtt LicIá.
.) 'Coilst'rutora .C1vi�as Ltda..·

Clmstrutora Com. Ind. de.

Maqelras
: �9nstrutora :M:urlcl-x.tda.
Ct:nsttutora . Seta Útda. .

poop. de C. Of: p.raç�s F.,
� Patina 1.qp·es 'Regis

_ :'Ponfecçóes 'Tania f:ttda.
,

.

'Confeitarià 'Bar Elite
ConsorciO De Economicq .

S. A ,.
"

.' '

em COdil rcup r \I.e·�Jd,a
UMA eh gantí .sima

calça' cnii�tMtN,idj sm f�n'$sima Casimi;à,
110 valor de lo. $ ·1.1 OO.$B

4,

,t ••

Istã no fim ... .está .por poucos
>

dias esta fabulosa oferta

MAGAZINE HOEPCKE .:_

IMPERIAL-EXTRA. Garanto sua

,elaQâncla comprando a melhor

rOllpa do Brasil:_ pelo me�or

pr.eço de Santa Catarina:

IMPERIAL-EXTRA. Venha v,ê-Ia,
venha àdm.�ror· sua ...LegânciQ
numa roupa IMPERIAL-EXTRA.

"

:. "

,
.

.... I

.

", IMPIRIAL4XNlA"·•.�lho ...1
."

•
• -

,>
- ','

� 36-��,,� 'di�..,.&·"
! .-.

.

.�)

• Maij;"d.:·40.pcídr��xc_lúaiWl;
.

:,
. .... -

� -..,.

" .;. :hc;d.,i.,� :m�is'�CfI�G ·gualicla·.J�
,;;;!'" �)<'. ����Ho.

'"

.,_".,tpib
, ,

"\ RIICI Felipe S chmidt - SantG .
CCÜClrilKl

'. /

���������������

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Cria�o x,
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.

Distrito de Varleão
�e Fac�iDal dos Gu·edes· Orlan'iJo Bêrtoli: Crítica-falta .de, planejamento para estradas e

'energia _.Estivalet: Pede, info»mes sôbre pagamento em' 58 das
·quotas do artigo 20

...:-. Antonio Almeida: .Ligaçâo de Càpinzal
a .Jo�ç'a�a e Concórdia -:- '139, agrieulterea poderiam atender o
'. �' _

.

�s, afirmae sr. Ademar Ghisi ...
o deputiLdo Orlan4o Bertoll, 'na . .teto é' encaminhado à 'comlssão preenchidos, de vêz que no

sessão de 28 do �rrent-';- pronUll- l'espectlva. .... menta apenas "um leciona, O
etou da �ribuna da, A�aembl�� ORLANDO J;lERTOL!: CONllO- Sebastião Neve!!, 'em lWarte,,-

,

Legislativa substanciosa Clr.�.ão L&NCIAS 'A F.AMíLIA D.O _V:E- -nlfes�a que está prClvlde
examinando, COJD rafa elescor.Unlá. BEADOR FELIX SCHLATER régulaii�aç,ão ao tuncionaD;le'
o problema da energia elétl'lc�..

e (). deputado Orlando BértÓl1; re. daq-qele estlLbeléélmento de ens!'
de estradas ,.em SlIJ).ta Cat.rlna, .r quer a inscrição, na ata, dali trá.' PROJETOS DE LEt ÉM T-It

2•· COO'gres'5'O 8rasl-lel-ro de" d�:f�:U��:�e�a:::::':orn��:="::I������O��O:':�:� �:��e.P:: Tr�it��:�T!�Ã�asa, os
,

'eojl. no setOr lia energia elétrl�l!!; Rio do Sul, do vereador udenlsta gulntsa PtPJetos de lei: n.o 77/'
"

. .

-,

.'

para que
-,
o ,govêrno possa ,a�!!}l. Fetlx Schlater, ,e�u�a,dO quan. lixando dfárlal! ao corregedor'

M d
..

M·I·t
taro o potencial que, em Santa Ca•. do procura,va !Lpartar' uDià briga, Justiça, ,Aprovado, va1 à Comllí8i1Z

e· ICIOa I I ar
tarma, é de 48,000 kw. Disse o ar, 08 sr" SebastiãO Nllves «t' Waltêr de LeIS,

'

.

.
_

"

Orlando . Bertoll . que êsse fn�(c,- Roussenq emprestam a soÍ1darle- � l'rlmelra dls.cuSSãO do oficl�
.

era muito baixo. prejUdlc�ci0 o dade das bancad!Ls udenlsta � pe-' ,ia Câmat:a de Cqncórdla. qrianct

, •
.

