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Celso' Ramos para o:Senado.daRepú
ESTIVERAM PRESENTES CONVENCIONAIS DE TODOS OS RECANTOS DO ESTADO ORADllRES, (HEIOS DE "FEr, ENT USIASMO, : FALARAM'

. APOIANDO·O NOME DO SR., CELSO RAMOS PARA o SENADO - o SUPLENTE ESCOLHIDO ENTRE OS INTEGRANTES D o PARTIDO 'DE REPRE.·, .

. . SENtArÃO POPULAR - COMO DECO"'RERI!M' OS-TRABALHOS �_ '
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_ çao, díspensam quaísqueç co- apre_:;entou uma, calorosa

Os trabalhos obedecendo, em

"
paixões e interesses .pessoais. nome para o Senado da Re- mentários.

.

Moçao de solidari;dade ao

todos os momentos .aos di- FINALMENTE, A ESCOLHA pública, Teri:ninados 'os tra- Naquele instante, a Con- Presid�nte da Republica, dr�
tames partidários .q�ê, assim, Sob as bandeiras ,do" Par- balhos' para a indicação do venção vibrou, explodindo Juscelmo Kubitsch�k, .qul.::
enfrenta e sai cada vez mais -tido e da Democracia, de no maís entusíástíco aplauso foi aprovada por unânímída

reforçado do meio das tur-I que êle representa uma -das candidato para o Senado, à honrada figura do ilustre de de votos e sob intensos

bulêncías a que a politica es- maio,res expressoes, os pes- constatou-se a escolha do lider político de Santa CI1.- aplaus�s. .'

�á sempre sujéita. Traba - sedistas aguardavam, com nome do
'

.sr: Celso Ramos, tarina e Presidente do PSD Ao fmal da .gloríosa Con

lhando numa unidade que é I v)va emoção, a escolha do cujos méritos pessoais alíá- escolha essa feita por unâ� venção Pessedísta, chegou o

um magnifico exemplo para nímídade de votos. Nessa sr. Erico Muller, ilustre Pre-

a vida polítícàdo Brasil, O'S F I de� Far'm'a'c' l-a' mesma Convenção, o Partido siae;nt� do Partido de Repre-
convencionais pessedistas,

.

ac 1..(., Social Democrático escolheu sentaçao popular, que foi,
ante um pugilo de homens • ,�' �,J '. ..' "

o nome do sr. Erico Muller, saudado pelo Senador Fran-

que honram e enobrecem a � - ilustre Presidente do Par- cisco Gallotti, tendo profc-
Vlqa Pública do Estado de

Od I I
_. tido de'Representação Po- rido palavras . de agradeci-

Santa Catarina, não desce- e-.· ,

.

"

.

'On O '0,gIa pular, para candidato à ca- mento acolhidas sob ruído-

ram ao terreno vasio das dís- mara- Federal devendo' o sas e demoradas palmas dos

cussões estéreis, valendo res- candidato à sJplência do sr. presentes.
saltar que o pensamento dos

I
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Celso Ramos ser escolhido

"

-. x x

pessedistas estava .uníssimo nau"urac.ao O' re r.a o o ro. entre os integrantes do PRP. .' x_
no' sentido de manter: a trll-!5 . Após a escolha unânime, Que a Convençao p�ssedi�-
di,ção Que o Partido ocupa B

,.. cativante receptividade, mo- do sr. Célso Ramos para () ta 'ágtu com sabedoría polí-
no cenário do País: colocar rUlIgmann ,. tivo porque, ao finar-se, dei- Senado da República, �ala- tica,. afirmando e reafir-

antes de mais nada os ínte- � xou um' grande circulo de ram o Senador Francisco mando as tradíeões do Par-

resses altruísticos acima das Com a 'presença de repre- amizades que ainda. deplo- Gallotti, deputado, Aderbal tido no Estado, dizem as

sentantes do E-xmo.' Govel''''' ram seu desaparecimento e Ramos' da Silva, deputado mensagem vibrantes de en

nador do Estado. Comando que, em grande número, Lenoír Vargas Ferreirl,l, de, tusiasmo qUI; o çandídato
do 5.0 Dtãtrito Naval"Exmc. acorreram a homenagem putado Estivalet Pires,

Pt"1
vem recebendo de to�os os

s,ecretál'ió d a Fazenda, que lhe foi prestada pela Wilmar Dias e a profa. 01- recantos do Estado, hípote
alem do Des. Henrique Fon -. nossa Faculdade de F'armá- ga Brasil, todos cheios de fé' eando-lhe irrestrita sslída-
tes digno Diretor da, Faéul- cia e Odontologia. I e entusiasmo no futuro po- ri�dade,
dade Catarinense de FiloSD.,

�fia, exmos familiares do I �"""""_"""""""-_""_"""-'''''''''''''''''.''_''''''''--'''''_'''''''''''''''J".-_''''.'''''''-__'''''''••'''_''''''''''''''.-

·���n;fã l�:o!e�����,t�:eJ.�= � Terr-Ito'r-lo neu'tro'
'

culdade -de Farmácia ('
-.

H��,e�:r;I.ãoo�uoe�B�ar'rU:gt,rg�m�Oaenn��, idPe:s�
"

,

.

_

�nU" RENATO BARBOSA reção e á Congregação o pouco que; eu lhes

parecido quando em pleno Uma . das rasões de êxito da nOS5a F&- �poderia dar em cooperação. A Faculdade,
exercício de 'Sua cátedtía,

. euldade de Direito residiu sempre na preo-· graças a Deus, nos reuniu novamente. Por-

EDIÇÃO DE HOJE: 8 Pág'lnas - Cr$ 2,OC - FLORIANÓPOLIS, 22 DE AGOSTO DE 1958 . naquele modelar sstabeleci- cupação de se fazer da Casa, -no meio das que eu sempre estimei muito ao dr. Rupp. O l

i�ii���ij��i���ijj������ij��i�����������i������de�s��, ��a�����ITMrio��.hW� 'nos�rl��m���,���m,dórn� �
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pareceu' crescido número de. 9 'de julho, Naquele sobrado da Praça 15 rais sempre atrasadas d.e 10 ;a 11 mêses. .Pas-

•
� professores. muitos : dos esquina da Felipe' Schmidb nos altos da "SO� :sei fi TAC e Dávid 'me, mand·ou dar uma cor-

,_., d S I C t'
• '

.quais se fizeram acompa- BERANA", Boite,ux 'con�eguiu amortecêr' t�zia FLN-RIO-FLN. Ma� receiava qualquer

. 'ICO.'.' , e· ,,' ana· 'a ,a'rlna nhar de, suas exmas; ,eslJo-' _tôdas .as p'aÍxõe'S. Ne.rêu, Rupp, ,'Bayer, Gil interrupção de viagem e precisRlVa, de', algum
sas. Entre ·eles 'anotamos os Wariderley, Edmllndo More1l'a, .Aducci,'� go- dinheiro. <1;-10 Banc'o do Aderbal, eu' estava

Drs. Joaquim Madêira' Ne" vernador deposta menos de .um ano ªl'ites '-, adiantadissimo. FUI ao gabinete com'o uma

No' ta', oI'l·C".1-a'1, �

ves, Helsio Moreira da Sil- Zulmiro' Soncini; Cid Campos éonfraterniza� bala: - "Diritor, 'eu sei que nós estamos'a
veira, Antonio Modesto Pri-

'II vam, A política' varrendo as r�as' como 'se pé';de-gal{), s.em níquel, cQn1 (} atrazo da �ub-
_' mo, N_ewtori. Brultgmann,

!
fÔl'a pé-de-ve'l1to' sul, amainava na Faculdade..

'

yençã,o. Acontece que necessitava viajar ama-

Enedino ,Ribeiro, ':M:iroslau Boiteux, na. Secretariá empenhava-se en1' nhã pa,ra o Rio. Estou com a passagem da

1 ---.,- O senhor Presidente da Secção catarinense do Partido Trabalhista 'Bra-
' Woloska. Samu'el Fons"éêa, fazer -o mais' perfeito PUBLICo RELATIONS TAC no boIs'? Mas nece'ss-ito de al�um dinhei-

t �IIÍI!Uel Orofino; LaurG Gal- que se' passa im.aginar. O Di-re,tor Tavares 1'0 pelQ menós para chegar até em casa". O
sileiro, houve por bem divul�ar, I;la imprensa de, hoje, no a a respeito d d R lf ' '

dos fa.tos que levaram o Diretório Regional 9,0 -PSD a considerar conw deira de ,Ap r� e; ;l.n,u" rI
, ,Sobrinho,dirig;i:a Q estabelecime'l1to, ee,sti�ulan� �dr. !_tuPJi; ql�e �Jln.c.a,_se;e'1'one-r"Q,va,.. na_Fái:u:t-

, deJ�:ouz:as )??b.r)l!-{.lo...-;: .•...:e�� )
> dO'-,a-'-revisãe"cfé conl;e�imffut��,' pai-a-:�seJ;e1TI' dade, ·daquelã. atitude. f!1ollme de� Diretor, cO,m

• denuncia� pe19: mais .. aJtp ó���_(ta. 4ireçp.o, ,:,.:naC1on�y. .trab'�jl}j,stl,.o� M�
.. l�a,'es,,' �� §n,,'�,���,,�enOf,tt, t; ti:ap,s,!llr.t!?G,S '�,S -11,ova, !;,�e-ra,_ç.õeB. C,riou,c"'S,,f) }r,a�, ',at';8,

de

<�UCI1,l "d;j,l-ig�,8��'"estabel�Ci!l1e-nt� -na-

.' _��f� !ir.Il1�d�)�to� ,Pq:Sla��t� ld�� ��,�_'ãgr�ia�§e�;\ P��{td,��.�',>�}?:":,..t,,' J'n��c,om�,,<�,",\)"y�� '�'r:onz.:a,,;," �.<}lii�� �Oi,1;t:p'a.:,,��-5.ê:,t'Od?,s: ém' rll_s�:\l..�f4ft.;,'. ,,' dando ,!!rn. o,tl:r'!'cle's�l!q�?.:".....:.; !'J'..ro;tessor, .de
" ,27�de; �li1h0Ail-t'WflQ_.-:._ ,,�. c.- •."'--,.�''''·/·,. ';,::> ..

' :t". "'>' ,-,,,,,,"'-r c"

.'\,�
,., ':, :���._�����",�"fJ6l},·�t"""'t<'jf., c(Ji'e(:wxeço. ,Ai'iídá'há pou,côs'anos,

-,

�quanto preeisa'l-". "úhetor; éorn três mil eu

2' ',,"*,NesSa nota o· sr. "prelidente dã Regional Petebistá depois de�afifl'fiar" no Avl1a e "PohdorQ/Sab Ti��(O" ", ",UI as.sisti a �pisód'o comovedor, O dr. -Rup.p '. me arrumo mas si ai' coisÍl nã,o der para um

. arem de ciesc.1dü-número 'de, "lo!
nà. �,íreçao, adverSál,'iO,

de ve-lha.data, do dr: qalesinho �,�,ssa: base. 001)1 a metade mesmo

item 1°, que o ref�rido acôrdo de 27 de julpo fôra, homologlLdo pela alta 'tlunos. --- Nerêu. Ele me chaelou ao gabinete e fal-O�l eu do'u um jeito". Q dr. R,upp não respon

direção do PTB, acrescenta no item 2°:" assim·: "Pw,fessQr, amanhã chegará aqui ,) -premindo pe;lueno tímpano; que foi atendido

"A mesma. Direção Nacional do PTB, usando' de Dfl'!recendo a homenágem,. Profess{)r
-

Nc·rêu R<:mos, vice-presidente oa pelo Artur a quem orden{)u chamasse o Te-
.

S�tas atribuições estatutárias, recomendou que, na
em nome da Congregação da � Repüblica. O Diretor Ida Faculdade de- Direi- soureiro. Ál'are·ce' o excelente' Miroski, com

, Fa<:uldád.e, discursou o Prof.
.\

to, irá ao aéroporto, Si .0 sr, quiser me aCOlH- aquela cara triste de olhos compridos dos dias
elaboração do protocolo complementf:l!' - que de- E' R'b' d

.

nedlno ;1 eIro que se e- panhar, diga ónde "guer que Q carro o pr", de vacas m<'gras quando êle tanto, se solidi-
veria t� sido elabOTado pelos dois Part,id'os - se i1i- t e v.; pormenorizadamente �, cure". E distanciado de' num\jl'OSO grupo de rizava com � n';ssa angústia financeira: _

cluisse uma cláusula,. congicional da eleição do can- sobre a luminosa _ vidâ do ., políticos' o dr. Rupp se apl'o�ima da esca-ia "Sr, Tesoureiro, quais são as disponibilidades
didato trabalhista ao Senado, para qU,e se ,efetivas- saudoso ,extinto r,evelanrlo J. ido avião': da Caixa?" - "Diretor, as pióres pQô;s!veis

se o apoio do PTB ao'candidato do PSD aó Govêrno os traços marcantes úe- seu

I'
"Professor Nel'êu Ramos, os cumpl'i- Temos mais ou menos 11 c-ontos mas o ven-

coração devotado a am.iz�- mentos da Faculdade e os agradeciment0s cimento daqclela dupllcata, do Ho�pcke é para
�do Estado, em 1960." d

•

't d'
.

"

e e aos ln eresses . o enSl- por ter V, Exa. se afastado da Pre-sidêncj!, daqui há cinco dias", E o dr. R'upp solucio-
3 - O' simples confronto entre o que estabelecia a cláusula II do acôrdo as· .

no, alem de seu d,esv,e,l::(flo ,do Senaao para at,ender á .oonvocação· ,II� nando minh, afliçã,o, com ares ,de �uem diri-

sinado a 27 ,de julho e a que a direção nacional do PTB _recomendo1� zelo como professo!;, que o :nossa Congregação". Abraço fOl'l11aliz:.\díssi- gisse. as fipanças do Banco de Londres or-

fos3e nela incluída, segundo a cÓpia da ata exibida
.

ao Presidente do credenciavam a reverencia'�" mo e o Diretor ,deÍYou o Profess<ol' aos cui- denou, sem �,aiores indagações: - "Pr�fes-
. . da' pooteridáde. dados d:os correligio'lários d-o Vice-Pl'esiden- .sor, o Sr. não T>o'derá yiaJ'ar 'só com 3 conte

'PSD, fulmina a afirmaçãoo apressada da nota petebista, como se ob- .-

Ato continuo, o Diretor do �
te da República. Qr:em conhece a pl'ofundi- O. mês já 'Vei,c�u. Sr. Tesoureiro, desconte UT!'

servará abaixo:
'

t b I
.

-

t
'

'des a ·e eClmen o conVI ou a dade que a vida tô(h, ca�,ou' entre 'esslé's doi� vale de 'oito contos e quatroce'ntos (venci-
Sta. Doris Bruggmann, di�

�
anciãos e quem- sQuber �o temperamento de mentos intep'ais) para o Professor Renato,'

leta filha do saudoso extJn- ambos, av'aliará a maneira em que colvca.- E, adiante (�O -olhar meio espantado do li'"'
to a descei'ra-r a cortina que vam, impessoalmente, os ,assuntos da Facul- r,Oski, liquidou sumariamente< Q assunto: "

ocultava- o retrato do home- dade, Nã,o fôr.a ,esta, áeho que dificilmente o Casa Hoepc: e poderá esperar mais uns dias

·nagead.o.
. ,

dr: nupp e 'CY dr. Net'êu teriãm tl'ocado-cum- A Faculdade não lh.e' ficará devendo. Mas um

� primentos, ajnda q'ul' em' função de Pl'otoçolo, P1'ofesso1' nã,o POd�Tá viajar sem dinheirc
Em nome do Conselho � Ao regressar de uma lice11ça, certa vê"" Seria !lma hamilhação".

Técnico da EscoTa discursou· � ., E t d d I t t
'

1. encontreI na dIreção o dr. Ru.jlp, substituin- s ou pl'oce en o ao evan amen o r,

O ,dr. BiaSe Faraco, que se � do a Urbano Sales, a quem Deus chamára para "·_!).O�Ba vida para a REVISTA DA, FACULPA
referiu, num caloroso im- � si. Entl'ei no gabinet.e, meio ressabiado, por- DE DE' DIR}�ITO. órgão da FUNDAçÃO jo-
proviso, ao d,esvelo e, preo-

f'
que incompreensões politicas nos haviam SE' . ARTUR BOITEUX_ que cír'cülará er

cupa.ção do extinto como um afastado, "Diretor, venho comunicar a V. breve. Vivo um' pouco na calma da! últimas
dos responsaveis pelos des'- Exa. que reassumi' a cátedra: e que- na fórm� noite's, dentro' do passad<! da Escola. Hi1 pas-
tinos da Fáculdade, - pois � do RegUlamento, já' oficiei ao meu substitu- sagens e episódiQs interesslmt!ssimos� Boi-
em sua vida de mestre fo'- O; to, professor Gama d'Eça." O dr, Rupp me teux, por ex�mplo, oonstitui nosso pAtrimônio
ra uma figura.-insubstituivel

� apontou cadeir.a a seu lado e, muito gráve, inicialmente, com donativos de 50 mil réis,
no Conselho 'Dirig'ente da responde'u: "Es�u ciente. Professor Renato feitos por Américo Nunes Tavare'S Sobrinho
Fa<:uldade, qu,e agora, re- .

BaI·b-osa. espel'O que nossas desinteligências Edmundo M,oreira Nerêu Rani�s Toledo PiM'
conhecida lhe J�endia su.. � ,tenham ficado fóra ,destas pQrtas e co'nto com Heitor Blum, AI�ebiádes Valé;io. Silveira
imorl'edou'ra graditão: .

) seu trabalho em favor da Faculdade", Pronto' . de Sou1.a; Guilherme ,Abry e Acácio Mprcira.
Em nome dos famIlIítfes � l�assára o Rubicon. O re'sto sel'ia fácil por� E, com 450 mil réis a 11 de) fevereiro de

do extinto professor, falou I que 'o dr. Rupp tinha ás' vêzes aquele Jeitão 1932 êle meteu ômbrds res·olutamente ao

O dr. Newton Bruggmann, -: de arJ'aza-quarteirão, 'mas era �or,ação de ou- notá�el emprc'endimento' que sobreviveu
que. sensibilizado, agrade- � 1'0: - "Meu Diretor, não desejo outra 'coi- g�'aças ao superior espí;ito público, dedica�
_c�u =.tquele ge.sto de ._al�a dts- .. sa e cnda q\Je jámais lhe criarei embaraços", çao e profunda compreensã,o humana' doo
tmçao e de I ec�nhecImento

j
.. Começ.avu eu a entornar <> caldo. que o ergueram e dos que' o continuaram.

p�ra. c·om seu ·pranteado ge-- � :
- "Me'SmQ porque, ProJ'essor, si os cl'iar,

, Como .s�m.pre fo! belo e repous�nte o

lUtOI.
.

