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Atravessando, desde o' Menu- l'!"6Hco,' numa comovente exalta
-mento da Esplanada do Caste-·, çâo .cívica e em expre'ssiva re

lo, na Capital Federal até a i cordação do 'Campeão das Fron-
Pira erguida na Capital Farrou-. teiras!

'

pilha, por v�les, campos �', e�-l Essa chama sag�ada, conduaí
tradas palmilhando o terrttõrto da por braços ·valo.rosos" trazen
dos Estados sulinos, represen- do consigo tudo quanto significa
tará" uma vêz mais, no 'presente" o movimento de interiorização
a condenação dos _processos vio- do, Brasí l, .mais uma vêz, aper
lentos de subversão da ordem, tando os Iaços do civismo que
fo�tificandó

.

a união. nacional e une' O. Povo- Brasileiro, 'cruzará
as inatttuiçõ es democráticas os ,ntosso Estado, em demanda do Rio
nossos anceios de liberdade' em Grande do Sul, em cuja belíssi
beneficio da grandeza jn�ioiável, ma çap!t�l, à,s O horas ao pró-

. e imperecível . (Ia Patria Brasi- ximo dia Lo de Sétembro, .che
Ieí ra. gará e-dar-i início as sempre' em-
Na esplendida maratona - a polgantes comemorações da "Se

maior do mundo .,,-- ii Chama Sa- mana da Pátr!a",
gr.adli .é cO'nduzida, levando "por Este ano, num preito de gra
tôda aparte, os ·corações em cí- 'tidão é de saudadeao grande es

vico enfuaíamo", constituindo o tadista -que foi o BARÃQ DO
ponto' alto dos f€stej�'S da Se- RIO BRANCO (José·. Maria da
mana dãO I'átlja;-este' ano para Silva Paranhos Junior nascid,o
"qÍ1e a nobte imagem 'de Rio em 20 dê abril de'-1845 e faleci
Branco sirva ,!le' exemplo à ;nos- do elll 10. de feve'reiro de 1912)
-$a juventude'"

'
'

a 'tradiconal Gorrida do Fog�
,

Os acorde's do 'Hino Nacional Simbólico partiu' do mo�umento,
reboando de "quebrada em que- que perpetua a máscula 'figura
brada" aconipanham ó Facho Sim nacional, cm demanda da Pira

#II.

TRANSITARA' HOJE PELA CAPITAL BAR'RIGA'i,\lERDE A CHEGADA, --LARGADA AMÁNHA EM' DEMANDA ''OA, CAPITAL:� FARROU·
PtLHA �ARÀ -'INICIAR '\A'- "SEMA'NA DA ,,' PÁTRIA"

ÇAO AO FOGO SIMBO'LICO rante a deposítá-Io na Pdra.. To...
DIA 27· que de Vitória. Oração do sr . ._AI-

, 1'9 00. horas - Chegada do Fogo mirante. Agradecimento,do Sr.

da <Pátrta em Pôrto Alegre', �o-
'

trociri� as Íistivi�àdes da 'maior, enche de glórias insofismáveis Si:nbólico da Pátria na divisa Prefeito.
,_,'

brindo Um percurso total' de datá nacional, E' -como um dos uma larga fase da vida nacional. .com São José' em Barreiros. 2100 horas r-r- Durante tôda a

2-.204 quilômetros. .� I seus mals abnegados . patrocina-: E 'nunca será demais afirmar Entrega do' Fogo pel';) l'liefeitq, noite'" até"às 68,00 heras do. dia
Inflamado junto ao .Monumên- dores o. nosso prezado coléga o sentido patriõtíco do

.

"Fog,o 'de Biguaçú ao Prefeito de Fló- seguinte, Guarda de, Honra _com
to erguido na Esplanedardo 9as-;

I d� i�pre'ns�'
- jo�n'aJistá- Tuiio Simbólico", magrrífica, concrett- r lanôpol'is que o depos'ita nas elementos de tôdas as corpora-

t-elo, no Rio de Jarieil',o, o lume I Ross: acompanhando'o Fac!ho I zação da permanencia e conti- .mãos do -i.O Atleta.,

I'
ções. ': .: "

votivo lembrará as gerações- .de i Sagr�do, presta significativo cul- nuidade· dos ídeaís
I

brasileiros, !TINEªA'RIO:,' Reta de Bar- DIA 28.
... "

,
.

hoje, espalhadas no. percurso, o :', to . àó -Brasfl- e dá· expansão aos .de .concôrdía e'
. .união., De Brast- rerros rua Max: Schramm,' rua 08 00 horas - I{mo Nacional,

grande e' imperecí,:el. exemplo I
seus' nobres. sertimentQs de Bra- leí ros á Brasile'ir.os, é' necessà- Pedro' Demoro, rua 24 de, Maio, : O S�. Prefeito retira o Fog-o, 'e

de humanidade' e patriotismo do' silidade. Leve' ele aos seus com- rio nesta hora, ,é mistér 'no!} Ponte Hercílio Luz (conduzido o entrega ao Atleta.
inolvidável brll.siJeir,o_, Símbolo panheiros as' saudações f'ratér- dia's que correm, que se trans- por Íltletas da MarInha Alaine-' Saídá do' Fogo conduaído por
de uma Pátria Livre e que pas- nas do povo catarlnense, que mita essa mesma ,fé -no "futuro da Adolfo Konder, ru� Duarte. atletas da A41;onáutica, "c.om" o

sou para a eternidade como "Be'- bem reconhece' o alto s ignif ica-. .do Brasãl, para, sua maior -glória Schut.el; r'!1a Felipe Bcrmidt,' agrupamento .'até o Largo Fagun-
nemérito da Pátriar" o dá cívica maratona. e grandeza! "

'

(atletas do 14.0 "B.C.), Largo des. Do. Largo Fagundes até a

noje, entre as manifestações Nesta oportuI)idade a .:valorosa Que todos os catarinenses sai- Fagundes,.. rua Felípe . Schm�dt.' rua' Santos Saraiva, conduzido

'de intenso júbilo pat!lÓtlco, o ocidade 'de nossa; terra deverá bam prestar a ine'reci�

homena�l
Praça ,15 de Novembro, C!ltedral, por ,atletaS: da Aeronáutica. Daí

Fogo simbólico da Pátria chega- ecordar a obra diplomática do gem ao "Fogo Sagrado da Pá- (pelotão de atletas'. Facho eon« em diante" até a divisa com o

rá à capital barzíga-verde per- arão d� Rjo Branco, relêr, com tria" e, reafirmem seus corações, dusido pelo' 14,0 B.C.). i Municíptod e. São Jos., por atle-

noitando, para prosseguir ama- espírito voltado para a gran- aquecidos pela Chama Simbóli- 20,00 horas - Chegada .na .es- tas da P'olícia Militar.
,

nhã, eom destino as bravas ter- eza da Pátria 'Brasileira o que ca os. seU$ deveT�S_ para, com ;' càda�ia da C'atedral. Hln,o NaCio- O Prefeito d� Florianóp;llli-ll
ras'· do glori.oso territÓ-r'i.o gaú- Oi

.

.8 'Übra �o )mó�tal Símbolo I P�tria: .Bra�léira!· ',. nal. ·��tr4\ga.' do, ,- Fàcho ao S�" faz a entrega dó, Facho ao Pre-

cho, em cuja Capital ace'nderá a e. nossa. Nac�onahdade e, qlle
" "PROGR�MA DE 'RECEP-" Pr.ef�'lto, que conVIda Q sr. Alml- feito de Sã.o José"

,Pira das comem'orações 'da "Se
mana' da . Pátria". ",'-
E' como o Diretóri,o Regional

da Liga' de Défeza' Naciónal pa-
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ANO XLV_,- O �A;rS' ANTI GO DIÃRIO �D� SANTA CA TARINA':__ N.o 1 342 O

Após a returr1bante . recep,.
ão que teve' em Lajes; () 'Ir.
Celso Ramos, candidato ao

Senado 'Federal ,_pelo Parti
do Social Democrático rl\r
mou para o vizinho muniCÍ
pio de Campos' Novos, onde
oi' vivamente aplaudido;
por, grande, parte 'da popu-:'
ação que compareceu ao

hurrascQ que amigos e <:01'
eligionários' fizeram reaI1�'

·ro de correligionários, 'pro- ,:v!!< chegou. a Joaçaba, onde o 'dr. Alexandre Queiroz e o

nl.,Overam reuni,ão e na' qual se realizou surpreendente acadêmico Nelson Pedrini. Oe
falaram diversos oradores. Jantar,' que foi irradiado pa- sr. Celsp Ramos, encerran�
An't�s de seguir' para Joa� ra todo, o oeste, e ao qual com chave de 'ouro o jantar,
çabat-a cômitiva foi entu- compareceu número elevado proferiu brilhante discurso,
siasticamente aplaudida em de' p'essoas, denotando-se a sendo ao final aplaudidís
Lúzerna, polarIzando as a- . cada passo a certeza de uma' simo.
tenções gerais o comício ra- vitória esmagadora. . Ontem mesmo, a comitiva

píd9 que ali realizou, No
.

auge do ágape, sau-' rumou para Concórdia, Seá-
Às 20;30, horas,' a comUi-" dando o candidato, falaram ra e utá.

, »mÍJ70lt.:: lCUlfllNS DB ARRUDA BAMOS ,�GERENTE: DOMINGoS F.�AQUINO

í�AO,�HOJE: 8 J>�g.inas '7 Cr$ 2,tl? - FLORl�N,qP�L IS, 27 DE AGOST<? DE �958

I�O-"<�):"O"'()"';''''�J�)'''(J'''')
__

()�()�.(}�O''('�O

i
• Impressoes �e. YJagem: 'J'I .

'RENATO BARBÓSA ternizaram elites e éÍasses 'populares: A •
.

Atendendó
.

a ant�go cOD,vite' de meu propaganda do candidato não· foi sinto" ,
antigo aluno e brilhante cOléga Dr. Djai-· nizada pelos ,processos demagógicos,. que ,-

I
ma Garbelotto, visitei, na última semana, :tanto no� aviltam e deprimem. É propa
a cidade de Curitibanos, que, com o de' ganda de quem, si eleito, saberá cumprir _

. Campos ovos, era um dos dois municípiOS o que promete. .

,��catarinenses que não conhecia. Coincidiu
minha viagem com a chegada do Pre- Observei, em Curitibanos, repulsa ge-.

I
reito Osmar Cunha áquela região. Ex- ral á desalumiada solução do PTB, sem, ,< e�lente recepção. Vários orª,dores, dos' pre errado, sempre �reguês de bonde sem,

>:. ,quais, o que �ais m� 1)f€till�1 pelos a� MbU!ê't�'��� á �ep"taçfoo.:_�st;a:d�':· ,=
";>,;1

to:!. dotes. e1oquencla, p�a �poJitãn:el-�'ííõpje de u,mo Sr;Luiz Menegqzz.\_ '

dade do 'improviso e pela riqueza de ima'· Não séi de 'quem se trata; Nunca, 'Pa-
ginação; 1"oi o 'Dr, Ernani Farias. smar rém, ouvi tanta gente'dizer tanta�coislt �foi recetiido, nâo como simples candida- ruim de tim homem só, O,homem, r- ao �to" mas como espe.cie 'governador eleito, que ouvi e qu.erlam até me fornecer pro, �

',.
no me�o �le xl:idos\1s, manitestações. Pa-' Vas, como si eu, ,simplEls visitante, apenasJ_"l'ece que e e nao.esta respeitando muito )1Qmem-comum, não ,sendo candidato a

:;áreas demarcadas para à ação persuasiva coisa alguma e não tendo mesmo· quàl- •

'I':' dos candidatos -á Câmara Federal pelo ,qu'er tonalid3.de partidária, - não vai lá ,PSD. Foi uma bela festa, sem aquele frio das pernas. A menos que .Jlma popula- �

:õ tremendo da serra. ção inteira, pelos seus ,elementos mais �I
' repre,sentativos, estivesse,· sem necessida- !