' -.. desenvolvimento da economia. ca.. teblsta respectivamente; di t it d . V j- A

Realiza�.se-a em, , Por�o
I odóntologi�. As. inscrições e, Albérto Bins 612, em Porto tarlnense. crltleand..ó' a demora�' '.; ",' "" " ,o s r o: e are �o... prov

Alegre. '
RlO Grande

•...
do -s.n. apresen�a!(ao de trabalhos de Ale!lre",R.ío Grande do SUl' construção ela u$ina ele Canoas, A-GiN,CIA.,llE. Ç0I!REIOS E CO.' ;,em, primeira discUssao, .

de 24 a 31 de a�osto, o 2(1 temas !lvres' para medícos, onde serão prestados todas sendo. pois. IndiSpensável provl-
LETORIA' FEDERAL EM HER. . �- pr�jeto n,o 92/59,

•

Congress,? :Brasllel-ro de Me- larmace!1ticos, e, dentistas os escla·reci�entos aos ínte- 'dências no sentido de problema"ct. VAL
_ D'OEST,E _ i\Ux!l�o _ a, Fa:culd�de �e Ciencl�

dicina MIlitar, 'par,�:' tra.ta..: civis es�ao abertas à rua. R,) ressados.·
.

j tão magna importância sejlL reil�l':' O sr., Agostl�ho Mignone �e_ scono�lca�, de Sant� .

'Oa_tar!�a;
de assuntos, de, alta re�evan� drigo, SIlva 30 _ 10 andar, ..id�. não tlcando a '''mofar na. quer telegrama ao Ministro da' �ISC�SS�9 unlca, �alarl!om os ,Ill't

cia, de medIcina, farmacia (I no RlO de Janeiro e na Av, P' d' D (I gllovetas". O representante .�,� Viação e ap,Mlnlstro da pla!!:enda. o;ebasttao Neves,.oe Ivo Silveira;

ascoa O ••• dista do Val;do.Itajaí en!onou � fim de que seja...crlada em Her-
. �.projeto n.o �7/59 -AUt�'f;

.

'.,Dl
"��J vaI d'Oeste uma agência dos- Cor za IIobettura ele crédito especl"l �

o fato do govêrno ló encontra'!'.
-

-
.

"
.

_

'. .

•

' �� �eloB e Telégrafos e Coletoria Fe ra pagamento de divl,l1as de e'le

sol�çoes d� emergencla� refl·r1n::� dera1. Apoiam 08 srs Ivo Sllvelr; líclos findos,
.

;,(provado com'
((o.se à ,'necessidade da ligação de

.

d
_. ".�' .. � 2 José .WlIoldomlro da Silva em

�menda o deputado Eatlvalet PL.
Brusque e Vtda�Ramoe c9m a IIIR:. nODle das respectivas bancada.. t,es, foi' �ncamlnhadll à ComtsSãiJ
li9. Tais- munlClplos, �e o Esta._do '.

.,
. 1e Reação de Leis'

.S8 dispusesse a constrUIr- o trêcho' OSNY REGIS. PROVIDiNCIAS .

.
'•.

que entrosa a' ligaçãO -com â r"" PA·R� FUNCIgNAMENTO DE � projeto n,o 6J/59 � De au�

terld ..... rodo�a·�ederal;_ ter.i�· � CURSO N�RMA1. REGIONAL Gorla do deput�o W��er GOD;le.:
escoadoUl'O de gr"nde' Importâncl.. ' EM:, LAJES ilmdo .0. nome _de Leoberto Lelit

a qU& .II&; refletiria lDiédljl.taDiént& O eleput�o, Osny Regi. req1l;er l.O- (orum de Tijucas, ;\provado elD

,no pJ:.ogresso··-daqUelas.'prOgl'e�18tlí.a· envio de ·telegrama ao governador prlmei!'1l diSCUSSão;
localidades. O orador, 'na OC�I&R' :0. Estado para que, envide esfor. .� pró}eto n.o 37/59 � De ati.

também "Ie 'eteve: Jll' .al)láUle ela ,?S junto ao Minlsterio da. E,duca.. i0:ta do deputado W!,Ilter Rou,t.

situaçãO do sistema rodoviár1.9 "ç..,.
qao, n� se.ntldo ,do funclonam.e�to" jen;q. crl� a .comarca de Trombu.

tarlnense. ,tecelido considerações
<10 mlnlmo laJ?�, d�, tempo; elo ao Centrl1-1, JUlrQvado.