.

" � av,�o:!he de que esta Casa t�m Regulamen- nO'sso terl'ltorIO n�utro" e' que poder, mágico
.Era � PIof. .HenIlque 1\'

to.'· lenh�. a 'ce_:teza de que Jámais lhe' criei encerra a força mquebrantável de uma

Bl uggman-_n dotado doe grau-.. qualquer Ulssabor e nunca recusei á sua di- Idéia, , ,

::SSSSS%4é'SStéSS$$%S$$".SS>:>%%jéi'>SS:;:;S1íííS",..>>-S1ííSS""""SX"ar$$' ;,.s,...� de cI'itério, dono ',de uma �.�_,._...........JY..",.....'w""'_-_._._-'-"""""""'�.-_'_-""""'_"�'_:"_._._-_._-_._.J-_-•.'"_"-,.PI.-""",,
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Conforme' estava progra
mada pelo Partido' Social
Democrático, em 'face dos
últimos acontecimentos po
liticos no Estado, realizou-
se, no .día 19 do corrente mês,
às 20 horas, na séde

:

do Par
tido Majoritário, a grandio
sa Convenção ná qual 03

pesseditas escolheram o seu

candidato que, no 'próximo
dia 3 de outubro, deverá dís
putar .uma Cadeira no, SeIm7
do da República. Iniciados
os trabalhos dentro de um

clima da mais perfeita cor

díalídade e elevado espírito
democrátíco, ambiente êsse

. que dominou por completo
todos os instantes dos tra
balhos, foram seguídas , as

praxes regimentais para a

escolha do. candidato do
Partido ao Senado, .caract�·

t

rízando-se a Convenção pela
(midade partidária que rei
na nas hostes . pessedistas,
.oportunídade em_que o Par
tido demohstrou, mais 'uma
vez, a sua conduta altamen
te desprendida para atender
as contingências que recla
mam a ação pronta e deci
siva do Partido Social Demo
crático em defêsa do Pais,
base para rerorçar a estabi
lidade do Regime, que exige
renúncia, como é o caso do
pessedismo.
Verificados os resultados..

complementares para o íní-.
cio da escolha. do candidato

. àquela Casa do Congresso'
Nacional, os pessedistas, sem
pre agindo de',acôroo com o
bom nome do Partido a qu ')
emprestam o melhor dos
seus esforços, desenvolveram

ANO XLV - O MAIS ANTI GO DIARIO DE SANTA CA TARINA - N.O 1 3 41 '..,
: !:..

DIRETOR: RUBENS DE ARRUDA RAMOS - GERENTE: DOMINGOSF. DE AQUINO

- Cláusula 11 do acôrdo de 27 de julbo: "0 PAR

TIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, no pleito de

1960, apoiará o candidato que o PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO escolher para disputa'r o cargo dé
Governador do Esatdo."
_..:.. Cláusula que a Direção Nacional do PTB <1.0

"homologar" '0 acórdo, entendeu de ne�e incluir:
"o'PTB si vitorioso no pleito de'1958, com ó seu can-'

didato a Senatôria, apoiará um dos candidatos apre
sentados pelo PSD para disputar as eleições do. Go·

vêrno do Estado em 1960."
.

,

4 - O cotejo puro e simples dos dois textos é suficiente para convencer, mes

mo aos menos avisados, que a exigência da suprema direção do traba·

lhismo nacional negou homologação ao acôrdo aqui assinado, de vez·

que nele etigiu a acréscimo de cláusulã, que não só alterava substan

cialmente, con10 ainda o }novav�· com um it'em formalmente recusado

pelo PSD, nós entendimentos realizados 'nesta CapitaL
5_ - Acresce, tambem, que do próprIo.documento firmado a 27 de julho - já

amplamente divulgado - constava estar o senhor Presidente do PTB
catarinense devidamente autorizado pelo competente órgão delibera

tivo do seu P(Ll't-ido para subscrevê-lo, sem a ressalva de que de:via o

acôl'do ser ainda subme,tido a outro órgão partidário para homologação.
Não tendo a intenção de dar caráterQpolêmieo a esta' nota, a direção
pessedista esclarece que não voltará aO assunto.

.

Florianópolis, 21 de agosto de 1958
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ELEITO I
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fALTAM 42 DIA-S PARA' A SUA DECISÃO.
DECIDA-SE, VOTANDO- A 3 DE OUTUBRO EM

..

CE 10 RAMOS
PARA .0 FEDERAL

-

SENADO t.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



'Tribunal -de Justiça
<."

.

;, .,

. t d feí- Bernardes decidindo a Câm.ara
NA SE�ÁQ DA Sli:GUNDt çÂ-., o, PrQce:�o e julgaie�d: 1.: va-I por yo�ção u�ãnlme, cori:ve�l'r I

l'!1ARA CIVIL REALIZADA NÓ' to o JU1�0 ••de Dire to:".
ã O 'o julll'amento em dilill'êncl.il, nos

DL"- 18' Dlji, ÀOOSTO CORREN..:. r� da comarca de Tubavr �"d
us-

têrmos dõ parecer
.: do Sr, Pr.,,

.

, , ".' " . ",

I rll.vada encl Q >Q' .,demente relacionada �l nos- TE, FORAM JULGADO"S OS SE- tas, pe a ag ',..
ad 11_ 2,0 Sub-Procu1'ador Geral do EII-

so s l",I}eios, GUINTÉS 'FEITOS:' ,-.,., , ,Sr. Des, Relator, De���'!1 o, p
d Custas, II final.

h d ----':0.'-,- I·r�,. lavrar o aeQr�o,. o Sr, Des. ta o.

--:0: . __

,As muitas -omenag€'I_ls e que _

-zr-
."

_ _

1) Agravo 'de instrumento n.o, Vítor Línia", 6) agl'avo de. inatrumento n,
--'0'--

36, da comarca de, Tubarão, em' , �' " 1 4 247 da t 46, da comarca !de Jolnville em
'" 2) ApC'J.aç#o cive n. , ,

I
. �

que são agravantes Antônio Eli- .- ,'. 'ue é que -é agravan te Rauhno Mn'an-
comarca de Xanxerê, em q

_ .: "1.lário Mendes é outro e �grava- M dei I dustrial

I
da e agravado VlFglho Boehm.

\da Industrial e Agrícola Fazerr- apelante a a elrena} do: . Relator o Sr. Des. AdaQ Bel'n�r-
:&anxe-I'ê Ltda. e ape � os o es -

. . ','CQm prazer registramos hc- da R,evoredo Ltda .. Relator o Sr.'
,

C Ii de r des decidínd'o a Câmara por
nô líc ele Augusta aro ma

e!
' IQ:est,áque em nOS5QS meí os sociais je, o anlvc,'rsário natalício do Des. Adão Bernardes, decIdindo.". . .,... I, unânimidade de votos ,c.onhecer-

.

Oltveira JullQ �ozzo e s. m., '.

'.'
e culturais. 10SS0 ccnterrãneo e' amigo dr. II 'Câmara,- unanimemeJ,1te, co-

'D Adã Ber�ar-I'
do recurso e n.egar-lhe provimen-

, Relator o Sr. es. .ao.. '. ' _

'A natalicíante que conta- com Edmundo Aeãc.c Moreira lnte- nheeer do recurso e, POI' maic- ,

C' r to Pllra conflrmar a Ideclsao a-, . /
,

'

des decidindo' a amara, ,po ,
'

,vastíllsimo número de amizade�, gro advogadc em nossa Capital rla de votos, dae-Ihe provimento,' 'h d gravada. Custas pelo agravante,
d d P f ,.

di· votação unâníme, ccn ecer o .' ',�_
mercê de suas virtu es e cara- � 1'0 es so r emértto e nossas p,u:a,. I'ef-orm.,andQ a ,d,ec S'IO re-

li
.' __ O _

recurso e re'jeitalda apre mr-
.

�',
"

te.l' e co ração, na oportunidade I<:aculdades de' Direito e Piloso- corridá, julgar competente para .Iidad d feito eear- 7) Agravo de instrumento n.
. ..

� nar de nulh_'" e o el"", n ..de tão grata .efemêríde, vez-se-a rra,
fi ' 47, da comarca de Xanxer�, em

cercada, de carinhosas manifes-
'

O ESTàDO, ab raçando-o for- Uio hOUVe' 'revo 'lhe provimento, para ecn rmar
I que são agravantes Guilherme

tações de apreço e regozijo. mula votos de felicidades. ma .. -� 'i a decisão I:ecorrida. Custas> pelá
Leopoldo Pedro Rack e sim. e

" ,Suelly, é nQiva do nosso pre- III,ra-o.' no Ira- I
a'PeJant�', '

--:'0:-- 'ag:_I;avado Ant�nio Rocha Loure's'.
'iado .amigo Iz'aac �Kerji1er" tál'�" _...; 'SI': Neudes Dias Pimpão U� _ _ Relator o S1'> De's. AdãQ Benlar--
hém aluno destacado de' noss;) - sr. João Gu'ades da' Fonseca 'B,AGDA" 20 (U: P,) _ Um 3) Apel:li:ão cível n, 4,306, da ,des, deci��do .a Câmara, linâni-'faculdad;- de Dil'eitô. Neto ,;lrogrruna radiofônico mal comare!! -de Blumenau, em qu� memente" <\O'nhecer Ido recul'So e

O ESTADO, associa-se il, m",.,-, :_'-dr.�João Quir'no' Neto entendido propagou) est.a ',sii� ap�lant�s ÉziO' dos Santos.e ne,gaI'-lhe 'Pl'o'Vime-nto, pará con-

nifestações,' com' votos' de, peTe· '- menina Marialva da Fonseea ,manhã, a noticia de que uma,
/ ap-el"dos Davi'd Quintino' firmar. a decisão .agravada. Cus-_. sr.', IracAma Zomrner Garcia {revoh�<cão havia, irromplrl?

S )11, e u

nes felicidllde's. �

,Y "
•

' no Ira e que o Xá havia ,'31- Rí:':l;'s e sim,. Relat.or o Sr. Des. tas, pelos agrav�ntes.'" ' * * -, sra. ZeUlta Davldoff Le3Jl\ do derrubado e mesmo as- Adã." Bernulldes, d�cidjndo a Cã- --:0:--
S�TA.' ·EUNICE M-i\CHAUO Vva. Vitória FerlUlndes sa8siD.ádo. Umas 200 pessoas mara, pOI' unanimidade de votos,Para >os funcionários d� Fil'm�.. sl:ta. Maria Tereza Oliveira se reuniram unediatamente conhecer do recUl"SQ e negar-lhe

B em' frente à EInbaixada doCarlos' Hoepcke S/A., em �Ol'\';. orges '., '" fll'o>viment.o, para, confirmar a
c ã I P él F V'va. Bene-crtn Damíanl' Irã para aclamar o nov!) re-ço na "ees <> (e 1'0 utos al'·

gime revolucion'ário" irania- de'cisão rceorridá, Custas, pelos
mu.cê\!ú:os, n data de ,h�jé, é sra, Hilda Goroe� Ulisses : �o e dar vivas à "República apelantes.,

,grata, por �,ss'nglar a do aniver- --./'51'. Romeu Santana do Irã", porém se dissolveram _-o :0:--
si.ri'o tll: graçiQsa e, pre·ndada. _ sra. �Haul Tolentino , naeificamente ijuando forara_ 4') Agl'av.o' de ,petiçiiQ ,.n.· 242, Câinara" por, ,!otuçã� unânime-, OS,V' A L ,9 O

.
M' E lJ Qsrt�,. Eunice Machado, uma das ,..:.:_ sra, Síl�ia Alincoul't Avila

- inforIlJ;âdas, de que tudo não
da e.omnl·ca de Cric!.úma, em qlle CPllhecer do recurso e- negare

PHEÇ-O I)A ILUSÃO __i MAIS- UMA V� ADIADAnDláaril:sa' .z.eIO$a,s 'e d,:d_icadas fundo-'I = sSrrta' .ÇJC3nle:l'aJOF�lél'anCei.ddaedeO-ll've'ra PINassD�vUaISdTeRiunIAeL�ganMAo.--

X !e,craU.l}I',l.:.vaGllte·eral.PSro.t,'etaO:ra.II'�a�:a. Ddoe_ lhe p:oviment'l, para confir�aJ' .

fl
.

�
_

"''' ,,� � .. • <>v a del:ino .Illrravada. Cu.s�as pela A ESTR'JtiIA _,_ Psic.glój"icame�te pode tan�o In mr
. Á ;ln:end:ada. aIlivers.ariante:

- sr. A1l1}wrí �José Mar�ins. I... _' nato 'Albe_no. TaufeqJbach. Rela- IÍgravante. Vencido em parte ,o nar.a O �rn (;O,mo para" mal, esa'aS mudanças,
nesta oportunrdad!l,,' ver-se-:. - sr. Praxedes Alves oe' Sou�

"IC�.OR HERING �Ol"-O 81'. Dl}s. Pa�i'o�inio Gal· ar. D.C's., Patrocínio G.allo.tti) que' P�U'a o bem, mántengo a expectátiva e (mtl'as infln-.
c�'rcaà,1l d� (;!lTi!lhoSlls manife,;-

"I • ,� � lotU, !<.ilÍcidi.nd� a Câmara, ',unâ· retifiaaVIiI o cálculo) toman� í:indr'4,;ões' 'll1,e d.el'Ívam da' ,es�ra, Curiosidade a,gu.ç�da,
t�,�õe� de .apl''il'C0 e regozijo; nãO .

� laJanfe!' nimemente conhecer do re'curso por ba�e a remllneraç,ão di4rioa mail; "ues,e.jo de vê!'''. Para o mal, porque e�perar nemfaltando à já tra.dlc}onál-'; reu- Pl'oce'rlente d:l pI'ogressis-ta e pot' mai�rià je vot9s, dal1-lhe de Cr$ 40,00. sempl'1t é cQndição :fav03:ável, pOl'que às vêzes, tam'bém
. ,-

t 'd "B IdA· . Pelo sU})er:-COl;lVa1r d'a "

_'_","',�_ D'.<'O"o"·.a u"''' "tl'tud-"- de desânimo. "m.ao el'? orno . o " {) o e m·
TAC-CRUZElRO �DO SUL cidade de- 'Blume:nau, pará to- provimento em parte, a ;fim de " ., • ._._ �. 'Ç

VCJ·sário". '�'"smiu 'ontem. .para Pôrto mar parte como membro da C�-, ,Ioou?ir a Cr$ ;11,612,20 a Inde- 9) Ape� de. f.!es-tIuit<l n.

•.

Stja -c9fllO for, a data marcada para, a es\,réia d�' fH '"

O 'ESTADO prazerosumente S,) Alegre o Sr. Serafim,Bot:tt:t- ll1issão Executiva 'da Campanha ,nizw;.âo deviila pel-a .àll'ravlUlte J. 425, td.l c".mar.ca de .São Fr�n- ;me fel rancelada. Na f\eção (',ompetente, em comunie'a-du.
con.gr:lt'�la com a distinta ,,'li- zo pessoa altamente relacfo· da VIII Exposi�o Flo;estal rea- a� q-rava.()o, Custas, JH!la ,gra.- eiS410 €1'0 Sul, em que é ape�aJ;lte O "Departamento de .Publicidade da ,Sul" Cine Produções"
versa.r,hUlt,e, ,formtl�ml0 os roê- llrilda nos meios 'politicos e .

liz.ada nesta. �pital, <> senhor "ante, em pl'oOporçii.o. Vencido o ° Dr. Jaiz de Dir.eito e ap�a� 'f\xpli"a as razões:lhores e n1�is sinceros vot�s, d� S()g��, d���� t�rr�itib!1. Max :Victor, Herin_g, um dos Di-· Sr, De,s. Relatol', _Designado pa_l'a dos .Raul ,da Rocha Linhares e T€,mos que julg':á-.Ias aceitáveis. "

,

,!elieidarles. gegulu ontem pelo súpel" retorej) da conceit�da Indústria lavra}' o aeórdão o Sr, De�. Aldão e/m .. Relator o ,Sr. Des, Vitor Cóisas da téeni€a e és:a não aqmite que ninguém lhe.
JOVEM Convair da TAC--CRUZEIRO Têxtil Companllia Hering, sua ,Berna:'des, Lima, decidindD a Cânlura, PÔ!' passe à frente. Em fll'imeiro lúi"�r, a m_anten�a do bom

JOÃO ,D:E ESPINDOLA DO SUL o destacado r�p!:"e' senhoria ,qlle esta h()speda.do --:0:-- unanimida-de de voto,s, conhecer nível artístico da película.
,'Frlinsco);re na datlO de hl)j�, c:.entante do POv.o na: Câ01a·'

no Lux Hótel, Iôra visitado por 6) Ape�ç,ão eh'e! n. ,4,,3.6&, da dQ recurso e rejeitada.a Pl·el.i- , Tudo que é sujeito à crítica, úeve ser submehdo ..
mais um �n!v�ecrslir1�, nl!talício (to I r�. Federal nep._utado Jo.<t-

d'versas pessôas de suas rela- COmarca de Lagllna em .que '!lão minar- \de ; co�verS'ào dÓ"�§UllI'a:' c'uida{!os a' detidos exames peIjciaís.• " � ,
,

" ' '1�llm :Ramos, brilhante par- , . , ,'.

I
. ,J�ve� .

Joao "�pmd-o�� alto fun- lamentar das·'hl�irá.s pe� çõe-s de' amV.ades que são II.pelã:ntea Joã'Q CO!lstantino Fe- menro em dil'gênda, nega!�l�,e '�, -,l),,',;:_um labol';üóriq não pode e não (eve sall' eOlsa
Cl-Ollal'lO da �.A,C. � 'pesso,a l:'ran- sedistas. . }_ . ,tos nesta eapital, Jix, D�va ,Fe\h' Folltane:lla e Pl"1lvimell�, papa cJI{�irm��_ �� )�iiiet;' :i�,"}i,s, ,p\;es�a,l):" -somente ?�ra atender a exigêfl-

,apehtelos Antoni� ,Saviato, i s�. ,J.ecisij·.o �pelada, Sem ,c'us��j,S1�, �';J;,:-il:fJ
.