, .No dia: seguinte, domingo b�lissi�o, de alguma, me mentindo, -manchando

,�. LaJes se �engalanou para. receber. seu fi- com infamia uma linda tarde de sábado.
lho diléto, o meu velho e prezado amigo

'

. Ú PTB, -' salvo exceções honrasis
CelsO' Ramos. Cerca de' duzentos carros simas -, cultiva a' técnica de sempre se i
compuseram o cortêjo,do aéroporto á ci- decidir pelo pior. Éles vetaram· Plínio.
da_de. O discurso dO candidáto da a1ian· Mas lançaram Meneguzzi. É o fim. Ocan- \

,:- ça PSD-PRP --ao SeIlado, se constituiu ro. didato é do PTB de segunda chamada. i
< bl,lsta peça oratória.,Nunca havia ouvido PTB ,do vale-tudo. PTI;3 que, não;homolo- •
Celso falar em público. Éle fala muito gando o' acôrdo' firmado, parece· que de- ..

'I""
bem, mantendo o timbre forte de voz, liberou deixar insepulto o meu querido ,.

, sempre no mesmo rítmo. Não o seduz a amigo Carlos Gomes de Oliveirll, eficiên-' ,
demagog·ia. Discursa com a sobriedade de, te parlamentflr"homem dinâmfco, mas c

quem compreende as graves e dificílima:; que, para mal de seus,pecados, na époc3, é
responsaQiligaae� de 'cncfia, em moment.o cio rock, ainda não quiz ab,andona�, n03 !
tão sério\:é incerto. Diziam-me que o la- seus processos políticos, a lentidão das i

,.
jeano· é f�io� �%\cd' I?ropen.so)ios áplau-' an.tigas Y,alsas vienenses. ,

� so�. Na rec�.pç,a'o d�, Celsçí, '9bserveí exâ- '

�� tamente�:(éontrárío-::'A ;!ll!l;�sa que enchia Não ser c.andidatô e não ter partido ,�
,,;:

a praça 'João Costa < .vibrou de verdade. polítiQo é uma dessas cOis,as deliciosas da
�

'Sentia-se a ,em:o�o,:,cdletiva: _:_ o palan- vida. Não existe, nada que nos dê maioi'

'"que armado tinha "como fundo a estatua
.

trànquilidàde, A gente fala e escreve po;.-
do inesqúec�vel'Dr. Nerêu, .

um dos mo- si, sem comprdmeter a nii1guem. Com c

'e numentos mais belQ'S a'ue tenho visto. O êsse espírito, passei del.iciosO fim.
-de se- A Le IJII!Iagrande "brasileiro

.

foi imortílizado 'em. mana, 'em uma bela e encantadora cida- ,
c uma atitude orátõria, - o grande,' belo de, Lajes, que, não _s�� inferiorizando no:;'

.

'e alto sentido dé sua- trepidante vida de> hostil p��sonalismo da _lu�a, política; não,. * .

lutas. Porque o morto inesquecível, - pa- se despOJa de ,sua,s tradiçoes de' CUltura' .

L·
.

'

Ij� trimônio sereno da Nação -, foi, antes e de civismo.· . i .

ItOrae, acima de tUdo",o admiravel orador das Fiquei"como vellló ainigo, coril Q cora ..

·

, .

", .

mais belas 'jornadas ,cívicas do pais. Gran, ção repleto de alegria, "fto ver a consa' :;

de recepção, sem dúvida, onde confra- gração de 'Celso,'-eIl'l sua .. terra nata!. .. <, i}
.����()_f)_,."""._,)�o (J""o'_'()...o...)'_,j"",o,.,

Puxão �e nrel�as DO ,�e�uta�o
�erte Ramos fieira

SALIM MIGUEL
(Especial para I) BBB)

Somos. i:nl!uspeitos para' falar'
de .Jorge.,... Lâcerda. Ainda há

POtH:O, devitlo ,Ij. fatores que
não importa relatar em arti
gOS e cartas a. résp�itO' d'o-fim
da revista SUL,' 'tivemos oca

sião de lhe fazer algumasl res
trições, c0I!lO' governante de
que tanto esperávamos. nO' . se
tôr 'cultural. Mas isto 'dl!:

.maneira alguma significava,
uma rt'strição', pessoal� aO Ci
dadão e aO'!lmigo. E' que" com

aquela sinceridade que sCjm!pre
nos caracterizou, assim agía
mos, certos de que êle com

preenderia. éonforíne êle mes

mo
.

muitas vézes tevê "oportu
ni�ade de declarar política ou

qualqüer outra q.uestão, não
(reveria nunca interferir nas

relações' entre pessoas civil��i
zadas•. As amizad,es deveriam

,

Ber postas acima d� t"to. F,
aSsim foi entre nós. Mesmo
depois de Ílossos artigos e car

tas, tivemos, por várias vêzes� .

QPortunid]il(les d'e- conversar �

I'

maneira demorada, amistosa e
, ,tmuito ami'gável com 'êle, " A"

, '�ltima; ��� dur�nte a', vi;ita .

..

",,-,;.ue 'no,8 tez. Don.a Ca.nilen Do;-

���:f::'��.;{?�T.g �W��r:J/n7q,e�·�Fãê:��' ª�·���g�:!f:;2:
aCaOrVrgaalhnOI'z'a'cAa_coertdáoranmu;oc�eoenlotac-aO1: � '_- , V-'� ,�. c;;.I'"U-U va"se ém esfôrço,

>

realizando

_ <',.. , _'

uma ol:íra de' divulgaçãO' merl-
�a Un,'a-o Brasl'le,'ra 'de Escr,' .' tóriá 'e res·p'e'J·t'a·vel.' Se'u"s'uple-'I

-

_,._.._�JO.•..__.�.'V'o._"'-"'-"'-"'-.-. ••, .J.__ � _ �_ �._"'"

tores, tendo Jorge Lacerda fri-. no�sas, inic,iativas.,. Nãô viam, o éramos de ver coisas,: 'provin-I A Manhã, do Rio, 'quem ,reto. mento sempre, foi uma tribu-'

's,ado qne, todos deverh� tra-' éspíritó de inquj'�tação que', cianos deslumbrados, êle rou- . .rtou.e, renovou o movimento na' livre no debate das idéias
balhar" unidoi! para U!ll mesmo' nos d{)iwim�va e que deve::ser bou horall de seu te!DpO para dos supleme,ntos Uterádos no e no entrechoque de' opiniões.
fim, esquecidas dissenções e apanág.io de .tod,O�,

oli 'jovens, Se colocar à. nossa diSP.OSiÇão, país, �ando-Ihes maior

vitali-j
'CoR;. Q,'seu ingresso na polí-

ressentimentos. No \final, da que nos fO,Eçava a esta pr�u- Nunca esquecendo sna terra e dade e dinamismo. Letras e Ar- tica, n,!&sos. contactos se Jize-
conversa, comprometeu-se êle ra .'de fuga ao meio ambiente sua. gente, destacava qu�' éra- 'tes féz época, serviu de: base ram mais escassos. Porém sem-

não só a prestigiar o núcleo asfixiante, O primeiro apôio :mos � Santa Catarina, que ;{s- ,para tndo' o qúe se faria' de-� pre que o encontrãvamos . que-
local mas tarn,bém a, auxiliar que tivemos, de alguém ,de pres- távamôs \ilazendo uma revi'sta l!ois,;. nO'

.

gênero. Ali nomes ria saber o que o gruPQl 'e8tll�
a id� �a DelegaçãO' Estadual ao tígio, foi, jus�amente, de Jor- literária,. que estávamos reno- surgiram, no:m.es se !firmaram. fazendo interessava-se di!ic'u-
V Congresso Brasileiro de'Es- ge Làcerda. Recebida nossa re- vand.o a literatura da. terra. Njio há; pràticamente, ninguéín tia'; se"quelxa-va--õá 'politica
critores, iéompromet-en,:lo-se vista no Rio, êle não só a no- que estávamos acompanhando '(Ias novas ge.!ações que não q,ue,-nãfr,l,:,e _debcava tempo' pa-
mesmo a participar, como Pre- ticiou, mas também nos pres- o movimento de renovação cul- tenha colaborado em LETRAS ila nada! 'Queria vo'ltar. Consi-
sidente da Delegação. tiRioll, co;m, a fôrça de seu su- tural. e artística do l'Irasil e ,E ARTES. 'E quase 'todos os deray:a-!!e açlma· de tudo jor-
Acredito'poder, e ter.elemen- plemento literário, nos ince!1- .. também procurávamos contri-

.' �8critoies de renome. E artis- nalÍl!t,.llr�ii).ila,hã pouco, quan-
tos, pprtanto, para dar um de.,. tivou, escreveu-nos. ,.se pondo à buir para' esta, renovaçãcl-, na

"

tas pfásticos, E autores, estran- do dâ, fisÍia de Herli'ert MoSes
poimento sóbrio e sincero sô- nossa disposição no Rio. ' E' medida de miilsas fôrças e' com geiros nunca antes �xulgados Pr'esidente da ABI declarav�
bre Jorge Lacerda.'

_
nós o usamos, EÍe nos 'mandou entusiasmo., no Brasil; E ..secções, sôbre em discurso que �li não se

Conheci-'o vai para mais "e clichés" artigo8� tios pôs em E daii po-r ,diante, durante música, cin.em;!; tea,�J:'�, i ar,tes encontra'1"8 � Governador, mas'

d'ez anos. Inic1ávamos nós, aqui contacto com nomes, de 'prestí� ,quase t�os, estes anos,. s.f1.I!l- plásticas, folclore; etc." q� ;tu- 4> lorrtaÍista:' Mas' a política o

em Santa Catarina, o movimen- g'o, nos auxiliou com sua ex- pre ,contamos com 6) apô;'ó e a' do, 'enf.im, havia ali. UI1l< 'su .. ; 'dominà'rá. Não a deixariá. Sua
to literário que posteriormente- 'periência.'

.

'cO!tiíiPreimsão d�le" em_tôdas as plemento 'literário de' prolf-lID-'" 'queixa er.1" u_!lta queixa d:e
ficou conhecido por Círculo de Quando de úm'a 'viagem' do

I
tl�ssas ini·ciativa�._"- E étl!-ando, da' ressonância, que levav1' a quem, gostaria de se muItipli-

,Arte ,Moderna, ou' inãis COlm.U- grupO' ao Riô foi- por intermé-
' não contamos. a culpa, ,tep!�s tod:os os rec!!ntos "0 país lima car, de fazer tudo, de esq.r a

mente "Revista Sul" "�upol dio dê)e que 'conhecemos IIlgu- certeza, nãO' foi dêle_ mensagem' de cultura. par de tudo,., nãO' de deixar
da SUL", Eramos muita�. vêzes mas das llersonalidJadtlB' é.de, . ,Aliás é bom embrar gue fo' Jorge' Lacerda era o' espírito iii política.
ridicularizados:' �ãº, q�er,endo, .' maiol' .. desta(I�� nQ, �e�i,i� tul: 'Jorg;' L�ce'ri;, "�om

-,

L�i!'a� -e 'animador de' túdo á.quilo. Sero� Sabia - eJrípolgar; E sabia que
os mcdi1lhões .'da ',terra aceitar' 'J'. tutal ,lo· país. Seqúiosos 'q.ue I Artês

'

supi'é-mentoí do Jdrnal pi'e com 'ujlla palavra d,e con', sahia Seu,s
;.) l __ ,

'

-"80s? plenos� (te entlisiasmo�
':' levavam-no is VêZêS a alto. 'r
,vôos poéticos. Era talve� mais

;. um escritor para ser ouvidlo.
:c As' palauas, dita,s por êle,
jor�ando.' ein catadupas) 'alcan

"çavam maiores signifieados
Únha� nma ressonância e, va=

,�lar especiaL Expressão, gesto,
entonaçãó - tudo se 'unia, tu
do vinha íntegro; fluente; pre- .

ciso.