.

sôbre, o �tuçlo atua.! elaa rc:idóvlas, Curso Normal: Reglol!_a! do Colé-' � PrOjeto n.o 196/58 - Alter,

'.
'

.•�... glo yldal_RamOB, de Lajes. API'''''- o art, 53-�a Lei,n,o 198, de 18/12/
ESTIVAJ,ET: INFORMAÇ.oES ,�do. " .. 54,· Apro'lado. e, encamlnh�o à

SOBRE. eAGAMENTO DE 4Ü.o-.
.tNTONIO ALM

..

EIDA: LIGAÇÃO I Comissão de Redação' dé Leis,

TAS· DO ARTIGO 20:' DE C�I�,UL.E JOAÇABA' E
-

.

FLÃSHES
.'A h�r� do .Expedle<n�j! da s',s.

. '.

C,ÓNtóRriI� ." _; O ,deputado -MapoeI' de Me-

S�Q de 27 elt. ml'IQ p,p" 'j)�PO\l _ O sr. Antoruo Almeida r�quer nezes referiu-se a problemas do
J. trlblma_ o lider di) PSD, que t,.' ,�el!lgra.m,�· c!_a ',�asa ao governador Estrelto. not,a4amente

-

"ôbre ..

Que Deus os abe�çõe e nu. I)!lu;long� cQllsideraçQe� ��b�, o do Estado. encarece_ndo a neceslli_ ;tueÍltãoAp� eXgOt08;
,

mine' nos seus. deveres d,e, p�gamentQ , dilo-. quota, do art!go .,�'o dade. dJiL contlnulIÇaQ;,' II ct;lnclusão - O
.

sr. Ademar Ghlai vol�� ..

suas altas, dignaS- '_" hones...· da cona�itWQ.lQ Fe$i�r�!; ao.".'it� d!, conli�rúçã��da est_r,&da que liga' falai' na ',atua�ão das patrulhas
')08 e racionais métodos de cultivo tas 'funções, nlclplQ.s elo. f;s�o, Eacla,receU o a cidade de Capinzal ii r,oelovla mecaÍllzll-d�, lendo documento lIà

alí existentes, ,

lir" ElitlVII,let, ,Plres que, eláS «üõt� iúe demand� a' ,Jo&Çaba e ,con'.\ repàl'tlçã_o: co�petente. do
-

Est�Q.

Ao enc.errar a'.sua,,_,'brllhante MADEIRAS PARA' ..�.
devldaa �o ",exercíCiO ele: l�.{jS. o· córdlP;, há. IilUito paral1z!'da. A es.,. e que prestou" assi,s'tência a 799

conferência. que fol delirantemen. CO
-'" govêl;ll,0 do E.,J;&4o cl.ev," a!nd&:\�. trada em questão passa pela loca. ...grlcultores, ÃparieádQ \ pelo sr,

te aplaudida. o',dr. Geraldo Ma-
'. NSTRlJCJlc.O, _.. IJlttnlçip10S ,.s '1m�rtâli:Cla �-'Cr$ l�e de 7 de Setembro., em C�' ivo S�íveita. Sôbre o número dtDíI_

chado ,têz"umª,'autênticp, proiis.. I,RM Á OS .BHííNcOURT 86,899,033,4(}, :OlMe o Qr&<\or que I,>ln�"l. e represeJ;lta ponderjÍvel ta- lUto de ·atendlf;loa. áflrmou o ora

'ão' de té, nos'" dêstinos do"BrllSil

I
C Á.� -·8.A t}AlI Ó� , > O 'H 'IUl .!l govêr�9 !ieu; ...1\'��ri-08. .\1II,!!1iPlc;r" tôr.'JC�nôm.ICO' eJ:il zoÍia, .essencial- 10r ·que· blll"tll.va aquelé total P&l:;

Rural., cujos �aminh'às"·;stãO, ine':: A�I·IGO o I PIi'.f!TO' DAMt' ....4f ��ant�ept9s,po'1:çollj;,a:;d&'.,g-q��a men�� '�,íC?I�.. \\ �::
'

, .... '

�liment� todo' o pais", Reteriu-

gavelmen:te,' se,ndo decisivamente dey�da em
..
l:958,' mai .oDÍéDt, a IYQ" .8lLVEIRA: _FAIiTA' DE se. ainda; o Br: Ademar Ghlal III

traçados' pelll Extensão Rt:ir�,' '. .. o, lÍlu�lciplo. ", ;1�i��âJÍ.�t&"4� Gr, pkf))::ESSÓRES NO" n. -'E. A[;Tt�' imta.líClO' dd cronIsta �lr.o Mor"t"