-".: �§p.��a :C()l1J- ,SOfl':e�Uldao.
•

\
-----.....------- e OUbo.B, R.e<latol· I) Sr. Des. Aid;w . ',j. -.--:0:-- ,'.':": -,-"" eB1M1Plll\'Co�,ca,Ima, colaborando.

/
; "

,_: ,<
",', f'�(� .1\' pa. iê.ncta/ é�:c;.t)n!lelhável nês�.e caso.

@ S 'MI·ni�le'rl·o da V.·aça-o e Obr'�s PúbUcas· '1"
c� ivreU(o�,é q�e,Mh1ore mais uns dias e que o "olho

INEM Alu..
<

< •••• :Unieo:' d_o; 1;<bo(""b"'''''. ,or"iam com. cuidado, def.i-

," ,', DEPARTAMENTO DOS CORREIOS-E-- :"qs e���::e:� qu�r�tn<l§, apenas, um filme qualquer ou

TI:LÉGRAF01--" como se -diz n'a gíria, Í1'!1'la pelíeula "abacaxí'� ou marci:t
, * * *

" , Hbomba"� des;>..as que estouram por aí� decepciona.ndo. ,

S A- O? J O S :f >;., :. Vamos, pois, a.zuardar; e, eo�o Já se anunClOU que,

.

'.
, ,-it:- �c �

o "tnt'i1.ler" deve estar nesta Capltal, dentro, de tres ou

às 3 e 8 h\lràs'"
ff -: ,

'

, 'aua�l:ó dias �on.tentamo-nos com a notiei!\:,i O' Dc.l�gado 'da Escola de Ape1'feiçoament-o dos C(!l'1:eios e •. ,

'ê "'1 -do "F'rank Sinatra - Phyllis Ki:t:k:, ' "

�'Ji?reço da Ilusão' não para, 1 U U' •
. Tel.égrafos :(az público que a partir do dia vinte de Agôsto a .

d
' .

d '1em," :;':sel.l� espera, aumenta nosso eseJo' e ve- o.
, vinte de Setembro do corrente an.o estarão abertas nll'Sta Capitál, . "

b'RED.ENÇ,ÁO' DE UM COVARDE. . 1" .

, P�icolórrieamente, lsto e om ...nà .s.édc, da Dh'etol'ia Re.gional - Praça Uí de NovI!,'rnbro � as

I� não\somente ;nÓS.i�'seriçõcs �do Con�urso para pI'ovi�ento em cargos da. clas�_ini-
Fi:rma-s de Curitiba, São Paulo e Rio, já estão to-

cLã! 'da carre.ira de Servente' do Depart1un'ento d.os Conei05 e Te-,
manflo Inl.lito inte,yesS€ no� filme.légrafos,

_ :!vão devemos e nem podemos decepcioná-las.Fl-orianópõiis, 19 de agôst() de 1958.

ANlVERSARIO�- �
FA.Z&M ANQS, HOJE_�

SRT.A. S'IJELLY H'EU{i1 .

�om 3atlsfação regtstramcs ,'3erá alvo, jun tarnos as de O ES

rADO com votos de perenes fe,,

Iic ldades.

,DR, EDMUNDO, ACAC�O
MOREIRA

na efeméride de' hoje, o aniver

.'ri.o natalicio da prendada, se

nhorita Suelly He.ul>i, brilhante
aluna <do 2.° ano, de Direito (je

nossa' Faculdade e'. elemento de

p, A Il, T I (-I P A
"

ç (,1 O·
.

VIUVA MAIl14 PINHO. ÁVILÃ'

I
VYlJVA CARMELITAS. CARR'ER

, Patticipa' �os�· �'�,hentes e Pal'tidpa ',aos parentes e

p�s"as de SUá, ,ami�e 'o' con- �'''�'Bsoas de sua a�üzade -o I:'on

tr.lto "'de casalll'ento de ;ua, filha . �rato de CLllUlmento .(Ie seu filho
",lciné.� ÁVila col1l�o, '�"r. 'Valdesil' \Taldesir CureI' con� a' _srta.
,.{';alTer, ,,', ,.. il.icinéa Ávila.',

'

1LCIN�A' • VALDESIR

NOIVOS

.' �. .� .

.,.

- -,

,

(
f

o

GANHE • CRS
. 1.000�tO

Escrevendo:. a, esta ,Redação (Emissora)
dizend9 'qu�m' será o dist:r.ibuidor ex
clusivo 'nesta:

'.

Capital, ... das afamadas
tintas

.

;"rRIAN6ULO' 'e -

BERRY BROIHERS"
Aos pn;to!"es� e profíssionais do. ramo,
além' do prêmio, gozarão de um desconto
_,de 10%, durante todo o ano' de 1958.

ESCREVA E CONCORRA
CONCURSO QUE DEVERA
R1\.R ..SE EM 15-10-58.

A ESTE
ENCER-

'8:) AiP'avo de 'peti�ão n, 244,
da comar.ca de Indaial em que'
-, '.
.é a,gr,aYnl)te a Cia. Boavista ,de

Seguros e agrav.ado Domingos
de 01iv'tlll'a. Relator o 'Sr. Des�'
Adão Bernardes,' decildindo a'

- Cens.: .àté 10 'anos -'

,

Fi.calll pelo presente convo,cados os as�ociados dos ',Sindic.atos
,acima' para 'uma Assen,bléia 'Ger.al Extraortlinária que té'l'lí eomo

.

.,. � -

J;-naHdade tl'óltar da proposta de reajustamento salarial, feita Plr-'
los Presidentes das ,refe:J:idas enti,dades' áo Pl'esidente dg Sindi

'cato dos Empxell'ados no Comércio de Florjanópolis d.urante a
I . ,". ,

.audiêl1,cia de coneiliaQão levada. a éfeitQ 1,a Junta de Conciliação
e JuJll'an1(j')Jto de FJ<lrianópolis. A Assemblêia realizar-5e.à. ter

ça-fc'ira próxima, dia 19 de, agôsto corrente" às 19,30 em pl'ül1eira
·co.mme:ação ,na sede do Sindicato do� Comércio Varejista, de FÍ-o-.

,

r'anof.'olis, Não havend<l' r.rúw(l·ro su:fJc!ente para se l'ealizal', á

hOI'a acima de.terminada. setâ .realizada 'em �.segunda conv{)caçâ",
meia .hol·n_ após, com '.ollalqucl'lnúmel·o .de pl'e,!�ntes.

Florianópolis 15 de e,gôsto d� 19.58 .

•T \lHO Batista d�s Sa1ltos - Pl'esid,cnt�" do Sindicato f},o Comh-.
cio V�re.jjJ.ita de FIQriail6volis;
José SOal'.E!S G-Iavan � Scel'etário, no exercício da Pt'�s,dêneia

d,o Sjndi�.;üo do Comércio A.tacad,is,ta de Florianépolis;
N,,;be'rtQ' S.eru(,ine - Presícl.!lllti! �lo .SinMeato do' Comérci.o Va

rejista de Cames Frescas de FJorianópo1is�
nlA'oldo Soares Glavau - PI;ii4jjd-ente do Sindicato de Repre

sentantes Comerciais de Floriallópohs�

* *

.q,

Antônio T,aulois de Me·squita
às 5 e 8 horas

Ray Milla,2-d - Anthony
Debra Page-t

Quill ,

Delegado da' Escola de' Apel'feiço.amento
dos Coneios e Tdegratos

- em

VIVER:PARAMATAR Sindicato do COlllêl'cÍ<o V,arejista. de -Florianópolis
Sindica.tQ' do >ComéJ:-cio Ataealjista. de ,Florianópolis
Sindie;to i'lo C.emércio VureJiJlta de CanJes Fl'escas de Fpolis.
SiiHlica�o de Representantes éQ1neréiais de Florian6polis.

ASSE�IBI,EIA GERAL "EX'l'RAORDINARIA
•

ClnemaScope
Cens.:-até 18 anos �

* -I
.,.

*

à·s S horas

Al'turo de COI'doY� - Maria FéliXj- em

A DEUSA' AJOELHADA.
- Cens,: até 18 anos -.

* •
/

*

,/
--__o ---, _

T �I N' TAS
.'uIriang'ulo,,; �e Berry -Brõfhers'r,.

As ;melhores que existem
---_._---�--- ..--------- - -_ .. --� _. _ ...

S.ER\fICO MllllA R!
l" � ,_ 'a' - I�UhtUmiC00S Ud�IS, - "

,

•

;\,RlUMO DE FAMíLIA: f Ê co!ísiderado arrimo o ('onvocad,o

que CQnlprO'Ynr ser: -...."

a) ',.,.- :t;ilho ún.ico de mulher viúva;
b) -- filho de' ho-:';e411 fisicamente

sustent�;
c") - yiúv·o e ter �ilho m\)nor;

<I) --1 cllJ;l'.do e tiver filho menor;

i ncapaz para prove,r seu

às S horas

,Jean Pierre �umont
Madeleine Robinson

- etn -

COM A FACA NA GARGANTA

=-' Cinemascópe �,

Cens,: até 14 n'nos ..:-

*

CLUBE' RECREATIVO E" CUlTURA�
\

15 DE NOVEMBRO
,Jornai's,1 Sh��tB, ,EsPecialida

des Dei.enhos Co!&rido8.

DaJ� McOowan :__: J�yce' Holden

em Séde: •Praça 15 de novembro, 21

.( M'-ANHA SO�JAl
<, -

"
.....�"._

Durant� o mês de agôsto jóia de ape,nas
Cr$ 200,00 (duzentos' cruzeiros).

requHi!m,rrlos dos intc'ressados

R,A, "d" 14" B, C,

('Nota na 10/$

cleverá-o

e),-,- irm1io, Ól'fão ele Pai e·Mãe, que, imstE'utar irlllãQ menor;, O HO�tEM J.,OBO,
-"""'_.. n �-�as-a.d, � servir ,dll úl')icP.lH,rímo àsa1

'

i O (',,"-V.�I115IRO ltELAMPAGO

14,0 e 15,0 Episód.ios
-- - Cens,: até 14· anos

Temos a Igl! ns à venfro i nformações em noss'Ü

Rim (jr�lhad_o
'Este delicioí>o prato PQ-'

J'- Depois de limpo cor-.

doerá SN' �presentalk> num te'b rim em j,irJ:l.8' finfls, que
! V·OC.ê - se enfiam num espeto, pol-íantar MI ar livre que

fôr 'dar. Faça mais, fl;!çlr vilhe com sal e pimenta.

bastante porque todos pe- mergulhe na manteiga der

retida, polvilhe com a fa-

rente cinco minutos, de .ca
da lado ; tire. depois do es

peto, ponha num prato tem

pel'e..:>om manteiga amas

�ada com s-alsÍl, pica.da hem

fini;'ba e sirvà com .rode-'
, ,

las de lim-ão à 'guarnecer o

prato. ' (APLA).

tinha d� rosca.

2 � Ponha o' espetoINGREDIÉN,TES 80-

I, bre a grelha no fogo bran

do, deixe assar o rim du-1 rim

2 colheres de manteig» .

derretida
Sal e pimenta. a vontade

Farinha de rosca

polvilhar .

Rodelas de limão
;.

MANEIRA D� FAZER -

para

I A 0-
PIANISTA RA':DICADA NESTA CAPITAL NECESSITA
COMPRAR OU ALUGAR UM PIANO QUE ESTEJA EM

óTI1\fAS CONDIÇõES. TRATAR NO HORÁRIO CO

ME;'CIAL Á RUA JERONIMO COELHO, 3 - LOJA "B"

MATEMÃ11(A, FISlCA E ,lA11M'
<' ensina

Dr. Ott'o Frie<'hl1anll, � ,-'

Rua Cristóvão Nunes Pi"r.:es, 21
.

, , I""

(EsfJ:uiJla RUfL Hoepeké)

V� ·S. deseja'-
VENDER

.-

eu
uma casa um, terreno, um ·e!tabelecim�nto co-

" m�Tcial o'u um automóvel?

Encanegue a ORGANIZAÇÁO ATLAS LTDA. GO.l'l::etagens,
,óPl'oCUl'ações Repl'e$ehtações� que lhe proporçianará os nle

ih.otes nel':,,�ius e as melhores oportull'idades, mediante módica

so_m;_�são.
}il8cri.tório Pro\'isório:" ,_:_ .,R, Sald, Marinho, Z() �- F, 3137

I '

Ternos à venda:
.' -'

casa de madejra à rua 3 de Maio (Servidão) Estreito

a Tinturaria Pau�i5ta a ru� 24 de Maio �'EstrQit0'

Terreno na praia Bom Abrigo, - Coqueir-os

te·rrello no loteamento 'da Praia da Sauiac!le,. -� C,ul1blHin.

casa à rua Silva Jardim, 217, .F'polis.
I

casa pré fabricada à rua Maria Julia França, Fpolís.

1 casa de nlaAeira 11'0 bairro de Fátima, El!ltr,eito

1 tenenw em Bl'asilia
"

1 '

USADOS

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



"O MAÍS ANTIGO DIA�RIO DE SANTA CATARINA"
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Juizo DE Di,REITO 'DA CO

MARCA DE TI.TUCAS ça:

foi proforida a seguinte senten-

FLORIANÓPOLIS; SE�TA FEIRA, 22 D� AGOSTO DE 1958

---------------------------

E DE AGOSTO DESFILE DE MODAS PATROCINIO DE "A (ASA BRUSQUE" ,EM PRÓL
,
.'

rr A L A J A C I N TAP 'E R E I R A O L I V E I R A rt

S,lf-----
sígí1ação' do' dia e hora para a

justificação exiglda pelo artigo

,�i)5 do Código de Processo Civil, sentença a Justificação retro,EIlITA'L 'DE êITAÇÃO, COM O' na qual deverão ser ouvidas proccd.da nestes autos de Açãp
PRAZO DE TRINTA DIA:S, ?E' as testemunhas Vinino Pereira, de Usucapião, a reque rime'nto- !de'

INTE,RESSAPO,S AqSENTE,!, da Cruz, Gumercíno Cipriano. l'omázia Marta Mafra, para que

tl'!'êEkr08 E r,>ÉSCON�ECID'OS Serpa, -

(\ p'rimeiro escrivão de produza seus legais e jurídicos
paz aposentado e o segundo la-

- "Vistos, etc. Julgo por

,
, .

"JBJlZO DE DIREITO DA CO- com 16 metros, extremando pa- confrontantes certos, neste ca- ta a just.if icaçâo foi proferida a

,I-a,s laterais com Vander linde e so por mnndad'O, cite-se tam- seguinte sentença: - "Vistos,
uma' rua !H:ojetad'a, perfuze-ndo 'b1Ím '0, representante do Minis- etc. Julgo por sentença a iui-

:g19ITA-L 9E Cl'TAÇÃO, COM O ,a área d'e 5.985 metros qqadra-' tério ,Públ'ico, bem como, por "tificação retro,' procedida nestes

PRAZO DE TRtIN�A DIAS, DE dos; - 2.° Lote _ vinte e oito,!;ed'iftais, com o prazo de trinta. autos de Ação de Usucapião, a

'IN'l'ERESSA-D<DS
; AUSENTElf-,' -rnetros de- frente' a Leste em te�'- v (Has, ÓS interessado� ausentes t'equerimento ele Fritz Maximi

i:.J'CERTOS E DESCONHECJ:D'(1)Si ras de, Maria J. Airoso, com du- 'e désconhecídos, para' acompa- liano Schneider para que pro-
, '

zentos e séssenta metros de fun-
; nRa'l'em 'os têrmos do processo duza seus legais e jurídicos efei-

O, Dotit'O'l' M�noel Carmona Gai-, dos tamhém na Estrada Ve'lha áté' final, sob pena de revelia e tos. Citem-se por mandado os
, ,

de Porto Bel�xtremando pelas para apresentarem a defesa se confrontantes conhecidos do imô-
, .

,

laterais com Raul Guerre íro e.
trverem ° que alegai', dentro do

nnra rua Projetada, perfazendo prazo 'da lei, sendo a ação afi�
uma área de 7,413 metros qua- 'lIal julgada procedente'. Prute's-

'l todos quantos o presente edital ,drad'Os e terminando nos fund'os;
ta-se pelo depoime� pessoal,

.Ie citação virem ou dele conhe- com trinta' e quatro metrôs; 3.0 de, quem queira contestar a ação,
'Lote' .:__ Sessenta metros de fren- ..

sob pena de' confesso, por inquí-
çe na Estrada Velha de Porto

� rição de testemunhas, juntada
,l'Iel,o 'com' OS fUndos pelo lado "pos terior- de do�ulllentos, visto" da La _Vara da Comarca de Flo-

seguinte ; � Exmo., Sr.' Dr. Juiz Sul com Domingos J'aquas C0111 ,�ias e por todos 'os meios de

d'e Dí're ito- da Comarca de Tiju- d'u«entos 'e setenta e cinco nrs- •
prova em direito perm it.idas.

caso - FRITZ MAXIMILIANO tros e pelo outro lado com Ana
Dá-se a presente causa o valor

3CHNJ�IDER, brasile'iro, casad(» l Venância com trezentos 'e 'onie-
<le' ér$ 20.000,oÓ (vinte mil cru

,náustriàr; �esidente e dom:ici- 'l'letros,
,

terminando os fu'ndos ::eiros) para. efeitos fiscais. CarIll()na Gall�go - Juiz de Di-

lillldo n'l cidade de Itajaí, por com Germano de Tal n1' d" d
" Espera De·ferimento. Sôbre os reito". E para que chegue ao

o' ,
e ln o AI d

.

seu procuradlor ut-pI'ocuraçào oitenta e um me-tl'os, ,perfaz�ndo
S'e os ,evldos, lia-se: - Tijucas conhecimento dos inte'ressados e

junta, vem eom Jlunrlamento nos uma área de 17.302, metros qua-
2'0 �El junh,,? de, 1958. (�ss. i . ninguém possa alegar ignorância

'>l:t;tigos 5t>0 e 552- do Código' Ci- dr�'d�s. Os aludidos lotes', d'es- l}foacyr' Werner". Em dita peti- mandou �}(pedir o presente edi�
�i-l e de', oonformidade com o crltos acima, perfa'zem uma área

ção foi exarado o segilÍnt�: "A,. tal, 'que será
/

afixado nfl séde

I p1'ocesso estabelecido nos arti- total de, 31.00e metros 'quadra- I ;om�' reque'r. ;Desigríe-se tempo e dêste' Juizo, no lugar d,o' costu-

"',os 454 e seg1!lJntes do Códi,go <I·os � - IV N
' ocal, para a aud,iência. Em 23- me, e, por, cõpi,;t, publicado UMA

� ,� - -. estas COll"dfições
-

fie P1'ocesso Civ,], promover a requer a 'V E .
o-58. (ass.) M. Carmona". Fei- VEZ no Diário d,a Justi�a. e

_

.