� 'E agora, num anoi�eer, a

notícia desnorteante: JOrge
'Lacerd'a morria num desastre
aViatórfo 'ocorrido pe'rtó de
Curitiba.'Era hum 16' de junho.
De' sua inteligência' e c!lPa,cida
de .:muito' havia ainda que es

peraE. Com êle perdia santa
Catarina uma de suas

mais representativas.

E como se isto não

se" o mesmo desástre- r(lubou a

'vida de outros dois' eminentes
cidadãos. do Estado: SenáddJ:
Nerêu Ràmos com uma vida

,

t&da de serviçol!- à nação'e 'De
'putado <Feder�l LeolÍerto Leal'
capaz e batalhador; qpe muit';
mnha :J:,�li�n40, p_,!)n�ico jq.
ve,m e..àr'ejado.,

-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Ariiiérsá'rio5
F_zeliflnos Hoje
Dr:HENRIQUE STODIECK

, noss,os ,meios sociais' e
: turais. '

'

reira

Silva

,

_:_. sr. José Maia

"
- sr. Carlos

Franzo.ni
Y

OS pÁLipôs, DEPACPÉIt..t>.DO·S.
E S G O l' A D Q S. MÃES QUi

.�RIAM, .MAGROS, dlANÇAS
RAQ�iTICAS. ,ro:nlberoQ ;l. hm�,

fiucão ger;!J do 0t9i1n.i�tT141, $�'e-�
,

_ .-1_ '.; .... IJ� .�'':''':�'
1

'-sr.

Âreão ,:.
.

.�;. ::-''g��,; Benjamin -J o,-s-é
'�.. ',r. �l:.j_;" .

dj rtArailtes ,. ,:'. . , ;.

��. �; l,i:;,:� 1/: _\ .�.� ,l -y'l '. ", �,_.

•

.;"�' d �HSr. AntonI.o .GnII)
sr. Humberto Macha·

do

VIVER! MORRE
";eloso e cPmpl"idor d�

tl1S
. DEPCND'É DO SANGUE, O' SÃI'IGUi í li. V;Ch

deveres t)o�upandoO atli ai· } As par.t.u.rientes após a geslac.ió devc� u'·.'r It , _ ..'""'1" I ..""
I

'�ente o )altó carg_?- -de Ch,�- ." "', :0/';,;" SANGUflNOL
-

'I:
'

'fe da - S'e'çãp de, Câmbio doi'
' contém exc-ilentes cI";méntcs' tÕl,k{'!�:

Banco do Br�il. .. _

� fGsforo Ccilc!o, Arseniato e 'V;"'ada,lo
,

- • de sódio
Renomado 'professor da ' '- ..;

Academia' de Comérc.io de [.l'
,

S:,Gatarina, coIita :ainda COr.l
graúde círculo de amizades
)01' seu' ,c_oração� bondo('!o e

5empre pronto a prestai'
�amos. -'; ,

'
�

I seus préstimos" a'os nu��-'
. Ao Rubens e seus' dígnils: rosos amigos qu.e possui.
g�n!torés, as felicitações de' C<lmo Vereado).', destaca
o ESTADO:

. "
I se Por sua combatividade e

DOUTORANDO ANTONIO dedicação. à' causa ,pública,
,N. GRILLO I procurando sempre deserr.-

J�.mior '

. '

pIar, o ilus,tre. aniver.sarian-
te é 'tambéiÚ' fÚjlcÍonál:iosr. Arlindo ,Gonçalves

('!l"ta. l�te,:hi1ippi ,

srta. Dfuela Maia. .

- MENINO:: RUBENS'
.RÁMOS FILHO."'"

'

_ Tr.anscollte hoje, mais uni

aniversáriQ natalício ,do in-

te.ligente- menino
:...
Rubel1s,

.\

,dileto filho do dr. Rub�n3
de Arru.da '�am6s, Diretor

-d�ste jofna! e de sua exma.

eSPÔSa .d. Gessen' da Costa

"

ORGANIZAÇAO' DfLTA:C:Ot4ERC,IAL·
, ,Oep;ál1â1Yfên'to ,de -Cobràl1ças

,
Entre os valôr,es da nos-

i penhar sell, tnandad{)" cóm
.

C"
r

O·' N'y' I T E S
.

I sã mocidade. atua.l destaca- elevação e bom senso. ','..'
.

'.

se
.

a figura s�mpática, inte-.,. '''O ESTADO" a quem A fim' de h'atãi" 'de assuntos de stms' intere'sses sol'ieitamos o

".ligente e culta. de Anto�j,) ,
o dr. Carmelo Fao'raco tem '1"< conlpal'eCimerito

. em nossos escdtõrios,' sito a ru'a Fernando Ma-

Niccoló Grillo q,ue vemo i prestado' CQl b o' :,.; .. chado, n.o 10 das seguintes pe-ssôas:
.

.
.;.

'
.

1'. :

' a oraç ..o, _çom I' ANTONIÓ RAMOS'
com raro brIlhantIsmo, CUl"- 'apreciados artigos so�br ' ", :.

'

.' /. �I
ARl SOUZA -

sando o 5.0 an�" d.a nossa 3Jssuntos, sociáis, econôn'l.i-
.

DIÚrO:N"�A6HADO
.Faculdade de Du elto. " I cos, cum:primenta�o cordi" FLÁVIANO DE sgUZA' OSORIO
Filho diléto do sr. Nico· almente- n� d-ata de hoje. I, IDALINO Aj,VES CABRAL'

.'
,

IDALU-lO SOARES DE OLIVEIRA ç_

DIA '27 QUARTA 'FEIRA ��:�: :;��:CIO ALBINO

NA, ,(ONF�ITARIA "PLAIA"
CHA DO OrRf'ITQ,

GRAND�OSO SH,OW COM O "ELVIS PRESL�Y BRASiLEIRO'�
KID MOREl'fO: : "

..' -�.tFi:1rf,!i.IfIlllf.'\CALIPSO, ROCK AND ROLL .. CHÁ _ CHÁ" l,,,,t'l.'>., rw4E..
. . .

-�.

RESERVA DE MESAS - 200 00
"

.

>

WALTER JOSÉ DIAS _I------------------.-----------------------�----�--..

!A ,6· R A D E ( I M: E N J O
Vitor Lubt e A�t�.nio V,itor de Melo

"R�TIRO ESPIRlfuAL- PARA MÃES'
Nos di.as 3, 4 � 5 de. setembl'o próximo, l'ealizar-se-á o no Morl'o
Pedras, um re'tiro especializado para mães,

' ,

O pregador-s'el'á o RevlnO, Pe, Luiz de Vasconcelos Bendel' S,J.
Infol'mações:

das

,
____ o

Casa Pal'oquial
Colégio Coração' de Je'sus

Colégio Catarinense,

Companhia de-Armazens 'Gerai� do
'Estado de Santa Cafarina

(AGESC
,

A fim ,de tl'.�trrl' de assuni(os referente·s à o;ganização defini

'. tl,'Ç'a da �ol11panhia, cOilVocamos os senhores subscvitorés do Ca
, pltal socIal para. uma reunião no· próximo d'ia 1.0 de s�tembl'O
sª'gunda-feira, às 20 horas, na sede da Bolsa OficI'al d

.

V I
.

,

"'.. ..,. e a Qres
a I'ua Saldanha Marinho. n.,o 2� -

' "

�9§8
Ahelardo. de As.sumpção RUPII,
presidente' da Comissão da'

-....1· NA SESSAo1!I!Ã����!!N}L��!!'- N: �A'·
22 DE AGOSTO CORRENTE, FOI JULGADO O SEGUINTE FEITO r

,

1) Apelação criminal n.o 9,038, d-à comarca de Palhoça, em que

ê apelante a J,ustl(êa por seu Promotor e apelado Antônia-João da

Si�V4. Relator o 81'. Des. B)l:J;ISARIO COSTA, decídrndo a Câma

ra não conhecer do recurso- interposto pelo Dr. Assistente de
,

.

j"

acusação 'e dá}' p'roviU1énto 'ao interposto pelo Dr. Promotor Pübtí-

co II fim .de anular o julgamento' .11 que foi o apelado submetido,
, , . .'

mandando que a novo se. proceda, com as formalidades Iegais .

crianças' faça estas coeadí-
, .

filias de ovo(e .verá como os

seus olhos brflharão.

I' INGREDIENTES

lau Grillo e de sua exma, . O 8 V A L • Cf) � M·E L 'o '

• sra.' Dna. Nadir' Baizadona
'

MÃNT�iGA' AMERICANA - O ca;;ioca' está çaméPdo
G '11 '

�

dí t' 't'
. manteíga pela metade do. preeo pelo qual êsse produto

rI o o IS ln o amversll- ." .,. o' •
.' , • •

,

'
.

� esta sendo orerecído no mercado, aqui e em todo o BraSIl
ríante, por sUM elevadas A repartição competente,' neSta Cap1�, já está pro-
qualidades de coração e de vídencíando. para a vinda de uma partida d.a.cítiela man

Com alegria registramos carater goz;a de merecido téíga.:
' I

. na data de hoje, m.ais UI) desta'que ,na socledade c�- Tl!do,<poiS, O. K. .. '

.. .

r � .'.

d
.

,
. CARNE VERDE .._ Escassêz como sempre acontecearnve 8<:$1"10 o nosso preza tarínense e' é muitíssimo es-

'.

o'

do a-migo €, distinto conter-
"

' nesta época,"
. timado, ensejando o trans- PU\lca,e ruim.

râneo sr, dr. Henrtque Sto-: curso de séu aníversâeío na- 11m
. i\.,;�gues , pos ...

dieck, Càtédrátíco, e� .nos-, t�ic,io, que' hoje HeÍ!tw; ,Mais�um: "aumentosínho"?
sa Faculdade de', Drreít., e r oportunidade para que jus- Quem ��? _ "

_'

elemento de' destaque .
' '- I E,Ji, tempo de "ínlelções" esses assuntos ficam em SUSem tas e merecidas homenagens' r

cul- penso.
lhe sejam prestadag pelo . A5 prOVidências assustam OS' "ínleítores" e' êstes, ago-

I ..

circulo de sua-s' relações e ra, $0 tntocéveís.:
.�

-. ÀS,homenagens de que pelos inúmeros -admirado- ! Até os 'ÍmPolitoS não ímpréseíonam a nínguem. ,

será alvo, juntamos as de O res que já -conquístou pelai' �\ \Tale ��do. .

.
.

. '. .

ESTÁnq. com votos de ps- Ih d 't "

t I" ,
SlNALElRA NC;> LUGAR ........: A sínaleíra.da Praça lfj es.

,

.

.

aneza e,. ra �, e .p
..
e a el:l, tá no_ luzar e fun.cionarrdo., " I r

rene,s' .felicidf\d.es. _..... '1) F I'
.

�.' ,
. merada educação, postas a Ga�ou o 'trãnsíto com esse melhoramento qUe es- -: aZ-Se uma ca da

Fazem anos hoje prova
"

quando Escrevente tava �rdandó demasiadamente. -.�. ..1 com o açuc.ar�, q�ando em

-. srta. Elia Eulália Fer- Juramentado exereia fun- NAO HA·MAIS .ESPAÇO LIVRE - No Jardim Ollve�'1 ponto de fio, retira-se -rlo

ção, no Cartório da Rua 'tl'a- ra Bélo e em outros' logradouros públicos, não há mais es- 'fog e junta-se a manteiga;
paço lívre para colocação de faixas eleitorais. CQ,C� o

.,

d- sr. Celso Vieira '

o o e as g.emas Ja e'
. '" Jano.' 'Uma já: cobre a outra, mas; a corrida continua.