_:__ _:_..:... J-�--.::....----------..,f,o---- tei�o�"'flden�a!,�:, '1 \;.,,/. �O·:·JlLt)k�!, DE' ANITAPO�� ao�que<ô Br;�'M.anoel 'de Menezes

V:1CE-L1UE. DQ:.-GOV&�9..��,
. :{)t VI�__lfd�r dI' �a.ncada Pesse- ,I) .-.pllol'teou. afiançando. lhe I' cer�

'>, SINA" ��m'P0 u' INFC),a.::· "d�.t�,:",�: .Ito Sllveir�,� "p�la ,'ao Jez.a ,de,.q\le o, �eprésentante ud...

,
'

'.

",MAÇÕEIil '
gO'er�'pr ,ífb E.tadb _ no. "lenUdo íllsta de Tul;la.r�o_ têria seu 11.lgàt

III�",·."" ',,': 1;). ;ti1,i?oi.íl�1 :.Q� '�",,��Itj,;�� ,r.� ,ae' �u,,�O'.��� E�co�ar Aitlno ��uro ,entr, � io mais' eleg;'ntei

[
" I;e�

;.Ilo�r, a. ,p�o�e..,•. ,�.elt�. �P.! !,�.,
.. F'lol'e�. ·d�. �n,lita.p.olls;' ·ten�a 08 ela coluna sacra! da anlver"a�!"n •

� sãO aJlterI9r,. PFlo,_
.

v,tct-Ji�r; 4;. lu�ar�� prófes�ore' �evi<}amente te
r

. U_l1N, deputado Ademar Cbbr. 'que --'.....__.,;,.'..;,..__
. -.:,;"-.;._------;.....;;..;...;;..-.....-----

• prontllDÍénte�. ace'd!lU' e�; ã'iãjftir: ' .!'

'C' O H-Y I"
"

E
,

.

: JUl!t,amente ��. � u�� �êdl�
" ,', <'81

.�.. .-.
492 Tenho pra�ér acusar agr&-;' 't� ·u�; pedido,; d! lp.forE!1aç9� � , .

'decer recepção Ofício 272 &Com-. ,govêrno!io Estado vallado no. -se- ;'
"

..� :,'U!li�o C�tar1nense de; ·Estudante&, �convida o� unt.

'banhado, cópia propOSiçãO Senhor gulntes 'têrmQs: �
,

i"� ,. ,� "ertiH'?qs �tJLrinenses, es�udantes ,secundários, ê dema�
O Presid,eílte da Câmara Muni. vere�or Esperidião Amln pt at�B. . 1) qU,"1 -p totai C!a qUQtajo.' ,F.�, peSa(),�S in.t�r�$S�.4��, para! !lo :p�lestra que o fislqo lugQsl!l�

clpal. Vereador Júlio paulino dll Sds, - (Ass.) Herlb�rto Rulee,", 2.0, ,�a, Constituição Fede�a,l,t;7ll�l!:,. ró J.(iSIP ..HA.�;J!:SHEIME:a., profp.rirá'iuf'dtI,1.8 do lÍorreu',
Silva. re�ebe:h as seguintes cqrres. Governador, da a cadlt mun}eipl0·do J!l.�o. no t' ,.

20 11r h
.

S 1- d
� -

. ,

pondências de comunicações e CAMARA MUNICIPAL El\1 EVI. .exilrc�c\o· íi�."lii58?' ,:.
",

f
.

C.t
,e, u,J _

, , ,-' oras, no a ao ,o "Restltur$nte Universi�rio,

agradecimentos: _
D�NCIA -:--

.

. 2) quanto �tQ1Pa,gô" ell��a...
"Pa�stra' 've,rsaiá SÔQre os seguintes assillítos,:

.