. XCla. se digne' d'e
"

pre'sente ação de Usucapião, mandar designar d'
TRES vêzes no jornal O ES-

. ,.'

la e hora pa-'

E d'
· TADOproponldo�se provar., medMante 1'a a Justlúcação prévi� . -t

-

ti'
de Florianópolis. Dado e

f I P , Clen e o '11' a d t'd dprévia justi icação o 'se.guintc: J
(r. rOlllotOl' _p 'bl' '

.
- passa o nes a CI a e de Tiju-

,

'

,
'

'c'-'
U lCO da Comár-

" r' .

d- I - Que, o suplicante ,com- 1 .a, OUVIndo-se �s t t
'

,r"'ITr- "f �rr .e::
cas, aos ezoito dias do mê's de

es elnunhas JU'
'

t d
'

: prou de Bernardin<! José Cunha, I
que abaixo vão arrolad

IZO DE, DIREITO 'DA agos o o ano de mil novecentos'

f 'd c·
as as e c· t 't E,:on orme escrItura e' ompra e quaIs c'omparecc'rão .

d
' PRIMEIRA VARA DA CO,

. mçoen a e 010. u, (ass.)
,

ln ependen_ G d AVenda de Posse .de TerraS. - temente de int' _
ercy oS njos, Escrivão I ()

" Imaçao, dispen_ lV�ARCA! DE FLORIANÓPO- ""t'l f
�

i)assada pelo Oficial do Registl·,o �ando-se a citação do
"" 1 ogra .ei, cotlferi, e subscre-

d Servi�o LIS .( ) M I C_'ivil de Porto Belo três lote's o Patrimônio da U ,,_"
• VI. asso anoe armona Gal-

, . lllao, em fa- 1 J
.

de terras rurais, situados no lu- ,ce do acórdão 'do' S
eg·o - U1Z de Direito. Esta

ga,r Perequê, distrito de Porto bunal Fede'r'al
Upl'emo TriJ· ED1T4L PE PRIMEIRA PRA-

conforme' o original afixad,o na

I d .

que se pronuncia 'd dA t J'Belo e Cómarca de Tijucas; - a segualte maneira: _ "D' Ç'A cq_l\{ O PRAZO, DE (l0\
se e ,es e UIZO, no lug.l1r do

II - Que somand,o a sua posse' sã,o do eCl- costume, sôbre o qual me re-
, ,

-, recurso extraordinário de DIAS
"om !l de, seu, antecessor, possui n,o 34.487 do Estad d

porto e dou fé.

) suplicante o aludido terreno nambuco' USU
o e Per- Data supra. O Escrivã,o:

,
. -

CAPTA0 '

�á mais de 20 anos, o que lhe DESNECESSIDADE DA
O Doutor Eugênio GERCY DOS ANJOS

Já' o dire'ito de querer o pr.esen- CÃO DA UN
CITA-

� IÃO FEDERAL�e Usucapião Extra,ordinário, tu-. ,!l1enta: - USllca ._

.

,lo (Ie confo,rm, idade com o's',ar- I U Pia0, Citaçã'O
'a nião. Decre'to Lei 710 dtigos 4?6 eeS50 _�o�Códig_Q- 9�stJ;;, 1938,. ausêncilf'-de of'e'

-- " �
"

III' 1/ ", ' nsa a Lei
AS� ,SENHORAS MÃES

�. ,.:__ �ue, os lotes em ��l)rê- I· ecleral e não provada a ale-,�o t.êm as seguintes medidas e "'ada d' -

b' , lvergencia jurisprudencial,
',,,,, cotifrontaçõés: .:__ 1.0 L·,t-e Recurso não conhec1'do R,Dl!;, F.<\'I·lbIAS E ÁS MO-

Dezenove >metros de teri'as do
. d.....

. e'quer
am a que, feita a justificação

ÇA�, Df,: FLORIANóPO- Comprador, com 341 metros 'de de Pos�e � julgada
fundos na' Estrada Velha de Por-

procedente

:=:R�;�:::IL Ic;;_ ;��� :�:::.(��::: I :��:��;�:o��::�;E
_ .

' ,

'.
dias vlrem, ou dêle conheci-

lençao regianal.do Partido de I m�nto tiverem que, no dia

R -
'

qumze (15) de setembro

A
epresenf_ Popular pró��mo vindouro, às 15 ho-

De acordo com o art. 43 item VII co b' d
I ras, a frente do edifício êlo

art 1 <:
.

" ',.
' ,n lna o com o

'.
' ,

. '" paragrafo unIco, convoco, par.a os dias 23 24 d f
FOlum SItO a praça Pereirit

corrente mês d t
'

,

e 1) ,

..

.

'.
e agos o, uma convenção extraordinária do Oliveira nO 10, nesta cIdadePaI tlClo de Representação Po I .

c1ade de FI
.

'1'
. pu a�, a realIzar-se nesta ci - de Florianópolis, o Oficial

.

orlanopo IS, CDIl). a segumte: . A

ORDEM DO DIA: a) Complementac- d h'
de JustIça" deste Juízo tra'

,ao as c apas dos' '.

caNdidatos do Partidõ ao pleito de 3 de
ra a pubhco pregão de ve!l'

outubro próximo; ,,�a e arrematação a quem

I' .- b� O�tros 'àssuntos �e interêsse partidáriG.' mai&del' e (') maior lance ofe-
FlorI�n.ClpolIS, 18 de agosto de 1958.

'

recer sõbre-o valor de
.

E'RICO MUELLER ,Cr$ 15.000,00, atr'l'buid'oPresidente aos

,
_

bens qUe foram penhora,
HOTELEIRO dos a FRANK .l'lOBEL GAN

ZO E FRANKLLIN GANZQ

,- �

.�. -.'

IH'ARCA 'DF} TIJUCAS

éfeHos. Citem-se, por mandado,
O Doutor Manoel 'Carmolla' Gnl; ,vrad,or, residentes em Porto. Be- 'os confrontantes con�cid'os dos

lego, Ju.z de Direito da Comarca 'lo, as quais c�mparecerão i'nde- imôveis ; por editais, com '0 pra
de Tijucas, do Estado de Santa 'penlde'nJemente de citação. Re- zo de trinta dias na fotma do'

Catarlna', na forma da lei, etc. quer mais que, depois da justi- art. 455, '§ 1.0. do' C.P.C., '6S in-
,

FAZ SABER ficação, seja feita a citação dos teressados "incertos ; pessoalmen-
a todos quantos o presente edital confrontantes dos ,.imóveis Sa- te,'o Dr. Promotor Público da
de' citação, com o prazo de trin- .urni no Anastácio, Manoel Ba- Comarca; e

-

por -preeatôr ia a

ta Id'ifi's, de Interessados ausen- .3íli,0 Lourenço, Cicílio José dos ler c.xpedid� para � Juizo' de
tes, incertos fi desconhecidos, 3antos e' Estevão Pinheho, bem Direito da' 1.& Vara da Comarca
'virem ou dele conhecimento tive- como. o Sr. Diretor do Pat.rimÔ:: ,te Florianópolis; '0 sr. Delegado
relu', que por parte de TOMAZIA nio da Uàião,. ,em Florianópolis, de Serviço, do Patrímonlo da

_MARIA MAFRA,"IIi.e' dirigida a do Sr. representante do Minis- União. Sem custas. P.R.I. Tij'u
petfção do 'teor seguiríte : -, tério Púb1ico, nesta Cid�d'e, e :as, 29 de julho ide 1958. (ass )
- "Exmo. Sr. Dr. Jui-z de Dire:i- dos i nte réssados incertos e des- 'M Carmona GaUego Juiz de Di-

<'to 'd'fi 'Comarc'a; -r-: 'I'cmazta Maria conhecidos, por edital de 30 dias, reh-o". E para que chegue ao

Mafra:, bpasileira, de profissão - a f;m. �e contestal'em 'fi pré':'. 'Sonh'ecilll'ento dos interessad<Js e

doméstica, viúva, residente e Ido- sente"açãÓ nó prazo de dez dias, ningu�l\;- possa alegar ignorân-,
miciHa-d'a- no lugar '''Saco da En- de' acôrdo com o disposto no ar- !ia, mandou expedir o. presente
canta,da}', município' de Porto t�gO 455, citáldo, - sendo, aii- c'dital que será afixado na sede

Belo, desta Gom:arca, -' 'quer nal l'econhecido o donüni� da ,I'êste' JU'ho, no lugar do costu

m'o'Í"et;- a rA'ese'nte-' ação de usu- 'suplicanté' sobtil o referid'O 'imó- me, e, por cópia, publicl!-do UMI

,ca'piífu e'lu que expõe fi r'equer a :el, cuja sentença lhe sel'virá VEZ no' Diário Ida Justiça e

'Y,:' ,E'Xc�a. O· ieguint�: - ,'1.0 '-'-.' lc- título habil para o l'especti- fREIS VEZES no jornal "O ji]�_
A suplicante li poss€:ira" há mais vo registrQ. Dá-se a presente o tado", de Florianópolis. Da-do e

de trÍllta anos, dos seguintes-lo- valor' de Cr$ 3,000,00 para os passado nesta cidade de Tiju�as,
tes de �e-ri'á: � 1.0 >LOT.E efeitos �egais. Protesta provar

I
,os. desoito dias do mês de agos-

Um tel'l'erio rural, situado no " alegado c'om testemunhas!! w do ano ,de mil nove'centos e

lugar "Saco Ida Encantada" do vistoria, se necessá�ia. O 'solici- ; �incoenta e oito. E��, (ass) Gel'cy
municípi,o de' Porto :éelo, i/e'sta 'atior que esta assina tem sua dos Anjos, Escrivão, o, datilor

€�m';rca, ',,- coni '39 me·tros e 60 residência nesta Cidade ond.e �rafei conferi e subs'cl'evi Isen

ce'ntímentros de. frente - �lar- ','c'cebe citação. Nestes terl:1os P. ;0 de' selos por se tr�t�r de

gando uns 84t n1etros nos fun- leferiment<?: Tijucas, 28 de ju- Assistência .Judiciária. (ass,2 M.

'dos para Leste -'ou sejam ..
Ilho de 1958. (ass.) Claudio Ca- Carmona Gallego Juiz de Direi-

1. 584,000 metros quadFados - ,'amurú de Campo� - Assisten-
'

to. Está conforn1e o original áfi
fazendo frente's ao nDrte, em ter� te Judiciário. "E�l' dita petição' xado l\>a sede dêste Juizo no

. , ,

f'oi exal:,ado o�. seguinte ,de'spa- lugar do' costume, sobre o qual
mc· reporto e dou fé.

l'as de Saturnin'o A1'!a-stácio e

fundos ao Sul, com 3,960 me

tros, com hel'�eiros
�

de Luiz

Bernal�dino . Serpa; extremando
fi Oeste em terras de Manoel
Basílio Laure'nço e a Leste em

ditas de Crcílio . José dos Santos
, ,

2.° LOTE ,- Outro terreno, si-

tuado no dito lugar, com 39 me

tros e' 60 centim.etr·Q; de frentes

e 3,960 ditos de fundos - cons
tituildo quasi, e:m sua totalid,ade, '

�.. �. ,

de môrro - ou· sejalú ,�04, 000
metros quatlrados, - fazendo.
frentes em terras de ausentes e

:f:undo.s_ em ,torras de herdeIros

<1'0:. EÔU(\lI�o da Silva Mafr.a; ex

trcman<k> a Leste em terras de

'Es�evâo Pinll\!iro e a Oeste em

:difas de
-

C:cíÍio Jósé dq_s SantDs.

2.° - Os referildos imóveis- per
tenciam ao pai da" suplicant,e,
,falecido há

'

mais c(fe, qu;arenta
anos, ficando' a suplicante' na

posse dos mesmos. imóveis i!esde

aquela época, - continua, pací
fica e inintel'l'uptamente com

"animus domini". 3.° - Em vis-
.

"ta do exposto guer a supÚcante
l·e!ful.1!riz.{lr a s'u-n posse sôbne os

ref�ri�os i imóveis, ,�e conformi

dard'e Q'011� a lei fed·eral 2.437 de
1· , .-_,

7'de' 1l1.arça de :19'55, que nilOdifi
cou lO artigo 550 do Código. Civil.
E para o dito fiiu requer a� de-

VEREADORES

PARA A CÂ�:&RA DE

�ho: - "A. como requer. Fa-

Data supra. O Escrivão:
Gercy d�s Anjos

ça-m-se as citações e notificações
necessári:ts. Em 8-7-58. (ass) M.

Carmona", F"ita a justificação

o PARTIDO SOCIAL�DEMOCRÁTICO
�
:..o'

RECOMENDA

DA LUZ

procurad'o' pelu's pessoas interessa,das, todos os dias, úteis, das (

às 12 e das 1,1 às 17 na Portaria daquele estnbelecim'erito.
.

,.

A Maternid�de "CARMELA DUTRA" está distribuindo gratui-

tamente una foll\'êto' sôhre PA<�TO S�M DôR, que poderá s'er

""

PRO_GRA_MA IDO M,ES
/-

PROGRAMA DE

Dia 12 Jantar de confraternização às
1�9 ,30 horas
Baile de aniversário - Início
às �3 horas -

'

Apresentação'
délDebutantes e,d&l Rainha do

Clube.

Dia 16

I
I
I '

� 1
11

Dia 20

Domingo
-'Infanto
17 horas.

- Bingo - Associação Proteção
':Maternidade e Infâncin de FlOr
'rianópolis

Dia 17 - Tarde dançante
Juvenil início às

�. '

na executiva que lhe move
OSMAR SALOMÉ VIEIRA,
,,que Sã6 0& seguintes:' 1Ô) ...:

, Uma caminhon�te, mar�!l

Ford, sem placa, ano de fa
bricação 1929, motor nO ....

1440624, A. com quatro pneus,
usados, com carroceria de

madeira, e ,lataria, em pés
simas condições de conser-'

vação, faltando o radiador.
,E, pára q�e

, cheg'ue ao co

nhecimento .de todos man-
I - SALA N.o 3 o 5.

Jou expedir o presente edi-
tal que será afixado ilo 'lu
gar de costume_ e publicad.:>
na forma da lei. Dado e pa:;'
sado nesta cidade de FIo.::.
rianópolis, Estado de San
ta Catarina, aos vinte e qua'
tro dias do mês de julho do
ano de mil novecentos e cin
quenta e oito. Eu, (ass.) Car
los Saldanha, Escrivão Q

subscrevi. Eu,
_

(ass.) Eugê,
nfo Trompowsky Taulois FI,

lho, Juiz de Diteito.

[ego, Juiz d� Direito 'da Comarca

Je Tij�cas, do Estado de Santa

�afárina na forma' dá lei; etc.
'

,

FAZ SABER

cimento tiverem, que por parte
de Fr:tz Maximiliano, Schrieider,
lhe foi dirigida i petição do teor

Tromp(!)�sky Taulois
Filho, Juiz de Direito

� ��rimeil:a__,...vara da
Comarca de Florian6-
polis, Estado de San-
ta Catarina, na form;:t
da lei, etc.,

,do

EDITAL DE' CONVOCAÇÃO
Pelo presente Ed'tal ficam

. conv'ocados to,dos os. associados
Sindicato dos Empregados no Comércio -Hoteleiro e Si.milares

----,----

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO
E SIMILARES DE FLORIANóPOLIS

de' Florianopolis, elJl v-eno gôz'o de seus direitos para ee reunirem'
em Assembléia Geral Extraordinária, em sua séde provisória a

, rua Tiradentes n.o 22 sobrado, no di�a 22 de Agosto de 1958, às 14

hora.s em primeira convocação e, 15 h'oras em segunda conv{)caçâo
com qualquer numero de sócios para deliberarem fi saguinte

'

ORDEM DO 'DIA

Encontra-se exposto n� Museu de Arte Moderna e' à venda
na, Livraria Anita Garibaldi o álbum de sonetos de Cruz e Souza,
",SONETOS DA N�ITE", seleciDnados por Silve'ira 'de Souza e

magníficamente ilustl;ados com 'gra'Vuras' em m'adeira de
MuJid Jr.

'VENDE�SE: AUTOMÓVEL
,Bqa, Oportunidade

VENDE-SE. AUTOMóVEL MARCA "PAGKARD": CONVERSí
VEL, ANO 1950. - 'PREÇO CR� 100,00000.

, , ,

PRECISANDO DE PEQUENOS REPAROS,
TRA:TA:R:,t RUA 1\:Lr.fIRA"NTE CARNEIRO 8 - OU-A RUA"

RUI BA;RBOSA., 124, NE,STA CAPITAL, OU 'NESTA RE�AGÀ,O,

ve l ; por editais, com o peazo de

t-"inta dias na forma do arts. 455
,

, ,

§" 1.0, do C. P. C" os ínterés-
sados incertos; pesscalmenta o

Dr. Promotor Público da Comar-
e.

'

ca ; e por precatória 'a ser ex-

'6ed'id� par.� o, Juizo' de Direito

rfanôpo lis o Sr, De legauo do Ser-
,

'
.

viço do Patrimônio da- União.
Custas a final. ,P.R.I.' Tijucas,
28 de julho de 1958. (as.s.) M.

, ,

PARA DEPUTADO
.;ESTADUAL

'.