.
:,-

-=- 'si'. Rodo'lfo Paulo d<� • h dO ESTADQ' prazerosa- A primavera vai entrar bem enfaiXada. ma'1l:c a a&.

mente, associando-se às vá- Ctlorida como um filme de CinemaScope de luxo. 2)"'7- Mistura-se tudo C01'11
- sra.' Maria de, Ben rias' homenagens que serão É um:a resta para: os alh�' do 'povoO, enquanto que, pa- cui$lado e fev�-se novamen�

Faísca tributadas ao' jovem con!er� .ra 'os candig,á�" Ufllas
.

"dol?rO� ��te�r�g_aqóes'!:_ _ .

t� ao fogo brandQ 'llara co-
...,

L' Antonio
-

.

Da beça d�s urnas em outúbr� 'ih'oXimo, S?-lrao espe· .

h. d...,-- Jovem UlZ . râneo e amigo formula os' '. ,'. .

.
'- ".. " i' , ... '

'd Zln. ar as gemas, mexen (I

Nunes Pirés ' rança!' .. , mortas �ra mUltos' e ·�;'(lcessos ...
,

nespera oos
, _

.

.

melhores votos de feHcida- para outros tantos. - s.empre e çOlnrmUlto CUldade-

des; extensivos aos da €xma, E a vidá, co-ntilluará como sempre. para que 'as g-emas não �O-.

Augusto f' '}'
'

Inexoravel e friá na sua justiça' a camil'l.ho· - da sua' zihhem e� 'ped,aç'os._amI la. -

,< predê:it1tia"iio, sui-da a pronlÍ.�ssàS ep'retestos,' no 'cumpri�
.

.. .

Dr CA'RMELO vARAC� � 3) - E -assim vai-se fa-
J � ",. V

'

mente da Lei I�ámõviy,el. , :'
.

J o ii o Ateudel· Transcorre' hoje o anive-r-

s-ário na{tall:ício iéIo nosso

prezado çRl:l.t�rrãneo, Dr.

Càrmelo F�r�éo,' ãlto fun

cionário cio, Banco' dp Bra
sil e Vereador à ,Câmara
Municipal de Florianópolis.

- ISi. Amauri ... ,CallacJ:o Ch fe e de fa�.ília eXeYl'

zendo 'secar até ,aparecer o

.

. .4, l. U, 5, ,A • S:� E :�n:t��d�a�:;�. l'etiraUdo-
Uli).a ótimà c�:si re�!_de:n<;ill.l�'1 �OZ.htlíaso'oe i�)ltalaç�ês ��nitâri-as. '.4) -o�;olxa-�e a massa

Ilit�da :a rua �.o JQSB; Bec,o.'; lnf�rma�es com LaUl'O Lopes esfriar .e- depois faz-se as
Tapam n.o _

28 Es-treito - CÓIU, ui Tl'a....en:á ,AvgeÍltirra n.G 8 ilu J ,

.

.,

!I:�rage, tres' qua,rt:os, âa:ll1, duas' }}elo . té-Iefone Q D �48.· cocadas que.

J.,�:,';:�í!i-"'.�: mim tabuleiro

papel branco.

LUbi, vêm pelo pre�ente
. � t

agradecer, comovidos, aos s,rs. dr. Fe:l'nando Olivf,'il'a, Mâl'io Wen,- i .

dhausen e, espeeiahnente ao dr. Constantino Dirn.attos, pela IIssis-, .as � hol'8s

tência médica prest�la à sua', espôsa e· Il'iã�, ANTONIETA MELO EDMON.D O'BRIEN

LUBI, ,durante a sua enfermidade, bem como, às Irmãs, Enfel'- NATALIE
_

WOOD

líIeil'as e pessoal de se·rviÇ'O do Hospital de Caridade,. que a 1Iten- ! em

deram'dul'ante () curso de sua 'prol'ongada ·doença. -. l U.i'tt GRITO NA ESCURIDÃO

,Levam, ta�lbem,. seus agradeclme'ntos a t�dos OS que envial'am I - Cens.: até 18 anos -

telegramas e cartões de pêzariles, bem como as pessoas. que- se
I

-intcressaram peia' enfeT�la e às que acompanharam �eus re�tos I
mortais até o Cemitério o.nde foi 'sepultada. ..1

F��iilóijib�S"-·INÊDIIÁS; PAlA '!." S:Sh��' POPULAR

COMPRA DE�' ENXOVAIS �����RBRADY
�.DURAMT� SEIEMBRf'

·.S�:o de fato inéd}ta� as facilidades q'gll as· n'oiva5 e' donas de

'asa, t�rao. dU1.·nte o próximo nlê� .de setembl'o, para adquiri:!: o

que. de \
mais .·útil existe',. quer lla�a o uso pessoal,' quet· pua o'

(:onfôrt� doO lar,
.

.

.

o

As roupas b;ancas os ,arti�� de 'banho (toalhr de' l'ost� e

i;aIiho) ;iS, cÕlchas, as toalhas de' I�es" os fogos de. eretone, le'll- � SESSÃO POPULAR -

,ois, etc. et. terão umá notavelreduç1io nos preçQs de· venda' à is 8lk horas

vista. T1nlbém pela crediál'fo haverá boas concessões qàanto as SCOTT BRADY - AUDREY
'.

., .. f , ',·i

,:......................... tacilidacl�,s ie" pagame�to§. ,,':.;': ,"
,

....
' ',TQTTE!t,

. Sc-ra 'mals um trmnfo pal·a.. a slmpatJc,\.A .:MODELAR e 5crá' em

n.ais ulna' b<)a' o�ól:tulli:dade. pai'a os seus mil:ha1'oes de fl'eguezes j DE�RADEIRO, LEVANTI:
e: 'para a .populaç.aQ_ Clll geral. .

_'. - Gens.: .:até 14. arlOs
'. .. .... . .. , l." .,. ..

50{) grs', de açúcar.
1 côco ralado.

Jõ.gemas,
1 colher de manteiga.

MANEIRA DEFAZER: "

se arrumam

foi'radoO C0lYl

Depois, de

prontas vão ao fôrno p�H"
corar. (APLA).

,"'-

, t

NASH'\. 41
VENDE:..sE, MECANICA /I.
QU'ALQirER 'PROVA. TRA-

. TAS RUA ANITA GARI· .

BALDI.·53 NO
. DA J.\1ANHÃ.

PERIODO

@�"AS
S��Ã; O:'

.

J O S r
às· 3 e 8 horas

GEORGE'..MONTGOMERY
MARCIA: ANDERSON

'. em.
O "fÚO DOS HOMENS' MAUS

� ,

- CinemaSco.pe -

- Cc·ns.,: até 14 anos -

às 5 e S hõras
HUGH O'BRIAN
'GAriS

NANCY

em

FAMA DE VALENTE

·Cens.: até 18 'an'os -

AUDnEY

em

DERRADEIRO LEVANTE
- Cc·ns.: até 14 unos �

Sindicato dos Trabalhadores em Em
presas Comercia'is de M'in'érios e Com�
bustíve,is,'Minerais, de ''Santa' Cafarin:a'

, ,

EDITAL DE ;�·,(eNVOC�çAO�,
I
, .

De ordem do Sr. Presidente dêste Síndtcato, fic�m convocados

os senhores associados' para partic:iparem da AS'SEMBLÉIÀ pE�
RAL, que será realizada no dia 29 do corrente mês, a fim de ser

tratada da seguinte
ORDEM DO

,1:°) Discussâo e aprovação do Relatório FinanceiroO dêste

Sindicato, 1'ei�rent6' ao ex-êr;;íc�o pal'cial de 17,7,57 a 31: 1�. 57.
2.0) Discussão e aprovação da proposta orçamentárta 'para 'o

exercic!o de 1958

3.0) Discussão �e aprovação da proposta Ol'çamentái'ia 'paTa o

exercícío de',1959

A ..referida Assembléia Geral' será levada a efeito na sMe
.

social da Federação dos �"'mpugado& no' Comérclo, a rua Trajano
14 alt'os da ,Confeitaria "Chiquinho", as 19 3Q (dqzenov.e e trinta)

, . �, '-. . , ..

horas em primeira c'onvocação ou a5 20, (vi.nt\,) horas em, setun�a
-

.
,

-

.

.... '. .
� �. '.�.

convocação, 'com qualquer numero �e Ils:lIoriad:;� pres,�nteSi" ,eon-
..;forme disposições estatutâl'jas:, '''' ...

'

'-.' 'i'
Florianópol-is 26 de Ag'os�o .dé·>,�958 . '. " :.;I

• C'AáL'Q.8".A:DOLFQ. KNOLL
••

0 �!�};'�j�)�e�frló,:: .

--��--������---�------�----

Sinclititto dos Tráh�âthaaorés 'e'm Em-
presas'Comerdais dê Mihé,rlose Com!"
bustíveis Minerais ,de Sanfa.. -Catarina'

EDITAL DE tONVétMÃO
.

;

À reie'rida. Assembléia Geral Extraordinária· s'erá levada a ,

efeito na séde S>oeial da Fedel"ação· dos' Empregados no.. CoD,;.ércio: .

a r!la TraJano n:<Y 14, .llí�os d.a' qonf!ita"I:ia, i�chtq'uinho", &s':.20,30
'horas em prhneíra con';oc'.:tçáo, ou as 21 hOl'as em segunda &'nv_o·

eaç'ã,�, icom <!l,1alquc:r nUll�ero' de' ,aSfi$)c!iidQ5. preselltes', -�o�forme
dispo:;"' çôes éstatutáI'i.as, tt,

Flol'ianópo:lis, 26 de' 'Agosto tie""l:958'.. �
'CARLOS' ADOL�O KNOLL I, !

SeCl'etáÍ'io

HOJE' AS· 20' 35 ·"·RÁDIO·MACI_L-
. r ,� . .

DO :RIO _fO(All�ARA F[ORIANóP01IS
Sem dúvida, alguma o rádio brM!ileiro progrediu extl'Ji4rdiná

riam ente. A pI·ogramaçào. de nossa� emis�oras atinge�l, a:. tõdas
.

,as 1'I10dalld:ãdes, sati.sfaúnd.o aos gostQs mais el(g��tes:' "

,Há, entre' outro's, os pl'ogl'amas em qu.!! são foea!izad�s cid.a

des ·ou regiõ�'s do nosso Pais; pondo elO relêvo suas ClIracterísti:

cas., fatos pitol'esco,s, atrações turísticas', etc·,

Deste' l1�olde. é o programá "ê 'de GUlliv,efte que eu vou" q1l'e

versará sôbre a nossa bfln Florianóp.olis',· ,

É mais Ul�l.a' gentileza da fábxiêa GuHive�' CÚJos ;i:odJitos de

alta quilidad� nos sã·o apresentados pela A Modelar.:

V. 5." deseja
VEN�O;E R -C-OMP'RARou

uina casa, um teJ'l'el}o, }U�, e.stabelecimento co-

mercial QU um automóvel? '

Encanegue a ORGAN!ZAÇAO ATLAS LTDA, Covr-etagens,

l"r'oeurações Represeníaçõe�: qu.e· lhe
-

proporcionará oS ,'me
lhores ne;ó�ios r

e aa me'lhores, 'oportunidades mediante ,nóclicá
, ,.

com'issão.
.Escritório ProVi"óri!l:

-'

.. - R. Sáldc M'arinhe; 20 - F. \1137
,"

Temos'à 'Venda:
casa de 'madeira à. pua li de 'MaIo (ServhJão)- Estreito

a Tinturaria Paulista a rua 24 de Maio -. Es'treito

'1 Terreno lia praia Bom Abrigo - Coqueir08

1 ter-reno no loteamento da Rraia da Saudade _.- CaRlboriá.