DA EMBkIXADA AMERiCANA: :' o presidente da Câmara Munl-. (lamente a cada mun1çiplo J11)'':'x.l'_
.

i - cyi 'seis'sist�màs
.

principias
.

de hélicés de

'�sr, Júlio paullno. da SÍlva. - cipal, VereadOl', Júlio PauUno.. da ciclo de .. 1958: .da retertilà.>:�u:�ta· atual p.ara:'g4ieà e ·'líquidos. '

DD, preso Câmara Municipal Flo- suva. recebeu as segUintes com)l- com- a. especif1C�ção dai d.tU......d.o. 11_ .;.. 'A.:. e;glJ.oraçãO da tôrça do 'verito � a fôrça Jo

'��ÓPOl�::n�� �;;"ê��! -;- R�� :i;::�::�IO CA'l'ET1J1 _ 5164 +- pa�r:ri:t� 'tem de h�V�I;' ��a vento como Uínlf- das riquezas n�tur�is;'As propriedades e

meu próprio agradeço penhorado 71 _ 27 - 14. � 'Senhor c.Presl- município: do EÍltad,o. da .;;aaUcUda Óf\ indl.ciQlfda, iôi'ça -élo vento.
.

man1f�stação pesar
; falecimento Alente República recebeu sua cor- quota. devida iip exercfcIÓ,�;j9�?

.

III· _' Suplini�nto. .

.

�-,

.John. Foster DuÍles (ASa,) Wo. respondêncifl, dé"trlntl\ de abril vg O líder pessedlsta, fi��JiI;I.à, a'l As"seis energias mecânicas principais.'
ocÍruft Wallner. Encarregado de: a respeito do aproveitamento do manifestou sual:',-dúV1d�,.;'li'uiinto b) _ Er,á ,;Atô,·mica.'

.

.

Negócios Interior. �arvãP' nacional vg e incumj)iu.me ao I\tendimento. de pfl,rte;v40 �q_
DA ASSOCiAÇÃO BR.\SILE1RA comunicar que vg com apreço que vêrno. dÓ pedl�o em ques�, ,�e.,. C):.���l!��,
DE IMPRENSA: ., f lhe merece essa: tlu-stre' assembléia mo com a asslna,tura elo v,ii$i!-lider O)' .' o,r,lIem da energl�,

-

.....

"Exmo, Sr, Julio, paul1no da encaminhou assünto ,a atençãO ór. governl&ta,
'

. ..,� ,
.",.! ,e) A i�POttância da; énergia m�cânica• .-

Silva, DD, prei>idimte' da CâJllarfl gão competente para ser objeto PEDRO,ZIMERMANN: tIl.IO t! A mtnei:aç�o e o Progrésso �cnicó mecânico.
M_unlcipal ---; FioriiihÓpoll� 'san- devido exame pt' Saudações cor- .-\ ENTIDADE DE' AM O cA '

. '�.' .

'ta Catarina ':- saudÍl.çõ�s, dlats pt José '-Sett� Camara FI- MENOJlES, EM BLU U.
'

'. "
G".A. Silveira Le�i ,

Ac�an.do '.l,f!!cebimento do te-' lho vg Sub-Chefe Gabinete Civil
.

O deputado pedro ·ZI��U. Secr.e�ár1o de (}ultura da U.C,E,

legrama de ,Y:i' ElÇcia, agradeço' 08 presidência' Rep,lbl1ca pt na sessão de 1.0. de -:I�d. cor.

amáveis cumprImentos enviado�' TIRADENTES RIO 518 20 25 I'ente. apresentou P:t:ojetQ�'d. íel
em seu nome e no da Câmara: Mu. 1 hs, - Agradecendo gentileza seu sutor�za�do v-poder EX�lV,? •

nicipal de Flor4&nópol1s por mo. telegrama congratulo..me justa concedet o au.xllto de ' !lu�e:tito.
tivo do transcurso do "Dia ,da Im- escôlha ,.desejlLndo.lhe feliz ges1ão mil crUzelzros -à Socledade';Blume�
prensa". Slrvo.me -do ensêjo pa- (.ass,) tvi;tP'�rgas pt mmense de AIrularo a�.':·Menorel:
ra renovar os' proteliltos

-

de ,alt�
.,

PREFEITURA DO MUNICIPIO ,Desvàl.ldos. da 'CIdade d� .Blumíi�'
estima e elevada 'consideração, Ass, ,DE SÃO PAULO - Gabinete dO. nau" 'Trata-se de ,uma 'entlelai;le
Herbert Mores: _ presidente, prefeito � N,o 7,775/59 Senhor ,que vem pres_tando 1:Ienetlci9Í1. ,e'
DA PRESIDENCIA DA REPU'" presidente, Acusando·o recebimen_ ampsl'o a· menOrll1' .naquele mUJ;l.l-'

.