_'

Si,queira Belo
Candidato do
)p,.' s. D.
-11-

MATERIAIS PARA
�:ON>S'I'T? 1 if )\ES1!. �:I..,�

"( _�

�TALURGICA
ATLAS S A

'De-odoJ'o 3.3 ....... Foné: 3740

VENDE-SE
LOTES A LONGO PRAZO
YENDE-SE LOTES A LONGO

PRAZO SEM .JUROS SITUADOS
,

A RUA LAURO LINHARES
,

PRóXIMO A PENITENCIÁRIA
COM ACESSO EM RUA ASFA�
TADA. VENDAS COM O SR.
ADÃO FERRAZ DELV EDIFI
CIO MONTEPIO' - 3,0' ANPAR

'·"�.'Jt ...�

; FORRO'
IRMAOs BITENCOURT
(AIS BADA'O ' fONE ]11)'

ANTIGO DEPÓSITO OAMIANI

Ira. Ebe B� larros
CLINlCA DE CRIANÇAS

Aten�rá a partir de 1.0 d'e se

'te.mbro -à' Á'v. Hercllio' i.ú� 155,
, ,

Apto. 4.
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Em gran�e evidên
cia ,a "Revista

(iloràl'� -' .r

t
•

_

,-

Continua repefcúÜndo favQ'ra-
• <

velmente em todas 'as partes :de
. \

Santa Catarina desde Jojnvítle
até .Araranguá o lançamento da

revista cultural intitúlada LI

TORAL.
A Revista que conta com um

corpo de colaboradores dos mais

elevados das letras catarinenses
é atualmente' o maior veículo de

divulia,ção das 'ú'ltirií,J'�' ativida
des lit�r,o-artis.ticas desenvolvi

das em Santa Catarina. ,

Além das edições- trimestrais
da "REVISTA LITORAL" o gru

PQ pretende lançar cadernos es

peciais de poesias, 'artes, plásti

cas, ensáios e contos, _

cQlabo�an
do assim para que Santa Catar-i

na tome posição 'de destaque
junto aos ,escritorFs da nação
que escrevem para o maior de

senvolvimento das letras.

Litoral foi sem dúvida o

maior lançamento literâri9 rea
Iizado em Santa Catarina em

19i8.

COSTA I

Solene Fesla de Nossa Snra. da 6rafl
, EM! SÃO FRANCISCO Do SUL

. ,

3Q ele Aaôsto, a 8 de Setembro ••�
'. - "�

,

P RI O G RjA MA' - 9 o N :v. 1 '1': I' \.�
Rtealizando-se em 8 de Setel!!bro p. vinCloaro "traiIlei41111

Festa de Nossa Padroeira_ temos a 8rand. aatisfaolo d. cOIl'l_
a V. S. e dignissima familia a tQmar-lIár,te nu aolnlc1a4lu .:

....
serem- promovidas em honra' de NQssa Senhora da Graca.

As Novenas terão inicio no dia 80 de Agôsto e serio abri,.:;
,

,
.

. lhantadas pelo CÔl'O de Santa CecHia_da nossa Igreja Matri:.:.
As pregações ficarão a encargo dQ distinto Prerador li'acro

Frei Fausto Pereira de Souza ofm., D. D. Coadjutor d. Lajea.
DIA 8 D� SETEMBRO - FESTA DE NOSSA

,

SENHORA DA GRAÇA
ÀS! 6 horas - Alvorada festiva
Às 6,80 horas - Missa com Comulihão Geral doa ��...

SSmo. Sacramento e de todos os - devotloj de
Nossa Senhorà da Graça.

Às 8 hqraa- - Missa dás crianças
Às 9 hOTas - Missa rezada

Às 10 horas - Missa, Festiva, 'cantada
Cecilia"

Pe. Frei Sebaldo Floetgen ofmo
,

Vigário da Paróquia'

Recurso criminal n, 5.759, da

comarca de Blumenau.

Relator: Des. F,e'rreira Bastos.

Direção de: MILTON LEITE DA COSTA e RUBENS

J U R I S n R U D É N ( I A
constando das declarações �ei-.

, r
.

, "

'

tas pelos querelantes no [nquê-

"�anta

rito que, por. iiliciatiJVa de' amboOs,
�e instaurou, e c�m que se insJ

truiu a queixa.
E nesta peça processual, como

de fácil verificação, outros fa

tos, que .não os narrados pélran
te a autoridade policial, se não

�guem contra os querelados,
eis que a 'mesm.a se limita,' a

p!eitear que se os processem co

mo autores -d� delito capitulado,
no art. 138 do Código Penal, e

consistente em "caluniar alguém,
ilhputando-lhe falsamente fato

defínídc como crime":
Não houve, assim, exeeaso de

'lUand'ato na formulação da quei

xa, que, como se. sabe', envolve

a responsabilildade do querelante
pela imputação feita ao quere

lado. -

Há, ainda, que as causas de'

perempção da fção penal são ta

xativas, e se encontram enume

radas no
-

art. 60 do Código de

Processo Penal, nãe estando in

cluida, entre elas, a falta de re

quisitos no instrumento da pro

curação outqrgada,

Florianópolis, 80 de maio de
1958.

FERREIRA BASTOS
,

Presidente' e Relator

BELISÁRIO COSTA
ARNO HOESCHL
MILTON l!A COSTA

-=- Provê-se o recurso.

.z., Embora não mencíonados,
na procuração outorgada, os es

clarecimentos exigidos pelo,' dó

digo de Processo Penal- no ' seu

art. 44, tais esClarecimentos,
constam- das declarações do, in-

Na realidade, ao contrário do É norma processual que a nu-

que pareceu ao titular de' prí- lidade por ilegitimidade< do re

meira instãlicia, "

embora não presentante, poderá ser, a todo

mencionado no instrumento do tempo, sanado, mediante rati

mandato, _} e isto o exige o CÓ- ficação dos atos já praticatdos.
,digo' dOe Processo P�al no seu Ademais, no caso sub-judice,
art. 44 -, o fato criminoso, es- conquanto ínexístam na proeu

sa omissão, PQÍ' si: só, não dari - '-ração de fls. 6 QS eselareelmen
motivo à conclusão a que che- tos acima referidoa,' esses escle

gou a sentença recorrida. recimentOf!, contudo, ficaram

A G E�N lE,S � V'E N D E'DO-R E S-
Importante firma necessita .de ativQjI e bem relacionados agen

tes - vendedores para, produtos de utilidade doméstica 'i! de marca

consagrada:
.

,

,_

Existem vagas as cídades de São, José, Palhoça,' Tijuoas, Nova
Trento, <

Santo Amaro, Urublcí, .sã,o Joaquim, Biguaçú, Sã9 João

Batista a Bom Retiro,

Paga-se ótima comissão. Interessados poderão se dirigir por

carta endereçada para a Rua Trajano, 33, nesta Cpital.

que se instruiu a

Cenlro Preparalór_io de Missões
Cullurais <

quéritc com

queixa,
o r= Não houve, JlQ .caso, exces�

.

so de·mandato,
<

_ As' causas de perempção da

ação penal são taxativas, e, 00-

contram-se numeradas no ar"

60 do aludido Código:

�:r.<E
Vistõs" relatados e discuti-

dos êstes- autos, de, recurso

criminal n. 5.759, da _
comar

ca de Blumenau. recorrentes
,

Bruno __9rlando Beilfuss e

VENDE-SE João Lana

Dr. Juiz de

e recorridos o

Direito da 2.&Vende-se uma bicicleta para
moça, em perfeito estado de

conservação .- marca "ERLA"

pelo preço - de Cr$ 3,500 00
.

, ,

Tratar neste jornal com o sr,

Amilton.
-

Vara, Carlos Gutz, Henrique
Probst ,e Curt Voigt:

ÃéORDAM, em Câmara Crimi

nal, por �animidade, 'de votos
e consoante opinou a: fls. 92-92 v.

a Procuradoria Gll)'al do Estado,

.-"""- conhecer do recurso e provê-lo,
para Q fim lia, invalidar a deci-

,

pelo Côro

dS 18 horas .::.... Procissão luminosa -com a veneranda im'1retn
de Nossa Senhora da Graça.
Depois da Procissão Sermão de Encerramento' lia
Praça da Igreja Matriz.

As solenidades serão abrilhanjoatlas pela
Musical "João Ramos" de nossa cidade.

-'-:000;-,-
;&'0 dia da Festa correrá trem espeeíal de' Mafra a São Fran_

cisco do Sul.

Depois das Novenas,e no dia da Festa estarão armadaa bu1'1'..
'

quinhas com comestíveis e bebídas e; diversões populares no .\trio
-

da Igreja M,atriz.
A Comissão organizadora pede, enéarecii1amente, uma l,rall.

da ou oferta, a fim de angariar 0& fundos necessários pàra a pin
tura interna dá nQssa Matriz.

Contando com a valiosa colaboração"de todos em Dome d.
Comissão, da Irmandade' do SSmo., SacramentQ e de N. ,snrll. d.

•

Graça" dos dignissimos Juizes" M,ordomos e Noveneiros; a&,radece
sensibilizado.

.

Banda

CURSO DE CORTE E COSTURA

A l51ret'õi{ã-de Culturaavis'ii-que fará
_.

realizar um

novo curso de cõrte e Costura, que terá início no ,dia 1.0
de setembro, às' 17 horas, na Escola Profissional Femini
na ·'dr. Jorge Laeerda"; e com a-duração de dois mêses.

_

. i\ matrícula é gratuita e limitada ao número de dez

casas DE MODEIRIl
.

� sã'o recorrida, determinando ao

I R.M Á OS '9ITEN(Ouín Dr.. Juiz a, '<4Íuo que olltra prQ--
CÃI5.'-AOÀ_Ó. 'rO;'H 3807 f' 'f' d

•

,j;ra, !I1am estan' o-se de. meritis.
ANTIGO DEPÓSITO O'AMIANI /' '

Custas a final.

'vagas.
<

Outras informações serão. prestadas, aos interessados, \
pela Diretoria de ,Cultura, no horário, das.14 às -16 horas,
.cu pelo telefone 2680.

(notícia distribuida pela Diretória de Cultura - SEC) Fui presente
-------�- ----,--_. - --,--,_,_,---'-------,

AS" 22 HORAS, NO CINE SAO JOSÉ I
Plé.;Esttéia do famoso ,filme catarinense

I-,

'p, R Ê ç,
/

O ,\ DA' I L JCS- _ '.0" .

SABADO'
._ \ ",

"Ó

" -'.:

i

',-

�

Mário Morais e o garoto Emanuel Miranda numa' cena do esperado filme
.......� _ I••••••••�

AGUABDEM
A volla Iriunfal do filme que' é o orgu lho do cinema americano:

I -

I��W���"/

-

Agora. em Metroscope e (ôres! Uma produção 'milionária' de
,

'

.

. DAVID O� SELZNICK, com:�·
.

Clark Gable -/Vivien leigh OUvia-de Havilland leslie Howard
......-.......,.-""'.

( ·A S A
-VENDE-SE UMA DE MADmRA COM AGUA LUZ E

ESGO�O A (Travessa Santos) RUA OSMAR'CUNl'liA.
P�RA TRATAR A RUA TIRADENTES, 9.

Cine Ritz HOJE
Nl V08J�EM II �mME, TKE� �EIEI PIOFJNJIIM
U tEI� MII� l1�IJDj� Di flD11
Dll ·Mlt1ND • JNTBONY OIWN,·' OE81j P!�ET

"Iatar 'para viver"
111 <I,""�

CinemaSclPe e Cires
sucessolda:FOX �i" .

.................................................................,'
Um

-Cile�õSã8 José l-iiOJE

o POPULAR

. E INIGUALÁVIL
.

ASTRO DA TQ.A

EM SEU PRIMlIRO

WESTERN I
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FLORIANõPOtIS SEXTA FEIRA 22 DE AGOSTO DE 1955
, ,

"r- ---�-.�--- -----
- ------

-

EDITORA "O ESTADO" LTDA.

I O S�ttt(2d!l-
[ • Hua . Conselheiro Mafra 160

't. Te"efooe' 3022 - Cas. Pastai, 139
.

. _f;nrt-er�ço Telegráfko ES!J'A�O .

"I� nUb'e�sl-d� !r�u�aRRamo.
Chefe do Serviço de Otorino do· Hospital
de Florianópolis. _ Moderna Aparelha

.

. uomin:osEF:rn!n�esTd� Aquino

gem Suíça e Norte-Americana para EXá- R E D A T O R E S
Osvaldo Melo - Flavio Amorim - Br&:.t. Silva

J11e dos O'lhos. Receita de Óculos por ,\n.1ré l\:ilo Tadaseo - Pedro Paula Macha�o _ Zuri

Refrator Bausch Lomb. Operaçãojde \Ia .. hs du - Correspondente no Rio: Pnmplllo Santos

,�.,gdql� . por. pl�Ú�g$�P mod�r���' PfOL-B&rre���h�:'B °D� �s�a��':o:rlgut>S Cablaf
�VL"rg;�lO '_;.:"t; �.,....,.,':' R�SIPENGlA ',_.

� 'O, Alddes. \breu _ Prof.r Certos da r.oc,atà F.rei'ra
}tti,*:---à�s' llh:eú.j-� "easa ,,-,:'. Felipe -"Séhmidt· 99.. <. p,.,,'t. üli1or. .d'Eça .: Major -ldêfons(;' Juvenal .: tFONE 23.66 « :>;;EONE 3560

.

'1'1'1tr. �lan()eiito de Ornelas _ Dr. l\1iItOt. Leite da Co, ,

.

"

: ,,' '.

-� •
- Dr Ruben Costa - prot. A. Seixas Neto - Wa;lk_'

, �l)tor ideal para barcos de recreie €' para outros barcos simila
U�. Nt;W:I'-(m U'AVII." Lange --Dr. Acyr Pinto da Luz - Ad Cabral Tei\'e -

00 res, além de esplêndido para-moeon auxiliar
. de barcos á vela.

UR, WAL,"UR ZUltEK CIR'ÇRGIt ,GERAU '·Naldt'.SihlêJfao·- Doralécio Soares _ ·Dr. Funtuura'

Dipl�mado ���;!�ldade Na. iJ�::�:·��E�!t�i�:��M·r:::.:to-- �ei :�-�Ni��ii�·�·Apostolo _:_, Paschoal Apostolo - limar I .. c . Completamente eq�ipa�o, indtisiv_�,Prinel de ins�rument05.
clonaI de Medicina da Untve r- Co,í'riIt6rfQ·:;'Rua Vfctor �Úi· ."-:j;�T\"tlltn � l'a'I'lo"·,F.ernando de. ArauJ.o .La..,;

�-
DIspomos para entrega imediata, na;s seguintes capacidades:

aidade d. 8rasll relles n. 28 -- Telef�ne. 8:�ü7
,.

I) U B L I C I D .t D E' -, S HP I' 80 1f')11> n.: I
. Ex-Interno Jlor concurso da Consultas: nas 15 boraa tm \Iaria ('ellna Silva _ Aldo Fevnandes _ Vlrgflin.

.J,... _. gasQlIna 't:".i" UleSe

Maternidade.- - Eacola diante. 11 HP " 80 HP ,:
'd:reita e esquerda)

(Serviço do Prpf, Octâvio Restdêncra: Fone, • 4%2 Dias":"" W .. lter Linhnres r

Rodrigues Lima)
�

Rua: Blumenau II. 71, P A G I N A,C A O I 35 HP " : 03 HP" " ..
'

.Ex-Inte!,no do ,serviço de Urur· Oiegario Ortiga, ·Amilton Schmidt e Argemiro Silveira 50 HP "

elA do Hospital I.A,l',E.T Co DR. AYRTON DE OLI\'f:IIL\ IMPRENSORES �.
132 HP

do Rio de Janeiro DOilNCAS- DO 'PULMAO - 84 HP "

Médico do Hospital de Caridade TUBERCULOSE DULCltNIR CARDOSO WANDERLÊY LEMOS
e da ]'jI'.aternidade Dr. CarIo.' Consult6rio � Rua Felipe R E P'R ES EN T A N T E GRU.POS GERADORES - "P E N 'f A"

Corrêa Schmidt, 88 - Tel. 8801.

DOENÇAS DE SENHORAS - Horário das 14 às 16 bufaI_ Representações A. S. LlIil'a' Ltda. Quaisquer tipos pars entrega imediata '._ Completos Com
PARTOS - OPERAÇOES Residência - Felipe Sehm idt, IUO:- Rua Senador Dantas 40 - 5.0 Anc�ar -

PARTO SEM DOJ!"'pelo mi)'�do n,' 127. Tel. 225924
motores D!ESEU"PENTA", partida elétrica - radiador -

p�it.<)-profiíitieo.·...L_ filt inoued
-

1 d
Cons.: 'R�, João Pinto e. 10, DIl. JULIO DOLlN ..JIEIIU S. Pauto Ruo Vitória 657 - conj. SJ -

.' 1 ros _ tanque e o eo e emais pertences; acoplados dire-
das 1600 às 18,00 horas 111 e D I C 9 ...

"
". Tel. 34-8949 .;. : tamente com Ilanga elástica a ALternador. de . voltagem _

Atende co� horas marcadas - EapeelaU.ta em UlJa��� Uli'Ylcloa, �,,:;-:�::. Servíço TelegráÀiio, da 'uNroiD PRESS ::tU-P)
-

'I'elefone 3035 - Residência:" Narla e Gareanta - J ratauu!nto .
,I "1. -; ...,. . .'

.
. '.:a' .

,

':'. trifásices 220 Volts .� com.· ex..: citador .. ,-..-.'. 4- cabos ru:lIl'8
Rua General Bittcncourt .n 101 e Operaçiu L .

". � :,',' ifH!torfetas e· C�oaicff� •• AGENCI_. PER'lO- .t'--

Infra·Vermelho - Nebuliuçlln
.

DisTICA LATINO AMERICANA (APLA l
. .

- Hg�ção e quadro co'mpleto de êontrôle; tudos' conjuntos f'stâo
- Ultra-Som - AG.F:NTES E CORRESPOi'DENTE� a' se t d "b l'

.

fDIl LAURO DAU�A (Tratamento de ainulite ,�m • •• ',,'.
s n a os· so De. on�3rmas prontos para entrar em unciona-

CLINICA GERAL operaçio) Em Todoll OP mUillClpl0S de �A"'T,tl CATARINA
melltO.

'. .Anglo-retinoBcopia - Receita dp A S S I N A T U R A

Ilspe'!lallsta.em>·�m.ol"�ia•.de..��:'.OCDl�1 -;.oderu.o.é�uipa��nt(_ / ..\NlJ,\L : .. , Cr$ 400,00 REVENDEDORES :\UTORr�ADOS PAR�\ O ESTADO DE
nhoras .e vIas lIrm!Í-rlaa. ,';.'�.';. �d. O,tô-R'lnolall.nlfOlo.gI8._ � o 8'\'ulso'

.

, .

.

2,DO
.

d""UrlA CA'm:
.

Cura raflical dâ'l! int4C.;ô'1l1r. ...1Ii- '(tileo' dó' E.lado·)
.

.

...........• ',:
" .•.•.

.
.

. ,:pn.n.l '.1ARINA
4as e cronicas,! do 'áparbliío' gé, Bor'rio dili i ia· i:f llory -'.'