,

cas'a à 'tua Silva Jardim, 217, Fpolis.

cnsa pré fabricada' à rua Mária ',Julia.- França, ,Fj'oÚs.
- ,�f-.r,:

'. ',"

casa de made.ira· no bairro <)(' .Fâ'titlu, "E8�reito
,

1 terreno em Brasili:B
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](AIS ANTIGO DI:'lUO DE SANTA CATARINA,-

�..- :.. I FLORIANóPOLIS, QUARTA: F!I'IR:A;l!rcDJI :AGOSTO,DE 1968 ., •

• -o'· i"x, A%.- 'f llrÍbull1 Regional EleUaral de Santa Catarin a
I';,: !lOujor" i)d��d. �_" de A�ta�!.�'l. ��: ;.0", "ani'''dêiWi�; 1'�. i"��,;!,:;'�C;;:dqn;;:�;�:: ':" . ::;�::;�j;:;;W':; :�:�:;��:. �ul::ur;;� ;:;: :�.:== n�:r
_, .G�eiro da. CunlU\ .�Íl:z;' pesas, ',.lpM'c'êS&áàis; 'cuios ':0.68, ';de vinte:,dias. Dad'o" e; 26à .zona, ..;:-:. -RIO �Q- S)ll, so- d1'9,T LUlZ Al��,.NOJ".!"- -vene-. procedente, a .representação. Nieolau",�e��:i�p:�. de 011-

"·'·Ju1•Z·. de' DI·r-"'I·t;"·da_Com··a.r'c'a·· ,ben's....·a�:o' .".:-.. ae 1.ill·:"�"",:U'm- 'd.: t
'.

'd"'-'d' '" "',' b(ê s
.. e.c,idad,ã"B. q.u... eestá sen- za' e ItajaÍ-.·. R.'equeren.te: Processo' .,n'O.. "89,·els. 78, - 'veirá: ,-"'"

_

, . r ,·,0/8," �- �.,� .: .. 'passa o nes a. Cl a e d·e, -r- -: "''''.' " .. ..' .," .<"''-''
;;,;
.de Sio José, Estado- de'San� t�r�en� ,�i�o(n9 lu�ar,Bªr-: São iosé; aos "oíto"dias: d� d� processado.-pode. ser can- .p��.', Re�,a��: ',: �e�. ,Arno Pedido, de. registro' dos 'dire- Secretaria do Tribunal Re-

,'o ta Caul-ina, Dá forma. da �,�f:rosi:nesta Comarca;.com .mês.de agôsto 'do .ano de-mU' .dídato a,-ve��ador.,:.�elatOl'; 'Hoescht. 0" ..�l��;tl,; pqr tó�iós muntcípaís de In.'Claial, . gional, em 21 . de':agosto de

=. lei; etc��: .' .,' ,

á'..t'ieí ide'\�inte é seis mil novecentos e� cii'i.quenta e' des: Maurillo Coiliibra. O .unanímídade, <��t�riu ..
o pe- Mondaí, xaxlm) ,Tàngará e 1958.

,

EDITAL setecentos � qqatro metros 'oito. Eu, ,Arnoido Souza, Es- Tribunal, por votação
"

unã- .dido,·e ordenou o rsgístro.
.

o-ás:uar. ReqqereIlte o�PRP.· . çqr;ri�.��aíi.óttt
Faço'..saber os q'ue-'o-pre- quadrados, 'com <i.a seguín.: . -

f' d t'l
níma resolveu resp'Qndei: qu�, ;Processo nO'397, ci�. 'l8, '::"., Relato.�. ; dr... Euaenio'Trom- Chete da 28, Sec•....., •. CrIVa0 a., ..

lZ a I ografar e
. .. .

. '

. . ..,

,sente edital de �ÜãOI_ com, tes confrontações ; frentes subscrevo. (a) Eduardo Pe� .

so ha ímpedímento de can�· Pedido d� regístro �ós ;d;i�é- "powsky TàÜlois Filhó: o Tri-

prazo de, digo, o presente CO"" terras de Domíngos d d C· ha-L
.

'J' I didato a vereador preces. tóríos munícfpaís de' Qhape- bunal, 'por, unâ..'ilimi,d.a,de: de-...
, ro a . un a· uz' -, UIZ "

.'
'.' "

' ". '. .'
. • .

edital de prim:eíra praça, Rampa, fundos. com tereas de Direito. Contere 'co� O'
sado, depoía da sentença do CÓ".Xá�xerê,�campós Nov-ôs; féhú·b.p�dÍdó: e o�denou'o

com pra:zo' de vinte días, de Sílvanío Pereíra.; ao'aor- original. Eu" Arnoldo Sou-
condenado tramitar em jl:ll- São Miguel d'Oeste,:Sãô �oa- 'regi��ro.�

-

" -', ',I ,:.,,1ft.'j
. virem, ÓU dêle eonhecímen- te com dita de Antonio Lau- za, Escrivão a fiz 'dstllo-

gado..
.

; �.' : -�t,ill�mJ qulm, Biguaçú/Santo :Amaro Processo 'no' '382, cls. 7& -

to' tiverem, .. expedido nos rindo, e ao sul com herdei- grafar e subscrevi•. ' Proees,so nO 393" cls, 78, - da Imperatriz, çaçad.or e Pedido de r�gisirç) ,de dire-'
autos de Ação Executiva em ros de Eulalío Pe�eira; ter-- (as.) Pedido de tegistro:do díretó- Blu�ella�.· ��quere�te o torto re�,io:q�f cio' parti�o So-

.. que é exequente Pedro .Josê reno este que eneontra-�e Eduardo PedrQ Carneiro da rio municipal. do' Rio d'Oes- PpC. Relªtor: des. Ál'110 .,�falista �r�'süei;o 'R�lator:
Coelho, e executàdo' ArtiUo regi'strado no Cartório de Cuilha Luz te. Requ�rente o P�D. ·.ne- Ho:eschl. O Triburiàí;::unaÓi-' dr; Engêniõ",TofompowsYk'
Luiz de Souza, que s� p.ro- Imóveis desta", Coma.rca, às Juiz de Direito lator: dr. Milton da Costa. O 'memerite, defêi'i�' 1> pedido.e Taulois Filho. o . .lJ:'rlbual,.
cessa perante este Juizo e fls. 110 do livro 3-P, sob o Tribunal, por un�nimid�de, orclE�no]l ,o �egistio:

'

�'.'" por unaniniídaÇle, defe;iu o

Cartório Civil e AnexOs, n.o 14.689 o que foi avalia�' ''V E N DE. S-E resolveu iJ:?deferir. o,pe�do Processo 'no 41, c�. "118, � pedido �. orden(ó� o regis- ,

que no dia dez (10- de se- do por, vinte e seis' mil cru� LOTES A LONGO 'PRAZO
'. de registro, por 'inirªção' do RepresÉmtàção do Juiz Elei,

troo : ,

tembro d9 corren�e 'ano, às zeiros: E, para que chegue VENDE-SE LOTES A LONGO -art. 49, do Estatutõ-pa�tidá.'- toraI" 19i!o Zona - Joinvi·- , �roce�so xiI) 300; eIs. J>()8.""';
dez horas à porta do É'difi- ao con'hecimento dos m'te- PRAZO 'SEM JUROS SITUADOS

.

rio ",:n�14ihJ 1e Ab
-

i

"
• ,c ,,<o,.� ,so re a criaçao de mais Pr�tação de. contas do juiz

cio do Forum d,esta. cidade, r,essados e ningu-ém possa, A RUA LAURO LINHARES, I Próee�so nO :iOO, 'eIs! 78" - Uma Zona eleitoral,na,qu!:lle .Eleitoral da &' Zória',..:_ Bru��
cito à Praça Munié.ipal, o alegar ignQrânci�" . mandol1. PRóXIMO A PENITENCIÁRIA, Pedido de registro do. dire- '. .•.

R I t
'.

clt'
'. ;4.1";-"

"

-
i." ';.." ,

COM ACESS'O EM RUA ASFAL-. i .,...
.' .�.

_

munlclplO. e a or:
. ,: �\lo 'que, coniprovando despesa de

Portei,ro dos" Auditórios, 'expedir o p.resente·� edital' torlo muruclpal de Grao-Pa A il'�" d'
,. �- '"

',." :'

TADA. VENDAS COM 'o SR:-" . ',"
.

-

v �.,;. a Luz."O rrib�al;- fotografias referente a pri-
trará a PlÍblico e ptegijo de qUe 's,erá fixado na Sédê ADÁO FERRA;z DELY, E:QIFI- rã. Requerente o',PSD. Rela.- ,

un�niníemente, d�!é'riu o pe-- ineira quota'!'- Relatclr: dl'.
venda: ,e

. a:rrematáção, &1 dêste Juizo no lugar de -eos- CIO MON'l'EPIO - 3.° ANDAR
. t�r: dr. Aldo Avila ,da Luz. dido e t>rdeno]l o,'registro.·· Eugenio Trõmpowsky Taulois

quem mais der ,e,,�áior l.an- tume, e por \cópia publicada -:- SALA :t'{.o ,3 o 5. e O Tribunal, por vôt�ÇãO unâ, P��e��so na '41: cí�: l1á'�
.

Filho. O �dbunaí; 'por uno.-

·ço oferecer ac-ima. da avi- qma vêz no Diário da. J�us- npne, deferiu o ,P�d1dO e.,or- Representação dO'� Juiz, Êle"t- nimidade, juÍgO]l. boas as

iiaçâo, Os bens penhoradas tiça ,e por �rês vêzes 'elD! denou o registro.
.

toraI da 199; Zona. - Jóin, conta.s. .
.

'

FORRO
a Artilio Luiz 'de Souza e um dos Jornais da Capital

. pr06esso nO 391, CIs� 79; � '''ile, sôbre a criàção de ni�is No impedimento 'do procu- I RM AO S 8HENCOURT
,sua mulher, para.Pllgamen- d� Estado, d�vendo a. prl- Pedido de�egistt() dosdlre': uÍna zona.'éleitOral �àqUel" ,rl!-dor regional, doutor Abe- (AIS BÁDUO • fONE HI)'

.

'to· da eXe.cuç�o on'or4rios -,meira publicação ser feita. torios municipaiS de 'Tuba· m�çip�o� �elator.: dr: Al- lardo da/silva Gome�i tun- ANTIGO 'OEJlÕsH'O' DAMI�I'"

� � �__� -=� �__� . ���_ �r

'.'
� DENTRO _EM BREVES DIAS .,

- (lHE 110· JOSÉ
" �!::-

..

'

Pré�Estréi'a" do 'famoso,' filme 'catarinense�'
� .

P �R,' E· ç 1- D A :1 _L U
-

S- j O,"

/PARa .:DEPUTADO
'ESTADU�J:..

. Siquei,ra� Belo
Candidato do
P. S-: D.

ir O

,,0,; ..
'

São' "JOsé '5· Feira',;
LIBERTAQ, lAMÁRQUE' ��': 'MIGUEL" ·TORRUGO ",,'

"'.

"<r

,

<

I.

. ....
. .':....

'

-,;..

,(
"�o

. .._

CiDe SãfJosé·HOJE
.

,

GEORGE
'

MONTGOMERy, .... :MAR'IA �,ANDERSON

.....

,
.. -" em

....

,I
I

; CINEMASCOPE - .�: - "':'. ',",,:.4�..,..' ."

",'
.

'_ I·
", .:-:,.•..

.......................................................-...... . .
........_.

. .

, .. �
.

�
.

I"""

. , .

.. , ....... ,
.

'� "
h',

...YE8 •.
, .À) ,PlTUCA "

em·

: , ''.'- 'E�: �;,A1,: M,· A I. Ô R

. : ..... �
.

'.

"

�.' ,:

. �'�'. .

�It��:;·-"·""·F"'
.... ,,- '" ,>' ",'

J_;,....

: , ......
"

• I,' .
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:.. .•. �.
.

j .:. '. - -". .

-'
.

. "
�

JlT��O .D&,� _

.

DA. CQ-
•

D,�I!.en!iHa� .. Em -8�7-�;� Ç�S8) ,:t.i. . c91Íl1.eçlJD,ento. 498 !�I:$'r'$à&6S' �MAm,;A vB 'Tp'UCAS CiI,m.o.tt&". Feit. " ·lu.Utloaç4o I· ntll#uêlft·· polil!-6 •.letu· -Ign�n..

. ,'-
.

