
,Num acidente' de ' trÃn..;
�to, em pôrto Alegrê" ra,;
.jeeeu um dos maiores ve

lejadores braSlleirós" _o
nOsso estimado co�terrâ. -

"

,�eo sr. Adernar Nu�es Pi
res, .membrn de uma das
mais tradicionais - famílias ,

I eatartnenses,' ';'
-

-

Competenté ofiéial da

}Marinha ;M'er.ca,nte,. jÍesCle '.0<

;'_Jqvem ocupou v4rios' poso
tos, servindq há, _ longos

"ano� na Emprêsa _Na,clo�"- -

).,4e Navega.çã,a. ·ao'epcke, dê_
'''cuja frota comll!!dava ui-:
timaJIJ�te o -l'llPOj; Alla,..?':'
'.j\J!eJnjlr

- N,'inéli Pltt;�i,
• 0lIl.'11 'liespiiriiSti>', ·:êPD��'" ,

�Uill para, sal!t.ll' Jirata_�, .�, ',y_
.J vários t!tulos, sagtando,,-se _ ,

, �';Ilmpeíio_,de velá 'bra�ileira;-- ::
, "

-'participou da' Buenos Ai-'
f, res;..RJ'!, conseguinlLo ,por
• equipe, o honroso· 4.0 lu.

o ,r."
1JlM: VIRTUDE-DA "PIFADA" DÁ GELAPA � L F F A

_ COM DESCUliPAS PELO T�RMO FEIO'::_ NA NÓITE
,I)E ANTEONTEM -NÃO NOS SÉRA POSSíVEL CIRCULAR
AMANiu, SABADo'.

, �O ENTANTO,' SE TAL NãO ACQNTECER, DOMIN-
GO, VOLTAREMO'S Ao CIRCtrLÁR.

' -

'- '

r' O

o vilor do 8(6 �nviem pel�_
- TAC

"-

CRUZEIRO' do SUL

j

;._LOJA OE ÇAROÀ :
,

R. Felipe SC:h",idt. 40
Fones ?2·10 e 25-00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Para almoçar e jantar b�m,'depois de sua U ..casa, QlJEItÊNCIA P�LACE HOTEL R

cidade 'e o d_o advógádo Ma,l-
,

.

,-o--o (:: )-.-_.-
ficio'dos Reis "'.

'

Fmalmente amanhã tere-
.

-'-o_.' (: :)_ mo'! a grande festa com a
Ts:mbém festejou aníversã- apresentação do desfile "Vi

rio' 'sábado a bónita Yara azzi" que, recentemente foi
BittencoUrt

.'

apresentado nos salões do
.

_._.-(: :) ------- Copacabana PàIlace 'em' Chá.
Ainda'se' �:Uscut� â;'bonita do Clube da -Lady,. na qual

peruca' aver�lhada que. está também será sorteado entre
usando, a elegante e bonita os presentes' uma valiosa
sra. Deputado FeÍ'nando�Vié- [oía,

.--(::)--
Pelo "Convair TAC-CRU

ZEIRO DO SUL deverá che
gar sábado. a nossa, Capital
o Dr. Mário Jorge, Ilustre
causídico paranaense, autor
de vários trabalhos de gran
de vulto no campo de revi
são criminal, que virá ,pro,·
ferir . importante palestra
.sôbre a matéria de sua e�pe
cialidade ao microfone

.

da
Rádio Anita Garibaldi.
A sua chegada que deverá

'dar-se por 'Volta das 10,30
pelo "Convair" TAC-CRUZEI
RO DO SUL deverão

.

esta.r
presentes colegas de profis'
são, imprensa e amigos do

provecto militante dos foros
_.-(::)-

paranaense.
--(::)--

o Cronista ,�riabre, do ma

·tutino "Diário da Noite" Rio.
comentou na sua seção "Dis
cos" que Luiz Fernando Sa

cio de 4. Norberta süveíra bíno, o grande músico de
Luz', Aqueles que fazem êste Flõrianópolis é pouco conhe
'jornal, enviam, com o mais -cído no Rio. Sua atividade

·profuÍldó respeito e. as sín- 'na sociedade d� Floria�ópo
.

ceras" intehç0es,. à: aniversa- lis .rião permíte que se volte
riante os seus vetos de pere- completamente para' o melo

. nes- felicidacÍes, pedindo' a carioca) que lhe tem feito
Deus' que està dàta s� �epro.- insistentes convites para a

duza ainda por muitos anos, -ínterpretação de suas músi
.para gáudio de todos aque- cas, que encantam os can

.Ies que lhe são caros e telíct- tores brasileiros que' por aqui
dade dos seus familiares. passam. ,

�� --(::)-'_.'.-
FAZEM ANOS HOJE: Fomos informados de que

. - JovemMarioneta de Ben em breves dias seguii'� para
onde predomina' uma harmo- > � si-. JàêQb, Jorge José Europa o Sr. Celso. 'Ramos,
nia l.esp-onsá.v:eLpela fe1iclda-- .- sr: Àmauri $ilva candidato do P.SD� ao Go-
de alí dominante.

'.

�'srta. Lelía 'Maria S«h- y�rnc do Estado, onde par-
Imprimindo à' sua casa midt tícíparâ de um. congresso re-

uma diSCiplina dentro de .:._ .sr. Plácídes Cardoso, es- lacíonado-ã. atiyidade índus-
louwvêis 'métodos educacío- pôsa. do sr. Manoel FéJÍx trial. ,

nai�., cf NOberta. Silveira Luz Cardoso _.-(: : )--o
destaca-se;

. �obretudo, peli
.

� srta. Duna .Dimathos q discutido jqvem da
..
so'

mai� elevada . compreensao -·sra. Robélia �ilveira PÓ- ei�tl.ade de Itajaí Enio Sch-
em' relação aos probelmas voae mdt, circulou em nossa .::1,
dos seus.'semelhantes,' gra- dade dei:lj:ando comentári;�8
ças a um coração, de ouro,

.p f'R' 'Sl, A,"N A..S'.
favoraveis.

ami�o .

e sólida formação mo-'
.

' .,'�.,
-- ( : :) _.--

laJ. _de,·que s,ão_ex�nipIo�,a� AI> Debutantes,·do Clube
suas 'diletas filhas, ' Doz" de Agosto também des-para, a sua nova residência.' efe- .,..

Hoje. O sel(' hQ�rªd9 la'r fila�ão para as Pioneiras so·., recemos em 1,íl côres <!-iferentes, ,
. ,

est{o, ,em fest�s" pois o �dia :ie ciaií..
'hoje. assinala."a :p�sa�m._ de
m'aif, Ulp..,��iversári'o' ·natalí-. o sr. Rudi Baúer na noit�

. de sábado, -esta:va di�creta
mente vestido em roupa ,prc-

!��t.�amb. (��l' .gr�v.1a �Ml N&U PONT� j�llEj' I�
��;::��:�:b;::;::�': nlm PIII- ��,mo .

'

gon�a.
; J

O Tenente(��d���: 'circu., 'Ug·aç'ões·' telefônidas automáticas :�a·lou na noite de. sabado com
.

:
.
), .

�a����. Helois�.�Heiena t;. grãnde .d�stâllcia, _. Excluido·9 'p.erigo .

O escritórr�:��i��nit;�s; �',
.. -

�,' � ," dê,ctnteiferên-tiãS ,i'
-.

_;
, .: {, '. \; : ," :.. .. BERLlM'� (p���arlheinz. doi� t:e!radQres pa b,6;iCQ$

< ,

��M'II_". 'i'-;"I!!�"�ni tlt'_.In)llr��es.! '4�' ��fld: �'. ct�/diâitl ��on-,f '. :: <. �!, ,����J' . � f.,Cêlebrqu:'se Rdo.s�bre ,.j\Q!"pe� , . ,��;!
,

' .'" '. "".�",., es e� dia!! 9 .dê�, o ��,iversá- ,�altura. Uma. �_(:!sta$,l.nsta;':. . "

Pbr! T-·A'n·E li' �. rio.. do blóqu�iP .de.' Berlim, 'IMpés; cqnstit��dlf·Po:r',. um· ����!!���������$:�������">� \', ';,-:,' ,_'-': .

Nãe- só :o� b�rliIien�est ml,\S par ,�e,refr�<:toré�:'fQir',�ons-' '-

"I:..L·O'�'BE"'�)\.�'(:'''
..
-·\... ·1\:0·:.y,� '.� DO' ,BRASI·L.·Tenho ,:;,pjjriic�, ..mim,';>que �odõs que têm acomp'�hado tru.iqa:,:�'1lonto m.ais aljip d� \;. liA A

quaisquer Jl'Üi... se1âm:,as::ms.;. as....vicissitudes '(já àntlga ca- :gc':hafei6erg�-elÍl Berlim'W!ln· Dentre d.e.mQ.is.alguns di.a�, -,:. o Ci'Ube -dá' Lady. de' FIo',
tituições Cii(·'i�.i��g.:;ii��'o':Va� .pitai' alemã-lembiani-se da nsee e a outra IlJll''!'orfhéius ter�mos, 'finalmente 'a esp�;+ i"�anÓpolis -== por motiyo de.lõillliJilno__-.J, �,/;ha, que 1iQr;;jJ.á§!ifn'alfd�ÍJ.,.f!s, "Ponte Aérea", criadâ"_e 'man,,' no Harz .

.

rada
'.
festa' d,�": in,�ta.I.a:çj9, ,dQ sua instahtç�o oficial, ófere-

OS\\'ALDO
.

MELO venham 'por qU4tsl2��er_ �mo- ,tidl'. pela. aviaçã_ã. dos '

.. alia- .. Como as 'lfgaçõe!J, telefônicas -Clube da' Ul.dy, de Florianó'- 'Cerá' uni brinde, a ser sor"
; dos pro1ii6,v�r 'CÍ�gúm bé�',�àl- ;dO$ ocidentais.p,árit,à�!igu:rar já não 'são,: �ransmitidas por 'poliliii;

.
.

teado, é qu� será uma· beli
guma coisa' de' ;útil,'para " 'a· '.p ..aballtec:ifilehtõ' da· popula:- fios, eliminOl1.:se.O perlgfl d� As mesas continuam à ven- .simÍl' jÓÍa. Teremos, portanto,c�letivii1ci'iie; !d'e-v;in' ser �âiJi4� ;Ç�O ·de: Berlim.' A: "'''p.onte Àé � interferências e' de escuta. da em ,a- bOlltique hal\� �etrt. a' noite de 6 dElI 'Ju�O,
paradas; C!;0 �má,xi'11t9 ,'p,eip, p�: �r��. p-asIlÓU<. à; histó�ia e_ l'eS7 É este o �spe�to político des- 'Modas",. pelo: teiefone 3390, )lma 'festa diferente, de a·
VO, e máis 'do q/Ue êzé,-pelas' tapell:lcer1'l!rn.-J!}:�' çOlAunicações te novo slStema de telecomu- Os ingressos avulsos pode- gradáveis surpresas e pere"
pod�res :�Qn.stituidós.

'.

mai<' c?u.' ín�s'l\ormais en ..

, nic!lções. Sob O ponto de vis- rão ser encon.trados na Re· !les recordações, 'no Lira Ti'O aer(r.clube'�de' FÍoriànó: tre-a--ftep'ijbl1ca'Fe(:leral da' ta prático, esta "'ponte aérea 10jol1,ria Müller, .ao preço, de ,nis Clube.
. -

polis, . eriquádr�do-r1Ío a;cima' �leman�a' e.Berlim Ocide�- 'de ouvido para ouvido" sfgnl- Cr$ JOOt,OO. qolaborando gentilmente,
exposto estão a merecer am- t�l. '�uasi exa�a:mente no dia fic'l que entre os 274.020 ,te-. .,

_._.__ . com o Clube da Lady,
parâ. �, s� assiiJl não f6r. em que se comemorou .em lefones de Berlim Ocidental 'Os' desfiles' . &monetta·

.

e filarão também 'as senhorl
teremos 'muito breve que la-:- i l3.et'lim a "Poilt�:Aérea" i�au-I e OR telefones da R:públil�a Viazzi,-apresentadoS' pOr "SeuS' nhas MariIia Peluso, Ernestl
mentar a' extinÇão 'daquela _gurcu-se uma Ponte Aerea Federal da Alemanha .se po- manequins que,virão ,especial l1a Bruggeman e Eliane Linri,
sociedade que, duran.te a sua' de. Ondas Hertzianas" que dem estabelecer Bimultânea- 'mente- pal'resta. noite"pro .. !'lxpoentes de nossa meUi!)f
existência 1á tem ior1ado in· liga a cá.Pital à parte livre m�n.te 250 -ligações. Entre a porcionarão à sociedade 'flo" sociedade e possuidoras' dOs'
teligências �,modelado cente- da Alemanha. O servi_ço te

,

cidade envolv1da pela zona rianopolitaJ;la, de tão requin- verdadeiros requisitos qUe
nas de'1ovens, perpetuandó lefônico automático entre soviética e a Alemanha O!!i- tado bom gôsto, uni espetá- enaltecem a mulher:
ttina 'raça fQrte 'para.u.ma na- Berlim e a central .telefónica ·dental havia-se até agora eul(l 'de elegância e' beleza! Graça, elegâ,ncia, beleza �

çP.o,/orte... . ... . •..... ; ,; de Düsseldorf
.

constitui ..o anualmente 2,2 milh_ões de ..... distinçãot',

Em' cpntq.to -com o sr. Pre-' si_l;ltema de telêcomunicações ligações. O sistema de ca

sidente 'fomos cientificados de mah, moderno da Europa, bos e. -de transmissão por rg;
que há necessida.de f de mais Adotou-se pela primeira Vd!3 dio já não bastava para as�

'um avião e de' reparo nos 'na Alemanha I a chamado segurar um serviço satisfa
'que compõem· aquele Aero- "Processo Sçáttering" utill- tór.!.o.•Outra vantagem prátl
clube, que se encontram em zado até agora sobretudo DOS ca é a redução consld�rável
estado de petição; bem �omo. Estados Unidgs e na América das taxas para, o ser�19'? �u

.

I fundos para' reparo,s ná pista Central, por exe�plo _

para tomatico.' q�e bre":.emente

I>e
no 'nangar: A situação e estabelece:r;. uma hgaçao en· não será h��tado a ;áftre�

periclitant'e. Aqu,i fica o apê-
.

tre Cuba e Florida ou, atra- telefonica de Düsseldorf
lo que estendemos ao comér· vessando uma parte do Ca- mas abrangerá toda' a �e

I Cio que poderá colaborar da nadá, entre o Alasca e os 011" pública Federal. O novo

seguinte forma: .

os aviões, tros estados unidos. sistema contribuirá (po�'
os que ainda voam, soltarão derosamente' para facilitar

folhetos de propaganda de
.

Engenheiros da Telefunkel1 as C'omunicações e dfminuÍr
casas comerciais que dese1a- e da' Siemens, vira-se ànte prátlcamente a distância e�l
rem fazer propaganda. Os a dIfícil tarefa de criarem tre Berlim e as cidades
aviões' p'oderão tcimbém con:' instalações técnicas capazes aqur=m da cortina de ferro.

I
duzir faixas de propaganda, de assegurar ligações telefô- Nest� contexto cumpre lem

que, além de "movimentarem nicas automáticas a uma dis· brar que até agora os h!\-

\ os céus florianopolitanos, te- tância de 200 km sem esta- bitàntes de Bei"lim Ociqen-
1"ão um efeito; pelo .ineditis- ções de amplificação. UtiU- tal continuàm a não podel'

I ?na, bem maior, sob o p'cintó zam-se para tal fim . ondas telefonar com os seus ami-
de vista comercial. .

.

uitrr.-curtas- 'de alguns cen- gos ,no sector soviético da

,Aqui fica a, ·idéia.e o apêto. timetrQs de comprimento e cidade.
"

BB'ST&iJBA.TB-O�i.-D------·."�----H6t'BiL'
(A,' 'MELHO'R' MES� DAICtB:AO,El:" �

�

.

'..
.

'

.' ,'o ã",'
"., .

; ,

"

ANIVERSAR-IOS

SENHORA· NORBERTA
"

SILV:EIRA LUZ\.,
Poucaa.mães sabem con

dqzJ.,rrise tão galhardamente
CÓRio à srà.-Norberto ·�ilvei
ra luz, esposa do honrado
bancário sr. Alcino Luz

Exemplar esposa e dona de

casa, .
extremosa mãe, alían

. do às !Sua's qualidadesde edu-

cação uma bondade . e" com
preensão 'ilimltàd�s, d. ,Na.r
berta é a .raínhe, de um lar'

.RUà J1lrôn!mo Co�lho, ,'1 �. 1.°
andar·:.... saiaS 14 'e. 't5.- Foné- 3'167

------...t'

Escrit6rio: Advocacià e ·proc�rldor.ia
/'

.

,

- ASSIStlN,éÍ1 DOS 'ADyOGADosi":' ,

pR. AJJO,1JS':!::9 _!"Ol!F� -., D�.: :ANtl'ONIO" GRILLO
'

.DR .EMANUEL CAMPOS DR. 'MAReIO .COLLAÇO
. '. DA� 8 ". às ,:12 e· daS "13,30

.
às 18-: horas

Ruá >T;;Jano;"Z9 .

,�c

i.!'- ,álÍd��'''''' sala 1 '_;'Teief,!lie: 3658
., ,

( A� S A. l: N. Õ" (: l:>tt�:�R<O
ALUGA'SE, tQdn,::6}�,aviín�to�.,8�peri�r. ou em

salas do, pi'édio"à' ,"�á. Fél1pe Schmit�, ,19. Tratar,
à ..tia. nradf!iitélil�,.fi>t'�, ):4f andar" '-ou,.pelos telefo�
fies:. 324.6-":3248: V.' : .... ,)......

.

\:.-
, . .l., ) ,",.- -: -.� ,

PROCóPIO NA TERRA: - Que� dizer �ucesso,· E' sucesso
garantido, dlldo" seu nome já glorificado,

"

'Bom �erá'que nosso povo possa cOBresponder aos ·.seus; esfor� .

ços', trazendo bons 'artist�. parI!. uma' temporada Já iniciada com

êXi�Õ�:, ',. ..,{'�� '�""
�

I '! ".
.