,

.'< A" N -U N G 1.:0' S' -;., .) .. ..

nito_urinário em ambos os sexos das ·16 toa 18 hora.. 'll'diantt> (.'ontiàt�, de acordo �om i! tabela �m vigor
: MACHADO ,& 'Cia SIA Ctimércio e Agencias

�o;�ç�:t:!aa�:?v���. Digo�trvo Yl��:I;:!t6;�Q� ;o�·e�.��76VictoT A direção não se respollsabilit.ã pejos Rua Saldanha Mal',nho, 2 - Enderêço teJeg: "P R I M U S'
Horáriil: 10'h às 12 e 2'h àe fi Residên",a - Rua Sio. J.,r,•. 'l)llf:eitos -.emitidos nos artigos assinoados. Cx. Postal, 37 -I Fone 3362 - FLORIANÓPOLIS

lloras - Consultório: Rua Tira· �. 20 - Fone 24 .21 �=-r=....-__,,-

dentes, 12 t� U Arca.r,.-: ·",,�e:. -' ÉJe_�,=r=:@_@lE3r##l.f@élr#lFlr#lE . �t�J :'J.êêj#Jj#lj#l
11246. : '

•.1 , ; "I.,� _ UH, HENRIQUE J'�ISCO :r.._:-________ ..
. . '�.

.

_,
-_ ..._._ ._

- , ..

- Residbclai.' ·'Ru'll ·'Lai'�;·d� 1':' -' "'r,ARAI80 I;'

Coutinho, 13 (C�'á(!�rK 'd:ó"'ls'PII.1 ·lIt e.I) I G O -
..'

'"

'. .

I D42:.,i'IIIRTIIIII�..�.·:lP.!TUO 'DEaIIS!!I!�DliIlEISII!�P"JIUlBLUI-CA- L 'lUa

oha - Fone: 3248. Operaçõel - ·Doençà. de Sel'bo· 'M O' V E) [ E M G .E R· Ai L t.'1'A .e�J;.t.N AV
raa - Ululca te Adnlt.,. P J A

UH J.. LUBATU I Curso de Especialização DO •
.

li'lLHO. I Hospital dOI Servidores d:. i:a

Doençaa do aparelho r!l'splra!orlo 1 tado .. _
..

-:rQ,B-.&l{:çPL.OS]!l . ',.1 (�.Ú*iço ,�o Prof' .•""�.1I0 d •

.li\ADlOGltA"P1A;;1�::RA;li>IOSCO.�.IA;J And.ra.de.).. . '.' .... .....

'8"
-

. : '.
"

"

. ': D.9�QLM�É� -..... (;():.isult,a. -: ·)?e'I.a .m!l,lIbl no' !'.

0-" 'S" S'".Ciru."do Tor-Ã:r '. ", H08p-i.�1 de' C�rldade.
"
,.

., •.

l"Qr:mado pela ""aculdade Naclonal1 A tarde das Ui,ao hora. �m

de jI1�dlcina, Tisiologiat!\ e -I-islo.
,
diante no cQnsultório à. Rua Nu·'

elrur!lão do HOllpit,,1 l'i,)ri'� I
nelÍ Machado 17 Esqui"" de r ra·

Hamos dentes - Tele!, 27116

Cura0 de �8pecialização p�la I Re.sldê"cia "':- iua, Pr.esltlente
S. N, T, EX-Interno e Ex-ass'.- Coutinho 44 - Tel. 1120.

. tente de Cirurgia do Prof. l!I!O _'--._--

:9uimarães (Rio).
CQnJ.: ·:.Felipe Scbmidt. '8.

Fot'e IS01
,Aténde em bOIa. maread.

.

'f}� INDICADOR PROFISSIONAl'
-

NARIZ Ê' GARGANTA
CUNICA QE OLHOS OUVIDOS

$>'>_::� ,,\.,'::;:. ';-do�'· :'''<, .;;�.�; .: "

� D1r: Q;;fff"R�l E f '�tf ô,':}lr' ""s E'(�

•

ReB.: - Rua Es�.aves Junior, 80
- FONE: 2395

Tel. 3820

•

VISITE AUI:. 1(" J"JNIU MUNIZ
.

B '

AHA(UO
CIIlURGlA TREUMATOLOGIA

Urtopedla

CO:lSult6rio: João Pinlo" IS _

Conllulta: das 111 às 17 '( lU

.. J�!fíà�iame"te,
.

·M���s�. i�hJ/ô"
'ReSldênc�a �al"V:It, ·1» ..

. 'Fone: .,,>i 7U�' .,' ,:- ",
. .

1 .• ;;, ':". ./';

Rua Deodoro, n,o 45'

DR. CLARNO G
GALLETTI

- ADVOGADO -

Rna,Vitor Meirelea flt·
r01-'.: •. 468

oão ori l
.

.

; .....
.'- .

.lIarca. "JI'NBACB". "GANZ"
8 HP "'ff 15 HP � 20 HP - 26' HP /.

)IEOlJ)OUES DE ENERGIA ELeTIUCA MARCA "GA:'\Z"
'�l()tlofasiros para 120 ou 220 volts. Amperagcns à 'lpção -

H!Wí( de "'liga .- Trifásicos" co.m ou sem neutro - \'oILl_

g'ln$ e am.perngeu à. opção.
I:'\STIWMl!oN-TOS ELÉTRICOS DE MEDIÇAO

Alllpcrímetrf>s -- Voltímetros _ Alicates para baterias.

Estoljues permanentes -:- Vendas diretas - :Pronta entrega
rodéll1os estudar propostas de firmas eSI!ecializadas n" ramo,
que pretendam a. representação, desde que indiquem fQntes
de referêneias comerciais e bancarias nll praça de São Paulo.

Consulta. pedidos e propostas para:
I:-;TEIÚlTATE S/A, - IMPORTAÇ,�"" EXPOltTA(Áü

E REPRESENTAÇÃO
Caixa PQstal '6573 - São Paulo.

··,A V I·S O'
Dr a Guaraci Sanlos

('lllllllnica a sua seleta clientela que esta atendendo em aeu

l-"aUlllete de-ntário, a Avenidà Hercilio Luz N. 69 esquina Fernando

�lach,..lo, antigo gabinete Dr. Orlando Filomeno.

DiáriameJ)te das 8 às 12 huras com exceção dó! saulldos..

_._------- ._---- - -.;.._--�._-- -. ----"'--.--------
--- ---_._---_.---

éEJ@r:.·l#i#lêsêêf'Elêr#J@@êr#Jr#J@@r#Jêêe

\� M�tor Marítimo «PEITA»

,,'

" OI .,

"
- ,

�':"Planlões de Farmácias

�-:'Y: ltÊS,DE·.AGOSTO
2 -:- sábado (trll'dlrál'núiCia :Êjs.perança .. ·;Rua Cons. Mafra

domingo Farmácia Esperança x x x

9 - sábado (tarde)
19 - .domingo

16 .:,_. 'Sábado (Ú�de)
,

17 - domi-llgo

- Farmácia Moderna

--Farmácia: Moderna

Rua João Pinto

Rua João Pinto
.

Fúmacia S. Antônio
Farmãc1a S. AnoonJo

R Felipe Schmldt, 4:3

I(lia Fellpe.,Schmidt, 43

23 - s!bado (tarde)
24 - domingo

Rua Trajano
Rua Tra·jano

Fúmácia Catarinense
Fu.'máeia Catarinense

.' 30� ,sábauo. (tarde) Farmãc1a NQturna Rua Trajano
.•omin�;. Farm_àclà" N"oturnÃ r. UR Trajano

f) serviço nutu.!'no >'lerá �fet\.iado pela" farmácias �anto Antônio, Notur·

'la e Vitória, situada:; às ruae Feli!le SC'hmidt, 43. Trajano e Praça 15 OI'

Novembro, 27.
�.

...
l

. ':}-•.
U plantão àii.HlI(l "".!llpreeIldidtl tntr-e lZ e 13,30 horali 8cra etetu,a(]�

p�lÍ\ ÚrmáC;i3 VitQrt8.
: ESTHl':ITO

�

I
I·,�. P,L"'!h'llte labt'la r.al) poderá SH illteradil �en, pli�\'ia autorização 'de�te

'J Deliart'HTif' '),
'

� D. tOJ, P.; . .1. �
..

'
,

í tlj,� Osvaldo d'Acernpcr.!l, ii
j ,_- ."

II spetor de Farn!�ci�. fj
�mw��'�!�'1�"�IG�·�!,.!!�*�1�·��4�i������iSli_�"����)������.����

B ,R I T O. VIAG ,�
-; ....

-:0: -

ALFAIATE do SECULU
-:0:

Rua Tiradentes, 9

3 17'e 31 .:_ domin'

10 e 24 ..

Farmãcla DO CANTO

Farmá.c!a INDIANA

R.ua 24: de Malo, 895
Rl,Ia P,�dro Demoro, 1627

Farmácias no CANTO e .I.N-l) serviço
.

l'loturnc se.rá efet�lado- pelas
·DIANA.

- 1

se NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS
DO

R Á PlD O rr SUL • B R A S 11 E I R O "
.

Rua Deodoro esquinlJ (,
Rua Tenente Silveira

CAFÉZITO
AGORA COM NOVA

EMBALAGEM

Florianópolis _. Itajaí Joinville _ Curitiba

Agência. :

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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arrumau a _

maias"·

,

(RiO j9j Conforme ínror- Podemos acrescentar aín-
----- --------------.."...----- ---------__

.

i
,

mames em absoluta primei" da. que a atitude do Pa>lme·

Esporte U n Lv,ers ,i�t�l\iâ:r lo :;_:���::::;�t);��= �:.!�:.::�ad;;:
A Brígíd tl t J I' C

,,' íCI v lm t té âb ri f clube bandeirante entendem
_ , • -!-lu.!) .. \

a e a u 10
.

amargo, inte-l parte dos Oatarínensés : aos do 14.0 Batalhão de Caçado-. ter superado o, índic� -exí- e en e a e :sa 2<'10,. o : il" '"

, E L I MINATORIAS D� grará a Seleção Uníveraítá- XIV JogoS Universitários res,. as�' elimínatõrias d� g ldona prová dos 1500 me- moso zagueiro baiano deve- 'q�e ' Ed�tóil�:é" um jogador

XADR:t�: As elíminatértas ria Catarinense de Fút�bol Brasileiros. Deve�á s e r atletismo, a fim de �ompor tros e qu�.el:á de �.ln:inu- râ estar em General Se�é- muíto caro-párj{ fic{\r na r'P.·

de xadrês, mandadas reali- aos Jogos de Belo Horizon- composta de 32 elementos a Delegação Catarinense aos tos e, 35 segundos, baixou o riano, serva é que, além de. ser

a
.

I FCDU tí I- ti'
.

. , Apul'am
.

d' antieconôm1·,'-0., é pouco in!.;
z r .pe a

,
iveram seu "e, pres anc o serviços como integrantes dos setores de XIV Jogos Universitários, recorde da referida prova ' Os ain a que o 'V

término e apontaram os aca- massagista. Julio revelou- futebol, xadrêz e atletismo, Brasüeíros"de Belo H��iz�n- de 5 minutos e a segundos e Palmeiras teria colocado o te1igen!e manter no Parque

dêmicof que representarão se ótimo companheiro dos além de dois dirigentes da te. Compareceram ao Está- que 'lhe pertencia desde, Botafogo à vontade, no que Antárti'éa, o reserva

Santa Catarina nos XIV Jo"' universitários e entrosou-se FCDU. dio elo 14 B.C. tentando der- maiodo corrente ano quan- se' refere à modatídade de caro do Braall,
.

gos Unlversitâríos Brasileí- na equipe a ponto de ser SEGUIRA' o. DEPARTA" rubar os índices exigidos do o 1stabeleceu, dísputan- pagamento do atestado Iíbe

l'OS de Belo _Horizonte. Os' convidad., a acompanhar o, MENTO DE PUBLICIDA-:. pela FCDU, os acadêmicos do os XI 'J�g�; Universítâ- -ratórfo do [ogador, pode�d;:1
vencedores das eliminatô- 'barr-iga-verdes a B. Hori- DE: O Departamento de Pu- Nilton -Verfsshno Ribeiro, rios Catarlnénses. Copetl os alvinegros marcar o pra ..

rias foram os acadêrrâcos ] zonte... blicidade da Entidade se- Car1Qs Copeti e Francisco Correu li prova descalç-, e Zo e diser Se o farão de

Silvio Ney Soncini e Luiz WALDIR MAFRA: O gurra também no dia �7 Schmidt, acreditamos que tal- defíci- uma só vez ou parcelada-
Olsen Veiga, estudantes de TE'CNICO - "Eilody, como próximo. Os elementos do SUPERARAM OS INDI-: ência- técnica, o. tenha pre-

mente. Porto Alegre 19

Direito. é conhecido 0_ Waldir Ma- referidc Departamento, a CES: Os atletas F,rançisc�() judicadp pois, ficou a 3 se- •

-

PAGAME.NTO EM feira, à noite, os :presideIi
r }�"""'.'_' fra, é, desde o ano passado, exemplo do que aconteceu Schmidt e Nílton Verlsstmo guh'dos somente do índíce FEVEREIRo' ,\ tes e representantes dO$

DOUTOR JEFERSON DE quando .sagrou-se Campeão neste período de prepara- Ribeiro" acadêmieos,"de Di- 'exigido. Pelas demárches iníciais., "clubes disputantes do cei-

SANTIAGO: Participará da dos Jogos 'Sul Brasileiros, ção dos JogOS, darão em reito
'

e Economíav respecti- ' ,VILELA ft BORIS SE::' ficou. em principio assenta- tame metropolitano, ap'

Delegação Catarínense aos aqui-realizadó.s, técnico da Belo Horizonte, completa eo- vamente,' superaram jos ín- GUIRÃO SA'BADO: Os di, 'do que o Botafogo faria o os trabalhos no DFC, e5�O

XIV Jogos Uníversitáeíos equipe .de futebol: Realizou bertura do' dese�rolar ..dos . díces e1xigidos na; suas p�o- rigéntes.da' FCDU, ,Evaldo p.a,gaIüénto até fevereiro, .Iheram as autori<laiies pa,

.Braaileiros o conhecido mé; um rigoroso trabalho de pre XIV Jogos Untversítâríos -vas.": Chicão arrem'e:�sou o 'Vilela .�e Boris Moreira da ',não Se falando em Ama'lJt'i oS' jogos 'de· sexta '!eira;,s'

dico Cap. do Exército Nádo-
.

pAração dos atletas unjve�'- Brasileiros bem como infor- mart.el'o a 27 metrO's.,e o in- Silva seguirão sábado pl'Ó- e' :,Jervindo de base no ne- bado e domingo pr6:Kimos.

nal, dr, Jefel'son ..santiago. sitários e é uma gara�ti.2 mações deta1hadas da átua..,:. dice', e�'a :d�..
23 metros, e, ;ximo: �ara Belo -Horizonte, góti.? ó p�eço' q'�e 'foi p:tg'o São Jõllé x Fôrça ·e �Luz, se"-

O abalisado médico
'

VE'm j para uma boa representa- çãct dos Catarinensee. V�RISSll\{º. ,coh�eu .:Os 1.1.0 antecipando-se à Delegação, p�los ,'-lp'etiquitO's" ao Amê:-' rã s-exta feira, no Passo.-d§.
prestando serviços- à

'PC'DU,'
ção dos Catarinense em Belo : ELIMINATÓ'RIÀS D E metl'os� copi bal'ni_ra)lo a fini de trat.l!lirem coril an- rica'.· Areia; AimOl'c x Flam-ert2'o,

desde a c�nvoe�çâó dos' atl� Horizonte.
_

'.

.' . I ATLE.TISMO: A "�edel:'a�ão tempo de..17 se1tundo�' é 2 - te'cedê.lfcia (J9s diverso_s mo- .-'
Calculando sôbre 'êases (eabadQ) ,:em São LeopOldo:

ta:; par'a 011 trelnamel'l.tes.. SEGUIRAO DIA: 27: .�'8; Catannense de DesP,ort05 déeill}Qs' e o"...ípdi.ee eta. clll
.
vi)rientos .dos Catarin'lllses êlementos, tem-�e ilUi!' o Bo" . JUYE;ntud'e x t,l()r��nQ (di

JULIO �AMARGO: O ('l.horas de q�a�ta ,feh.a p�.ó-l U�iversitár�es fez lea�z�,.l'
17 gegt,ludos e 5, d�ei.mos.· na Capital. das, Alterosa'!!, taiog� pagaria ·ao Palme:�

MASSAO;�ST� - O popular 1 xllua, segmra a prImeIra '8abl,\do ÚI'l;im,o., no EstádlO
.�. CQP�TI,�!I�0tJ O ,�:E:-' . como; . s�jam: .�alojam,�nt(l, l'�S pelo zatueiro,- à irnpo.r'· lônias".�,· finalménte, <lo"

,
• •

3

I
. , CORDE: ,0 acadêmico Oa1'';'· d:esfile: 'lócais para:. ,treinos, tãntia' de 2 milhões e 5�! ii �ingo, nes,t� �apita,l, o clãs:

.'A lceu de 'Carl,to' Escldtece':' ·los. Cop�tt ape�ar �� ná,) "�tc�__
mil eruzeÍl·os.

.

BICO G.l'enal;,_. ...
'

.

�ODtrato '�e
-

Joel nãoI é questão ._ "PARA,
"""_ ..'.,

RIO 19 O diretor de fute-I
.

I
a acooÔrdEoN!ThElal.J'O:Rn,��M" :=, .:;

. .... . ,

,::1 �:s���e��:�:�. a�l�� '��'r"g="�i�or3l o. eraqu" do ;;�.""óé �}.�V?��;f�SEAV.,&-
ont-em, não ser v-erdadeia:-a a. II U II II participaram,' ontem :_ pelá .....�,

-

.' ", ��. :'_;'-' ,.

.

".'

notícia publicada por um' manhã,.de um exercício indi-

.

·PE·'S>AD"
.-

O\. v�sp'er!inQ, ,s-egu�g,o a qu<,\:l' proposta de '7 milhões de
i divíd'uaJ: do qual.estêve a11-'

.

.,. .'

'

-

.

" :, � ��l.lle,tigo. "y�i,� �rO'cu�a'':' cruz.ei:rõ�� "'. ':' '_ ' I sente apenas o médio �o-r- I),

po,o ·pontelro. dlrelto Joe] S('�un_do-a,��esma fonte,
1
dan, Joel e Fernan�o flZí:-

" �:)afá renovar 4!,ontrato, >me� um 1rmao ª<! �ogador (qu9
I
ram �reinamento leve ·e, do

diante ·uma proposta' �ltà�,. é a�voga.d<Í) :stá' discuti�-l ming�! deverão réaparecer. "

'.
',' Irnenlte cDm1>'en.soool'a· para 'do, .t0T,llando ,po,r llase a Cl- , Em cóntato com o médi".