�9i 1ll'Ot�id&- .. , ..pbl�·senten-' el,\ '"1I.tIi'b��ltpedir--'O "pB�Dte
,E'QWiIU •.;W,·etlfAÇAO, COM- O cai ........ "!�Vl$tos, -etc, .Jol,gQ ,po�. ed!til.l.·que eu' af�ó,,�a, �ede·
}'�.�� 1'R�� DlM, DE. se�!1Ç.a a JllSU$"� Wto, dê$te ,Juiio, .�o '!Jl� 110 cost1,\
lN:rERSSS.ADQ-S AU&E�'l'EJ'" procedlda nes�'ls' autos de A5_áq �et e, P9r �pla•.publicadQ UMA
INCERTOS. � DE2ÓONHECIPO$ ·d.e U�Cãpiiõ, ... rêqileritne�to'il� YGZ"oo rua,rlo 1d.8�7uàt'J�ir'e

. '. ,

TQm4zi'a . MAriJ M.âfl'a� ,pAH �ue.. TRElS 'VEZ1'l8 '1lO" j�rna1 �O Es-
O Do��M,aüels eat...aí G.l� prodtJ.Zll. ,seÍlS lerllia �. iurl4k<ts tedo"- de 1'1\)l"i,ÃnapOlis, ;DadO" e.

'-,
�

. .,. . .....:.co-e.utorlá;-lettll, ll1Ü de Direlto da Contare. eféitos-,. Qj�.s:e, . .,oi 'In$ridado� .pa-tsad,,",neata cidade Ih! Xijucas,
dI! TI�i\'40'� de'-.surt. 'QoS eonfrontantes eoehéeídos "oos ,aos.desolt.o dias do mês de agQS"

. _- A participaÇão,' '. para
Cat1ll"lu, na ,liamra-'" :lei" ete, Im6vêis; PQ;l"' ed!�is, co� o Pra- �,d� 'ano ,de mil nov�tos e que' eon!tgurada"fique a lli�

FAZ S�BER' zo de 'trinta dias, n.a,;�'.;po cl�ritil'� iiitb. Eu", ('8S5) Gerey póteSe p-revista no art. 25 do
a t.odflS q(Jantns !! pre.sentfJ edital ut.' �5.. § 1.0 do .é.PiB. 'Oi 'ln- dos -:."J\njós; ·EslirWão' o. datHo- .

"
. , ",

.
. , '..'. CódigO Penal; se integra pe-fifi ei��, c91l\' 6 prazo de' t.rltr.. teÍ'�sados l!lcert.os; �s�.l�n-.. ,rafei, ;ço,nf�l'i- e .subscrevi.· Isen

.... ,i;' "d .

t
- d'" la presença dóS dois elemerr-.

_ ..l&8í e.m e-r.essa Q;S auseit ... ' te, o ln., Pramotor..PJ1bUc:o da to' ele selo·s por se tTatar de ,.....

tes, ,:�erto.5· c' e ducoilhe.cidos, C-omarca;' e por :preclÍt9tia". ���ià Judiciária. (ass) M. tos: um moral, e outro ma- .

yire-rtl' ou del& conhe:$ilin-ento tivé- ser �pédi� �a o'1�iz(/ de Carmoúa:' GalIego Jüiz "de Direi� ·terial, ambos �ssen<?ais.rem.�e.:pa·, parte de TOMAZIA DUeito'da -1.& VkaAé eolJl&.fta to. EStá confol'tlle o orig-mal afl,.;
'MAB� ·:MAFRA; 'lhe dirigida a de F)od@.Óp�lis. 'I}.> sr; 'DelePdo' xado· na ·sede· diste Juizo, no . � Desde que não compr"�
pe�. liO,"-' te.o.r seguinte: �-' de Ser:vi�Q. �o . ,�tril1lOnio da ,lugar do costUme, sobre o qual vadà�"no pr9CCSSO, a :éoope-, .... �t/. :Sr. Dr. J\1iz de Dmi- Unilio.. .Sem .t;llstâ! P.R.L Tiju- me �porlo e dou fé:. ração' de um dos reetirridósio 'a.�Ccmuuâa _....1!1mazla,Maria tas,' z.9 de- jUlhÓ f�, 1,008..- (�) O· E

. _
•

_ I p�ra o advento do' resulta-
'

Uafr.; �iIêira.i!le·· Rl'Of1ssio M' (Japmàna'·Ga:H�··Juiz' de D.i-: n�ta .:;upra. scnvao. '

d'(l�� ..V'iI1"1"a,' :J1�idet!te 'e liq.. roirQ". E para qu� cbegue '0 Gere)' doa Anjos do antíjtll'tdico, não há que
micijia.ttà. nQ lugu ."Sac-o da En--

· C�l'lt.��·:.·�Jil.Uni��o, dll P.orto

JleIOj �.�J>�',,: Oorp,a,rea; '. __ <)un
lIlovçr li presB'nte açáô 'ue' UIlU-
cap.h1o em que jl,X;pÕe .e requer a

· V. t5xcia. o s.er.ui�te: r ;1..0. -
A iúplical"lte'é Possc-ira há nuis

. ,

de t�!nta anQ,sj d.os seguintes 10-
t�s de tena: - 1.° LOTE' -
Um terreno' rural situado no JUIZO DE DI��O' DA co- PRAZO DE TRIN.TA DIAs, DE quais oompare�e-rão indépenden-, duza saús legais e jurfdicos efei- ProceSSt;l Penal, o DJ. Juiz
tlJp.r "Sáéo Ida E;cantailé do MARCA DE TIJt]� INTERÉSSADOS' AUSEN'1'.t�· temente de' intiináção dispen- tos. Citem-se p-or mandado os a quO, julgan9° p:t:oce�e:qte·�

· ;'�nidpi'() -de Po.rto Belo, 'ii�ta. \NCE1t'rOS E D:eSceNH'EéJ:J:)OS ;sandQ�se 11' cjtà�o' d� Serviço eonfrontantes conhecidos do imó- de�ia;, pronunciou os ili-.
Gomarea, ...:. eo'Ol .. 89 métros e eo EDITAL DE CITAÇÃO, COM, O

.

do 'Patrimônio da·-União, em· fa- vel; por .editais, com o prazo de
i diciados- como incursos 'nas' vólver, desfechando em Joãocentiruent!,<?8 �@ fren� _, a4r- O Doutor Manoel <:UntOU' GaJ. ce d� :ar:ôrdilo, do. Supremo, Tri..:. :rinta dias, ·na forma -do �rt. 455, I sançÔC*i ds dispositivos aci- Maria um único tiro que lhegando u,ns 8-41 metl'<l" n�s. fun-

Id
.

t I
lego" J012"< Ih Diréito,à CGmarca banal. F�e.r.al que 'se pron.uneia � 1.0, do C. P. C. os mteres- ..

,

Il,os �3. Leste _ 'oü sej�l .,'
, :L'I .' .. ·a·" .�: de THuCas, dD .� de Santa da 'sefrúll'lte :m�nelra: -':'!Deci_' ,;ados incertos,; pe;soalmente o

ma' referidos.
" .' produziu. a� }e,sõ�s, des�r)tas

1.l\84.090 metros q'Uadrados _
_

.

Catarina, na fonna:-iJlr'IM; etc'" são ·di>··iéct.i"Fso extr�í'�líliÚ-io de pr. Promotor Público'da Com'ar--; 1- O jqri,.� cujo julgamento no, a-�to de e�me cadavéri-
fazen4,o fre�� io no.rte ;m tel'- ,JUíZO DE DIREITO D:A

.

FAZ SABER 11.",' 34..487 do Est�dj) de Per- ca; e, por p.r�3tória, a ,ser ex-
.

foram os réus submetidos, co de fls. 5.
ras a. SatUrninó' Anasticlo oe a todos quantos o presénte- editai nambuco: USUCAPIÃO .....,

.. pedida para ·0
.

Juizo de Direito: reconheceu, pôr matoria dfl - PeJO § SQ do art. 593 dotund.1iS .ao ,sS\ll.<,�.� -8.,1160. til.e- MPR:\RCIMEAIRA.DE" VARAJ'LOR'"IANOPO-DA',.:CO.. ,

... �._ de cita.�o{) virem "ú'dele oonb.e. DEsNÊ<JESSlDADE DA CITÂ- dá 1.a Va-rll'da Comal'ca -de Flo-' . A' •

C'pP'T
.

.

r "...

f
votos ter Antônio Trindade .. , o ribunal <tad quem"uns, ç.m ,1Jerc1dros dé" Luii cimento tiverem; que Jl..0l",� ÇAO DA UNIÃO FEDERAL. rianópolis, ti S'r. 'pelegnito' d-o, S� .

'
.

,Berna:rtd.tltO 'Serpa.; , e�a-i1do LlB .L:�;!. ,,",' ' .- de Fr:itz .M�ximiUano 8,ehneide.r, ··Ementa: _ Usu-capi-ão Citação .-viÇ<! do Patrimônio da União,. praticado o fato em legítt· lJllla yez fundado o recurso
a. Oe,ste em t.er-:r:a&.!ili )I-a:noel; :,c, .

)h.e_ fói .dirigida � .�Ieio dQ ,w.r· da ·U�i4o. neeretó L�i' 710, de C�tes. a final. P.R.I. .Tijucas, J.
ma defesa, entendendo.,. ou- nó n: in, letra d, daqueleBlIadl�o La.tiren�Q e a :1.es.te· em Et>iTAL D.E-PlU1IrlElRA PRA� &eguint.e·: - �o.. Sr. Dr. Ju�z 1938, ausência .de· 'ofensa ·a Lei· 28 'tLe JliUto de' 1958. (ass.) M'l trossim, que Joaquim 'Rai'sPl dispOsitivo pl'OCessual,

.

protl�tl{S �e' Ci(ilio � dQ' S��8,' .' . de D.ireito <IJl'COJ\\II(1'ca de Tiju- Federal:· e não provada a' ale- Carmona Gallego - Juiz de Di- Pontes
- •

..

vê-io-à. para süjeitar o réu a9.D LOTE � Q.tl�r. .o tu:re...n.�1- .i': J�A -co.\{,O'�'DE·,110') t!lIs. _ FRITZ, MAXIM.
.

ILIANO pda di:9
..ugênda jurisprudencial. reito"_ E para gU!l �hegue ao 1 . n�o concorrera, je,

,• >-' .

qualquer modo para o novo J'ulgamento, mas, tãotuBdQ no !l'nil lugâl', êo.m 39 J)'lAt" ' .�
. 'PIAS ..

'

SCHNElDER lI-' '1' casado ReCu.rM . nã·o oónhecido. lUoquer ccmbecimento d{)s int<:-ressados e' ,
.

. even-
. ..!

l'MI e�o, '_' .
.

. • to sômente 'quan'do se """n/ven-ho.s ti 6:0 ce.nt1tn-et.ros de frentJ!s ..

� .Iiiaustria.l, 'jIIesi�irte e damliei- ainda Í1be, Eeita' a j���,�fCação lllll.i'llem possa aleg,ax ignorância! .

....,

ê'a,� di� de fllnd,(\.g ..;... -c:cink :,.
O i...:.-_" c,".'

.lillld'Ó 'na cicUr.de-de lt&.}a.í: })OI: de �sse e j�a.da
.

p��nte' rnand.ou e.Xpe.d. ir .o.tlresen'te e.d·i:' "porque,.a;o seu parecer, cer de que a decisão dos JU'. "-' � . Dou�. Eu*çpiç..' tal f
.. ItttUIl"O Q�,:e'I\'I"sua tfltall�,' 'Tr,,�.........,b-y ...!:.tots. ''Se1l' trr�rad'nr ut-pl'QcuraÇã.o a mesma )'101' sentellça:: se' aigne , que s.et"a ! IxadQ_ na s�de. desconformes' com a prova, rados é manifestante contrá.-doe l'II"9-rro t":.. �� ·"e.ejam 500(:006 . �OA._. ,Jimta, vem clim fundamento no,! V. EXcl:a. de m.andar

.

citar os dêste- Juizo, no lugar do C01!tu- J em' c·ondi'ça-o o di ito
'

. _

FUlo." J.. l�.i.. �"::':to' ,
." .;"" d

.