J!;lIl.o m�:no�, �sistiie��s .verdadeira m'te ie�tràl, 'sem ess!IS

pa�lo;imas ridícúlas, q�� fazem do te�trO\ �iiV� pa;a cên�
deprimentes e imorais., c�m -piadas api.mentadas e ·até �esmo com

pllr,nografla e apresentaçãO 'do chamado nú artis-tico, q).le outr.a
.coisa não é senão verdadeira imoralidade.

Vamos. cooperai." corl> procópio .e sua gente,

elevado indic� cultural da nossa platéia,
* ' *. *.

UMA CARTA, LEMllRA PROVIDtNCIA -' pelo 'correio,
,ontel.' recebida 'II, di�igida�a festa 'coluna:· Diz .assim::.-:"" J_orlll.,Os-·
valdo Melo. "Não sei bem como ·qualificar. a sua imIle�tur)lá"el.
-
I.

•
_-,

�teimosia em b�ter duro' e .malhar certo. �:_ sem descanso nessas'

. ,cuisa� que têm merecido' sua atenção' comli Ia dd. todos 1J.ue leem

..diariamente "Nossa Capital'�. Assu��<o:para o a�igo .que.Já ti'\!,:�
.

ter l.exgQtado aj paciência de muitos � O. 'lue se refere ao, estadp
das calçadas (paS�eiOS) que estão a- merecer reparôs:e ,consêllt�,

'.

pOi!"", é mesmll uma tristeza e ,uma, vergonha, o llstad'!l."em..que:\se
ençoiltra a Cidacte no tocante "a esse pouco caso por parte .dos

r'lsponsáveis. "-,<� ...,,. .•... -

� .

. ..

. .

yocê � teimoso e desaricJl. sem·.cessar os ,proprietl\_rios,lJ,ue a.�so.,..
lu�amente não '\dão a menor atenção � sucessivos· protestos.

Vou entrar na sua seára, se me permite, para um..lembrete
a título de colaboração. -l

penso que e�iste um mei,:) para acabar de vez com oJassuntó.
Mande,o sr. prefeito, por conta' da . prefeitura, fazer' todos os

concêrtos; para depois cob�ar dos proprietários as despezas 'lue se

verificarem. Si êle fizer a;sim, o proprietário. 'tem de lpagai' mesmo
. ,,�
e si não ·pagar, ficará devendo à prefeitura, não terá direitó a

.. ,

'

� :_." I
,

.

certidí)es negativas e suas �ontas serão ,levadas ILI.cobrança judJ.
ciária',

éreio que o dr. Dib, tem peito ,ura proceder dessá maneira,

R er;' um dia, uma calçada esburacada,

Cordialmente, I "Intruso"
-

Meu caro "Intruso", a sua lembrança' fica

O resi,!) é como o nosso digno prefeito, I

registl'ada.

Será que-'a idéia cóla? -:
""

,
'

'"
.

gas,
-_.(:�)--

Encontra-se .em nossa ct
dade, o sr. Amallrí ,Alves su

pervisor da firma Editôra
Bàstos, o qual fará uma ex
posição da famosa edição de
Arte Culinária da competente
Helena Sangirardi, nas vi
trines de "Jane Modall" onde

poderão
.

ser
.

ádquÍridos QS
citados livros.
._-(::)-,-

O Prefeito 'da
.
cidade de

Concórdia Sr. e Sra. Fiora
vante Massolini ofereceram
um elegante almoç(f nos sa

lõell· do Querêncla� Pallace
Hotel àos srs. e sras. dep.
Estiva'u' Pires e o Jornalis
ta ,Domingos Fernandes' de
Aquino.
--(::)-_.

.--(::)--

Em Avião .especial, 'chegJ.- Os ingressos para a festa
raro ontem em nossa cidada "desfile Simonetta" de ama,'

onde assistirão a 'festa da nhã estão a venda na Por
Lady o ex-senador Ivo

I'
taria do, Clube ao'preço de

D'Aqúino e -sra.
.

Cr$ 100,00•.

,-

_-L l"
'

..

'\. \
.

�.: -
_.

,', .. "' ,

·?S'SSSSSSSSSSSSSSSSS.'SSSSSSSS}SS'SSS'SS"sS

BILHElf' A FERN_,t-SABINO::.
� Fernando: 'x-

Vou lhe contar os' fatos de�d�'�-:s�u mtcío. para comêço

.dll'conversà, aeh.. que nem deveri.1b tere sai!!,!)' .de casa I naquêle

�ábadJ, ti já, lhe digo porq��·:. d,e' ��a�qUebrei • meu �Ulos,
enquanto' engrãxava os sap�tos;..aeti�ento que ..

me deixou
. �..

- '.. :-. -,.

vivamente contrariado; fui. em '-reD,:�i,porém, e quando estava

na metade de um .,téPido e �on,tor.tá,vel' banhu, 'eis que, Imui

cariocamente, a água ,acaba,
.

'forçando-me a. utilizar o nãQ,
muito .eficientd sistema do paninho,"m,Olhad.a; terminado,' 'sabe, ;.

- - ,"

Deus como, aquêle. irrecorrível .preieitQ. üe.-bigiene, principiei
a me, v�tir, ..

i
qual não é·a m!��,§.�rêsa quando!. �Q, colo

car �s·' abotoaduras, ,notei que'��.�·i�a�en,\)rmé ,u(ancha .

)}j)
-'

. :i' �_' ';;�, t1:' _

_

';
.. .,

.....«r., " ,�
_ '�

(punho, posta ali com '-t evidente··jitop'6Sito '4" mi!! 'IWisar.' . II,U'l!':
sábado nãQ.era o,meu diá.. Entretanto, �omo essas coisas

aeonteeem, ainda\ dispus-me a ir' a 'um aniversário, onde ou_

tro fato desabonador sucedeu com, a ,lJlinha pessôa, mas' que

prefiro não comentae..

�, F��nando, ,qulI, chegou aos seus o,UVidos que eu hou_
veta, tom!1d,o "mais' de "um' 6:1po" nessa; festa; é mentira. des

iavad�,;dâ OP�siÇão, p'ode me. a'Creditar. O que ttom�i, na. rean;
dad�;' f�t apenas um modesto coP";; d�tuma b'�bidaJ que nem o

·

próprio Fata�o, aqui do lad<11 -:- "O rei das' batidas!' - reria
capaz de adivinhar a fórmula. Paree.e-me, no I enta�to, ciue a

percentag�n.' de alcool que cQntinha la Já,pela casa dos .90%

,'Com. � agràvante de possuir efeito
_

retal'dado, de nl�neira que

quaJl�o, parti para o 'Lux, ainda estava são c;amo uma maçã
da serra e firme como o Pão dtl· Açúcar.

'.

A infeli:1 idéia de i�. ,para D 'LJlx, ao invés de ,ir pa1'8\ a

cama, entrou_me �ub�repti�iamente �o céreb,ro talvêz ,porque
CI ZUI/Y aqui do.lad<o vive di1éndo ique i,� fi�'da noite lé no

Lux, ou talvêz .porque eu an�asse sedento _de ouvi-Io,'a você,
·

que .. é' o Roger William" dos' llobres.

.

Lá lhegando, .

sentei-me numa �esa· c0lll:_ umá cupincha_
rada (muito bôa, muito 'amiga, tendo-se.�id!l de�ois' a jnós o

zu�;c' qUd veio logo me chamando por tapeüdos... 'I

Sú1!itamente, alg.uma coisa aconteceu: a "bo.niba!'· come.
çava finalmente -a ,surtir os ,seus maléficos efeitos. A última
ooisa de"que llle-Iemb�o foi �u� você estava toc;ndo'''A Cer_
táin Smile", .daquêle leitinl;lO ,que,o torna·o mais perfeito
emiiálÍldor ,dOS corações' eni recesso, qlle vagu�iam. pel�� noites;'

.
-,

'
"

. ;'
. últlmamente!J:muito. enluaradas, dessa cidade, de Flo�ianópolis.

·

.

O festo,�'1�ocê sa)le, e .11&0 será 'preciso
.

mlhicio��r nêste'

e a

50lJERNOS E 50t'PtlETÓS 10R,'
,.

.PlE(DS DE "PRfBIES"· \

Dentl'o' da .. atual. e notabillssima, venda comemorativa do

aniversário (:I, A. Modela'!' há a destacar dua!l. caractet'lsticas,

A flrimlijra se ref�re aos presentes diS�r1bUid�S indistintilllle�,�e,
'seJa a ':tregueze�. velhos ou' novo da firma, na. proporção de Cr$ 35�()(!
de' co�pras e que, na verdade: r.ePI·es�nta uma bonificação' altísslJ]l!l�
:Isto nos< 3 estabelecímlÍntos A Modelar,

-

A s�gunda" se retere' à ori�nal "feira de preços" 10calizadB 1'I0-efl

pavimento do estabelecimento de modas, Alf também foram cOP
,

tradas
.

me�c��rias destinadas a �erem liq�idadas, Ali se 'encon't
milhares de Vestidos, ta1ll�úrs d,�, verão _mas que servem ,pel'feitalll
para os "in'termezos" 'da atua.l estação .e uina infinidade de OU

ut1l1dades.
\ \ '

,

.O que; poré�, de_sejamos hoje destacar são' 500 finos e e

�ísl3imol! térnos de tropicàl, nylon e raion q'ue estão' sendo vell

· a mil qu1llh,entos e poucos cl'uzelros qu�ndo valem, bem o 4U
·

Também 500 (mais ou menos) paletós de inverno que gozam dlll 'V

tagem Imensa. da "bonificação em presen�s"/ d� 35 em cada 135.
· dois' artig�S c�Ja' compra agora representa. úlna extraordi�lÍrla o

tunidade.
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-""UltA··�t"iiTIB····CLUB-jf·�2·íSibãdo··:··Djã··6······i
SOIRE - DESFILE �SIMONEnA" instalação' do eLUB'E DA lADY DO BRASIL secção de

_

F�orlan6P8Us.
"

·Reserva de: mesas 'na, JANE MODAS
.......................................... .

.,
.-

-I História
c

de -fTtie·i
..

Cãsirõ
.......

···'···;i�:.:����
,

,

-.�.II -20 le".,
e. da libertação·.de Cuba '��,

<�"- da rida,fe mais
peflando 90 quílos, medm-t frente da irmi'que, telizm.en- símbolo, as côres vermelha

. '- c�__

.

p..r:.·O'l,...�.,.,""a .'_'�� ;

.

. do mais
.

de 1.80 de altura, te, 'conseguiu escapar, sendo e preta: Coragem e'martt-

'1'.
.,WIFide! Castro, aos 32 anos de

I hoje uma das mUlh�ré� mais rio. Como dívíaa, o lema "Li-
idade, tornou-se' legendário I consideradas de Cuba. bertad o Muerte".

f- �

por seu arr�jo, e determina- I Fidel Castro esteve preso No dia em. que entraram .:

çãO. . I até 1955, quando foi decie- Il� �avana, vencedores, os
Filho de plantadores .de, tada a anistia para os pre- ,pl'lmeIros homens barbudos

caD1l-de-açucar na provln·l sos políticos. Organizou en- .e' fal'dados, a cidade deli
cia do oriente, Castro - nas.; tão um grupo cujo objetivo rou, 'A multidão ovacionàva
eeu na abastança. .Diploma- era derrubar o ditador. Com Fidel, que atravessou a eí
do pela Universi�ad,e de Ha- I

dade a pé, precedido ..
por

vana em-. 1950, -eonquístpa ·M"ISSA :D'E 7.0. ·O·IA tanques, dentro .
de um dos

três títulos, dois deles ªe quaís ia o seu filho de nove
doutoradcr. um' de Direito e

A
.

t M· I anos.:No camPo. Oolumbía,
, outro em Oíêncías Bocíais. . ugus a

-

elre es grande base militar de Ba-

SeIi\ nece�sidad� de exerê?t A fam1l1a de AÚGUSTA iist&,-e que mandou abrir ao
a advocaCIa, rê-lo todavia MEIRELES, convida paren- povo, cercado por uma mul
para defender injustiçados tes e pessoas de suas rela- tidão _de 30.000 pessoas, rea
e, em 1952, foi indicado para eões para assístírem a mís � lizou a festa da vitória. Es·
Q parlamento, na chapa de

sa de 70 dia, que será eele- tava cumprida a missão que
oposição ,a Batista. Essas brada na Catedral.Metropo se lmpuzéra. _

"

eleições hão . se realísaram litana às 7. horas do .día. I} O atual Presidente, a quem
devido ao golpe do ditador. sábado. Fidel entregou o poder, Pre- :
. Em 1953; .em PFleidnal' ft�stitVi- A todós que compareeerem sídente Urrutia, exereerá o idade popular, e en ou a êste ato,de fé cristã nossos {largo provisóriamente du- I

um assalto à fortaleza Mon- a.gr�decimentos.
.

rante 18, meses, depOis, do
cada, de Santiago, à fre�te que- haverá eleições .livres.
de 120 rebeldes armados com A Cuba de Fidel Castro es-

espi�garda's 'de caça. Suas P E R S 'I A NAS tá agora livre do terror, ro-
forças reduzidas roram qua-

.

.

ram restauradas as líberda-
se que totalmente diz1mada!:. des cívís, e a corrupção pa-
Abel e Haydée Sãntamaria,- para a sua nova residência, ote

rece estar-se extínguíndo. O
recemos em 12 côr-es 4Uerenteií.dois irmãos que O seguiam, mundo livre espera que dís-

'foram capturados pela poli.. Rua JerÔJIlmo Coelho, 1 - .1.· to resulte a verdadeira de-
cta de Batista, e Abel- teve melar -. sallls 1.4 /� l5 - Folie 3,167 mooraeía que o povo cubano
.seus ,olho� 'arrancados ,_: : t> merece.

-.--?*9o/?-*.???;e=-�?=.;=Z=R?=V?> "1.·...
'· .(

---;;;;;.;;;-=..;;-.;;;"'.;;;.;;;-=-=�_.:::�""'I�:::;�"'�""=:; II. i$iS'sê,s;:sssS.SSsss.;�'i$U"'SSSJl

viajava. Pã-reifum 4nstaote para'· esticar as perna'

mos, ao pretender �ar nova. partida, percebi
/ desola.o que não :tinha maij bateria I' [sto me servlu

,.te liçao. Tenho agora Uinci'Bateria Delco que me ofer�l<e
o mesma lIárantia. a tranquilidade que 'inspiram

OI peças aenurna. do meu carro... e não CL!_stCllU
ma_js,do que umo báterio comum."

Contém BATIf'.)lJFE, .elemeh!9 or96ni(O
que evito<i�rctas por autodescargas.

. Garantid� ·p2éla. GM I Em eese d.
defei .. d .

'-

.. '

.

-
.

'.

-Cuondo o .. diéJ clareou, i� fazia horas que eu

,J .

- _,_.., --:' '\

�
'

•

;Mi
i

•
prodútO"1fo

...... a ,. M",.f 'O ••• ·Ch.•..a.�.. ' .... .la.

�. -
-

'CaRLOS H8EPCKE S. a�· C..... Inüstrla
.

"
.

Rua ·Cons. Mafra, ''30
,,-

�LORIAN6poLfs

-

/

pr�nt:a .eetrega
1- _ "(

_

AP.R�J:.,H0S QE AR-coNDlqONAOO.
R�t.ANÇAS "FILlZOLA".

CIRCULADORES DE ..a:

CORREIAS E PNEUS ·'PUNLOP".

CANETAS COMrACT·OR
\

EXTtNTORES ;DE INCENpIO.

FIOS PAnA EL.ETRICIDADE,

pór,: Maroo Aurélio

R. Krieger
quan?o presidente da "mater"

I
odontologia, Nilson Campos. Bra!!

dos estudantes de ensino supertor Silva, foi e�eito procurador, com

de Santa Catarina, fOi reeleito, 278 votos. 'Eddlo sená, com 276

com os votos' 'de 280 unlversitá. votos, foi eleito Sub procurador.

rios. O calouro de odontologia, P.edro COllaço, 'um dos esteios, da

caetano Costa, foi eleito Vice. antiga Diretoria Executiva' da

presidente, com 273 suÍrágios. U.C.E., foi J-e�ielto Tesoureiro., re-

-' ! Dia 4 de Junho. às 20.30 horas.

no sali_io Nobre da Faculdade qe
Direito de Santa Cáta.rina. o pre.

sidente do Consell:1o de Represen.

tant�s da U.C.E" empossará, a

nova Diretoria Executiva da União Claudio Arruda Ramos, foi guln� cebendo através. de 278 votos, um

t E t dado a, Secretari4. por interme'dio diploma de ""Honra ao Mérito"."'Catarinense dos Estudan es. s a ..,

cerimônia, será a apoteose, do es- de 281 votos. para Sub Secretário, dos únh;erS.l.táriOS catarinenses.
,

nfia' roa 4 o voto de Ma'rlo Mateus com 277 votos, foipetáculo.. que todos os universitá� mereceu a co n,.. � .

rios catarinenses. participaram com 273 universitários, o acadêmico de eleito sub Tesoureiro.· TO<I;08_....!l1

''''OGOES ECONQMfCOS "WALLlO".

FILMES RAIO X "DUPONT".
"

GELADEIRAS, .

.

� M�AQ\JIXAS SO'MAPORAS�"BUR"ROUGHS"

\ '�ÜQ'Ul:'iAS REG,_ISTRADORAS "BURR�UG�8,"
MEDIDORES' DE LUZ DE fi e 10 AMPERES.

.
;

..'
' -

\1ATERIMS CIRURGICOS.

MATERIAL' PARA DESENHO "KERN"

MÕTOR�S Pt-RA MAQUI�AS �E COST�RA
.' MAQUINAS DE COSTURA.