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

1

,o eráq,ue".cuj'ó c_ompromisso; tada. \>l'{>pôsta, ;Com o Fla-
,
co Paulo de San�iago, apu-

_!::om '0 ,e�ube ,�xI!ira e� ou:. me�g,o. a lro�sibilidade de
.
ramos que a razão· .da �au-

tubro próximo.
' -'

Joe! vi� a. a;e�ligàr·se agora sência de Jordan foi uma
, • • -

• > -.
.

.

I
.

.s�g,lllldo .AJc�u de'Castro,. do .(lu)Je, m�,d�ante uma ex- i entoxicaç.ão alimentar so-
.

'o chibe\ub'rene,gro somente' e�lente irid.ell!�a_ção qUe o frida pelo' c r a que, o·

craque pagal'Íla, i qual, todavia, já· amanhã
CASO FERNANDO 'deverá reiniciar 6 treina:'

I

'

..• e siga a Boa EstréIa COm O quarteto

�,'

.

'. .: TE CO

T�XA.CO r;�,
, __

"

__
.-

._�...l.-.__ ""T'"_ .-----.-,..---� -..::::� __ ._
--------

-

YBNDAVAL'.BSPOBTE CLUBE
,

9FERE���A A: IMPRENSA 'ESCRITA f,FALA:DA;+NO PRÓXIMO DIA"2�-8�S8 UM COQlJEIEL, E� HOMENAGEM A J�INHA E

,discutirá. a questão com

J-oe1 quando·o centrato dêb2:'

._",.
........

Chamado a falar sôbr� mento.
I

rar, de acôrdo; aliás, com a� Fer�ando .AIceu ,de Castro;
ori.entação traçada desde adiantou que, na realidade, i D;EQUINHA

, .J .'

que o.pl;oblemafoi pela pl:i- o goleiro n�o reno�ou con-j .'S(:)gun�� aptir�m,�s, o �e-
meira vez agitado na im- trat.o, .d�ven�o .faze-lo, tO�_j dlO Dequlllha esta' se:la-,
prensa.

davla h,oJe, , '.
.

I n:ellte ameaçado deJlCal'
A ESP,ANHA E JOEL Segundo o dmgente. dó fora da equipe do Ji')ameil-

Trazid.a à balIa a
.

ques- Flamengo um· único 'p;nto I' go 'nas dua� �róxh;;�� 'r_oda
tão da Espanha que, ;egun- (nãó quís'revelar qual). im-I

das do campeonato, .face a

dO.' notícias que correm in-j
pediu até agora �ue Fer- sér�� contusão que 'Sofreu

'sistent-em-ente está tentandó nando e o clube ·chegassem i no Jog'o contra o ,Bangu.
,

;obe��i:�d�::::� d:on���:�:l '(.B.D� vai homenagear' os Campeões
-do F,lamengo. declarou' nl'U (Rio 19). Finalment�, no AS S.OLENIDADES
aCl'edi'r que .

tal esteja .drã 25, a CBD homenageará, O prog_rama de comemo'.
ocorrebdo', Disse a p'ropós> ofic.ialmetite, os seus ·cam- rações será iniciado às 9,36
to:

.

peões do mundo, juntamenJe horas,' c0n:- urna missa -em.
- O boato, na l'ealidad€, com as grandes figuraE\ do ação de graças, c�lebra:qa:

está correndo. "Mas se tellJ, desporto brasileiro, princi' na Basilica Nossa Senhora

alguma coisa oe ve-t'dadei'l'o, palmente os que passaram Aparecida.;,. às Íl,3Ô -inâugu
-o Flamengo ignora, e c.on- pelf; entidade da R� da Qui ráção do' 'monume1Íto� àô

,.

tinuará ignorando até qUG tanda, onde deixaram muito 'campeão. do mundo, no Es-'
.

o cont1"ato. ,de Joel expire. ,do s�u esfôrço e.·do seu ta- tádio Municipal do· Mar,,":

SETE MILHõES - -len to. canã; , às .17,3{), solenidade

·t� jogador realmente expi"

E;m fonte ,dig�a de todo-O E' llflla festa que j� não

créditó; '.

o repórter do D:C

I
vem cedo, consideran·do-se a

apurou .qúe 'existe, na, re9,.,.
.

significação, da conquista
!idade," um. clube eSllanhol da éopa, a sua repercusão
iateressado no pont.eiro di" mundial e os beneficios que

reij;o do Flamengo, ap qual dai d�correm' para o fut.ebol'

já encaminhou mesmo uma. brasileiro,

na CBD, 'com inauguração
de retratos de Rivadávià

Correia, "Meier, .Stlvio �Pa':'
'che(�o e outros; às 21,30, -

banquete:- 'de' 500 talher-es,.,
em homenagem. aos·

.

cam-

peões,
,---, ..... - _',_

f�son

Próxima Rodada
Cajapeoaato Gaú(!'ho

· Nos motores Diesel óu a gasolina,
.

se�viço, pesado, use Te:ll:aço Ursa

oif H,eavy Duty, o óleo. altamente

refínado, d'etergerite e dispersivp;
que mantém os motores limpos 'e'

protegidos contra 0, de�g�ste e a:

��::[�st>i1�j �it::;b;�p:;;���;���;;i .". '�.' 'XA' .

C a:O:',.�.t,i:.:i::t:.i:..t::i:..para ser.viço p�sªdo, ld��l para' ca-... · ., I;;:·

mihhões;. ôn_ifius. e "tratQte�. ,,,';;, _',
.

U
I •••••••••

T�xa�o:�;�,�"'�;a��'�ty ·�E��;�UT�"I.

'.

,,' 'lótmâ,"; côtn ... \4�1 ����������"\un"nuln _ unununununununun;nj�t:f
-

-

•
,,' h ._ .. ,- -_

,
..

-

"J�. , nnn-lnununununununununununuO ::=:;......

Hovoline . Motor,· ,on� "n"nunununununununu,n
"

� :-- .

-;,: <�

Texaco' Molor �ou . e,

Texaco tttarfak 'o,.féímoso quartel!) lexaco!'
·

.:.
_.

-
. .-._

, .

-_

.!.-.

_:""
- Tex�co'-

-

Motor Oil

léxaeo

Marf�k'; "

Hêl,vol i r'le
Motor Oil·�-

.

Óleo de alta classé,

detergente dispersivo,

q\,)e prolonga e vida

. util do motor I

Óleo excepcional em

sua clas�e. para serviço

regular. Proteg,e contr&

o desgaste excessivo,

A graxa Gle_me.iS
alta qualidade para

lub'rificaçêo do ehosslll

; .!

�1:�i
"1

e a E:orrosao dos

meneais,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Recebemos e agradeceínos

Educ �(ão
,

.

Planejamento técnicc: base indlspen sável para a formulação de uma, política educacional eficienle
..

. /�os indispensáveis para I' articulação de 'um sistema ajustado a cada· região
RIO, 21 (v. A.) _: EdUca- .-pI'ev são sistemática e ra "CIDADE8-.TIPO" amplo e busca eVidenciar·, e transrorma-se adaptando MAIS CINCO remos então fornecer ao go-

dores e 'pesquísadores _ so- cíonal, O planejamento cíen- Exemplificou dizendo que traços peculiares de compor às condições do meio. Simul- Concluindo, disse que as vêrno bases sôbre as quais

.ciais"têll1_hoje diante de
..
�i '.·tíÚco é portan� um príncí- 0 O. P. E. está realízan- tamento e modos de vida da tâneamente deverá se 'raaer pesquisas do C. B. P. E.' já se poderá elaborar uma po

um problema que os desafia: 1 pio lógico que deve ser ob- dó pesquisas em cinco cida- 'população a fim. de que se um contrôle dos efeitos pro- estão muito adiantadas na lítica .educacional brasíleí
Q formulação de uma poli- '_ .',3rvado a fim de que com des brasileiras consideradas Possa elaborar um sistema duzídos pelo método. Termi- região LeOPOldina-catagua-1 ra eficiente, 'Com métodos
tíca capaz de dotar o Brasil base nos pontos' estabeleci - como "cidades-tipo", isto é, que se ajuste perfeitamente zes. Para o ano mais cinco adequadas às diversas re
de uni sistema educacional! dos 'por êle, se posse; elabo- 9.Quelas que enfeixam maior às condições locais. Essa é a nada a experiência podere- "cidades-tipo" serão objeto gióes do país e sabendo-se

. eficíente. Foi o que afirmou rar urna política educacío- número de problemas co- primeira rase do levanta- mos dizer qual a despesa pa- de estudos e experimenta- claramente o quanto se vai

.0. etnólogo Darcy Ribeiro em nal erícíente. E é êsse p tra- muns da região em que se mente: denomina-se "carac- ra se promover a educação ções: duas na Amazônia, 'despender com a campanha.
conferência que pronunciou, balho a

.

que se propôs, o sítuam. O levantamento não, terízaçâo socío-cultural". De" na região e até no �rásil'�-I duas em �anta· cat.arina e Um planejamento dessa. for
ontem; no auditório da Es.,. Centro Brasileiro de Pesquí- se restringe ao campo. edu- pois, é que se toma o s� teiro e provar ou nao a erí- uma no RIO Grande do Sul. ha, ordenado e, r�c�e��l por
��S�:., se�xt�� ������iS�� sas Educac�onais". Ca\ionai.: Pelo contrário êle é tema educacional existente cácia .do método empregada. "Após isso, finalizou, pode- certo conseguira eXlto ,

.�le�l·.�r'a���.aPleEa::a�c·:e�n�Oteu::o!u?,.d�E�asmtSaia__ PESQUISAS.s.EXPERffiN- IRES QUARTOS DE SÉCULO A SERViÇO DO PROGRESSO ·DE SANTA (ATARINA, COMEMORA AMA-
Frisou que o nosso sistema

mos diante de uma mudan- e falho porque tem sido in- ,
, rà.!lH_i i .CO·M_.lER(IO�E I,"DU' rIRIA .6 E,R MA.N O ·S T'E I N S. A.ça social tão profunda que capaz de acompanhar o rít- M� � B�. ./'

fi:
.

11 J -
. . .'

exige não 'a ministração de mo de transformações por Apesar ode se alj nhar entre ·'Üs ri·as, e que, sediadas nas. mais·1 de Café e uin diminuto Engenho I constituir a base, das atuais

se:-,'
- EM 1956

.

.

.·um' ensino livresco mas ou- 'me passou a sociedade bra- Estados b ras ileiros d�,. menor \- distantes cdades ou vilas cata- de Arroz. ções de Fer-ragens e :de· Máqul-. .

tra que capacite o cidadão a sHeira. "E essa falta de ajus- evtensão territorial Santa Cata- rinensc·s for.am fator decisiva'
.

nas. Nom'eação como Concessioná-.
desempenhar bem as tare- t<:<me!lto é devido [ustamen- --rina é, ·no concerto nacional, uma ... de prog{'essQ _das. r-egiões .a que 1" 25" 1'-1914 EM J9.12 _ rios "Mercedes-Benz",
Ias, para as quais é solfêíta- ·:8 a uma talta

'

de planeja- 'las unidades Uderativas mais -.ie·rviam _ é ainda hoje servem- J .: I I'êrn aí nossos prezados lei-
"dó pela sociedade". . nento racional que .torneça prósperas e progressistas e que

'

'à proporção que crescia- o J . FQ.rmação da fi rm a STl�IN Ins talação das Filiais de Pô r- to rcs , ràpidamente, a
.
h istôr ia

Pr:.ANE,iAlVIENTO É BÁSICO ',ase à formulação de um:" -

multo tem contribu do para 0- ;clume, de- seus negócio s. IRMÃOS com. a retirada de' to União, Bl urne nau e

Florian6-/'
da uscenção dessa �oncei:ua��Continuando, declarou o ·xllitica governamental acer- . desenvÜ'lviment; . �conômic.o do

-
.

Entre essas fir-mas, podemos � Johann Gottreb da parte ativa polis.. firma catarinense, CUJO nome j a

prof. Darcy Ribeiro que a ',ada nõ começo da educa-' país e para o bem estar do seu dizer pioneiras do progresso I e o ingresso doS'. seus ·filhos,
• ultrapassou as fronteiras do Es-

sociedade ·bJ'fasileira exne- "80 pública. Segundo levan- povo: afüal do Es tadç barriga-verde', I Germano e
, Emilio, que, desde 31-7 -1944 tado pois recentemente- instalou,

rimentou mudança socíaís ''lr.,1entos realizados pelo. � Mercê do seu apreci ável de- justo é destacar-se uma, pelo I moços, ,iá ajudavam o pai. - no coração de Pô rto Alegre, a

tão acentuadas que a estru-: Ce'ntro Brasileiro de Pesqui- senvo lvimento comercial e -í ndus- muito que tem realiz.ado em prol

I·
.

Início de funcionamento do
j
sua primeira filial ricg randensec

tura escolar já não mais cor-. sas Educacionais (os quais trial nosso Estado tem-se colo- do desenvolvimento de uma das. 11 - 9 - 1919' Moinho de Trigo. Ij. ú nDI'c�osssedI."r.�dt<Qor'eVsã, o °sse:��:e:t�!�responde às necessidades da. -, conrerencísta orienta) rí cudo' na primeira linha d� p1'O- mais robustas comunas catari-. �

população. ,"E eSSa. marcha lJU provado que em certas gress o co Brasil', ;;e'mpre em lu- ncnses _ a bela e risonha Join-' Separação da firma Stein Ir- 31 - 5 - 1945 I' berto Stein e Germano Stein Jú-
contmuará para o futuro, e. 'egiões as escolas têm .difi- ·gar de realce entre as unidades ville. mãos ficando o sr. Emílio Stein l nior , promovendo, com segu ran-

se não planejarmos levando :11tad_: o própzlo desenvol-
,que mais' têm co laborado para o com �os estabelecimentos' de Ja- Constlttijç;io 'da C)I\SA 'BAN-· ça e rnteligência a é'xpansão de

em cons!deração essa mu-. ,r:r:enlO do paIS. A tarefa extraond'nário surto de 'adianta- _ Referimo-nos àquela que' raguá e arre,dol'c-s e dando-se CARIA". GERMANO. .sTEIN S. A. uma das mais' importantes, 66-

da:dça progressiva, '() sistema :tmÚ .dêsse órgão .,é pre_cisa- _ 111ento (jue o país vem experi- Tohànll Gottlieb Stein fund,ou cm Joinville o estabelecimento '.que tem as -suas raízes nos

pri�'llidáS
�, �onceitu.adas casas· Co

educacional que criarmos mente efetuar levant�men- me"nbndo nos últimos alios, mal- em 22 de agôsbo de .1.883, à ,rua da firma jndividual GERMANO meiros dias' dji firri1!! individual 'n1'e1'\,iai'5 de· Santa Catari�a, sem-

hoje &stará obsoleto daqui � tos
_

e promover expenmen- ,';rado "o-s êrros � os excessos de CllcjJ.oeira, hoje_ Princesa Isabel ·STEIN. de Johal\n ·Gottlieb e vinha fun-. pre _ cJ,ent!·o na mesma lmhu- de
d€z ou vinte anos. Devemos taç�es capazes de dar ao uma política econômicà nem naquela próspera cidade.

' eionan.::Jo desde 1937 corno Sec-' ábsoluta e.orreção de
.

negócios
p3ssar da f!l-se de mera pro -

fove�no bases seguras para .sempre condizente' com as suas De uma pequena loja de ar- EM 1922 ção Ban�âria da Con;érci<o / e In-, que,
n.orteou a n;çã·o dos se-us

r:l'á.mação de atividades fei- rolUClOl!a.l· o prOblema ,d2 .

ne1:essidades, marinhos e. artigos coloniais, .
dílBtria. fundadores.

t9. çie maneira empirica à rducjl.çq_o de nosso pçvo". -I' Seu comércio sua industria que logo começou a abrir filiais Ingresso .do sr. Th!l'odoro Stein
.' Ao ensejo do tr�nseurso dó 75.

-

sua pecuária e' sua agrieultur� em. Guaramirim (Bananal), Ita-. na firma indivi,dual do pai, na AINDA -EM 1945 I, anive:rslÍl'io de fundação da Co-
, t mé:reio e Indústria Germano

:..."""i....__�__.........--==........-..;._......�-......_-------_-_::::....-.. têÍ11 garantido para o Estado de .p<!cu, �strada Schroe.der. Jara- ('jua. passou a 'exercer e p�es ar

Santa Catarina a· estabilidade' guá d'Ü Sul, e CQrupá (Hansa), l·elevànhis· serviços em pról do Instalação da Secção Máqui- i Stein S. ,A., temós o gl'ato pra-

Ilc{)nôm'ca de que desfruta e a gr"ças ao espírito empreendedor estabele.cimento, dos seus compo- nas, até então incluida na Sec- zer de envial' <II todos os seus

posição que granje<lh como Un1 do seu fundadol', surgiu a hoje nentes e da comunidade, até ao ção Fe'rragens. numerosos funci-rmários, dos di-

f l· t 1943 retores a'o mais modesto sel'vi-dos mais prósperos 'tio Brasil. poderosis'síma organização cata- seu a eCII11€·n o, em .

Para isso muito tem 'concor- rino'nse que é a Comércio e ln- EM: 1947" dores õs -cuinprimentos majs efu-
, .,

.

22 9 1932 sivos de par· com os· v.oto_s deddo, a·o lado de outras clas- dústria German'o Stein firma - -
.

ses pro4ut()r�s, O· com&cio ho- que pelo conceito de 'que goza Inauguraçã'o da Secção Fil'es- prosperidade' e crescellte axpan"
.

'

d ':1
-

.

d I Abel·tura (La firal de Mafra, tone, C{)U1Q se.c.ção independente, ...ã:o. e que o. s�u lema - "Tl'a-ne'sto e mteJigente de nossa ter- dentro a 1111 ústl'la e o a to
. é t t

. antl'ga' e com CUj··{)S ilrtin-os já ' vinha di"ão ·obriga" - leve a firma a
ra. composto de Ven,aS e s6lidas comércio do país, e mesmo do que

,
por an '0, a mais '" - y

l>"·lorianópo�is, Sexta-feira, 22 de Agôsto de 1958 finn'ãs, algumas. quase centená-. ext('rior, _
constitui pad�ão de 01'- filial da fÍl'm8 Germano Stein t trabalhando àe'sde a déca;da· de 03 novos sucessos dentro das suas

.