. , �'" BLICA"
,

to do ofiCiO n,õ 234. datado de 6 clpio. e a conc�ii9 do auxillo �
"La Danza Macabra" (Saint Sdéiilf) "Sr: 'vereador' Juíio Paulino da de mala corrente, de vossa exce- turalme!ite sera 11m CJ;é.dito de'

,

Walter Jorge José ' "A Fotografia e a Música"; ::;I\va, � preSidente (ia Câmara lência. venho agradecer-lhe os vo-" cont1ança à ativid�e do.J!eu pr"e-
Muitas foram..as exposições é uma obra que utiliza,'à Municipal Florianópolis S.C .. VLM' tos de congratulaf}ôes enviados pe_ sldente,. dr. MII-rclllo Médeiros, à'

de arte realizadas em FIo· força, máxima da ,expressá:> /162 Presidêncill; Repúbllca Rio ,.Ios excelentes resultados "a que tl'ente tis: ,socled'ade de q� 'é fun.
rianópolis e múltiplos os as· e do sent�mento huIrianol, I).F, 6659.50--30 Nil, '1 Chegou a reunião para estudos de d!tdor, O projeto é enc�lnh,.do
suntos focalizados. P"re'm, conduzindo o n

-

, .• ad i
-'

..

v osso espUhC - 29-5-59 S�nhor presidente Re. m nis�ração '.pública realizada. à comissão compdente,'" "

inédita, é para nós, a Expo' através da imagem fotogra-- públlca recebe.u seu telegrama ae recentemehte. em ":Curltlb&, Va. AGOSTINHO MIGNÓ.NE:'
sição.de Fotografia do grano fada e da melodia executáda 14 corrente Vg e incumbiu me:co- lho.me da.·oportun:tdade pf!.l'a apre- GINÁSIO PARA JO@ABA
d� artista argentino; PEDRO simultâneamente a paragens municar que assunto foi encami- sentar la Vóssa' Excelência �eus O peteblsta Agostlnh(f" MIgnon"
OTERO, magnificas. nhsdo ao órgão competente da protestos de e)evada consideração, apreeenta projeto de ie'l' cria�d� ,

.

O u V i r e fi o s Beethoven, administração vg para ser devlda_ e �isiinto, apreço, (&S8.) Adhemar um gillásio para .JolIÇa�: O 'lira. '

E quem é ·Pedro Otero? Straus, .Concerto de Caro mente, �preciado "pt Sti�, pt Oswal.• pereira de Barros, preJeito,. dor justtfic� na ,tribuna, � 'o 'pIo",,-.,
Longo demais seria falãr so- penter, Chopin; Wagner. T

bre sua vida; sua obra gràn- Strawinsky, Leonc'ávallo, J.S,
do Maia penldo - Su.b-c�efe Ca-

dio<:a o dirá. Sintetizamos, Bach, Rimsky-Korsakoff e
sa Civil presid-encia Republica,

dÍzendo que êle é o, autôr rle outros célebres músicos, Ca-
'DA PRESIDENCIA DA �,EPlJ-:

, "A Fotografia e a Música", da fotografia apresentad!'.,
BLIG,o\.:

.

Nad!1 no gênero foi apre�en- terá -ª' diIrtensão .de 50 por
"Ot, Vereador Julio paulino da

'tado até hoje no Brasil e. 60 cms. Serão 90 minutos de
Silva vg. presidente Câmara Mu

não temos conhecimento, de intel!sa audição e 'expos�ão plc,ipal Fpol1s,'� S,C. VLM/159

que, ,no Mundo, outro artis- do celebre autôr.' presidê'ncla da Repúpl1ca Rio ,D.

ta, na dificil af,ie �da:: f.9W:·
•

Todo florianopolitahó deve F, 6665 51 30 NiL 29_5.59. SJlnlaor

grafia, tenha prodUZidO
.

tã') assistir a est'a óelissima Ex. ,l'reBld-ente Repúbli�" IncumbiU..;

important� �obra. _ posiçãó para que aprecie e
me acusar ,recebimento seu tálll-;-

O FOTO ,'CLUBE DE SAN� julgue o valôr do trabalho grama de quatorze'corrente vg re�

T-il-- CATARINA" filiadó a apresentado.' . " ferente sollcitação �ereador Nerêu

UNJAO BRASILEIRA DE'FO� /.0 Ci'Íaaor' foi perfei:Jo e a
':0 Vale pereira v_f!; ci!jos termos

TOGRAFIA E' c1�EMA em mais perfeita de Sua Obr-R, su" exc,elência se in'ieirou com de

colaboração· com o FOTO for o ser h\lmano. Coube vida apreço pt SaudllÇôe� cor.