./

raro brilhantismo. desde o comêço

da campanha eleitoral. para a

'eleição da' Í>lretor�a Ex�cutiva, até.
''0 momento 'em que foram anun�

clados os resulta40s finais .do me_

morável pleito. para presidente,
foi eleito o acadêmico de direito
Rogério Stoeterau. Diga_se de

passagem, que Rogério, mercê seu

trabalho profícuo . e dinâmico,

lER'REM O
\

ótimos 1.:.te8 em Barreiros - Bairzo SJlnto Antonio

V E N O E
Agradecimento
e_Missa,
A· familia de EDUARDO

DOMINGOS SILVA, ainda
consternada com o seu fa1&·

cimento, vem por este meio

agradecer as manifestações
de pesar recebidas por oce.

sião do doloroso transe. por
que tiverªm que' passar, e

aproveitando 'a óportunida
·de para "coÍlvidaJ' a todos
seU., parentes,. e pessoas de'

suas r�laç.ges para a Mil\mi
de 7° Dia 'que' mandará re

zar sábadó, dia '6, na Igreja
São FranCiscó,' ás 7,30 hora'S.
A todos que comparecerem

a este ato de fé 'cristã, an°

se-'- � i en
:-':-JJ.q.ti"c,:�:;-:X7 -!'_.'-:: ....�;; -;::�'\-

Três lotesj\mtos. - Tratar com E4uàrdo. Santos, na rua

Visconde Ouro preto, 81 � Fl?ne,3726
MOTORES ·I!;LETRICOS.

MOTORES M'ARITIMOS "PENTA"

-J)ERSIANAS "KIRSH"

I 1 O
O DEPARTAM,ENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RO

DAGEM TORNA PúBLICO QUE FARÁ REALIZAR NO

PRÓXIMO DIA 8, AS 14 HORAS, CONCORR�NCIA ,PÚ-
BLICA PARA A VENDA DE MATERIAIS IN�ERVIVEIS,
EM CONFORMIDADE COM O EDI'l"AL N. 001/59. PUBLI_
CADO NO DIÁRIO OFICIAL DO IHA -2Íl15/l959. ·ASS.
ANTHERO D'ALMEIDA MATTOS ÉN-Q.o G�ÉFE DO

" .;;. ......

16.0 "D.�.F."
.

. RADI(j8.

�. VJNT.lL,ADOIUil!.

-

i PlDtd, . esnuina SaldaOha JlariDbo.Rua, ," O.' ..

" ,
..
. ,

" I

V E 'H D'E • S 'E
(

Otimo -�on'to Comercial no EsJreito,O� ••78 ....

-.

eleitos. pertencem ao part,ido de

Renovação- Acadêmica, = partidO

êste, que graças aos trabaJhos em.

pról da' classe- ulj,iveraltárla 4e

. seus dirigentes e tne$bros,.;Já- eon-,
quístou' a simpatia da grande maio

ria' d<1� un�Ver$itá.rI08 de. Santa
Catarina. É pensamento ,da nova

diretoria Aia U.C.E-, pôr e!D fun_
cionamento o Restaurante Univer_
sitário, o quanto a�te8 P?S&ivel, e

<

para tanto; enVidar{t- todos .01 e�,

{orços.

--::0:;--'

Lurdlnha' piazza, Yol.nda Bo
nassis, Dulce' Corbeta 1t41�Ia. Del!&,
Hend Migúel;' Rosita Dittrich 8

tantas outras acadêmicas, foram

as baluartes do P.R.A., no dia do I

pleito. por outro lado, ufna' autên":
tica' leglã� de acadêmicos, mem_

"

bros do P.R . .!:.. desdobr�f,_8e mag_

nificamente. pará trazer até àa
urnas toaos os :sim.patlzantes do

P:R.A.. Entre os legionfíl'los reno.

vadores, ,destacaram�8e:. tosé Co

lI1-e11l, Ady BrigldO, Ca�los Alberto

t?Zi. Arthur SUllVaIÍ" Genovên_
cio Mattos, João. Augusto Zanetti,

Ul1co�Itayer, RU,di �a!Ier, NUson

Deecke, J�kson Kurte'n. Dalmlro

Silveira, verg1ltO ·,c.au:�s'O, Vilela,

Waldõmiro SÍJpõee e Zep.on.

-_·:\:o:�
" "" A'.' � H_o •

o partidó d; Renovação Acad�.
mlc�. p�eu .as éi�çõe. 'nlUl' s.e�
gUint� F,a.é�des: �áOu1daa" U.

Di'relto, Facutaadé �. «?, �l@nci...
EconôlDh:;..; e FaçúIQ('e'a. i'llo..
sofià. A' ·4U�O.· '. Ú�i'na
consegmu BOmeP�","�•.lteDot&9ãO; ..

li Pá«rtil Bd : �

. Rm'ãmll
10�.',

.

'._- .---J
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Rua Felipe�chmidt

RUa, F�lipe Schmldt

IIIDI(ADOR EDITORA "O ESTADO" LTDA .
..SS*SSS'SSiiÊj)lliiil(t4Êiiic;SSi)irj�1kiliiÊs"prtiirti1:JiSSSSS'SS$SS$i

PLANTÕES- DE FARMÁCIA
MÊS DE JUNHO

6 � Sábado (T�rde)
7 - DÇ>ming9

Farmácia sto. 'Antônio
Farmácia stó. Antô.:pio

ORA. [VA B. I SCHWEIDSON" BICHLER
CUNItA DE SENHORAS E CRrANçA�S

"i
./

20:- Sábado (tarde)
2f'� Domingo

Farmácia Noturna
,
_'

'-

r
Farmácia Noturl)a

Rua Traja.no.
Rua Trajano'"

Especialista em moléstias de anus e recto.,
Tratamento de hemorroidas, fístulas, etc. .

Cirurria taBal
Cor iunica 'a mudança de seu Consultório junto á sua

r��ncia ,na Rua 'Durval Melquíades de Sousã.54
�- - .:..o.

13 .'"{- Sá.1lado ('rard.e)
14 ....;_ Do�ingQ;- ,

. .

Farmá.cia 'Catarin�nse Rua TJ'ajanci
Rua Trajano"':,":

" Farmácia Catarinense .

.
"

-;

2'1-- .8ábadô (tarde)
28 - 'pomingo

.

-

Farmácia Vitória
-

Praça 15·:ode Novembro
�

Fa�mácla Vitória .

.c .

'.

Praça �!j de Novembro
'oiI!.li;f�:\f.'� ,

ORA. EBE B� BARROS'
Zu.rI

I'
, ::.

.,

O serviço noturno será ele tuado pelas. farmâ.cias Sto. Antônio, Noturna e Vitória
situadas às ruas Felipe Schmidt, Trajano -e Pra�a 15 de ·:Novembro.

_

----,.�
"

..:.. �.
."

O plantão diúrno comprecn dido entre 12· e 12,30 horas será etetuàdo, pela fa�mâcia
Vitória, situada na Praça 15 de Novembro. :-- ..,

.,

-------------------�----�.-----�--�--._------�--------------

EST�EI·T;O; 1.

te editai' de citação com o prazo.

de trinta (30) d�s vlr�� ou d�le,
conhecimento tívere�-1;;'-que. ribr
-, ',-

�

parte, de JOS'i!: 'SANTOS'cDA SIL-

��r "18!,,$.i��.; p�t1ção do
- . ".w---....._

de D1rélto da 4.& vm:à da Capital:
JOSÉ SÁNTOS DA 'siLvÁ: brasl.

pa. 'CLA&NQ
VALLR1"

- AD,',VOGADO
.... Vltôr ••I{.'... f.'
ru•• : .:... f

rJei1••ttoIU

�

,M OUY'f J S' EM G,lR'A tf
- -' ,. '

.
- ,

R O�S'S M;'� iRI K
·Y\4 �'1,�T 6"� A· J',o�s l' A

.

,1 d J A
•

� . 'I !'
.

Rlli�Qeodor:o�' n:O : i
,"

Tal. 1820

"'A SOBERANA" PRAÇo\ 15 DE NOVEMBRO

antecessor llossúe o aludido .ter
_

.

duza os seus devidos e. legais efel_
o

rena, há mais de vinte (20) anos. tos. Expeç�se 'mandado de .cíta.,

, ��.sa
e

....
pacilicamente. sem·

OPO_j
Ção aOS,c,?nflnantes do Imóvel em

slçao. ou embargos de espécie 901_ questão. bem como ao Di'retor do
guma,. c quer agóra legitimar sua Serviço do Patrimônkl da. União

/
póSStt., n08 termos do 'alltoO 550 do e ao dr. 4,0 promotor Públlcõ, na

C�dlgo de Olvll .e seguinte. 3.á), _I qu.alldBdeo de representa.nte da Fa._
Nest,a.s con.dlções, . nos termos do zenda do Estado e do Orgão do
ilrt:o 550 e 454 40 C.C. e C.P.C" 'Ministério Público; para �OdOS' con

---
__

--�-----
'UfA f·ELIP·E SCHMIDT

t'IUAL "A SABEltANA" DISTRITO DO ESTREITO - CÀNTO

... IffBIO,EIIDDR
�

I '
.

.' I �

«( '.,....- ;; N, S�· O/L»
elétrico e a quefOs'e le' .

testarem o pedido. ,querelldp. no
�1! seguintes. pede e, requer a V,
Excla.. que. preliminarmente. mar.,
que -dIa .e hor,a, pa.ra a JustlflcaçãP
exigl,da na qul1,l. deverão ser.dnqut,

prazo da lei. Outrossim. citem_se
por edital com o prazo de trln_J;a
dias,

o

mi I�teressad!>s Incertos, cl.
rldÍls -as testemunhas abaixe arro_ tação essa que deverá- ser feita de
'IBdas. que comparecerão Indepen., conformidade com o art.O 455 .§ 1.0
liente de qualquer Intimação. cten ,

do Código, de procéssó Civil.
tltlcandp.$e p�évlamente, o �. I Custas afinal. p. R. I. Florlanó-

,

VENDAS � . S�AV�S PR TAÇÕES
. .

- 4 �'

Com. e Ind. GERMANO S1' IN S. A.

Rua

eiàlldade
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Finos' terno de 'Propicm, NYlon
e IindíssímosRayonI valendo
aprolfimedamente Cr$3;000,00

EI.mID
.

1.595,00
;.....

r �,�

"�� �
�... -t_ �

"

\'\.t·
\..
r
\"

\

.�

v-

" .
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JUIZOó" DE DIREITO DA COMÃRC4c, Df:- BIGÚAÇl)'

EDITAÚ DÉ CITAÇÁO COM o PR,A-ZO 'DE:;-TR.INTA '(30LDIAS
•

•
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O' doutor Jaym,ol' Gulmal'ães Coll!LQ!l,' Juiz de Direito ;da

çàmarca de BIgm1.çú, ÊstadO, de santá,'CI\tarlna, na tórm-.
--! .

' ";:::.
,

"da" lei, etc ..

FÁZ S"ABER aos que- o presente �dltal virem ou dêle eonneet.,
menta tlverém que, por parte de ]fRANCISCO WOLLlNGER, por

Intel'médio-',de seu procurador Dr. Walter' Jorg-e, José, lhe foi,,'dlriitl!1a
a .petição segutnte: Exmo. Sr. Dr. Ju..lz'de ' �lrelt� d� Coin�rCll.· de
Blguaçú. j!)rlilielsco Woll1ngel', brasileiro, ca$a<lo, comerciante.', resl
dente e dODJcHi'do em Canto dos Ganchos. MUn!cíplO de Blsuãçú, por
seu 'proc.ur�ÕIi' :1l' advogada abaixo asstn'llodo, conforme procuração, in.

cíuse, sendo 'Insêrlto ,na O.A.B. 8ecçã,.o de' Santa Catarina, IiQb o n.o
..

677, e tendo: à- r.úa Trajano n,v 1. Ed .. ,Mtmteplo o seu escritório. vem,

perant� V. É'xcla, e�põr e' requerer o seguinte:' 1.0 oírequerente pos-.

sue na mais dV"20 anc s, sem Interrupção ou OpOSIÇãb de quem quer'
que seja,� a J;ó-sSê mansa, e pacíflcá de uma área, de terras; sido no

Dlstl'lto eje Ganchos, Munlciplo de ,Blguaçú. coin 217,6 metros qua

drados. cujas cdtttrontações são' as segutntes: Ao Norte. 14,6 metros

com terras do 'requerente; Ao Sul, 14.6 metros com a estrada Geral;
À Lêste: 16 metros, com terras de Osmar da S_1lva � parte �e' João
Guilherme; A 6es.t'e. 16 metros com terras de, Guilherme Simão.

Como prova dif::"lIÚé o terreno pertence ao petlclon�íl'lo, em,boa fé,
junta o" último tàIito corrspondente ao Imposto territorial., 2.0 Como

o supllca�te pdr s�'e seu antecessor. possue o al�dl"o'terl;�no há mala
de 20 anos. ma.nsllr''é- pacificamente. sem opOSiÇão'OU embargos de es.

péote alg�ma. quer·'''ágora legitimar sua posse. l10S �rmo8 do ar�. 560
,

.

lUIZO DE DIREI, pA4.'& VARA -'FEIlrOS ;DA' FAZENDA DA -dOMARCA .(j:E riloRIÂNóPOLIS
•

. ;;..- ,- ,.
,

EDIT��.!)E'_C,ItAÇÃ') COM O PR�,Z,O DE TRINTA ':(:�O) mAS, < __

'i' 't'..:
"

c.Ó, E,'" D>:'J"Y:"l1�� A;",L
o ;Do�tl walliem�ro c:sca.es: l:;-JU:

�

Inltlo lltlg, In�nde Cita; �ot, ÍÍufudado" os' eonfron-

.

ED�T:��t�:.�i�AD�O;: O '�ze�t;n���c���s�449 ��:iSas �:
S\lbstltu �:. 1.�"'Clrcuns(lrlçãO J�dlc1árla,

.

ta�tés e, SUM mulneres ,reSldel�t�s' 'nas ,'im,.adlaçõe� "
escovas de dentes marca Ko-

em v exer c�.�o earge -de Juiz de Direito,' d.o:lm9vel, e pessoaj,m,ente o,,:r.ellresep._ta��'!l. do MI-
,

O Dr.,Ary Pereira

,oH'llinos;
IH latas de palmito;

da 4." Vi a:: 7

F�ltoS-'da" Fazend� pública nlstériO' Públl�o :ein '�,,:s �;i\!�S atri��lções ,� por veíra, Juiz de Direito da . uma dúzia <:te parquetlna da
da Com 'i;je Fleflanópplis, Capital. do,' edlt!l.l 03' i-ntetefjsados mcertos .� desC0i!:P:ecldos; para

'.

ga va,�a, desta Capital, no 11 . qUi�O; 73 latas de. soda
EttadO ':é '�;ta. 'Cat!l.r1na, na ,!orma da,' todos acomp,all!'l'arem oS tel'�o� 'da pre;éNe' açã� de, 'e2'erCiéio do, cargo d� caustica e, mais 2 caixas; 3
lei, etc .

-e. �:' ,
" usuc,aplã�. por meio d�_qUal de';er.á sei'reconhé:G�dO, Juiz:..-'de 'Direito/da la i latas de-.salchicha de 5 quí-

FAZ SABER, s ��, Q 'presente-,eclltal de citação 'e declarado o, doininloíd93' suptícsntes 'sâ:bre :o"lIlu. Vara da Comarca. de' los: 14 caixas de .alkaselteer:
com o prazo de rlàt,,,,, (30) dias virem, ou liêle dldo Imóvel, ficando clfã!,o ainda, para cio prazo Ie-. Florianópolis; Estado de

I 12 latas de biscoitos Marilú
conhecimento tl�re�" que- por p,lrt� de, JOÃO gíj.l apresentarem c�ntesta:ção' e para seguirem até Santa Catarina, na ror- (ESTRAGADOS),; 2 fardos
GREGORLO P'Á. J:;OS'tA .

Íl sua, mulher MAlHA, fihar �ntença, sob as pertas da leI. Dá.se a ésta o da Lei. de pele marfim; 8 caixas de
ISABEL DA' CO' A, 'ihe,_foi. dirigida a p�tlçlto d? v�lôr de Cr$ 10.000,00;' 'protesta-se por todos -os r palha de aço 'para assoalho;
teôr seguinte; E .0000·Sr. Dr. JU,I� !i� Direito da 4." msíoe de piavas permttfdos em direito, melustve FAZ SABER a quem o pra- j

38 pacotes de canela de dú-

.Varti"ifj càpít�. O:ÍO'1,}RE!1ÓRlQ, DA"COsTA "e: : pro�a::-doCUh,.!lntal. testellttll\hal e vistoria., Com II sente edital de. praça.com o zia; 6 caixas de núbia, uma
sua inttlher !l11!,�1 Is�i da cos��:'êle CÔIÍ1��CI.1i.�tl!-:'�' . t.;ç�;-:'jújUcláría· meluae, l)Iroc,uração e pllll!ta .. pedem prazo de dez no) dias virem, , dúzia cada e, mais 20 vidros;';
'éla d: prendas d

,

és�ic"as. reslden�ell e domlcllli'
.

'def��rfu�nto. (Sôbré estampilhas estaduais no VIL-- OU, dele -conheeímento ttye-,
I 51 pacotes de- sabão Rei em.

.uos à rua Frei C �a:'n.o 117, Florianópolis. por lô,' de C1$ 8,00, Inclusive as respectaves taxas de S. rem que, às,15' horas á fren I pó; 4� p;tlh,as de� �ço: à gra-

:se-u �rócura�or e <I���O ,,' apaÜ{ó a�lnadO, 'con� p" Est�dÚal) ,,- Florianópolis, 19 de março d� 1969. te do edi!ício da '-Ia Vara à
i
nel: 66 caixas de palitos, sol,-

forme procuração clUSl\'. sendo Inscrito na orde,m
�

(As�!.nado) pp. Walter Jorge José, Rol de testemu. Praça Pereira Oliveira n. 10, i tos; um balcão de 'dois mE-

<los Advog�dos do asn, 'seCÇãO de Santa Catarina, nhas: Thlmoteo :i�rges dos Santos., José Tertuliano nesta cidade o pOJlteiro dos tros e cinco mais'ou menos,

..' lO; , 'd' d Ab 1 d Gel'v'as'lo de Oliveira Todos resl auditórios dêste Ju'izo, tra"á

I
sendo a frente de' Vl·dro·, CODlEO" n.0,677 e'ten .,escr�tprl(t à rua Trajano" ,n.O E UM o. e ar o, .