'

" ._._ "''' e, .""'f cóp"�, """I'nado UMA.:
c m O I'e_, ria a prova dos autos;'Jn!lt�s ft I�S. _ 'fazAln'$fo' i ......, _.. ..... ,,",U"" ut.I!I'Oo!! 559 e """ o Código Ci- C011J.ron .......Ses. certos, neste ca- -....., ".. - ....... �

-

.
.

.

tr4l'ltes elll �rr-as � a.uMntes' e .,. ,da Prlirietra" 'Vat-a,da ,vil e de' ·�onfermi.dade COlll.o so por mandado,' cite-se taro- VEZ 110 .DilÍrl'.o da Justiça -e
os veredictos do tribunal 1)0' Os apejadQs nãó ·negaram

:ru.All�a un . terras de hei-de'iros, :. cinnarci. de '.FiQriarló- p-l'oeesso estabelecido uos utt- bé.m 'o representante do Mlnis-' TRES VêZés no jornal O ES�' pular, apelou temPE)stiva'- os fa�s,. e no processo h:i
fã �r#o ela �il.vll lI!1ha; e�' .�

-

.
tos 454 e eeiuintés do Códiooo té,rio J>úblko, b-em ooU\o, ""f irADO, de .Florianópolis. Dado' ,e men� a Promotoria· Pública. prova� que farte no� séntído: poli$, )j;stadQ! de �. .. ,,-ta.mBf1do li ·.Le&te"'em. t.;eiraa- de .

. J" de Pr�so.· CivÜ, �níO'Y�r a e.fitaiií; e.om.i;, praz:o de _trinta pasaadQ nel!t� cidade de· Tiju- - Como se sabe, para a <de 'quem àmbos,.; distinta-E'fri4wã.o Pid.eito e � Oe-ste e-Yr;
- _'" ta �artna, tu� torma .pre'Sente �ã.o

.. d.e Us'�pião, dfas os intMes.sados ausent&s MS, a09 .detctto dias' do mês iIe' .',

d ,_
.

-
';. " averiguação da existênch lllfinte; os :prati'éám.In'·em' le-d'fia-s de Cie$1i� .. Jo$é fio.s &APros. . a J"Ci, etc... .

.

ptQllooul:lo-se' p�l', meiJ,antE, e d�conhe-cidós,' para' ac()m� ago� do ano. de mil nove.cénto$
-;LD"_ O,s·l'��»ÔQ.S:�is per... ·: .,-�;; prévia justifiucio, i> set;Üinte: nhll�m 11S tên__s ,dQ prouS$O 1l cillcoenta e oito. Eu, (358:) da coeautoria? necessário St: rptima de�esa, e.&(ia, que
t.end.m Q.(I � : .:�,:·:·$.u�W�· FAZ BABÊR a:o& q�ci!p.� - I ...,_ Qat; o. supJiearite 'e�- até final. sob �na .de reveUa, e Gill"t�y <108 �.ios, ESCl'ivãol.'o torna apura.r-se, objetiva., Joaqu-i� Ra.isel

.

Pontes não
falecido há' ;�s':"de 'Quaren�' Sente edItal' de rimetrã�

-

. (M'OU de. Bernardino José Cunha, p.ar-a .p.�sentan.m a de1'e-sa, 'se d,at.:logl"&fm,. conferi � sllbscl."e� subjetivame:ri.t�, a particlpf:l .. .:.ooper?u pa'�a .; a morte' d2IlMS1 fica:J�Õl. 11 �J:an.t� na'
.

p
.

prtr ·.oflfor1n� esui'tura de Compra e tiverem o {fUI! alegar, dentro do vi. (aas-) Manoel �rmona Gal-

çáo..1 João Maria Antunes.,o.sse ao$ tuêà1'riós� aesôe ça cam o p� de eles (10).1 ve-ndi de" P.osi!.e de TUtU. -. pr.a.zo dà lei, sendo a �ô':�i- ' lego - Juiz de Direito. Está
•• _._

.. ,._
" "':.� �

• 4' • I f
. • . Não. restà dúvida que, 'no i De Sorte que o juri, acei-a.q._ �a, _ eont�lI<•.�t- � vu'.el'fi., ou dêle eon� p.a;BJWlda pelo Oficial cio Retriátro nll.J julgana procedenre.' J,>,rQ,tes- , co� orme' o orlglnal ·a:fi:xa.d,o na

,fit.la e. inintef�e" cOm ·menu>�.. �ue. �:'1di� �MI .se Porto· Belo, trê-s lou'!! ta-5e Ji.t.lo depoimel)to ��&&i.al sMe dêste JuiflO, no lugar dQ tocante �o primeiro elemen- tando essa versão para pro-ofI'�US dolllW", al' _ Em \')S- q\linze ,'(15) de setembro
de -terra,s rura'S", Situados no lu- de qluml queira contestár li ação Il'ostume, sôbre o_ qual me re:::" to, "basta a cooperação na ferir veredictGs; a�lutórios.,ta .® tJlpOi;to quer a I!Il.Dl�te próximo vind . ,.: _,.>JU Pei"etttlê, distrito de Porto sob pena clt" cO,nfesso, por jnqui� ; porto .e dou fê. ativid�de coletiva, de que versão que lhe pareceu :acel'-)"�latizar a sua posse sabre! 1)$' .: O�. as> 15 b� BelQ. e Comarca' de T.Pueas,' _

.

rição de te�temunhas juntada I Data SUpl"a. O Escrivão: "�·"'ft -, �,' promana o resultado anti- .........,. nao julgou· contra o.nferidos i.FnÓ'véi.st_ de con.!_4nnf-· ra� iii. frente do. ·ecllticló·oo II.".. Que, ro-ftl.ando a sua po-sse posterior de documentos, visto-! GERsY' DOS ANJOS
cl.w� �lD Iil lei fe.d'el'lll 2.g't de- Fonlm sito à ptàça" ''P�r-.:\' .. ·tom a de seu' 'antecessor, possui 'rias e por todos os meios' de '.

..

,.7 dlHIJÁ1'I:'Q de 1005, qu.e>mJ.lfi": Olhteira tio 1o.'Jlesta c1Cla4e d. S1lpliea.nté o aludido ter:e.no,. prova em dlrei�o permitiôas. Dr.· OSIY· LISBOAÇO\l''9 �tLgô:5:5O- d.o côáit:Q Civil.'
.

de FtoriãnópoÍis,' o 'Ofictal � ntais �e 20 an�s, o que lhe Dá-se a presente causa o valorE .9lIl'a Q, dito fi� l'equerêa d�., .'. .'. dll o dlrc·;to de querer ct I\resen- de Cr$ 2'0.000 00 (vi'nte mil cru-
, sUJ�p do d.a e bOl'1il pS-l"a a

de Justlça, deste Jwzo tro- te,Us-ue8l'ião Extraordinário tu- zeirQ-S) para )�feito� fiscais. I
ji,lst,l� �gid3. pelQ artigo. rã �. p�co �. �

-

�oi':' . �o c,I.e conformidade .co.m 0.:. �l'- ElJpera Dclerimento. Sôbre os

t4lí-6 �o Oól:Iqjo de �S80 Civil, d� e' &rl'ematáÇ$O .

a quem� tig()o.5 496 e 550 do Código C Vll;' sêlos devidos, Iia-. se:
- Tijucas, .

- ri_ qual, de'\>eri.o sei: ou-vld.as mais der e o mato; lance cfe- -: II! - Que, os leites �m aprê- 20 de junho de- 1958. (ass.)
as t#l�te:n)IÚI�a&" Vi1Ji-J, hreifa

recer sôbre valO d
.

'. CO _têm' as', seguintes' llledidàs' ft MtI_IIcYl" 'Wernel·". Em dita �ti-.da ·Cru:z,· qum:erei,l'lo Cipria.no :: O. r e Nnf:rontaçôest _''1.° Lote ção íoi'·e.xarado o seguinte: "A
S)!rpa, _ o primeiro escrivão de Cr$ .15.000,00, atrib�do aos Vez;enove metros de terras do como' reque·!". Designe-se temp.o";
)az" llj!JQ.SlUltado e o squndo la.- bens que foram � C.Olnpl·a.dór/ �m 341 metros de lQeaJ para II audiênc'a. Em 23-
vraoot, te,sidentes em Porto Be.- dos a FRANK NQBEL oAli=' ·!{tlndo·s n.a.Bst�a Velha de P9r- 58. (ass.) M. Carmona". Fei-'
lo, �s qUlús coli�reeerio:' inllec: ZO E F�.qANZO: ·t_QtBe1o., te'rminando <os fundos ta II j�stificaç'Jo- foi Pl'oíel"ida a

pe):ltd,smtell1e-nt.e', de ci�o. !te- na exee tiV '.'.

ih : ,�ÇOlU 16 metros, �tremando pe- seguill,t� sentença: - "VistOs, "V�ni!l;-se uma ,&icicieta :para(Il1er' maIs qtie; dep.ois da j-usti- U a �que e: mo, las 'laterais com Vanderlinde 'e' etc. Jlllgo por 'senten{!a a jus- ,rI'Illça, 'em ,-perfeito 'estado 8.fic:.ação, seja feita a', citação das .oSMAR SALOMIll VIEiRA,: uma rúa projetada perfa3endo tlficaç:lio i'etro procedid.a nestes t'..-nserv"aç_ã:-o - .lüarca "E.RLA"f
.

� t d
• - "

li
-

sã
. .

á.
. -, ,. delinquência. •

D
� I: '�MOEUUIICH:::n:: ;,�;s ��ovelsl'Ba�' �·.oos8e1Nln�s: 10) _;,�=rea'de2oa��nletros qu'â<!w autos "de A�o· de Usucapião, a }}elo preço de' Cr$ 3.500,08 Firmase isto Sl'm na ,r.·�" UI.". ,ti, .,._anoe

.

a�' Uma . caminhdn'etê�. m'á-rbl. """I
-

. .....te.:- vinte t! '(!it:o r.eqlle�lI"l�ellto de. Fritz Maximi-, 'Trat.1tT neste iernaI 'com o ilr.
-

, ,vo-,sill� t..olll"en�; Ci.em�<_Jo§f -dos
Fru'd

'.

I" de
f nH)tros de íTfln te' a. Le�te em ter- 11ano :Schlleider para, que pro ..

I ÃmHton. 'luntária adesão de uma -ati- CIRUR. " DENT .
. "'. tl'-� A E-'- •

P' _'" .'
, sem p aca, ano ta- '

. .:.J • '.. I ,.
.

'\"'!'d d F I -" •

I
pl1 '"""" �.éV.ao 11I�e1rifi bi!m.

. _ •
.

.
I ras ue Muna J. Airoso, com du- '__'. .

.a 1 a 'O!'la .§cu daue .)lIaClDlla.'m' ...., Dô'''', ... .;Jl..'m.- bricaçao ""., mot'.or nO - _

-: j "'nt� e �,�nta m"'� do ".- !
P A R , I ( I P A (

-

O Partido Soeial l. O,,,t.l••i, •• """'.-.1';'.

;:,�� .�:::,'.;:E:;"d'�d\'i·e�;: ::��'�:;:;::��l�l'o:$��7t:b;�,naegt�;�:::o ::��--j! 'S, ,,-__., 0"·- v.._ mA oo..� MiRANDA PA·.R·DAemvOClERáEtiAoonOR com Vári�;�;:rC:��n�ti!:�.c.u· ,'sos d' e.: V1 � ç lnadeira, e l�a,;. elí'i .� ,
��ráis com

•

Raul GUe1'��iro e "

.