CLUBE ARGENTINO, têm a pois, aQ hOm'êm burilar 'as dlsis pt Oswaldo penido"vg·Sub_
grah sãtisfação de t{azer_ao spas próprias idéias e as Chefe C�sa Civil da presidência.

público eatarinense, e� ,mea- suas réaliza�es, tornando--as da Repúbllca,,'

dQs de i�nho, < a grandiosi-- perfeitas, DO GOVER.NO.DO ESTADO:

dêste, tr alho de}Re� o PEDR Jul
��'.. ': .'

ri�� ;S�f\' :��

I
'

junto à Câmara a etetivaçãJ Municipal âe Xanxerê, o re- De parabéns pois, está o

.dessa justa medIda, que lo- lator deputado 'Estivalet Pl- povo de Vargeão é os órgãos
grou aprovação unãníme, res em bem . fundamentado administrativos do munící
Submetido o assunto à con- parecer, concluiu pela apre- _pio de Fachinal dos Guede/$"
sideração da Assembléia L'3:- vação da resolução da atual que tudo fizera�.àra aten-.
gislativa do Estado, coube Câmara �nicipal de Fll.- der 08 desejos de'uma �P')'_'
ao deputado Estivalet Pires, chln.al dos Guedes que eleva pulação ordeira e trabalha-:
líder do Partido Social De-La localidade de Vargeão a dora que muito vem eontrí
mocrátíco, dar parecer I.tO categoria de distrito, NumSl. buíndo para o desenvotvt
mesmo. Após historiar lon- das ultímas sessões -a Assem- mente de uma das mais ri
gãmente a matéria, desde I bléi'l. Legislativa aprovou o

J cas regiões do interlãnd ba.r.-sua tramitação pela Câmara. parecer do deputado Estiva-
. riga·verde, .

.

Dentre os novos munícl
pios recentemente criados rio
Oeste de SantJl. .

Catarina
que mais progridem,· desta
ca-se o de Fachinal dos
Guedes.
Trata-se de novo munlcí

pio desmembrado do muru

cípin de Xan;x:erê. Tem o no

vél municipio sua economia

assentada quasi que, _
exelu

sivamente na agricultura f
suínocultura.. Admifiistrate
por uni dinâmico e esforça
do Prefeito, Senhor Antôni;),
Migliorini, o novo munícípio
está fadado a dentro em

pouco tempo alcançar índí
ce promissor de progresso,
Com uma séde municipal
embora pequena tem .a .'\S""

r: segurar-lhe o seu progresso,
uma densa zona colonial que
produz intensivamente todos
os produtos agrícolas a par
de uma suinocultura já bas
tante desenvolvida por mé
to�os racionais. Entre ,as d:i
versas localidades. que inte
gram o. município de Facl:li
nal dos Guedes, distfnguí-se
a de Vargeão,.. recentemente
elevada merecidamente li

categoria de distrito. Velha
era a �spiração ,(,io. pOvo d1
Vargeão" e� vêr seu· povoa-

. do elevado a categoria de
vila. Tão logô assumiu o. car
go de Prefeito Municipal o
senhor Antônio Migliori�i,
eleito pelo Pj3D de!1gêncloll

DO Municipil
let Pires .. Está assim, sattli·
feita. velha' aspiração dó le.·
boríoso povo de- Vargeão,. que
dentro em. pouco tempo terá
a oportunidade de festejar o
ato solene da instalação de
seu distrito.
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Problemas Agrícolas �dó
,

.

, "Brasili
Confgrme noticiamos. reall!Zou_

se. no Salão Nobre da .Faéuldade
de Direito. à noite .de .segundEl
Ieira última. uma Importante con.

fer�ncia que verso� sôbre llílllor:'
tant;es problemas' que atllgeÍn' a

agricultura 'brasUei�a e. consectuen- d,e Ciência. o dr, G'e�ald9 M�hado
temente. entravam ,o· seu

,,,

maior abrodou. com prOfUIl.dO�" conheci.
desenvolvlment<i,

. _' meI).to t;ie causa 'os aspect'os fUndlh

, :A con(erência esteve a' Carg�' dó !rientals da questão agrtC'ola brasi_

dr. Geraldo Machado, Diretor�Ex"': lelra. comparando-a Com a de ou.

cuÍlvo da_ Associação de Cré,dit'o e. tros paises onde ela' já evoluiu
-Assistência Rural (A'CAR) de .Mi- bastante. como nos Estados UIii-
na� Ge�ais. e contou co,m ,) presti_ dos. p_or exemplo,
gio de seleta assistência composta O conferencista abordõu a ques.
por técnicos e jornalIStas. '!Ílém de tão 4a produtividade, do chamad.o
grande número de extimsionlstas latlfundio em rel�ção ao'D;linif�
rurais do proj«l_to' i7. que se en. dio e as suas influências na pro.,'
contram em Floriaúópolls reallzan- dução rural brasileira, O sub_de
do a sua reunião aI).ual. senvolv�mento da agricuÍtura bra.