- ,

1. Ed. Moilteplo, II:o',and",r, vem, peran�e V.-"Ex'â. den,téfe dpmlclllados na Trindade. Em a dita petl. a público pregão de venda e prateleiras e duas portas; ,50
e ' 1 '

t
" f I proferido o se�'lnte despacho' A a' conclu arrecadação, a" quem mais latar. de cruswaldina', 3 'ca'"l'·

xPor e requ�r,ere�, _o __se�ulnte: 1.0 Os, requeren es ÇaO o , "'" ..
-

possuem, por ,si e ku.s, antecessores, há mais de 20 5:'0. }<'lorlanopolls. 19 de março de 1959. (Assinado) der t o maior lance ofere- xas de lux, 9 dúzias; 10 cai-,

Bnos. sem Int,rm o;o�' oP�slÇão -de, que� quer �
W. cascaes. Subindo os �utos a conclusão recebe. cer, dos bens que foram pe· xinhas' de kaol grande e 16

que seja, à Pó�se mia, e, 'pallífica de uma lí.l'ea de r!lJl\' � seguinte despscj:lo. Designe o sr. Escl'lvão nhorados à SOCIEDADE IN· pequenas, que Ii\Cho a qua�

t"tras, �o_m "for;Jato n:��'�t' 'l:�� tota.l dll 5.792,72 i ,
dia�e �o,1'a para a justltlcação, Intimados os Interell-' TERESTADUAL DE COMÉR- tia de vinte mil crp,eiros

rnstrOE qUaClraj�s, 'c;;m::u� peq�ena ca�•• 'sito
=-
s!fdos � o dr. 4.0 pr,?mo�or Público. Fpolls., 19131 CIO E REPRESENTAÇOFoS Cr$ 20.000,00)." 5°) �lIpa ca·

no distrito da Tl'ln dei-: ,I'i1,unlcíplo de Florianópolis. '19M!. (Assinado). W. Callcaes, SENTENÇA, VistoS:
LIMiTADA (SICRE), na 'ação mionetle marêMFord 39. ple�'

,�, ,
'

fi t t di executiva, que lhe move a ca 170, em mau ,estado ..-Ie'y

t.s confrontàções e dlmen- etc. JUlgo por sentença a justl cação cons an e ...

,,- '

• REFINARIA MAGALHÃE3 con�ervação e funcionamen-
., tões: Frent�\ ladO, .',:;",T,,�; c"pm 38.80 ..mé,tros, .�Olll" fls. e fIs" �m que foram justlflqa�tes João Gregór,o "

." t"
_ , E A. .• de n. 11.929, e que são to que, achó�'Valet: â quantia

,

,B rua L�U�o Unhar t1iJ.o.', 'SUL. '189.4,0' mej;rol-coJP._' da có:ita e sua mulher, a Um de que ,produza Ol}

,,. ' )3 segouint.e,,: .' 10) - Ums de quarenta mil cruzeiros
, terras <de ÉÚgenlO e'fuQ',' fundos ao OÉSTE, 15, . seus devidos e legaÍ8 efeitos. Expeça.se mandado ,de

< Ill:lqu!na de escr_e\ er marca. (Cr$ 40.000,00). 60) - Uma
lUetros oom terras de iéólii1,l Costa n� lado NORTE, c1t!õÇão aos çonflnantes do lmóvel','lIl questão, bem '

'" Woodstock, em regular ('stado balança marca Sweder n.
em direção Léste, '1,O ao �etrQs. confl"ontJ,lldo (lóm como ao Diretor do Serviço do patrimônio da

, -
'

.
' de conservaç� e funciona- 11.446, côr vermelha, quebra.-

terras de Nicolau C i,'�, se,guinda uma linha Sul União' e ao doutor 4.° promotor Público, na quI!.--
mento que acho valer a da, que acho valer a quan-

Pllra Norte, com 48 Q �mlJ�m com terras de Nico. <lidade de representante �a Fazenda do Estado e

qual.'tia de dez m�l cruzeiros tia de um mil cruzeiros (Ort
Ot.u :Costa ãê�te P� �H�t;_Ue ú� ll�ha perpenéll:o,," � �l!' Orgão do Ministério Público" para todos con�

Cr$ .10.000,00 20) _ Um.\ ba� 1.000,00) Total'dos bens ava-
Clllar em direca-o Oe' T'er,ste com 27,70 m..trba, � testarem 10 pedido, queren?o, no" "

prazo da leI. ou-
1 B b.,..'" "ança marca' arzon, em om liados acima, descritos, Cr$

COnfl'.ontando �om te.r" ,dI! herdeiros de Eleotérlo �rosslm, expeça.se edital com o prazo de trinta (30) estado de cpnservQção e fun- 74.000,00 (setenta e quatro
<Ia OOncelça"o' se!lul-- jo .'m�,,,' llnh� 'horlzon'tal tlT,orte dias, os interessados Incertos, cltáçãO és§a que de� •

't h I' iI i
'

) E'_ � _ a aClonamen o, que -ac o va er m cruze ros. , 'Para, que
SUl

"

t vera' s'er feIta de conformid,,ad,e com o art.O 465 § 1.° '

, com 16 metros d c�ndo perpendl,cularmen e
,

' a quantia de dois mil e quin- chegue ao conhecimento dE'
Para Léste com 47.30' confrontando com do Código de processo Civil. Gust�s afinal. P.R.I. nhentos cruzeiros (Cr$ .. ,'. todos, mandou espedir o pra-
COIll terras de Amérlc;' '�es Sena e Eleotérlo da Florianópolis. 31 de. março de 1969. (Assinado) 2.500,00). 30) - -Uma 'escri- sente edital, que será afixado
Conceição. 2,0) Como

'! .s�Pllcantes pQr si e seus' waldemll'o cascaes� .1.0 Juiz Substituto, da 1." Clr. vaninha de madeira de lei; no lu�ar de costu�e, e pubil,
�ntecessore80-possúem ot Idó terreno h"91aiS d� curu;crlção judICiária,-em qxercí�o na' 4.11 Vara. E,

em, bom esta'do de �onserva": cado na forma da lei. Dado
:.)lO llnos, mansa e" p' ','

ente, lem ope�ção Ol!t p;,;ra que chegue ao conh!!çlmento de todos, man- ção que acho valer a quan- �'passado nesta cidade' de
',ál'(I;Q;'., de esp'êcill ,a:l q�;r�m IIgÓra, legltl. dou expedir o �resente �d1tal que será -il'fi-xadg. po tia de quinhentos cruzelro,� FlorianápoliS, aos quatorze
Stla. p�.e, no� ;�r�o do art.O 550 dQ CódllO, lUg�r do costume e publicado na forma da lei. (Cr�' 506,00r. 4°) -' MERÔA- dias do mês de n'ul.1o do ano

1 e JlegUlllteS{' 8.0) N " � condições nos termal Dado e passado llésta Clflade de F!_or1anópÇllls, aos DOll.IAS: 4, fardos' de' bJlX� de mil novecentos e clnquen.·
,

afttgo� 650 e 652 do" ;1�lgo CIvil, e 464 e se-: s�lS, di!\�',?'01 �M:� abr�,.·d.() ano de ml� �o1Íece.n.tos bantes� 12 caiXas._ -dec Crus· ta e" nove, Eu (ªss.) C.AR·-
tes do CÓdigo de pr Iso Civil/pedem e FI!-.' ,e' ct1:lc�ta�e Í}.?ve:. Ji,:,U_. VIN�Ct\!S ,GONZAGA, Waldina. '4 caixas � de kaôl, LOS'-SALDANRA(Jijscri;vão, o

r.� a .;. EXcl.e.. qu"e: :<':mlna;mente., m�.que, 1j:s�d./ã��de�1I 'v�r� e ��dl!l'4at_lfografa� e &�bs-. 1/6; 1 calxa·' de::kaol 1/4 �, subscrevq. (ass.) .ARY' PE-

e, ,hora, pÍí.rá a Just�fié'. exlgÍtla, na qual,-de� crev1. '«As�nado»walde,!UrO',Casca.es, V Juiz Suba- 2/8; 8 cilízias de' graxa' duas REIRA OLIVEIRA, JuIZ de
tlt\lto' Ú�l;II' CirC\lnscrtçã'iJ',J1,l�W1f•. �m exerciclo anClJras;, 98 caix�s/' de N'ep- Dlrt>!to. Gonfer.e' com o 01't,

� 4..... J;a;ar�;' T ';", �
-

... '- ,;; �_,_ .!JY
<

cid em "Pó' e mais 2& latag� glnal::' '\
,

',.-C.o�).,. ,1I0m.iJ .Ol'.n�.':' 11 latas ge parquetina de 5 GARLOS 'SALDANHA

do CÓdlgõ--ClvU; 3';0 Nestas cóndlções, nos têrmos "do art. 660 e ,664 do

ç . C. e C". P . C. 'e seguintes, pede e reque'r a--:V. 'Excl.a. que, prellml.
narmente. 'm.arque·"dl� e hora, para a justificação ei!gida, na"qUal'
deverão ser :1nqúlrldaa, as testemunhas abaixo arrOlIl4�, que compare

cerão independente ,"ile 'qualquer Intimação. c1!llltlflcando..se prévia.
mente o rir:: promotor Públlco feito o que julgava. ,V. Excia. a Justl

tlcação [n InUlo Htls, mande citar por mandado os �onfrontantes 'II

suas mulhéres residentes, nas Imediações do ilJ!.6vel.' e peuoalment.
o representante do Ministério 'Público' em todas as suas atr�buições l
e por Edital os intéressados Incertos e desconhecl�os, para..'todos
acompanharem os' tê�os <Ia.. presente ação de Usucapião. por ,melo
do qual deverá ser reconhecido e declarado o dominio d� ,j,upllcllll't.

"

sõbre o aludld9 Imóvel, ficando citado ainda. para. o prazo. lelJ�l .:,
apresentarem contistação e pára seguirem ..té, fihal ,.�tenç." 80b 118'
penas de lei. Dá'-sé. a,:esta o valôr de Crf 2.600.00; '��teat'�fle-.�
todos os melas de prova, permitidos em dlre!to, inClUSive testemunha.
documental. periela e' v:�torla. Com a taxa.. JUdlclárla Incm}a. pro--
cura,ção. documentos"'e planta. pede',-defertmentO; BlguaçÚ'. 26"-de,
agôsto de 1'968. (Ass.) Walter Jorg'; José. DESPACHO:, A. DéSlsno
o dia 23 de,ojj�tem�o pira a audiência de jU'StlfíC�ã(,l'prévia' da �..
se. Ciente o Dr. promotor Público. Blguaçú, __26-8-1968, ,(Ass.) JIlV.
'mar Gu1marães Co}lIlÇO, Juiz ,de Direito. SENTENÇA: Vistos." etc ..

'

,Homologo. por' selltença, a justl�lcação de..:fi!5. _ �lll, �ue � requere�t'e
Francisco Wallinger; ,para que surta stus j'íuidlcos' e legai8 ef�t.oi;.
Cite-se. p�ssoalmente. por mandado 015 confrontaJ;ltes do Imóyel�: e -

por precatória. dirigida ao Juiz da 4." Vara, o Domlnlo � UntáP;. e

)lar, edital. os interessados- Incertos, para todos querendo contestar-em

o pedido no prazo da lel. Custl,\8 a final: Blguaçú, 17-3.1969. (AJill.)
Jaymor Guimarães Colla�o, Juiz de Dire!;to:"'E ,para cheaar ao ,conhe...;'
cimento dos interessados, passa o prese�1tl! :é��..f'co� o pr�z�' de 30. '

dias que se.rli publicado e aflxa(jô na fOl'm4,�da lei. ])ado e puiíadO •

nesta 'Cidade, lie Blguaçú. a..os dezel!ovi4,tàj·)q��êS.� de,I:Ii-,*,.rço do ano· ,

,.

.,' -!
"

"
, �i!' �� _', -

,.' .

�e,. mll nO"'j!centos e cinquentt e nàv:• .{�I-Ç,� �ltlaQQ) f�O a'Omão,:��"
lI,e ,_;Fai'là;�.Escrevente "Juram_entad0ti I}O .!m'�.nto_ �.IOl).àl.do·
ESQrivão. o dattrogrl\fei e sUbsorey.4;' »",:1,""

--

,

� Biguaçú, 19;4., m,arço de 196,9,,:'- ,:�....Jxi .: __ f.
'. .� . , ,,!t - '... .J:.o-r;::T ",

(Assinado) Jaymor ,tiut��111�e':��" :,,� ele, Dlr� ,

_Contéret com o orlSlailil'��tj'��de.�!_tUIile.,', '(;..
Ó 1'8'"P18, Pio aíAAio

", .. -',: 1"
: .; ',,-, .• ,,�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



• FLORIANól'ÓLIS, SEXTA FEIRA, -5'

_..!'

SHOW E SOIR!E APRESENTANDO'OR,QUESTRA 'ESPETÁCULO CASSINO DE "SEVILHA maior' Orquêslra do' mu ndo no genero �

Diretor ,:- PIO TORRECILLAS _ C�nlores: ALBjRTO DEL MONl'E .: JOSÉ, M. MADRID 14 _ NotáveiJ Professores/locando mulljplos
','

" �

Instrumentos '..;... ,A s soo t i a d o I r�serve desde já sua. mesa na Secretaria. ',_, ;

REVIS '1.'A�dos CRIADORES
.o

J;'eprodu"to,r
provado. A'

, 'S-· U -

M A 'R ,I O'
exposições. Importância das

avíeultura em progresso. A' ,-
.

"

� \ : provas de ganho de pêso na

'Entrevista do mês -:- Dia1,l- ,

." .

\ .�.,
.

, - seleção do gado de corte .

te da inflaçãó em' que ví-:
rícíal nos galinheiros, como da Agri�ultura _ O plano de Oêrcas- elé.tr�cas. Laticínios

vem.os, temos que rever co�,�: recurso para aumentar a! reerguímento das iôr9as pro- �a "s�and�navia - II -'- o

tan�emente o custo de pJ.:J postura das aves, no fim do
I
dutivas de São Paulo. VII de h:f e o símbolo dínamar

dução. Avicultura -:,Os 1\1- verão, outono e inverno. Va.
I
-Gado Leiteiro da A.P;C.B. ,ques de .qualidade. Respon

trofur�nos ,na. aVlcu!tura. lar nutritivo do ovo. Estoca'
I Màis de dois milhões e tre- . dend� .sobre zootecnia .e ve-

Controle praticaJ10 �o caní- .... d "'O'
A ---- I t' iI i

.

dl-
terínãría, Economia - O

b li
.

da ....1 gem e o. s em camares zen os m cruze ros ven
it d "B- 1 1\Alo.a smo e oU eagem em

i
.,

'

m o a raspoo ". .."",rca'
Gil d t

rrías e o relativo equil brio dos, A palavra das classes

I d d 1 ti
'

i
'-

avest, a oras

d
e POtS ura: dos -preços. Acroniza:ção pre-

I produtoras _ Alimentação, os, eo a cm os

i' calrne e

van agens e esvan agens. .

d b' -I d
.

i' 'di' d ov�s. que va pe Q SOL.
L tifi i I

- • serva a carne as, aves a 3" ever pr mor aI do Esta 0,, , ..,. I tó
.

o 1"'0 duz ar c a e raçoes umi-
tid P d

-

d' O i 'd' i' .' •

b . I ....e a no n ' ..,. , o Servi�l)
d ld ti uI

'

d- as.. ro uçao e ovos, no s cr a ores op nam so re. A Ct �l'
. -

it
I

ec as. para es m ,ar o e- comêço e no fim do ano de ;,
4-'e on re e Le eiro, da

senvoívímento dos pintos turi i
-

'di
APCB.

' ',_'

nos mêses quente's do ano. posdura'Ocotmo prev slaoGln
-

_,
!

ce e p s ura anua. ran- ANUNCiOSCondições técnicas para jas de demonstração de avi-' �, ,

manter sêcas as '·camas·' cultura, Transmissão da leu- '�..dos pinteiros e dos' galinhel -

cose. Seleção das aves. Maior
ros. Med{d'Q.s das' eampãnu-. ,estimuio à. expensão da avl- .

'. '_ �IlNA'S
las de aquecimento em reIa- cultura. Endereços de ínte-. -.., . "VISTAS

'\ ção à capacidade de criação rêsse . para avicultorés �ISSOItAS

dos pínteíros .. Frangos para Associação _ avícolas, órgão- 1
COI.OUíaOI .. ClUAio·
.,..�� ..._.

consumo em baterias. A tu ofic�_1ais, firmas comercia�s'e,. '

mígação das chocadeíras no industriais, 'granjas, coope··' RE'. A.S. LAR�.
combate à difusão de peri- rativas, comissários e mata- "'"�'Do\HI/4 ... t.· ...

gosas doenças das aves. Pín- douros. aeéção, Jurídica _ �
..0 DI .lANSIO· D.' ,,'

tos nascídos com reservas de vigêneia -do novo salárto � ;�: Iug_,.:; � s evitaminas têm importância minimo e sua aplicação aos ATENÇÃO CONTRIBUIN- , t

decisíva nó êxito da criação trabalhadores rurais. Pecuá- T�S -00 E�TREIT� .

ALUGA-SE um4 residêr.
inicial. Os aI\tibióticos não ria leiteira e .pecuáría de _O Posto de Arrecad_açao da cia na rua Marel:P-al Gui-
prejudíeam os resultados da corte. Cooperativa 'de PrQ-- Prefeitura de Florianópolis, '

lherme 33. (Em' frente ao'
incubação dos

o.vos.
Como re- dutores "de Leite de' 'E19i sec!1a?o no sub- distrito do

I Grupo L:wro/Mullpr) Trat'a;r
conhecer a quali�ade dos Mendes. Fala o ,Secrétár!o' "EstreIto, tranereríu suas íns-

no local eu pe�o rne
2248

pintos pelo exame
.

do exte·
'

t!:ilaçôes para a rua Aracy IPo.lol 'R _ FIORIANÓPOUJ rior. O valor' nutritivo, ja 'o/a'i Callado, na 46, onde, dl)- __----
\

,

' carne de, gal!n.ha. A ',lUZ ar_tl-' ,Cont'.cO .mundo OV'.r,e'" ,raü'Inte, �tender..á aos coo'- /
----------....-;.------.....;;;..--------------

:., tt'lm,üntes do munlcipio_ que: yO •D E P, Ó SI' O . SECRETARIA DE SEGURANÇA P081I(A .�. 3 m. r.l _ C;; ::."�� dl� ",..1.- .IL A

fSPAÇOíO' PRfCLSA-SE
_

�p O RI A'R rA ,�' N.,O
�

,)!t�9 < .