MJI� �M ��M�� N ij :�-I,-i�I-T�-,�-l�-I�-�n-.�-'�_I-&T-l-'�� �INm�HI� gU,:�:�:����:::I;�:;: ""dom,,:. ::� 19" 'I t<'b'I�:E:R:':;'I9:: 30.. i ;2r�i.ft�:�:,:::�:'::;��:
Fruto d,o esfôrço· da dedica- Compra e cstabe'lecimento ·'da Nomeação como Conce"Ss·oflá- sua fil,ial 'enviamos igualmente

ção 'áo trabalho e d': honestidade' Fábrica de Massas Alimentícias. rio da Bl'asmotor, n.a linha de
.
as ·nossas' felicitações pelo h'ans-

rle três gerações' voltadas· para
auto·móveis e caminhões/'Dodge". ! curoo do 75.0 aniversarIo da

o bem da c.olet\yfdade a Comer- AGÓSTP DE 1933 Germano Stein S. A ..

l'igot de ,SOUZ? e para d0-,
_

a deyutado estadual, _

está cio e Indústria Gel'm�no Steih 12 - 9 - 48 De-sde que assumiu a gel'ên-
, S. A., nc!sses 75, an<>S de existên- Nomeação como Agente da

,.
cia em Flórirrnópolis, rem 'í' sr.

;lutado estadual llustr€ ca.,. em m.áLf8 Jençóis, . .L-'" Th C I ric C de Petróleo hlaugui'açã'o do' Pôsto Stein. M�hilld,o cOl'lseguido granjear as
cla, que amarwa vai. comemorar, e a o o,, ,

l1oi.nhense Carl9s ,Schramm, O -P'DC vai "dar-lhe uma tem honrado o nome do seu Combustíveis e similares, r�-.
maiores simpatias 'Para a sua

1 " " t t' fundador e também o daqueles presentando o primeiro passo 27 - 7 - 1952 'conceituada firma, mercê da sua
,e:!;,LIIl10 repres·en an e ,re' saEgTla em' votos, com seu

que. lhe seguiram na dire'ção da dado pela firma, alóm dQ setôl' atuação cavalheiresca· em nossos

_\dão .'norte cataril1<ellse. Cds .. ca.ndidato dr
.. g�til.lio U}?a, firma, os saudosos chefes Ger- de Sêcos e Molhados. Id�ro, da Oficina de Aut.om6- meios comerciais e socia;s.

veis "Stein".sads. (as;) Pelagio Parigot Agora o �r, Carlos S·cbramrr., mano Steln e The-o�oro Btein,
os i!u(lis muito· fizeràm para co

de SOHz,a - Presidente .PSP .pelo PSP, também vai tirril" .

I()cá-ln c'ntre as grandes indús-
trias c.atarinenses.

•

Muito ll1ais do que as palavras

problema que
- .,

"Cidades _tipo" fornecerão da-

(arles Schramm- ta�didalo a'· deputad o Es'adu�1 pelo PSP
o seguinte radiograma (ex
quisito um partido político
estar usando Os serviços de

rádio da Polícia Militar) :
/

.

Fpolis, 14 � Com praZ81'

COffil,mico Convenção Regfo--
regional Nota da Redllçã(\

Foi no "ue deu a brig'l'1. que possamos aqui escrever, pa-
para a escolha do candid:.;.- ra assinalr.r o progresso da Ger
• P" d

mano Stein S. A. _e a sua valiosa
.( o. nmelTO O vence· ar na : contribuição para o de'senvolvi- Tl'ansfol'mação da firma indi-

convenção foi o Cubas� De ·I·ment.o d� nova,S fontes de i-íque- vidual em. Socie,dadc' Anônima,
.

•
.

..... ,zas catannenses, falam as seguin com a razão 5<ociaJ COM. E -IND.
pOIS eSLe. passou__para ca�l- 1

tes efemér'de's da sua existên-· GERMANO STEIN S. A., que

didato simplesmente ii ve- cia: ,ainda hoje ostenta.

dervas, no Bucaréin, Fundação da
STEIN S. A,.

IMOBILIA'RIA Leia
Litoral

nal Social' Progressista in- l:nais uma "lasca". 'Instalação de· Fabrica de Con-

1.- 4 - 1935
31 - 12 - 1952

dicoll' s,uplente senador Ra- - Como vêem os eleitores,
es:á cada v·ez niais dividido
Cl eleito'l;a,do udenista neste

mU1f!ClplO. O sr. BenedHo

;:'erezio candidato da UDN
.

'

31-1-1936bens 'Rª,uen para figurar
chapa insigne catarinense

IIrineu Bornhausen para de-
Iputado federal Pe1agio Pa-

I
.30 - 8 - 1953

,

Instalação da Fábrica
servas em Bl'usque.

de' Con-

Mês dos ENXOVAIS 22 - S - 188,3 EM 1936

i\Jais U'11n iniciativa simpatica toma A :l\{odelar, "�o

magazin que. veste' o mundo elegante de nossa CapitlJ.
'I'nlÍa-se do lançamento d� "mês dos enxovais" de�'

tinado a beneficiar as noivas qUê se preparam para e

casament'o e .as donas. de easa que necessitam refaze;.'

reança e. "StU" Dito surgiu·
em seu lugar, já enfraque
cido. Agora o PDC e mai (.'. Fundação. por JOHAN GOT-

.
. s. i TLIEB STEIN, de uma pequena

PSP Invadem sua seara e!el- loja de artigos col()niais e arma-

torai ! J rinho�, á Rua Cachoe)ra, hoje
, I Rua Princesa Isabe'l. Com o seu Início da Filial de São Fran-

Enquanto isso, o Orti e n desen'Volyill1ento foram abertas ci-s�o do Sul.

PSD vão .muito bem, ob�í- Firais, em G�aralllirim, Ita-

,pocu ..Estrada Schroeder, Jal'a-

'\ gmí. do Sul e Corupá.
de Principiaram-se 'também '19 Aquisição do esto(!ue da fil'-

atividades ind,ustriais.; com uma I ma Alexandre Schlem.11I & Cia.

I pequena Fábl'ir.a de Goma e. Al'a- que', com «) seu sortImento d�
Tuta uma modesta 'I'orTcfação ferragens" e s;milare'!l,

.

veio a
______________________.... . __ ,_�. .

' _.__:.__
'

.• ,_ - - • __ __ .i - __ .. _.
_

atuam interesseiras, [nod��:!.- .". ..-_- _- _- _••- -."._- _ _._._.;, ."..- _-.- _ _-J"..?' _-_••...................... � seus átos. Se errava, por mal . ral, eonquistára hTilhanfe vi,
cando os caracteres. � m�J. B J I � informado não hesitava e"n tória
Fisionoml� que não despe-r- < ��Weaonso', 'uvena . � emendar �u corrj.glr. o êrro e Ce�tá manhã, dias depois do

tava de ,pronto franca simpatia..' ri até anulá-lo se necessário.' rec:onhedmento de sua vitória
P!lreda até por vêzes poss·uindo �

e'
. A
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I � A "despror'tloção", quando nas urnas vimo-lo tránsiiar

��e O::aUI�:�u;eas�r;���:e n!�;: � . re.u-· . am,o S··'e· o e 11-8 e"'va· Im � �;�:�n;:o��s�: 1�:�ic�:i���:lt:�: �i�: ::�:��t:5à ��te::::Oe ���
de' Que sç revestem os que se i' 'I por êle pr<>m()vido dias antes

.

mos ao seu enêontro,_ a fim de
não deixam humilhJr. �d

. '.

t'
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� em .desacordo com as leis fede� feDcitá-Io. E o fizémos saCs-

y��:e�s:�:�::�,��:; s::d1:2::� � O Se-o Imen· o .

"
e ),US Iç ii i ::;;'����:::':::t':i"��'!�� ::�!;;'=::::�:::��f.::�;

ocasiões. Os que não iam com • 'I "erificado o êrro preferia an·· tada na Câmara: Federai por
·0 'seu sl'mblante, quásl :sempre ."V' ""'"V'��__,._��-.J"d".,.".<.::................... tes retrocedt'r d� que manter 11m dos mais .dig�l>S, ilusÚes ..

fech'ido, ao vê-lo falar elo- go �nsolarado, hora propicia à. do. Vimos, satisfeitos, aflorar - "l'r(}fure"me amanhã - às a situação i11"g1t1.. ilusbacros filhos, expl�cand'J-
quentement"e à alma do povo, repo'sante sésta, �pós, o jan- ao. seu sem�laitte, largo '." lu- 9 horas em Palácio miÚ�ido Naqueles ttlmpos. (era 11')· lhe p<lrem, não haverll:io�, in·
fazendo com que-.êste vibrasse tar, prazer que no momento minoso sorriso - contenta::' da dev:da documentação. Ent�e anJ de 1924), c<lI;tstituia crime felizmente contribuido 'com o

d,e entusiasmo patriótico pas- êle dçsfrutaya. mento que grande bem lhe fa- pelos fundos e diga que'· tem de lesa-governo, o fundonár:io voto para' a sua vitóri;i;' por
sa,'am a ar!ruJrá-lo e a 'extre- At.c'ndeu-nos sua extreml!\sa z:a à alma nobre. autorização Ilal'a falar comIgo. público manil!estar-se ou· \'0- moti'é_os que, por certo, êi�· não
m��ê-I<J. I'nrÍsso, na's (,ampa- e digna esopma' a bonlssima e Depois fizémos-Ihe uma re- 'Se você provar que ii. Lei lhe t.ar contra o Parti"d() Oficial. ig!!oraria.
n�as deitorais, por ondé Ne- 'piedosa Dona Sizéte, devota.da clamação' que representava beneficia no ·momento ama- 'Em Santa Catarina tivém()s Nerêu nos abraçou fort�men-
rei! passaya- c falava ao. povo miie, 110r muito-s anns. dos po·- um apêl; ao· seu reeonhecilh) nhã mesmo, o projéto �erá en- Funcionári()s federais transfé·- te. e assim se expre.sson:· "Eu,
a S.lia ,itória na� urnas esta,,� b.res de t'lorianóPDlls.·

.

�nt'mcnto de justiça. caminhado à Assembléia Le- ridm; P1lra o·utros Estados e· absolu.tamente, não deliejaria
.,ssc3·urada, porque ninguém - "O Nerêli está rE)poisan- Era q.ue, permaneciamos ·no gislativa". . estaduais demitidos por mo- o se!! sacrifício ·de' chefe (1"
CGt1\O êl� s_abia pela palavra, ,do_ mas o senhor espére, .... pc'sto ha mais de 10 anQS· e No dia seg·uinte, à hora tiv'os pofiticos partidários. Es"- família. Compreend<l bem.a ·;u,"

ccnQ:uistar o cora'ção do povo. ,I Vou ver se já diesp�rtou". IlfU, llro.iéto. qe lei oriundo do. aprazada em Palácio apre-' tavamos, muita long'e dessa situação de' funcionário- públí-
"Quem vê _cura. nãq vê '·{l_.i !lL!lutos d('l)O,fs N('r�u apu- Pod�r Executivo, estabelecendo .sentayam'os-lhe a respectiva ao- conquista· ·admirável; d��ssa CP interín'o, à espera de confir-

r3çiio", se'ntenclára sahiarnen- J rt'·ct' á sai<I on.de o ('_�l>erava- ·a promoção dos oficia!!>'
.

n.ão eumellltação. �e::-êu observou· grant;!e vitória da Democracia IlUIÇãO no emprêgo. Mjlis di)
te () rifão.

•
I mo�. Surgira· com (> semblante combatentes, de 10 em 10 atentamente os documentos';) que representa o voto secreto. que o seu voto valeu-me a sua

Nerêl! mm aquela "cara cnrrf2'ado di' quem mal sonecá- anos, Ilté OI posto .de Capitão, .. , Y(Srificando que de f'!to tit:tha- Fácil, muito filei I era <lasco· franqueza e si�ce�i.dade·, Conte
'i:te Deus lhe deu" não clef,- rá, c seca.mente procurou sab"r deiXflrla dI' ser apresentádl)· à- moa razão, deterl1�inou atd con· brir -em Quem o indivíduo "o- sempre com o apreço 'e a l'on-
!)ert.!va lng·o, 'é certo li sim.,. a que o \)rocuravamos. Assembléia nitquele ano por- tínuo, fosse encaminhada à· tára, e funcionúrio resando sideração que de mim você bel»
patia qlle sU8cita� os' bejos ··e· �;sàndo tática ·d� velho sol.( '. qlle o Comandante Ger�1 as- Assembléia Legislittiva .0 pro- por outra Cartilha que nií,o' mer�e".�

risonlws semblantes, embora dado., antes de entrarmos no �ertÍra ao Governador
_.

que
� jeto· Il. que nos �eferimos"

,.

do. Govêrno,' estava suJeltQ �à. 'Cal -erll :0. e.IIiinente brasUei-
í'xpress€·m estes, muitas ve- assunto que nos I'e,'ára à sua 'semeibante disp08lção de lei À' tarde, já o mesmo consti- �·'n"'; s punjtivas, que po:dIal!! ro, filho iJu.str�,e querido de
zes' ill!lince·rida.d�· da al;'lUl pre3ençá, procurámos "prepa- não "1.l:te�e;;;Baria no momento tuia assuuto deo deliberaçã<l nn ir até o desemprego. Santa Catarina, grande peloma�, quem Ih!> prescrutasse � rll.r o terrenOÕ' recordanijo- a qualqul>r ünclal, pOO�d() ser. "Casa áo .Po.vo Catarinense" e Mas, apezar da com!,lressão talento e pelas virtudes cívicas

�íef:"lO ningllem ot!saria tra- roração, Yerific�ia" que era lhe aCOntecimento!, do, passadO assunto. (\e deliberação no auo dias depois era ebnver-tido �m por parte dI() Govêrno que di;; e;.ml)rais - euja mor.te pré''lla-t.::r COla' êl.,· de aS8untQf.; de de ouro do mais el�Vado qui, fattls em que. tn\nsparecéra- � . seguinte. lei porque,Nerêu cultor e Sa- punha d.e ,tOOos ;)I; �eios parr tura' o(B�ailil _inteir�' depl�rou'velada . mi" fé .. ou impatriótlca!: late e. revestido' de pure'�, e" sinceridade do �preÇo e aditii- . ExplLcál'l1os .a.o saudoso ea- ee�ote do Direit:> sentia-se ganhar eleições fazl'ndo "con- co:inovido/� horo�ní·' verdad.eira-'my.",niênda.' ,"
Hastall'a, o h!u'-

,

. sin(;e�;,.ilnde., .

.

I r,a,c.<;o q\lc .'l�ml'-rê �llJe dev(}tá-.
" tu.ri]:cn.se·· qq a Lei rios bene,,_ .perfeitamente bem 'co.m.O a ii,"'.! ta de"ehegar"

'

com os votOi' nl4m,U'· 'singular pelo' efevado
,

ii. t'iSi.cmomia; l?ara i.magi- ·1· Le.mhramo-·n(j8 de qllÇ, cer- II" ramos. Aqu'elas -gratas .remi-. fijeiaria, yi8to c(últarmos mais' cónscien.cia, ao fazer justiça.·· tios ausentes nest:e 'e rltt -óntl'á sentimento de justiça e fi.�1•

1::1:0: n50 Ber. ,,!e d'lIltleles "ta VI'Z. ,qua"do Govr,mlad�r, �l I:, n:j�,ccn.da$ tiv'.'tam. o condão de 10 nll()� de PDsto.

I
.

Nerêu proéurav·u por tOOos nlUn<lo>' :N:erêu qUl'.
-

dL"ilJutlÍ,l'a. observa·neia das leis, atitu:1'c
e.g,r ·!ll'opênsos (l;_. e·nted�-:l' re.,sIden •. , de lhe d,esanuvlar. o sembla-tT- Nerêu hatétl-ni:r§' ·ao õmbro . os- meios e mjjdo� :1.ão errar n�s lima das ,cadeiras de nossa n" qll�' foi apanágI'o de r,e·.•..

,'\11 iII.�·r'lI�nci<l�õ�.",}!.:ilél ....:'1" ';te tS'rn\rt\loco' ,IJem"
.-

e determinou: seus ',pronunciamentos Oll. l1:0s presentaçã� �a Câmnr,1 Fede" de, suas açõ'es....

Abe.l'tul'a da F:Jial Canoinhas.

EM FEVEREIRO DE 1937

seus enxovais. ..

1.·(1iConto·s especiais são concedidos, assim con10 m8_-_

iores facilidadés de pagamento.
}.;' sem· dúvida uma retribuição do simpático magn.

zin R rrefel'ência que semprE;. tem sido por parte do nos

so PI}\o'o.-

20 - 1 - 1938 .

gado
(Do Barriga-Verde,

Canoinha�) .

- :;lc
::Se tivessemos de apontar um

homem sÍmbo,lo do Direito e

da Justiça, do século, ·do Bra-

1111, nã<l' hesitarla;;nos em men

donar o nome do efThÍnente e

sauc\,Jso es�adi8ta Nerêu Ra
mos, que a morte roubou ao

carinho de sua e'<Ãtremedda
terra <'barriga-yerde", corno

uma das mais· lídimas e elo
quentes (,xpressões de defen
sO'r acérrimo daquehLJaculdade
da.s Leis e· cultuador desse ele-
vado sentimento de, resp·cit.ü

pelo' seu cum11timento.
Nerêu il1carnou péri,eita-

mente a Justiça pda retidão
fluS seus atos coma homem, pit
'Mico, ;;o,>ernante dç sna t�rra,
Heu représentante' ;n0· Parh�.:.
me!lto Nacio.ll1l1 Ministro da
,Tu3tlça ,ou Pre�idente da Re-
pública. ln:arnau a Iji.lstiça

t�lti.hem Cr.l os seus atos em

l!Ua{'f':qu�r "sltuaçõt'"s que não
se lhe apr('sentassem merid 'a- I
n;'mente

.

daras, sendo re<:oTI.he-1,ido como. p:tdrão de digni(b-
.

i -'h:- e efbl(!(f' Sêmpre_ com.o UDt
I{le·s JlO!í!ens tle' -t'!ÍlO� hnlpas :4

ée nosSO país,. ,pois �. nin�uér.1 IH:e a;lOnt(lrS I.''':a falha si

;uer. quanto à V&t:ra com que
tratou dos bens da Naçãr. em I(,das as funções p(lblicas. que
t:1:ercêra.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