.

Homem 'nascllló' rio Icampó. �n- 5ileira foi detidiunente analisado

genheiro.a!!rõnomo ae

in'vu�ar:ca:.l
pelo ,Dlretor.Exec�tlvo aa ACAá,

p&Cldade, presidente, da Associação que- chamou a atenção para o fato
dos Engenheiros"Agrônomos de 'da grande concentração da massa

.MInas Gerais e. �bretudo,
..�OJDeni trabalhadora exlstllllte' nas áreas

'Exposição Pedro Olero
-,

Domingo, '�s 7 horas . r.)$
funcionarios .' do Depart8,;-
mento d��,porreios- e tele"
grafos 'fi:reram sua páscoa.

.
Foi uma demonstração mara
vilhosa de· fé 'cristã' em que
os· telegrafistas, j:)ostalistas' e
todo� aqueles que contrI
buem de maneira' fiel e' dig
na no cumprimento' de suas
.atribuições naquele departa
mellto, que sabe tãp condJ.g,
namente servir a Patria e
todo povo 'brasileiro•.

,rurais na.eionais. apres�ntándo, um
tendimento baIxo para satisfazer

j1:<Jteve a Catedral, Metro·
politana de Flor�nópolis nt
pletá de servidores pÓStai6
telegraficos que, com apre."
sençe. do sr .. Diretor Geral,
fizeram sua Comunhão pas'·
coaI.

as 'necessld!Ldes �a população do

paIs. assinalando, logo a s�gulr,
Idêntica situaçãO nos Estadós Uni.-
dos. onde u�· menor número de

trabalhadores rurais exlsté. mas.

em compensação. apresenta um al-

to rendimento; graças aos' Dioder-
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.� alô! AlÔl .1il o GuÚherme?
_: Eie"mesmo!

'

_:_ 'VaL'e�touràr uma. bomba .aqui!
- .,qui 'adon(le; �u negéró?
- "qUi no Palácio do ao.iêrnO,I � ,

- Eptij;o to�e um:a provia�ncJa ,imediata I ,

"

. r�
>

o petardo!,
•.
Nós não. ::Ji�ertmlos à l;14

o sangue de �qcêsl Qq!rem.QS;'d3� o courq!
- A bomba que vai estourar ...não é desS�s! :s:

ba entre aspas!' ,Bomba-;.;escân(lalo� ".
,-

'.ba-lnquérito! __
.

- Que é. que houve?
.

. J �.
. "'.

- Sl,lIWU um l,Ililbio I ! !
=- su�� Icomo?

.

- Sumindo .••.

Avicultura:
.

,

CURSO flH INiClüllD
.

.

�
-

�'\ c.'�···· .

Com. a presença do Secre- I cancelos, do. ProJetEi,.'42, !lo
tár!o da A�r1cultura e auw- ETAj e': 'd� ·Mr.··-F:!anlf :�.
ridad�s outras, foi dada ôn- Moore, Espe'1ialistaiem :�Vi:·
te� as 10 horas, na Fazen- cultura' dàquela ��*rda4�, O
da Ressacad�, no Aviário ,je Curso ônte� 1n1cl�do. s� re

Demonstraçã'o ali ,ex1Stell�, veste da mais alta'�POl:'t�·
.construido como decorrêncin. cla'para S.anta CatArina que,
de um acôrdo -entre, o ETA: a e�efiplo do qu.��s� ve� t,,�
B!a!'ll�Estados Un�doB � ór· zendo·· e!i1 outrb� ES�a90�x_(l��
gaos estadua�, tOl" lnicia�o Federaçao, .

recebe�, tam�
o Curso de Avlcultura destl- os benefiqlos, a.ltànt�nt� .

sig·
nade a avicultores ',e_.técn!- nifleatlvos de: riío'tférnós"en7'

. .

sinamento&. q:!le iit9porc19JUa.
rão .

rec�r-sos< uidtspe�eis
.

"
.

en'�,��<:��l�;i

I ..

,. ,

.

�
,

x. x

� .x.
E o telefone toi desligado: .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