_ ;!��;�::�!::g::!:�i\tli�
T I I I f 3-100

ALCIbES BASTOS DE ARAUJO, Dlrétor do��ill1ço d41 Fiscall- farlamenuto,,-- coloéar:am�,o

-_ ra a,r pe O le e one
.

00 fação de Arma.ll, M\l)I1çõ� Mil�r�s EXP1QSlvas.�I�áDláveis e P�o- partido ,do, gov:��ó, o }d.'b:ê-'-'
. -

c .;' 1
'"., 'd- o,!:'

t ibui
- ..ral, na d1antel�.' '� .;'

��,tos Qulmlcos ��:essivos.OU or"os vO�,,�o uso e,suai a r çoes", A medfda .q�e se proce!:d�
resolve baixar. as sllgutntea ;i�tr��õeshrà��,e o cómérclG .,;,q\l;l!im..,d� 'a eontagel\li do�. v.otos, fleo,p,; ,

fijgos durante as fesU, ,dades ,t.uninas ii. �se realizarem .. no m�s de �tahelecido "q!le 27 cand1d!l'� "

Junho do �orrente� ano: ;:,. "'.',' .�, .�;:��' ,

" ,.' :" . .< ' ���i�:,a:;!á'���::
..

;rt'!f& �
'FICAM .EXPRESSAMENTE P.ROIBIPQS: Partido' Soélal1sta, da ojjQ�
I -'0 :Comél'cio de produtos--plrotê,cnlcos, sem' a '!_evida l1cen9a ,sição. "

,

desta Repartição;
'� O eSCl"u�Ínio começou :'em

II - A fabrlêação e �venrla das chamadas, "Ífombas de Parede";
39 das 46 Prefeituras japci'-

,'- nesas tão logo terminaram
III - A venda, à, meno;es, de bombas denominadas "Biéhas de as eleições, ás 18, horas de

ontem.
,

especiticadas no O governo conduziu a cam-

panha eleitoral á base de
uma. plataforma que inclui .1!l
continqação da politica - fi�
colaboração militar éom .JS

Estadôs Unidos e do não re

conhécimento 'do governo' da
, VI - A faQrlcação dos fógo. denolninjldos - Estaltl, - Tra,que, 'Chin� Comunista.

' FONE: 29 05.

� �Ipoca e� Espanta Coló. (Aviso n. 612 - D. 4, d,' í-8.955, dI) ----------�------------------;-----

EM SU�VES' PRESJAÇOES'. ,MEN
�-i1'I\\W'�'�t

Jr .�'

....---.
-

. �I'l \""-' (

6r�,'\ dr·, i r.,r..

l /'-;"�\ "
,

- /, '

",(� 1':�-

(
'.

/'
.

"',3
linda ... :mas
e o CONFÓRTO?

- \

• excepcio,-.a durobili'jade

Ao comprar -môveis tutofados, verifique ,. o
'

molejo é fe;to com 05 legíTimos MQLAS NO-SAO-
• muito m,,'or, col'fórto

• aunco cedem - "une" ,alIam

• móvets moi. IC'''85

• dis r.en s orn O uso de cordi.,hos e p.3.rcin,os de po,'-o
• conaervcm o 8slofornenl;) O!:>solulomente ii1defo'm�yel

", MOlA�� DO' BR_A�ll 'S.A�
• •

- •

I

I

._bel. I IM, ... Jorge. S1,� - ,... 9-4Sl9 - Ca. ,.odol 87� - fnd, 1".: "NO,S",G" - Sc1v PQul.

'. -

-

IfVINOIOom,'MEYER Ir elA.
1.,0 f.lipe Scbmid&. 33. , Ruo Conselheiro MC1 fro. 2 - Tel. 2576 - C •

Ministério da Guerra).

....

r.==:==========;::=:::==�=-:l) .

-

,

D'IA 7 Domingo'"- V(· !le�aJ Dançante --:- Esco.'

lha da Mlss Brotinho ,("ube, 6, de Janeiro do auo' .

CLUBE RECREATIVO'

DE JANEIRO
E'S T R E I T O

Programa do mês de Junho

de 1959 - Início - 17 horas.

II
i' "'-

Ii 'i
L
,

I '

. )I .

DIA 13 - Sáb:ido - BQ.1te dos Namoradas
com diversas supresas - Início -'- 22 horas,

.

DIA:' 21 - Domingo - Tarde Infantil a "Calpi.
ra" dedicada a peÍtzada com premias aos que me

lhor se apresentarem - Inicio - 15 horas.

.

DIA 27 --'- Sábado - Grandiosa festa Junlna.-

QUadrilhas.· .cbôtes, v:alsas, �etc:. .. -' Haverá pi-,

nhão, lara�ja." -amendoim e quentão, etc. -

OBS,: Nesta' festa para maior brilhantismo, ps-

j' ..[, i
de-se trajé a carater.

NOTA: Será indispensável a apresentaÇão da car_

,'fI I;'
teira saciai. bem como o talão do Inês,
para as testas dos dias 13 e 27 as mesas
-

.

)

�I
_

se acham' a vend,a na Secretaria do Çlube,

'l .

,"�ro�
.. C" 100.00

" ,z=====x=-,,���-�==�===;==�======�

AUXILIAR DE' CONTABILIDADE
com p(áti.ca � Precisa-se ,como;

.

�
�.

"

urgência _' Na A MODELAR
"

B A L (_ O N 1ST A

com p'rátita
•

precisa-se

NA MODELAR
/

'

_' RADIO

Rodêlo", � fógos "Cabeça de Negro" e, !Similares,

IV---=- A. queima em ·vla públiclÍ dali bombas

item III;
V' � '�A fabricação e soltura de 'balões ou engenhos,de qu�quer

natureza" que po�sam provocar InCêndio" nos camp�s ou :norestas".

(art. 22, letra h, do 'C.sdlgo Florestfl,l).
,

VII - "Fazer fogueiras ou qúeimfl,r tõgos de artificio nos logra....

douras públicos, ou de janelas ou portas que deitem para os mesmos

bem' como ;fabrlcar�-e';-por' à' v.enaa /pe�as pirotécnicas, VUlgar�ente
denominadas "balões de fógos", buscá.Pés de estampido, ou de o�tro
Jê'riero, em cuja fabricação sejam empregadas matérias explosivas ou

inflamáveis c_ltpazes de, por si, ou comblnad'1s com outros elementos,
-

Jrovocarem Incêndio· ou causar acidentes pess�als ou clanos materiais".

(arts. fil7, 68 e 69 do' Regulamento baixado com O· Decreto n. 1),
de 18-1-1989)'.

OS INFRATORES DA PRESENTE' PO�TARIA F.ICARÃO
SUJEITOS AS PENALIDADES PREVISTAS EM LEI.

Dê;.se conhecimento aos srs. l1scais regionais, de Armas e' Muni

ções e sollcite-se' a cooperação da Delegacia- Regional 'de policia da

Capital, ,nos -lêrmoB (lo Art. 10 do Reg.ulamento supra- citado;
PUbllque-se e Cumpra.se

Florla�ÓPolls, ;' 2lí de mala de 1959.

,ALCIDES BASTOS DE ARAUJO

,Diretor '!ia 'Serviço de Fiscalização de Armu" Munlçõel etc,

/'AtUGA-SE CASA EM�(OQUfIROS
r: eço

_
Cr$ 3.500,00

11a-t,ar pelo telefone 3794.

l.l' R
-

,A .' T ! N, IS_. c,' L U 'B E
, p'rogra_ma

.-

de, , Junho
Dia 6 .:.:.... sábado -:SO!REE' DESFJLE '�IMO-

NETTA",' com �apresentação de· '

autênticos modêlos europeus,
In:st�laç'ão 'do CLUBE DA LA

Dr.DO BRASIL,
-

Secção de
,F;10riau6polis. Reser:va de Me-,
.as·' pelo telefone 2864,

Dia 20 - sábado ..:__,BAILE DE SÃO JOÃO, às 23
,

. �hora8., ',:O"ança dJ, Quadrilha,
ftirigida ,por Nhô :Medeiros', Ca
�saRlento- na Roça -_ Qüeimada

Laranja - Pinhão - Ra
, padu,ra.--:,· Amendoim. Reserva
de- Mesas a 200,00,' na J.oalhe-

\_ , ria Muller.
:tia 'BAiLE . INFANTO-JUVE-

"
NIL pE SÃO P "}tO,' às 16

···:,:�:;Jt��t:·,::" r���'�"l�

...

.

MaurlcJó ,dos Reis
. ,-"

..

,

/
I

, "�,o Advõgado'
.Eri�'SUL AMÉRIci\ _ p.OANDAR

,

TELS.: 2198, - �2'81.

I�- r-. �
, CO�SQLTE 'O; NOSSOS

PREG 's

.
RU!l.' J"rônimo Uot <8, 1 _ I.e,
andar - Ilalas 14 e. )fi - Fone 3167

t
AUIIAM.ENTO '"

TELHAS. OLOS
.

CAL, E A ElA
IR'MÃOS BIT' C'oURT
(4·1$ IAOARÓ •

ANTIGO OEP6SIT

t\MPLO COM 3 D0!lMITóRIOS"
U,U�A":�E À RUA DEME"RIO
RIBEIRO, �4 - TRATAR PÊLO

IS ,
•

J

sr.
..;;;

- __�� i

condaiçõo independe·ntê�.J ':
.

.Monarll I
.

r

,",-,.\.'--.?�:.

··.��1���:.;.';��,/;�,::�-.·�1;\\�,�í:;,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,,__�--�--�����"__�������11::Z�-±�����__� ������������_5�D�E�J�UN.H_O__D_E__l_95_9__• __

"

�ltaiUilj"ll�iê9N"o��.ajM;(f:MAIORAlAVAIÁNO,DR. ABEL CAPELLA,·mO A SABER QUE Ê PEtuAMfNJ�DO
,(tD.ttitA��E�:CA.��7-tJDADE.E DO. 'ESTADO'<PROM.OVER·A R�AL1IA'ÇÃO DE UM TORNEIO, TRtANGUlAR DE fUTEBOL ,COM- A
PARTIC'PAtAO :00" AJLETI(O·,f�.IDO OlIM.PI(O, 'AI1M 'DO GRfMlQ rAl�l�mfSTf. NÃOfAEHA· DÚVIDA:!�OUi'É,UMA.óB,.OA IDÉIA. _ PELO

.

QUE
AOUI FI(A�OS" �TQ_ÇENDll PELA SUA C:OIcijBit� I QUEfr� NamlllMf8íf. IRt'PROJlGR'IORAR:AO$!lFI[IONADOS' ·'�FrORfaNOP·OLI·

t

.. ,

'�•.,< '·I,=NOi E ,�UME"E1·<�ONFRDNI4,�,DOSt.MAIS! >SENSAEIOKAIS' E RE:NHIDOt,

:��.. � 'J�� .�� �������..

� ���-,.���-���'��·��::_��i�
,RIQ. 4, (V,A·), _ CllP.linhlJ. partl j' Yidências . nelite_, sentida, a, C�D, .;- a;twe�iáçã(jl, dos t1l1ados, A parttcí ; rá' semp:ce. transl:t�r.ja. ça "Brasil". 'des�esas d� organiz�ã.lf' dos jO�os' hi�,t�',�l'lJ _:, IlP�erão participar

a realidade, o desejo dos etubes

I
pelo seu Ctlllséll1o''l''cnl'C' ""F I -c; •• '.

•
., .,-

• .'. I· . ",_-, r .'

��.

, "
e�. o ....e. u_, paÇao será"volun1;ária, dísputezrdo-, ._§' [.o _ Se, por' 'qUalquer motivo Al't" 4.0 :::,_ O grupo Norte será 'pela associação tocal, a qu,etrí ea., .�!'- Taça "Br.�·l?� .I?J' jogadores re.,

em promover o campeonato bra.. .

tebõl ilfaborou um" r�gUI' .

t
. ,. . '. .

� I·,· ", "

I
s �'-""" 7 .

. amen

O'i ·se a cQJnpeticao. de l'-pril e dezem não,,0,. pudez tomar parte' no torneio, fõrmado pelas .êntid,ades do Norte'l ,b.er� a ._t.o.,tall.dad,� da" �.,;e.n.·d_� ..
,.<

'" ,.' _ 1m,l;t.:.:m.... en.te'.-!' in,sc,r.}.,t.�s- .. ,p.�l.. as asso�'
!leil'o inter-clubes. Tomando pro

'
�' .... r

• "'. ,ç -. ".) s . -

_

,'" ,.. .'

-. .-"..
�

,

.s
. '".-!

- �.q}1e -aprovjl.do, foi sUbmetidó -.8. ;!bro em"cafâ_ter .eliminatór.io será permitida a sua substituição e Nordeste e !> grupo ·S-ql, .. pelas :gII.rágrafo únicQ -':- 'N.o Ç_!lll9 :cteA.,C1ll�o.e�'disputantes. .... .., � •
. 't, ',t �-' .�.� ",'::".

.
�

.

� �. �: ..
'" .

. I;. �.'
_ ..

�.�;;.. .," '��.l;:;,;", ::
.

I
Âo mesmo tempo ;que estívervem pe1-a',assElciaçâo�vice-camDeã,

'.

demais entida-des. um 'terceiro jog�"'al ��naa�iqul.d.!'
" ,Art.,:ll ',,>Os, JO�:::'�Il.r:.ao· neu,

,

'M'O'RTE. TRA''G'IC'·.í.',· 'D"E· .:A·.·. O'E,'M"','."n..

·:·,'" '.

·ljhÔga�d'aO··. r�ea�.rae·s'e'Bntraasn�t'l: 'dPOarnao"r:ae,.seC�-, .§ 2.0 ;� Casó �. 'FecÍeração não
.

Art. 5.° _ Disputar.;se_á ''Para_ 'será - i;üv�iaâ' iguálmente�' . "\.: -, . 'I, t;$'01i '�1l;1y':0 '9�tibi')ít�����:�:�o.m as

R 1ft «c = � p,romova campeonato- estadual, fàr_ l�laniente_, a �a Norte' d!l��fnte ,a Ai't: �.o r: 'Os locai� �O�"jÓgÕ'1 ;:rf1gr� -,?f�CJl1;ii ad���4�';P!1�.C�D.
. _'.,

. ·.tará-em dísputa o trofê$l'lnstltUI_ se-á represemap-pelo campeão da realil!ação" dos' jogos do "; grupo lisflIlli"':finais, serão >�eSignados' .��r "".' ''!A.,rt..,J�,�i:ÕS-,·h1JZ.����lio- neu-
NUNES i 'PIlES. .. .. . .

de 'papa. ó vencedot dest�grupo, 'c·apl1la}'ou,.de cidade cuja negemo-. Nor�e.
.

; so�·telo e' dlSP\f1íadC!JS. -de -acerdo trils 's�rv� �õ�um; !\,cÓ�? entre' os

. assím o certame mais nia,. técnica sej,a' n'otori�, Art. 6.0 _ Os jogos terão cara-licom os arts.: 5.°" e "8.", .satvo eno dl.sl)u�llÍÍtest"1 ..
�.

c

r atraent.�. Émb�;� ,e'l.mi�tórios,.,·os· Art. 2.0" _ As inscrições serão ter. eliminatório e serão ·jogados l;toca�ie. a ,i-e�da, lí��ida·.qUe será' Att. ,13 .:_ O� "ê�OS dl!!clpl1na..
.

As prímeíras horas da inanhã' de o;"nt�ih, toda a" c·l'da'de re·
'--' . '" ,

, 'cotejos serão ein' doís .turnos, .com �'illuntárias, devendo as federações pelo sistema de turno e returno, r sempre dlv1didN.lgualmente.. _()-jo_ res serão resolvlac;>s de 'acordo com

.. �c.ebia com ger,af c';'ns.ternaçã�.a.n,o.tíc,ia do(·f.aleci.men.t..o, ·,nu·m_de�, ' ..' .

,.
"

.' . ". '

, _, "unia pa,rtida em; cada' série, admí-. comunlc_ar'à CBD, a participação uma vez eJIl.cada sede, sorteando.- 'go ·Üllal. será disputado em uma o"Cód1go Brâsllelro .de Futebol.
sastrll(automoliilís�ico,'em 'Por�ó fAlegÍ-e, do. grl,l.J\de 'vel�jadol' �.on_· tíndo-ií,e terceir�'" encontro. da sé� oti não de 'seus representantes no. se o .local d� primeiro jogõ,.. I ún:iea' partida, no. Estado do Ma,;.' Art. 14 ....:__' Os jogos serão diri-

terrâneo Adernar Nunes 'Pir.es.-- . ;:« •••
"

: .�_ ';
'\ ." ':

•

i";. .

_
\ .��. r· "

.,

. .,' -de '.' da .segúnda-peleja'/. h!!-vendo máximo até o dia :'l1 de março do Art. 7,0 _ Se após o segundo 1raÇa.nã,�.salvÓ 'decisão em contra_ gidos�,pbl" um "representante .da

,
'
0\ bra\',o !achtmeh, que..foi illn td�S ,plollei;os .d�· 'eSPQrté' da veneedi:n''-Jaos .prfmeiros';embatés; O.; ano da di�puta.

.

Jogo não ho:uver vencedor" disp.u- 1 r!� dar, CBD: Se a-partida. terml-_/, CBD," � u,� ,4'Jl cad!).. �ociaçã;,.•.:
"'vela ém··s.a.nta. 'Cat,arina, ·pe.rtence.ndo ao"V�leiros':da ,Ilha', p'elo' . .... , ., .,,< .. , ,. ,,' h

�õgo' fi'na.l deverá ·ser dl�pmadõ no. --paragrafo único''''':' para efe�to· tar_se_á uma nova partida '48 há- j nàr empa.llada· aplicaf'_sê_á o dls. 'Art.,," �,ys"'ccasos omissos

qual.�alitos e tã-o assinal�do.s t'riul!ro� alcá�ç�u; píIÓ�à��� '�ma, eS�ádl0 dq Maracanã. de ins�rfçã�' iIa Taça' "Brasil", ras após na sede do' segundo jogo. 'posto nó al·t. 7.°. .. :":'"t��'il�{ã�1� ',�"CBD'"
infini4a,de de barcos, sendo qlte há �ez anos �!rá", logrou �;rgrar-

, pAra,
.

melhor, conh.::clm.enta dos' considerar�se_ão, os resultados dos persistindo o empate' haverá uma I' ','Oi..."... .,
.

se campeã,o brasiléiro, erll! basta�lte re.i3:ciônado n-;;�:Cí;�ill�� '�eiel'_;< � Interessados,' ·ii,presentariloS- . a -'sé...

" cainpeonatos dó, ano anterior lio prol-roga,Ção de' 30 minutos, em L E M B' ::a" - 'I'
c"� :�D"}::D�"�'�8��': '.

ro" lie. �o.do,o país, sendo sell nonu� res,pelta,!lo·.íttê'·pjiJoJ.,.adversá•• 'gull' o 'ieguí�mento d� taçà. "gra.'_ torneio. dots temPOs de 15' e continuando' . ;.: .,.l,. ",n- .'--':V�{i'o••.-':
riosi mercê de ,sl!as- no�áveis aptúiões �o,�pt,aÍ1eJo do ti�ão. Perc!e 'sll'l que é ó segtiínte':

,

A,rt. 3.0
_ .�,t�beia de jo�os �o empate'o vencedor ser� �Cidido Seis ,v-ezes Ray "Sugar" \i.obi�S_Ó�·,����t���'b;-,�{·: coroado

ass!tri'il:,es�orte da.V�l� catal"i�ense,,�u� dos se�s' mais lídim�s'-' ','''A�t,'I,ó-:''�IÂ Taça ,-"Brasl.!'" sera �rgan!za4à péla cim no J;lé. 'po).· Hgo'al' average"'e,"se'alnda icampeã�mtindial, uma- �a, catego�a �1I··;nef���éd10<e cÜ�co na dos

expoentes: (", Insiltuida·�·paltr61:inad1i;"peill- CBD:' rjodo de abr.il a dezeÍIÍbro,·cons... ;persistlr o-emp�te, será ("'vencedor médios., Quatro destes cinco veies! RObi��n r��(iiq�fS�_Ú -seu cetro.

O oorpo de Ademar Nuue� pires, .no;.lI!esmo dia éhegado a' ,de'stiiia.:s�'·� �t disp�\tadà' aliJ.al-· �Itulriào,se Inicialmente dois gru- tapontado por sorteio. 'Na prlgiel�-lII por haver abandonado e nas p�tl'as vezes. 'p�i, tê�lo per-
esta Càpital por via !lérea, ,foi dadl)" s�puit��Ji: 'Ôntem no' C�iJ' ,

. '�mente pelas asse;ia"o·es m{nt"p'�a's- 'p�s Nort�':e' S�l, cÚjos prlmeir'o, li . Art: 8,0.:...... As de.,fs·p·esAA < " " .'. I
. " " - dido...É �lP- l!.er�acfelr.o recovde ·mund!al_.e,. pod�mos '!lcresce�tar, inédi_téri� .

de' Itacorobi, éõm ·ext;ra;!)I:dlliário· acompanh·airi·ento. '

'

. das Federações _qUe a�rigem o fu.:. seiro�do -401Qcad6s' n�, iíltlmo cam-' Viagem' e estada correrão por con- to na .1histórla
.

do pugilismo, 'para nãO ter de enfrentll·_ltí 'abdicou

A rltmília enlutada ,a!l ...exp'ressõe�.d� no.sso profundo pesar. tebol"'pr6ií�sio_n.al, ....
,

s'e-: peó;;atõ'br�sn�ivO, a posse � Ta; ta da associação. vlsitant� .e as Mart;'Servo: A N.B.A',e.a comis�_ã\),de<'.'Nova ,Y�rk pu�el'&m-� de
, acordo· para, reconhecer' campe�o da cate,goria, o veneedoÍ' da peleja,

'Robinson:-Tommy Bell. Robinson foi
..
o vencedor por decisão �Pós 15

.,.
.'

• _. ,. •
- J ',.,' _.'

'aSsaltOSH�m. '.20 de .novemoro de' 1946" .;em :;N'OV!l<. YÓr�.,"sugar'�. Ray
.Robinson tornou-se �ntão 'campeãçJmundi�1-d()s ��o Ipédio.,.Deixou,
.qepols, esta categoria ao vencer por, K.O. Jack Lamàdn'tta,. em Chl

C�g�, em 14:Jie feve�elr� de ·J951,.p�detbSe�]-tít\!Io;jnu�al Viagem. de
"recreio" à Europa, sent;lo derr�t�d�,por �a��!l'-!�:Wlp;�!� .lJan(ires,
i>,k'p-ontos ...,ReJlO",�flW��u"'-9 pela '11l:!:meira ·vez., 9-�lS'4�eSlls .m.a!s, tl!rde,
�aQ" SOIc;)�,:\;-na !o_'

,

',�'1�cié�..!',{n9: J,0�.J.às�ti:i,jtdiJtlin'à:1út-ã" í(êitHziUi'lL,
all!.4�, erii��N-;'y�1'J'Yor \�t�J._s�rc4ep§I�. dó �tmglÍíS�9,. �� ter';ido
der;bt'àdo em de��mÍ>-;'Ó de '1952.- R·econqu�sto\Í, su�' cÕ;Õ�:' pela segun•

.

da vez, em .!'I' cie dez,embro. de 19"55; � vencer em1 Chl�ag�; ,�Oll !K:O".
no segündô assalto,,·,ií)a.l'l. "Bopp' Olspn'" que, :'em 21, d� outubro" havia

. _" . ',.
'.

�
.

�

.

"

-..,:.
sido reconhealdo e&Qlpeão por' 'sua· vlt-órla' por�' POlltOS "'Sêbr.e .:Rl'ndy
Turpin, em NOVIJ York. Em janeIro d� 1957, PElrdeu"por pont�s e�

: 15 assaltos ante Gene FUllmer, sen'do destronado. Ex'atam!lnte·:q!-l.!jI.tro
,�eses mais tarde, em 2 de mai� de> .1957, .l·ecop.qulstou no��'te a.

corôa, pela ·tercelra
_
vez, vencen<'lo ,em Chicago" por 1<;,0., no ..quinto

assalto, Géne Fullmer. Voltou a perder ein 23 de setembró' de 1957

7

"

. .
.- '���� ""

partida :de e êx1to:,'se��:.éSforçós,: '�l,Í1tri4� ,!,-,/:. A fase' ·f�nal.. p.o, 'entretanto
ram_s�, domingo à tavde, no gra:.: defen,�i,V!l.}o� 1);,;. 5\.0 Am�iád�: qu� r éa.r�_ct�ri2:a�ll'; �la!.� ,�!iii)o�ra .mo a�9:que, e; _RUbens, aprovei
mado dà A�rigO }te 'Menof��,,'� até o·lP-omeD,_t()'·v.�!lha s(aéfenden:, màgníflco .conjt!ntô· amizadeáro.� .t!Ülpp., u�a sobra, desfe�iu o tiro

Cll.teg�rlzadas'. .eqUIPe�' �o
. E. C. do -�e;óié� :e:\��o4sá'l��meíli,.e, ba._ F�tor.:'_prépond�;ant'e pata a ;e&.. ç.e· ml�)'lcórdia .que, todavia, nãO

Am�z�e �e Pád�e. Jióniá "FE�
.

·19.�eou� ;�i� .P'�lin"e!I!\ �êi" �nsej,!lnd� -'Ção d� E, C . .Amlza��, foí -.fi. eu: :encó�trou o fundO) das rêdes, di)

.'
. Ini�iàdã �. peh;ja,:' nót'ó'ti-;e dêS-

.

à' ,�.�i ;Fei.Jll,�.�jlS��ii)l��,p�tente tI_ trad� :cte NeisoI! no lugar ,'dê WÍl;:- : �êZ _ que·. Q zag�eiro p,_olicia,�dtr:

<1.; os, primeiros minutos .�e. �§gO a, .r�: �e,�. :�ha�c� .. N �defesa para o
.

son .. q1iei até os mjfiu�pã fi�ais.qo' �qu'1�e :do pil.dré ROina 'defendeu
,completa supremaçla .do- valoroso guavdião' Márnlo. ._ .

.

'prilnei'f'õ tEimpo, :tlão ·IiaV'ia·'conse':"· .a-pelota "com' ás mãoB", ao que

esqUaari\o'dó. ,pádre I,l-?in�•.F .. ç.: I' .. Est�v�" assi��,�pnSignado,o' prt: 'g.ÚidO en:troàar�s� 'cp� � cõ{n;a.., ó ároitro assina.lou perial�y.
.

�.I.ui:: ianç���se ao ata��e ';cO�.. 1 :
meiro .:ent? �a �arti��,. tento ês;,; '�eitos. Cle �l�be. ,<' , ...

' .; À. falta �áxima foi cobrada. por

1ramall, bem coordenadas, .
levava te" q1Je. colóc�va o plantel 'do pa-e '. Atu'ando Gom maisr ''ell'j;usiàsmo Nelson ,e convertida em tento,

'�onst��t!l p�,gã à'�id�<iei�,alI}l�i.:I:,dre 'R�m�"i}i;�� �Vldência nl,) �.�êiti.or 'â:ticill�db; ci·�E:·C. Ami;' .lgualando-se, assim, -o· escore da

deana.
.

.

" I marcadqr, fazendo
z justiça ao se� éd� pp.ssõl;i � cQm:a,��I\� a'� ��õe� .p:elejllr em l' x 1.. resultado êste

Entretanto, somente ao�'29 mi_. '�-;ih�r padrão de' jôgo desenvolvi:- �m. ,can;tW,; I!\l)ç!lfldp-se. ali. ataque . que"_ permaneCllU até o encerra..
'I' •

nutos da pr:meira .. etapa; a e,quipe I
do em canchS:",e, com C�jO

do padre Roma F. C: via coroado tado, terminou, a primeira
.

;:: .-. -�.. � _�
•
oi
,.'

suas expensas. O único que não tem muita. cotação com o campeão

é justamente seu .emp�e�árlo: ,!ue leva. não os' 33 mrui somente 1'0%.
Robinwn o conserva somente porque assim o -��.dge� os regulam!!n_
tos. mas, é, ele mesmo que dirige) seull negócios, escolh'10S adversários

. etc .. .são conhecidas, suas diflcnldades com, o :impost!> 'sobre a renda,
.

, '

.

'.

esta é .a. razão de ainda O' continuar ,�utando. Su� l�ta com Turpin,
, COp·A'· DAS NAÇO-ES

.

E'M' 60 em Nova- York, bateu todos os recor�ea·dgll'."n�o PIl!'�os" rendendo

Aos 32,. minutos da etapa com� .' .: . . ..�.,.., .

' . "
"

os portões 767.626 'dolares e os dlrei.tos de rádios .. cinema,. 992630

-'o.OCO·UE .SE "C.(A''S·rlí:I'(I'R'A''M,':P'AR'A� A· 1l1en\�_��j1r_;",�... r,!!,.p.Jep�ni�,�0 a�iza.. m·es�:rm·Oo;".�e(mV:.,A.l)9'6·'o,7'"a Hdl�Svp.eurtá,,' err. confronto duas equipes dola.res. Nesta peleja, Robinson recebeu 248.491.1�, enquante ,que

, � __

L .IIfK. '
. '" européias e 9uas sul-amel'i � Turpln, 'na qualidade d� campeão, recebeu 207; 075,99. Calcula..se que

.'
1.a 'ETAPlDO.ESJA.DUAl ;-Conlfêna,se, 'o uso. �:r;:c�:r:::n��ç�:�t:��� ��:::ti��. caso

o .Brasil ,e (i. ::Yca�:�:Íl::op::ce:�:!O::cad:Se ;�i�Il:!:$=u::ar::;::';ç;:le�:�
ConfC:r;n� "'nos i�f�r;nod; 'a inct�n��.e�te::· � ;. ,.'

� .. ;L"I I
. presentações � .nacionais, da me�te superadas pelos pesos pesa;dos e assim _mesmo �aquelas de

F.C.F. .. os classÍficadOS,pa!a...a di;':, ""Úg�' Lagunen:ke _ Ímb}tuba ��e: p.,...... aS,pI 0.5 pah;es .;�ropeus,,a. �e Portu·, Conforme se' constato "da. Turney e Demp�y, quando se cobl'ava de' 30 1l. 40 dolares por cadeira.
'

puta da primeira Etapa do Cam. Barrill'a Verde. ,_-' '�;-:;"" .A.�lle""Ia"$'''''''''
i " lI, .!?>�l, que se pronunc.lOu !avo- declaração do" proeer ceb�- Sua peleja çom Basilio, {lm 1957, foi conSiderada a luta do ano. EIn

.

b"
",'. _J.: e'lio I " ravelmente a participaçao do' d' , ..,' 1942 e em 1957 foi pr-oclamado o "puglUsta d�o an°o". Em 195'0 recebeupeonato Catarinense lIe Futebol Liga Tu aro�ense _ ':ner 1

,
l' • " .,".' �' ense, a' "Taça das Nações"

-

de 1959, ;Ol:�m�'õ�'se;lúrite� clu- ·r;iiz.-e",F�ri.��iá.;i9,�'�·, "

\

�. 'N lo 4 (UPI) torne;o. mterna�8naL mter." nãó:deixará de'ser efetivada o troféu J.,·NeU, Foi campeã .. dos p'ena.em 1�39. pe�1} n_o Torneio

b;;:' : "t '. \ ""

... :. _: ; ',;' í5ga ',RégiãQ '�irtelra' _ ,ço�er- á' À�::'ci�:��édica' Á�eri.. seleçoe�, promovido por nos-" 'sendo' 'certo 'que havendo in- "Cinturão 'dll� Ouro Int-ercldades", em 1940. Corpo amador•. lutava

Capital Figueirense é paúla' �iário e Operário. :càn-a �ndicou, que; tomadã em
sa entIdade e�lética.. . terêsse dos portuguêses em.

com. seu verdadeiro nome' ou seja, Walter Smith, disputando '85 pele_

l!a.tnos. :--.. ·l,iça,�e.�aJ.ir;;:·�uller�� 'for,tes';(ióSé!i,-as:'Pflulas anfe-
. Garanti�a a presença .. 'p�- vir'aO BrasU, está assegura- -ja�, das qual� vénc�u 69 e -a maiorillj delas por K.O{ nos primeiros �_

Liga Brusquens�' _ Í'aysandú �
•

?�l.e -y�g_r.:;e�:9.��f�: .. '�_ �:�
_.

;tamina& podiam melhorar de .lo;me�.os, de uma_assoc�a:ça.a., do (:j êxito financéiro da pro- s;:Uos; Tornôlf-se prolisslonal eln 1940 é. ilos doze'. me�es qU�' se, se_
C I "1 C 'd e se 'éaç!(doreli ' ' , 'europela, a CBD nao ·tera du,', :maç� à . t (i" • t' gUlram sómente perdeu uma lut.a, por decisão .. Desde 1940 realizou
ar os Renaux. L ga aç,a_� n� '_"."

-

,3 a 4�' os' fe��9s a�l�ticos. 'vida em considerar, 'viável 'a
.' a.:· .. 6nl_ � �m. VIS a a_

Liga Itajaiense se-'e Jl.lventus., ,'/'. .

:,-' L C,?,nqenõu c�egorican;t�nte t.
_

"

t d" _.,
granae -co ania lusitapa no 150 combates, ganhando 141. sendo '91 por K·O. e 5(1 por deçisão;

Marcl1!o Dias. ",
_LIga Oeste C,!j",�,a,.rínense -: .Co'_ I, .

..

'cl '1 I
'.'

1 c.ompe Iça0 ,q�e pre en e rea, Rio de J-aneiro e a possibili- 'empatou duas vezes perdeu uma por K.O., 5- por declsãó é' uirut ,isem
,

"

.

, ,/.:0 "USO. e�as,' pl.,U as pe os

r hzar ·no prOJumo ano segun- '. ,'.. "

t.1�a,_Johl'yillelfse. -_-. C�xlas, __e, merc�a� �,J�����I}d:ente. '.
'

la�lt't',asi t�:rtdQ� .r��e.��,o que do 'a ex ressão de se� resi-
dade -d� presença dos franfe- decisão", elP' Berl1mi q.uando �ol ameaçado de I!nCham'entc� por 'gol_

'América.·J • ".Em nossa .ediçao de.�manha 'fl.a_ '
.......�"ln·q·u'e'ritó' no"s·· 'E�ado" I d t dP C

.' _.
,p ses sobre a dos compeoes 'pear os rins d6.Gerha:d Recht, contra os re�laIÍÍentos loéais. �o�

Liga Jar�g-��:\�'s�"_ 's�lêto'� '��mb� à.�' t�bé!!l!l qq� 'c;rtÂmes das 'Üri;dO" :dernbnstra'ra -'â�; \ � ..en ale La. omMlssaol Interfn�... do mundo de 54. ao magno, computa. �otal 'de SUás'/lutu, tanto comO' amador e profisslenal, dls-
�.' .'.:." ',C' ", :, � .'" .... ," ""�' "', ,--

'.
,. 'CI0n . UIS urge, con 0.-

" ',. .

Baependi. � q,ua.tro zonas,' já. 'organizltdo J)�la <seu \ émprêgo muito raro.
.

d I
_ certame de' 60. j,)utou 2'3{/,' cOmbattls dôs quais- v!lllceu·.2.10 e empatou' 'I:lm. "

" -'-1 : .•:. _.
".', .<,',. '.'... ,.' me ecaraçoe.s ontempres-

.

Liga Bl':llnen,!,uense -:- ,�al�e1r'�s F.C.F, que" marcou o ·,se,U-c.,;-lni?l9' 'f �"(per.l���laS reaUz�das na tadas. aõ repórter do '"Diá,-./

C -I'
-" .

"'.'- . .

'E-
. -.-----

e VllfIto Verde.�., .

' Pétra. o «ta l4 .,a.o, corrente, Çop", .Umverslda1ie de ;Harward, ...

N ti i ,.

\

ri lea'f'am- '5'·"e'lI
.

,

Iceça'"o"Lig� se�r�i'- In:t�r!t���pal�e.. )�l·T!l·;j!Í�?�llJ.li���s.,\;::-;. ·�.��:cotH-'�·,pai:�\Ci�áÇã,O'de �'7 es� n��;o:u�c�:��nto favoi'á- ',.... .'
"

..

' ". ' '. " .-.c' ",
_ ',' '. ',' .,' "

----.' ,

,

�

•

-

.' .

_ r
'.' �

f' • ,
.

' ,tudant�s,� md,lc�r$lm q�e .
O vel de, Portugal,: quanto à '

.

Pal'erson' X Johansson :..·23 : u,so, .mOd{lrad.� g�SS�S,:PIlUl��, �r_esença .. dé sUa seleção.. n_os
LONDRES; 4 (U.P,) - De, "expressões inadmissiveis" vos" par quê o futebol nacio·

,o.'
li

.. ," .. �:;�'F< •.• ,�. ," tm�a ,�OQ�O efel�o sob� ih dao a,eerte�a de ,reallzaçao pois da excursão da equipe de mantidasee�critaspelosjq_!'- nalsofieu..humnliàntes-fra-·
.;: !', ":d.o." ·�re'.nt·e '

'. .;_,: atletas. quando,' a� disp�tas d� "Taça, das" Nações�': em'
futebol da Ingla:terra Ingla- nal1stas ingleses na América: cassos: ,nenhum jogador de

... ''tt '.-' ,

_C'�!�·c , , � ',' (, .'

\ - des�19rtlv�s�' �ma!? 'que, em, 196Q... , I .

�erra. às ·três �méricas, surge A imprensa reagi� não me- classe internacional' os di"

De Nova, l:"orq.uê' iriform� ,-da ,disputa foram �endidos cO�PEZ:S���',,; ;to�a<\a� l �m violéI'ita contravér.sià. entre nos vivamente e' o" ,"Dal1y ções internas entrá os' "di-
ser extràordin�o;'o tn:te::,tpo;.;cem, ��l �.ó�a�e�:f<��t��,_� ·d?s�:,m.aJs'·:lmpOl'tantes, :>�,' Falta-nos ainda, a palavra' os (i,irigentes da Federação e Herald" publica em primeira rigentés, excessiva demora,

l'�SSf> reinante' €1n toi:\ó's;_. '.Q3.-:1l-?9WP. ,�i�, alta_,j,ãmal�.�a: .e-f�l�S.,��s �ad�à?r�;S, .c?rre� dá' FederáÇão -Espanhola que â lmprensa., O sr. Jóe Mearb, página,. longo artigo recor- da temporaçla e do campeo·

�stados U�.dos e ine$Ino' ':nü'
.

gá pQr um� I_utá, de,. bàx.�" ,�, dot�� :'é.l}1nçaa'otes t����.m,não �qs" f�z' �ien�e d� sua �e-' pre'5idente'do cl�be de �hel dando que os quinze enviados· nato'�f-alta,' de quaUficaçii,()

Etiropa )t;l'" 1 t d di' 23 soniedade "TeleprÓllÍpt�r" que aUlp.entado de 3 a �z",: .' " SOlUça0. �C? entanto, de_pen-' sea (l membro do Comité da especiais da imprensa e da dos sel�cionadores, espiritf)
. , pc a -' u a

,',
o � "I '

• "'d2 stA .<ln f
'

dendo de sua -:a'ne:ita'na-o' ou "Fo'otball Associatl'on", de�- BBC 'ti
.

-
. \.

d d i
do. corre:n, t.� ent.rê Fl.·o,yQ. ,Pl"l,t"': a.d.�uiri1J ,os. 4,i,reitoB;- d,!;l,}el:-, �Sdv ... ·) C 8,9 r-!>W� ..

onu ? '" '" w CrI caram sem ec�çao n· r-ot�neiro e me o o r seo

terson e o. suéco' .;: In,gemar .Y.I�ij,Q e �r�dio por 300.000 ,dj - nãe '�t0movépé!nos 'contatos' feriu. ata:qqe critilrlNldo as in-' conduta .da eqóip.e . inglçs,â
,

,entre uns e outros" "Eis cem·

JOhanssOli, ém' disputa do lares cedeu os últimos a" "p, ·�.�:(:·.I·A':'�:,N·::1\' t. C�lÍl outras ent�dades :'euro··. 'formações aos enviados es-.·
" 'clui o. "Daily Herard", o que

tit '.
d�� .Mi" h-' C'" 12 1\ ,} J pélq,sj como a Alemanha.' peciais dur.ante essa excursão. Que a Fede.ração estabe,le';à' os res""',nsáv,.eis do fu.tebOlln-.ulo de campeão' mundia1 duas SOCle ._.",s.;,. rlse v. .' _. ',,',.. . •.. e. " . "',�.

de hox�de todo'S: os .Resos que �,�'-.:united- .. Artists.' A· united Monta,� ;C5?�; )�;mln�s ,de �uro França ou· A'Ílstd�; esperan· -e. ameaça levar o caso ao' a ordem em, casa' antes 'de. glê's <111(U'eI.n im.pedir' que a

s� .,êrt-eQntia Jtá anos �m
"
po- : A1-tists d!s�r!�!rá t9:,Íllbém' �, l'-1}lm.l�o t.1�lvfll !� J2 Pfll,I�S!pl1!B do que uma delas venha su- Conselho da .

Imprensa. De 11;OS dar. l�ções de �onestidâ, I ii9�l'eIÍs�.' ãi��;!. o jornal
der', do' "colored't\ púgfl.isi;â' 'filme do - comba�e q\1e ',' se:::a

. ,�eôrl!8" ,

': i' .•,

..

, , ....
.ptir a. se�M� ,vaga p�ra seu la1:l0, Ó ··sr. J� Richards, de profISslon�l", aSllinala ,o', abre e8�r� 0& se�!';'eiletoltorde!

nórte-�ericano:-Os direitos l'ealizad�'pela' SoCí�aa-d:e 'Mi...
· ,"�u�:!.�;�b� ,5:,�I�J;',1,�.o 'países do "velho mundo". já presidente da "Footbal Lea... �

a '�, '-
I' t �:!I;n'dal"-�à1!l� �;-,,":1l5..r�1IJ) � '";.l]!í�" ta·�col

,

S,. de rá:êUodifusan . r sc 1.' i'·,,, .: ,.� " ".;.'., ;'';';�
,

'."}
•
''f)" - :.l·1. . .<� J

.

,>. ' -

F

do- :iJrélio.
,�

-

,A partida em' sí, foi. caracteri�a..
da, pela completa inexistênêla dos desta vez para Carmen Basilio, por deélsão'que por sinal foi multo

"clássicos" ponta_pés·.e bottnadas, ·discutlda. Finalmente re,conquistou pela quarta v,ez sua corôa, ao

tra�scorrendo a renhldá pugna, em: d·erratar.,-' em Chicago, em '25 d'e março de
-

1958, por .decisão �lara,

clim,a da mai's perfeita cordialida,..:. ao carmel!- B,�silfo a um >pres e Íileici .

depois' de_'g_�p,etar seus '38
de. anos d,_e Idade. O "rei" Robinson, e,Sbanja m\lito l>eu dlnheir� no qlle

'0 conjunto do ESPORTE CLU- é' muito ajudado por sua �sposa, um� bela "ç\)lored". percorrei o
.

'/
BE AMIZADE alinhou com: Már- por uma .verdadelra "tribu" que viaja e vive sob

-nio 7- parci � Luiz _ Wilson

,(Nelson) _ João C-arlos, -;- l\fá
do. '" Nlmar _ Car.linho � AdH_
son ._ ,Rubens e Mérclo; ..

Escreveu'. iõCA. MELLO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



É um absurdo intoleravcl,! polts á minga do pescado,
o que se passa a respeito da I que, é vendido ,á preço' de
venda do pescado nesta .Ca- espantar, quando sobra. da
pítaí, remessa diária para o ínte-
Pre-ços elevadíssimos, con- rior.

trariando as tabelas em ví- Lsmos, trecho de uma car
gor, que são totalmente-pos- ta particular, enviada de
tas à margem; além de um Blumenau a um amigo nos
comercio il1cito, feito, ás ca- so, que tem esta frase;" "Vo-,
Iadas da madrugada, quando cês por .aí devem estar abar
caminhões abarrotados de rotados de taínhas, Digo -ís
taínhas atravessam 'a Ponte, to, ·porqu:e aqui em Blum�'o

. Hercil10 Luz e vão para o nau, aparece todos os dias,
interior, deixando .Florianó- cami:Qhões __çheios' de' Reixe,

Rf'assumiu a cátedra 'de
Dir(:lto Inter:tÍ:acioilal Priva
do; no 50 ano, ,.çllit F,aculaade
de Direito dé Santa Catari
na, o nosso prezado' amigo
'Professor Renato Barbosa;
uma das mais---- interessantes
e cultas expre':>es.' da vids
catarinense. Escritor,

-

en'
saísta histórjco de apreciá
veis recursos, jurista estu
dioso e inteligente, advogado
de, renome, prof�ssor univer
'sitário que honra o, magis
tério superior ,do país e jor,
nalista politico de rara pe·
netração, a aula éom que o
referido mestre rest�belece1t,

-',('odos os. bossos caros leitores
estão l�mbrados dos .comentá_
rios dêste Jornal a respeito da
dívida' das emp"rêsas de �inera
çio dirigidas pelo grupd' econô_
mico comandado 'pelo- Senhor
Herlberto' Hu.lse, para com o

IAPETC e o esfôrçq 'do Seu He:
l'jlierto no sentido de protelar o

máximo o processo evitando a's
sim o' pagamento.
'A ép.�ca ,públicamos até Um

llilhetlnho aflitivo dó Senhor
Heriberto ao Dr, Carlos, procu_
rador do IAPETC, implorando a

paralisação. do proces70 de .dívida.
H-oje, publicado o deéreto que

concede aos trabalhadores apo.
'sentadoria integral _ o selllhor
Heriberto H:ulse,' �um' 'ápice,
provou que trabalhou nas suas

próprias emprêsas (as' mesmas
q�e devem ao IAPETC) - por
mais'de trinta e cinco a�osr pro.
VoGu que, tem 'mais de 55 anos

!le idade e zás! requereu sua

aposentadoria n() IAPETC!
Á, X '--X'

X

lDlfRILolSIADQ
SANTA C�TARINA'i

MIL

(a�inhões' arregades � éout._ �ai·
nhas 'Ie�vam;'peixes pàra .0 interior· [�;it�UI�i:fl:�J.&i ����r�.r
FLORIANÓPOLIS SEM PEIXE' E O :OUE HAr 'VENDIDO·:�OR· PREeQ 'fIOR8ITAN� '��:i�����::���Hl:l�g E�:J=a�t:��b�!e�:::' J�ik���:�J:::I< � 'Brasil . "

';(" tlvo 4a pasta é:Ia"Qzelída ,s...

TE - CAMARÕES MIODOS, A 70 (RUZE IROS O QUILO ,�; .

� ;_:11CAS MilLJ10RA tá e� ffaJlC: �ec,uperaç�.
vindo 'dai de'Florlànópol1g,), rlamente nas portas de ea- .Movo emprésJi� '.,1·01 no, Bras'll e''n'Ir'enla''rá' ,umaOn,tem compramos tainha! sas resídencíaís. Camarões WASHINGTON, � ,(11. �.} ..AD ,

��n!�a�r:z��:s o:�dU�'�aZão &��os,c�=o, �d�S, ���� ;;r::i�of=�D_�!�:in�arF.� sIIu.'io.. dÜ,kl,,· .

Por êste trecho de carta, aconteceu, a 70 çruzelros o, ontem estudando a situagáo ,.
ficamos sabendo da verda- cento. ecóJilQ�ca ,ele' seu pais, eÍ),.� REAÇÃQ NOS· EE.UU. ÇONTRA -que �jBraS1l é Incapaz de ut1l1ZiU'

de. Os caminhões passamp!" Tanib,ém,. sem neahuma aí �,utorida.des do Fundo Mb- A ENCAMPAÇAO DE EMPRa- 'lie �eneira eficiente,
la Ponte, abarrotados, vao fiscalização... netario Internac10nal. :�,çi.�- SAS ESTRAl.VGEIRA� OUt70SSIu1. ylstp o partld� lio sr,

para o interior,. fazendo-o conte-se, que ha dias, dóis míro Rib�iro, áuxll1ar ditet.o Nova l()rque:. 4 (UP) � O �o_ Kub1�hek estar em mlnorlà !t.

com passagem hvre, sem. a camínhões carregados de peí-. do Minis�ro -dlJ Fazencla L�- letlJa "B/i,rron'lI Natl�nal Busineu
. 'epar4�1. quiijquef aPêlo -elos EII

mínima fiscalização e se é xes, incJusivel
.

mUhares de cas Lopes, e Paulo, Poock ..nd Financia), Weekly". diz hoJe '�s,clo�'1JnldOJ ii sua adm1nlStração
verdade que existe essa ns- 'corvínas, foram daqui para Correa, chefe da CartelÍ'a"de .que é q�ue deseperadpr,.�&�tareta,. lue J�, se��pro�lma do tlm serl� re;

calízaçâo, então. deve ela 'Jdinv1lle.... Cambio do Banco do ,_,aaU� cdm filue " detronta o dtp�omllita leltad�,_peloll frovavels venceilDrell
ser. :. fiscalizãda. Tu�o isto esta pedindo a se «=ntrev1star�m ontelp pe�, dI! carreira, incUm_ido ele ocuP'4' :10 �le�to.

_

A
.

t�ref& elo eD;lbatxador
'IIM!.' , atençao das autoridades, por- 4.0 dia consecutivO COIll_ os '" embaiXada'>elOf.' E�j;l!o<los � UnldCjli! Gabot p�ce..:�slm. �1iase d.ese-

Reassumiu. o �.r,of,M Renalo
'. B.arbos,a .-

Não queremos que se proi.. que é mesmo um absurdo. funcionarios do Fundo... �à BTas1l� ,Observa &9uel• Ó�gji.�" perAaQ1'il".
,

_

- ba que o pescado- tome ru- intole!a,:el.,

'I'
.

. _
.�. ' 'na'sua, seção ele· "Notllll ela Se_- ,

contato com: o� alunos.: foi mos .outros, más, isso só po- Sela que !l,S autoridades Informa-se que- est� as- IDf.:n&!': Mil'eAu" lac'er'damagnífica conrerêneía, '

SUo dería ser feito' no caso que. ás quais compete essa fisca.- tudsndo os progressoS' do "�ir: Cabot, encontrar·se-á
_'. ,bordinada 'ao tema "As ten- 'esta cIdade' fósse prímeteo jlização tomarão.as providên- Bra�il em 'sua' ca'iIip�b.a em metü a. uma tllrbul€ntÍl CIIoIIl- '

,

d(ncias' atuaís do- Direito afiestecída,
_ '

eías que est� faltando?
_

. con.tra a inflação, na� �espe- 'panh;; eleitoral. A fim de Conqull1� e'
, L'e'obert'o ..

Internacional Privado", "el,!, Cúm os 'camaroes, o @aso,' A .populaçao" nas, rnaos ran,ça·_,de. convencer 11:.0,_�- tar as bóas, graça. do elel�rado.-;-' '_" '.',., "
•

'qu� analisou, com profundo vai além do al:)surdo. Embo� dos ganancioso!!, esta. espe'l do ;qa!l fumes inte.nç<Jes ,cl� <utorlelWes proVinciali eat;�i de-'
.

,

conhecimento especiãlisado 'ra' haja uma' tei que proi�a ;
rando que cess!! esse 'esta�o seu:. govJ!rno sob_re est...'ti»1U- ','aPtoPi'tanelo"lervlço. çontroladOS" 1.,

..
,' O'm·.'en.a'gem',da' complexa disciplina am- a venda de camarões miu-. de coisas que nao deve e nao .

zaç�o da, economia nacional. por �Ql'te�.erlcano., _;�:u�uarito ';..- II
pIa legislação estrangeira-, dos, ��sa venda é feita dia' I pode continuar. ,;," ",ue ° Conil'�SIlO braa1leltCl- 'tecus&." CURITIBA.'. (VA) _ 'Ali per.'_ �

comparando o fenomeno .iu- ' �<;peÍ'a-se
.

que o Br�n, 'ée�mosameD.,ié, votar m�cia� ne-' :onal�eles qUe m()�rerami. trilf!- �

rídico das democracias oci· apr�sente elentro ele pouco 3essárlu para assegurar a .olvênclll 'llmen�'� no d�saatl'e aéreo ocorrl_dentais com o da URSS. A um.Q� solicitação aos E$t�os jo Brasil. \ .

'0 nestà cllpltll,l. eerão homenMe&-aula 'do Professor Rena!o 11n1(l�� p'edindo-lh� 1lJ!l f·e,tb- Não obstante, o prealele:at. 108 no' di. lQ de Junho. quando;Ba!,b,?sa, segun?O opini�o IPhrest.uno de esta.b1l1z�çao q�e KubltliCheck ente:nele qü. o Brasil ,ran!ic�rrerá o prlmelr� anlvenáiu�amme nos meIOS universl- e permita encarar este "no

I
tem cl1relto a um empréstlmQ moIÍII lo da tragédl!'. No' Jardim Gu&-tar!0B.! causou prof�nda im- o deficit tode suai" bulalan.ça" de tro lioll EBt&(\o. un�do•. SUIll' pre_ 'lirotubj\' &8- ruas prln�lpa1s rece_pre8sao na turma, sendo �ag�men s, ca c ado

..e� teniões começ� coron 300 ml- lerão Os irClllJ:!!s do governl\Clor
. suas derradeiras, palavras cerca de 300.000.000 de �o. lhões de- elólares, para OI qUl,itll f-o,rge l,jl.Cerda..- senador Nerêu R ....demoradamente aplaUdidas ," lar�s. P�f�.l' antest dl'� �r WlI,Shin.gtón' carell.' li.. fund(). �.I"nos e deputaQ,9 Leobert() Lel,il.com pl'o}ongadas palmas. Le- FLORIA'N6POLIS. SEXTA FEIRA., 5, DE JUNHO DE 1959.

muar Q- c men e a P \I
_.

-",_ ..",
'

vant'lndo-se, ,em nome da, . '. do, I) Bx:_as1l tem q�,e oQ�e!.,_a' ,,;i_ll_IIIIIiIIJ'i>I',,!·mllilll,!,�"'}.llDIlII!'""lImlm�DliIJJIllmItiUill1llDl_lwrnjUlDI�iliJ.turma, saudou·o, em
.

bri- ,aprcvaçao do Funélo. . '�I,le- § -

"

. V 1911ancla '. �,' .'
. -1lhante e eloquente improvi- ," '('om a'. E' L F F A' tarlo Internacio�a1, a� seu '; "

.

l' A.'· tso, o bacharelando Mário . , progr.ama monetario. P:
� I nte 1gencla I_'Clímaco. "O ESTADO",· que E""ste, na ELFFA, um ser, fosse á'luz, nov.amente llga- il�s doIs funclonarlos bra- ;� T 1"abalho '1tem o prazer e a honra de hJ

-._ S euof!_ iniciaram suas con,. � •

contar com a bI:_Uhante cola- viço de, cQbrança à domicí·- daÁS�il11 é de se esperar dos versaçoes
..
Jle.Sta Cap1�!..1 �a � O,rdem. Ibor::tção quase diária de R�- 110Funcionários 'percorrellJ as. Diretores da .ELFFA uma qual ta-feIra. da seman� p�s- � . R' 'd"; ,

natl) Barbosa, deseja se as- .

d'
. mais ·perfeita.' exeeupã.o nes:- Batia.: ii etl ao

saciar, igualmente, ás mere· diversa!? zonas,. perlQ, lCa- "._

t _
;

l'd 'dcidas homenagens, prestadas mente, fazendo . a cobrança se setor daq1Íele
.
',seJ!v1ço.

. � ntegrl a e ,=ou deixando o "cahhoto" que, não' sendO feito' o-paga- ".

I
ao prófesso r pelos seus alu-

que serve de aviso para o pa- mentõ no dia·em -que o·:fun, 'ttL�. ,tlJOLQS:" t �, "A usteridade.n.os ef, aoi mesmo temtPlo, ,!n- gamento. cionário percorre a '''20na'' '_.

CAL' I:' -. R°r,o,. a:'-
_"o :1'

1
.

, -Vlar e us vas congra u açoes '(por qualquer �otivo),' ,dé� � " li; no
ilá direl;ão e á Egrégia. Con- Acontece que este serviço verá deixar o "ce"nhoto" res�

.

IRMÃOS BITENtOUR-l ,"

EIS-�AS PROMESSA.S :f)E ,.gregação do nosso estabeJe- ainda dbe!Xa' '�uito ,at·i dese�,
pectivo con�ra recibo, para ,h', '.,�OA-It6;!./·�'; (Oi.�l 4.\, ..

, . ..t;.. .

gcimenta federal ----de ens1no jar, em ora seJa 'pra co.
. evitar cont.ratem·'po".".às.. ,vazes, 6 ,l-

CE·LSO R-AMOS
.

'-':'., ..

' ª.

É
...

f nC'ionar'ios .., ,... .��t'GO"O,.EP S"ITO·DÁM'AH.,J .n -supc'rJol' pelo regresso do que esses u .'" prejudicial�, como, ':po" ca�q .

,
_ . ªeminente lpe.str!! a essa Ca- às vêzes, como aconteceu, ha:

em telá; �m, que a ref�iça\l. - I
. ,NO.. Tl1.ATO DA COISA�UBLICA. ªsa de saber Jurldico. _"

poucos dias, não fazem a C(l"
ficou interr.ompida..... '; , .'

�
'c- !;�� �� !'Ula!'MW.l!fiIõ_Wl'lnB",n"'"'1'IÍ-lUI,lUWI!":.IWUi�U.wJl''''''�''"''III1UUWUIiUWJ''''''11111,. , brança e não deixam o "ca-:, '

Ptefeito '. dá·· assis-, ������Oefoi����nrr�d�s�as�' 'A', DERIY.,.A ASI 'l"lMllR(l(.,:,�"'.
.

, '. gado� no COrred01'; de entra- .,.;ft

'Anerla ao Inle
I da, não tendo sido entregu.e ...

('coat. <tia.P p._,i�) ;_' ;tU. '}!�terici�,nte à CAAt�.;�I�\1I,e I rlor < ' •

,'"
' ','

f �' 1· a �ol'lI e a Natal
' ,,' � ..

•
. :, 'ao Dl2rador,n.el!Í .lexadQ de :'Im" que liilpo�sll!1l1tara� o·,êxlto. () a P,C111e, �""".- ,,� . '"

t :>::,i'volta ao EscrltorJo da ELFFA. Gt (j "eraç-:a, ,�01nlga,ram 'a retl'rlda derllm a praia, res.p,é<ltl��, � "

d Ilh
.

t
.

I .

a p a,.., wr-;.�·", "

..

11 e"'Ul' mHhU aI)' Q,;t ele-"FlIJ'ol d.a·� a' Conséquentemen e a' uz enrveta, � r�r-essar 'apenai C()m,. .

,.�, ','" ,"'�. ",' r..
'. na-O foi paga, tendo' sido· cor-

"

.

. ., >:, �

,

.. t ",' Cldrêlra. -

' r �':. .'( , .·<r" ,.I'I.úma das.máq�ln&s. aQ,··pof O ...0 ,,,'
' !" ,.' ", ':' 4"" ..

�

O di. :Qlb Cheremvem-,paútan_ tad�iontern,quªndo a mora- aio G�ande'><':'" .:��"", �" ',"�:-'--:;':.'� ,

'

"'. ,__
' ,'"

�;o:r��n:I��o qu:d�!nl:l::;:IV�: ��� E:�K:ri�v:ogS:� erJ:fcÇ� ° Càplt�o d�$; pO,rtolf d;'� E'�t,;, tntenliludo:if_!
nos mals variados quªdrantes do A interessada, por intermé- do. �lo Çrande 'do I?,Ul .pr;ovl�en. "I

'

'i', _'

",'
"

mualclplo de Florianópolis. dio de pessôa. de sua Famí-
.
clbu a fds,.. para 'ii local elo �Idel!-- clamen O emSua ExceÍêncla não se rest;ln- lia, apresentou a deviqà re·· te dos -havios mercantes :'''GA-' _

- ,

'

.'
•

ge à sede. determinando um êon_ clamação no Esçritório;. pa.: -��IE� F6N�E'C"A;': '''LJGí�I-iOJ I, ,', 'AI' -i>;;'_ --f: .,

Junto de medidas em diferentes gou inclus!ve a multa do
DEl CASTRO". "PESCAL UM" e ":", res� :f'

"

.. �
pontos do território da CapltaLbar- atraso {flao.. te�do pag� o

" u 'i'ANIS" QS 'qúals salvaram
-

, .,'
correspondente a l1gaçao). G ,.) ••. 'h: EUENOS ,_ÜRES, • (UE) � K.rlga.verde.
Solicitou na mesma 9casião os trlPu�antes em!;.\arcados_n&8 c a;-

policia e, as f&r9�<;uxU1ar�! 't�:Ílh�:r�:-f:::eJ��lm�é�: ;::t:�
('ARTA DA ELFFA AÂ� P'RES'I'O"ENTE"

"

::�a;:'ç;&;s:�:,õ:à:�;a el��;r;�I!IIder pessedlsta na C'â�ara Mun.l- . .

'. \1,� ". '

"

;.. .. ' do ,congressO: '·ele 'reúniãg eri�il��clpRl. esteve em visita a �Ibelrij." "

'da pelos 19 ainellcatos comuntlj,U.da Ilha. como o fizera ao dlatrlto

\. DA ASSEMB'['EIA <, ,A contar di\s 20 horu, 1&;���i;Ide Rio Vermelho. ali· observando
" _' .

'. retângulo. lie vroo por '1.00(Í',:,W;.e anotando as, necessidades mais \ ' ,
,

tr t' '·c'::'''''. �'{orianopo'lis, 4 de Junho de 1,�959.·
'

,: troa. em cuJO- cen o ei a o. Wf-prementes de seus habltantes.
"

gresso N_aclonal, será lnterdl�f::l' No percurso, Sua Excelência Senhor Presipente: ;illil-
_ d' iOO do ·ao trânSlto de ;vIaturas partJc�.verificou. ,com satisfação, o bom A .bem da verdade e para r,es�uar a.r o conce, ..

res. APenu trafegarão os tr�estado do trêcho Morro dali. '-Pe� h d �'i i i os a presenca "-pcEmprtsa que temos a onra e u r g r, VIm·
.

• porte!! c()IetJvos, tenelo a' p�ti�!IdraS _ ArJIlação da Lagolnha.. após it
- do :"'� .

de V, E.xcia.·para esclarecer uma., s uaçao que ,vem sen convidado a população a 8Y1tB:1'�..�,ft,.os trabalhos que mandou prQceder- -

.

J!fli.e também o. andamento dos 'servl_ utiliú,da para"abalar O conceito que �s,ta Empr�sa desfra" medida elo possível. por 1101L�t �>'
-

,

ç ,
'. altar. ·:C.çbs no trajeto.ArmaçãO - pãn�ano ta junto a,opi:Qião p;ública;, --:I �"ê" ._

.

t
"

'.; _

,. \do Sul.. };_;fativamente;- a: Direção (lest.a Empr fia, regls rou '1
Anunciou a policia que 1.- :iii"':'Ressalte-se. e,lnda.. na Série de Ocori'ülcia" de' irregularidade' na 'resdura.ria� e deter,minou' nlão C0mUnlilta nãó�'1Ó1 autó,"'lzàt'\l.�.,'.�tenções com Que· o governador ."

- ,', I

i "

de Fiorla!?-óPolls está cercando o à con;:titúição de uma Comis�ão d.e Inquérito com,.à.J na·, �ú1 virtude lia estadQ_ele��i.lq",
pra paiar ... não vale! pra Interior da Ilha. o m,oblllárlo que lidade de apurar a resportsabilidade..do'Tesoureiro L-eduir ,que tomará tOdas'as medldas*,,-

.

titui
- fazer respeitar a ãec�sii.O das '��tQ.

. : �::pe::�,��aa'le� ..s; l' 0g ad!ra�iotO.. c.OfO' �:de;Rn�:a::ss.sep::t��:el:;rl.:scdoalas Barel to, funcionário este, admiitido antes' da cfons -e Çnaoo rldades. ''-;.'J,;,Oi' "

desta Sociedade e que já exerc a as mesmas unço s
lAPETC está ba obrigação de condições' de ensino naquele dls_ '

l' d S·
,Foi estabelecido patrulhame1;!lo

empatar a p'eleja!!! � [trltO. .

' extillto Serviço de Luz e Fôrça. de Florianópo IS a ecre-
com metraJhalloru. nas prli!.c:fI.f4f

-------------------..,----............. tari�', ela Agricultura. ,
.

'artérias. m1i:. Ilté a&,ora não )l&�h-' "

O;;; trabalhos desta Comissão estãó sendo cQncluido$ Incidente 'al�: '

"

"-,'.,.'" .', Ie as,,:::guramos a V. Excia. que 0& interêsses: da: firmlJ, se-
rão 'lt,sguardados' diante das' providê!lcias já determina-

_
,

_.
'

das.
"

",

. Cnbe-nos ainda lembrar li V. Excia.. qpe' são injustl- .pôrto.,de;Sã,o, Fr_.. ".,':�ficad.l:;, as ac�sações que: se pretende lev{l.ntar contra ,a �
..

Dh'etNia d� Elffa, que terminou 'seu ma�aa,to' em 30 de cisco do Sul ":,;�,'janei'l', do corre;nte ano.
'

,'-'
�

, I.;

A ,a,nterior Diretoria era constit.uida do Dr.. Stavros -MOVIMENTO DE EMBA�A.
Kotz�af> Diretor Presidente, do Plofessor Enedlno Ribeira. ÇõES E CARGAS DURAN$..�

, '. SEMANA DE 17 A 23-5-)!l5'.
Direi.CJ Comercial' do Dr. BeinZ Lippel Diretqr Téc;n\co e

Caria saída durante'a selDaRa P�,_
da lisura de' sua gestão falam expressivamente, não só. o ra os portos dQ paíS: ,

Relatól'io, O B�lanço e o Parecer do Cohselho Fiscal, pU" Madelra de pinho _ 2.576,392m3pu

I blicaL�os no Diár,io Oficial do Est,.ado de 14/4159� como tam- peso' 'de •
, 1-&4ó.&3���.

8 .Carga geral 291. k.
bém a ata de Assembleia Geral Ordinária realizada a. 2

Va}or _

I Cr$ 84.646 Ol-de alu'U de 1959 e publicada no Diário Oficial do Estado Caria iaí4a dllraRte a '.ema�.",••
de 11/5/59 que aprovou o aludido Relatório, Balanço ,e Pa-. rll Q '�ltter'iQr: 't.;.:
rece:; do Conselho Fiscal. :"

J

para â Inglaterra:, 4;
, Madeira de plnno .

8.285.0,6� pSl';,pssalte-se Sr. Presidente. 'qúe ,dois dos ;'Diretores da Val(lr _ ' Cr$ 6.5-53.1U,0
gestão anterior, continuam exercen,do .idênticas funções na para, o IChlle: "i'
atual 'Diretoria explicando-se o ,afastamento do Dr.. Sta. Erva màte,' _: 277 , 29�' ,k.

-
.

, Valor - Cr$ 1.319.12�.20·nOS 'Kotzias, unic!1mente e como-__ é, do c�nhec1mento P'l-
Caria descarreiaQ tlu est:erler-;' .

blico, pelo fato, de ter sido 'nomeado J?O'r::ato de S.' Exela.. procedente da Argentina:
O Sr GoVernador do Estado, para elevado cargo de �Ser' Trigo em grã() 2.800.000 k.
ventuáHo da-Justiça,. ,

Saídas tle em)areaçães tlv,rallt. !
FUrlle certo 'v. ixcl.a, de;"qq� fi; 'DiI:�ç�o :da Elfta hon-' semana:

""
, . .' , " Nacional. - �.;.,_'�,

.rando.-a confiança cóm a qual foi distinguida ]lelos acio�. '!i:strângelr'àli'-:- 2:
..r

-..:
- ,

nistas' desta; Emprêsa' saberá re�guardar e d,e1ender o. �- Savios áu Pôi�' li.. uperaçijes:
-

t:erêss:s não sÓ �e�,s;�s acioni!!t�" �as o de tocla, II: pO-, 'paname!ÍhQ :'R�YO" • ��rre�4�pulacll.o dos mumclplos- aos quai$ ser-ve. _ ' ,." , pa�aaéAu.tral1a, InglêS LAt..��
.colocamo-nos ,,� --dispôr ,de'. V'�,I:]teia. para �ut�ôs_ ét, "��':',,'�:;����;��Jt!l17�tt;;=.clareclmentos,! ';f.' ;" ''<, �etl!tndO Jltl'&.-';'Bu!noa;Alrea; '''$.ÃO>

.-

·,.A DIRETORIA ':. '.vÍêENl''E'i;' ":mictonal,; carreg�d!l.'
'" -'

.

llllra
' 'Bu�;àoe' Atr�;

-

ar.��ó'/'. -
, " ...

'.'MORE�():'!- _�eEcal:r"�9-9i�"
"0-,..

.,�. -

, I.'!..�-

:DUU>lltu.�ões:
I,

_ UIjI_I. flllcal da Fa�enda. lied1lÍ_elo em I�al�pollll. tal' élelto

"erliail�� eJi!l C&Ilo(Rball. puja Cimal'� »U�lclpal prelllde. NO-
me: Alfre\io G�relRelo. . __

Pára o go"êrnQ eltá tudo legal.
I I

Um 'fUno!onár10 dá Fa7.enela, ledl,do em P-�lme.�rll,l, foi

eleito v�reador em C\lrltll!l�noll. de CUj�C�fara é o pre.ldlln_
til liia ComlNãO PerDlanenta. NOD;léí' Orozlmbo Caetano dll

o ,
•

,.:-t.� _�

Silva.
. ,"

'p.arà
.

o ,o,,&rn� elltá tudo ilegal.
'X X'

X

per�í:lta. çretlD.l\I:
_ 1.11. - A ,'lu. partlliiQ ��tilnc� 9 !�. �fCIRd01
2 .• - A 'lU, pa,tlli9 pfrten�e 0.l>1'. O:r.oz,tmbo1

.x X
,i: '

x

,\.II ellltãnclllll entre ItIllõpol11 e ç�nol�a. e palmelr...
• , Õt;..... ,

Lq.1I �o 'lU'" .. lilaelimu.
�

X x

�
..

,

X
. :,';',

° &ovêrno fá removeu orozimbQ! p� Itá!

;() 'iovêrno ainda ·não. removeu' Gar�1nà9! ;�.ara cãnQlnha.!

) .x·

RlimoQõe".c_ de r acôrlil,o com o "rtl�o 7� (,ia Lei n.O, 19$. de
.

-

.

�--'�4 .

""-

18 4. 4eze�bro ,dI! 1954.
" ,X X

,

X

Essa Lei, no §, 1.0 do leu art. 337. �st�l;lelece:
"E' "ed�da a .emoção ()u transterêncI; l<ex_otlcIO". do

lIervid9r InulItll;io em carap' eletlv�. !,�ele �'�exPedlçãO do. iu�

plOjll.-.,-t' e término Q() J;D",ndato".
X X

X

semi final: O.egr�o Tribunal Já ,.�õncedeu medida l1JJ1.I.'
:....';\" -

.

nar, em man(,ia(,io d. seiUrançll! ao I�:' Orozlmbo.
X :x
x -

FINAL: depol. �a declllill J.uellcl�rllt, o govêrno 'remI)..·

TeU "ex'..ofícIOI'
.

o t� elt Eazenela :r.lClnlO Cordava. presl
:_ 'z

� dtaa 4a' Câmara lie Laçea!!!.
,

X
.

X
T x;-,t

c
.

O iD&D4ado Já·'ett" (lu", pr()RtO!:"
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",Th.· prlce Of. )Iberty la th. e�e,!� .VI_gIl&llC ....
',Sim! Glafp!_ M". com o Trl�n�l;,de JystlÇal
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