SEVERO SIMOES e
-

de;;: in;r5áldOS Üt(!Il�tQ.'
• .i... .imos -"a:eí;' de ' : _ ; ,� � � .",.tad"

_ "_',n', :!BJIíI�i <BRANTlNA GO"'. MII<ANBA- '", __ -,':.:.,. _

- O< ..;
..,.,i.Ii_'

"':';'1',."'':,;::,.-:' ': �':: va,lo, �1tIIt"": O r=: :::�":' ::m;�:::."'::"",:': ;�"'''� :,�=, ,M""pam a., •.,...., • ..J;."""""'Wff'lWW bO;:':":O��q�Asente a�o> no m:a� .'iü; t1ez Más' E para que , ...k---e··· . "�eoDl trinta e q ·t o t· 3 o
. ,'. ":-, •.:.;.:.:,,.:�. .:,>.. ,.:<;;.;.;.: (,t.ellglvlteos g'lmglvas sangrentas� � " �"e" ao eo- '.

.

na r me ros; , IIllllgas o cqntrati> de casamento s'õas ,amigas o contrato l1e cas·a- .. l::::::�':;';: \2:;=(:' .' ':.� .' .'. .'

'di!' a:côl'� cMtt � �!-,:,!!!i'sflo, �:Iir- nheclmento aê"" """'. :_"_��' ,Lote"- ·Sessenta nietiios de freu-I' ..1_ 'f'lh
.

'""""." >_ m'ento -'e sua ta
.

b ::;:.):;:: �, pwrre1& •... mau ·.'hãlrto) ..

15"/ 455'" ' •.,� '. """.... -- .:........ seu, 1 o �', (!0'tlI a sr.... 'U ne ti 80. nnu.. "f·.;.;·· ;::;.).:,.f PERIA.....,..,..PA
..

TlA·
19o .�C)"""'tl> - !rendo, ,afi- jcu expedlr O pre:rente edi-

te pa �stlilda Ve:ha de Porto \ Nlcéia 'Gomes Moreifa. NICÉIA com o .sr. César P'â.811· ·:t�t ..
_

r '''Y. '. �nal r��Qnhecii.o O d,omfnio da .

. :. .BeI-o l!om qs fundos peJo lado' I ._

Simões. :,f':: Âtu�es da .raf::a .40 .dellt.�supJi!â<lnte �oh'i-.e o l'eféric1o imó- t� que será.' afi_xado no IU-{ 'Sul :eom J)omingCi's' Jaques com f '
"

.

N I C É. J A 4! C j S A R @: Pesqulz-as e tnf;am.ento 'ilps'�(jc�s,'veI, éuia sentença' lh� serVIrá �r de costume e pubÍica<kl duzentos H sct�nt.a e cinco me� r
. noivo.s �l::: .' })elo m.êtodo "BAD�iI

.

de título. ha'Qp p.al·a � ��specti- na forma d� lei.� e pa!i" (.]'08 � �'lo 'Outro 1000 conl Ana I Fhn'ia1l6po}ís, 20-8�58. :�r (-clÍrso com o 'prép:rl0 _aU!tr Prof.·

ovo ·r�gistJ:Q. Dá-se a tlresente o. sado nesta cidade" .. de' Flo- \7e�nci.a cQm trezentos c "1H;e t: :::? "l!�an) - ty,a-tamentQ 1f�i�te,, valer· de Cr$ 3.000,00 llara o.S ..' tlletrC'S,
.

t,.eFminando os tundos f
'

lInIftrf\Aft � ftU(ISTA' ::} ráPlde e com téste bateno.l-6gi-coefeitos tegah.· Prótestã ·ll;'.ovtlr· ,,;rianópoliS, Estado ',de Sà,n- e01\I Ce.troano·· !hí Tal medindo . ILllUliUUll±r.
.

.
. :�r OPE:ruÇOES - ,C.8OS �; extra-o a1e��do c-wu testÍl1l1unh{is" ta' C_atàrina, aos- vin�e e qua.- ",4itc;nta e .um metr�5, �rfa:zendo FJima desta Capital, ôperando cem r'epr�ntações '%

. Ç�e8 :di!ieeia ,-- .

."lst'Oria, �ef neces.sári!!. '0 soljel- tro 'dias QO mês de jUlho dó un� ire*-, de 17.30'2 metros qua-..I- --= •
'.

�
.

- • Atelfd., .0 e1n h.ora »revia·utente.

. ue .m.rllC"cJaIS para Cowrtruç�ó: � Decoraçao, neces.slta de
... r

-

d . R' N'
,

.

R" .

tadol" ql,C. esta" assina tem su.a 'ano de mOI to in d·radoé. Os aludidos lo.tes, d
- ;y.

�. • ..,il Clt a - •• t'NlU" ·aATOS '.IS,
,

' 1 novecen s e c
." '.' e�- mn que apresente boas refer.en.CJaS·, somente para tr"'-

....•.. . .

..�. _. .' .,..
.

... �'.residên.cia ne.sta 'C·id.a.cJe. 1I.ll-de to ".Fon 2l1.3 4
.

quenta e O!to. Eu, (ass.) C:"�-..
.crl 8_&ClrIltl, perfazom uma área,: balh" lta ..........ria Capit.a]. Ne hoi'árcio co:mert-illJ, tratar/:' .e..; , '. .';r��ebe clt��o.. Nes.tes tern:!.Qs ·P. _.
totál ii 31.000 �"I"

'.

los Saldanha, "'ftft_l·võ",. ".
e

:

metros
..quad ....... sàia�da Rua·�Tenente Silveira N . .29 ..- 1.0 Andar.Id�ferlm�qtq. Tiju.cas, 28 d� jo- r �........

.
....�'.- IV _. Nelltas eo.'lldiÇÕ"eB' ;.[� ,

.nho !11l .l.9�8. (�.) ÇlaUdio ·-C ... �upscrevl, Eu, 'ass.) Eugê·· YqUeI: II. V. Exeia. se digne' de
.

.f, 'U'IYEN1JJICA FISICA E LA-TIMrani.uni de' c.;:ampolI - Assisten- 'llio���Tiulpis Pi·,

XIla�d_.ár.•

'

•.. aeg�n�_ r':�ia.'..
'

.e- h�ra.
;,

R!l.� -.' f'
,PJJtI A

.

". .

.
.

.' .

-

fie J)i45.clál'í-o. HEm dita p&�o lho; Juiz de �ito. ra _a julrtifiéà�,?' pré�a. cien'te'· o
, ' .en.sinafioi eXlrrado o j!.ej"uin.t.e d��a;' dr Promot"r �\Íb-li c'la CJ n OL F'ed"A, :Corno 'j"�(juer. Fa-

.

-'
o
... - .•.!L \

- - oll\!.... ' .."r. ,to .:l".lJ, mann ......_,__
cai ouv.inclo-se �s tes.telTh1ll1has . Rua Cj'isfóvão Nunes P�res, 21.-citaçõ.es: e', notificações Escrivão b·····que a a.JXO .vão' àlTQlIuJas, as ,(ES'(furna. Rua lIoeprke) ,.

AP"ELAqw �AL-N.·,.·
·9.0Õ'7 DA·�.1.t>E·-C.A

'ÇA'DOR"
_ Coilfitmall1.:lge··OS ''Perc

_dictos a�U�rtos ' do' jUt'i, de votos; c�nhecer:'.-da; ,ape.la�
,.ção . e desprovê.. Ia, para oporque com apôío na pre'....a

dos autos.

. Ora, da �ov.a <dos-.·autoS>
;náa há eomo . dedU�se da

fim.ide' confkm�r, como .con- existência (ia,vontade de..con-.,
,

.

firmamj' as. decisões .absolu- tríbuír, .eu seja, .. do vinculo
Vistos, relatados' e dís- tóriasTécorx:idas. psi�oi�gie0, .por. par.te; d�,
cutidos êstes autos de Sem custas, . .Joaquim· Raieel P�tes, ,pa.-. :
apelação -criminal.... 'o -representanté do Minill- _ra o advento do resultado,
n, 9.007" da comarca térío PqblicO na comarca de

. no caso o hQmicidi� de jqil,o·
de. 'CaçadGr,' apelante Caçador -orereceu denúncia Maria Antull� de Lima.!
.a Justiça, JlO1' .seu Pro- contra' Antônio Trindade .� :aouve duas fases per:f�i
motor' e apeladOS An- Joaquml 'Raisel Pontes como tamentE: distintas: Na. J,h
tônib Trindade e Joa- cO-autores - do homicídio de meira Joaquim. Pontes, de

!I\lnd�ndo·se·. da: vítima. 4ue
,

o ameaçava com uma fa,ca,
arremessou�lhe uma cad�ifa

� � J

retirando-se, ato continÍtJ
..' .

J

do, local _!lo incidente.
:r:ta segunda," a agressão,

com a mesma arma, foi di

rigida. contra Antônio Trin-

quim Raisel Pontes: João �ria. Antunes de �i
ma, ,capitulando o crime no

art. 121, 'combinado cam v

art .. 25; ambos· os preceitos
do Estatuto de 19-10.

Terminada a .instrueã:o, e
,

.

cumprido o que e'stabe1ec(!,
no seu' art. 406, o Código d�,

dade, e com taÍn!l-nha insi�
tê:gcla! .que .ellte .

viu-se fo:

çada a fazer. uso do .seu re-

Hoje, a outrina, ao con

trário ·do que ocorrià ante·

Ferreira Bastos,
te e Relator, .

llerc1lúo Ai�eiros
Belisário Costa

Presi4en-

jurídico"; evidência. '- .

E porque sustentáveis, tais

VEJfDf-SE

Quanto .ao elemento sub
jetivo ou melhor, ·psicológi-

Cirurgião· nel'ltis�
.ATENDE DIARIAMENTE

co, mister se 'faz sindicar-se
da vontade livre� e conscien·

decisões� pão podem ser anu
ladas- por .esta .

ins�âhcia.
paí o desprovimento do

.no '�rtocl.!I.,:_da :manhã
g·.&s - J.as 'ê ·6.as i.eiras

� após às 19 horas
ConsuJt�fio:

.

nUA \HDAL .RAMOS, 19

te, -'de concorrer, com a pró
pria ação, na ação de ou--

recurS?, para confirmá-las.
Florianópolis, 30 de maio

de 1958.trem"�

,riormenié, não dá guarida à
exigibilidade de.·um 'íacôrdo
prévio", um pac!tum soeleris.

:. Fui presente Milton
para· a caraterização da co- .costa

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Um' O'tlZelro
n�nSe$, poder.o prQporcionar lnOS reunida >a outros e inui�

,

aos ·lIortadore.s �do mal , de Han� tbs' cruzeiros <
. virá constituir

sen e Aquele;i! q�� estão : sendo apreciável quantia. Os ellfêrmos
&b o patt'ocinio da Seocreta- 'defendidos ,c�ntra essa cruel n- da Colônia Santa Teresa e os

ria de Educação e Cultura � fermi.d:ade, plea Sociedade de As� pequenos internos do Educand4-
ba de ser lançada em nosao Es· sistência aos Lázaros e Defesa rio Santa Catarina poderão rece
tado uma campanha que tem por Contra a Lepra, um Natal recen- ber bons presentes na data máa'.
base - um .eruseíre; fortador e alegre. na do Cristianismo. Aqueles lá-
Um .- cruzeiro. Alguma viagem Pobres e ricos, brancos ou de bíos entumecidos e cerrados pelo í'

marítima navios eingra.nd<> ()8 eôr, sob qualqu.er, signo ou qual- sofrimento poderão -vir a sol'-,
mares, regiões cruzadas no ne- quer legenda, nil'sS8S , crianças,

I
rir, As crianças do EduC4lldárlo

grume da noite OU á claridade 0- nossos jovens é�adolescentes sa- terão melhor assistência.
fuscante do sol? dios, que têm um lar � creScem E riesse cruzeiro pelos mares

O' cruzeiro, a constelação aus- ao calôr do carihho materno sob da' 'filan'tropia cruzando tôdas
.) . ,traI que sempre contemplamos e- 0$ cuidados paternais, poderão as escolas e todos os colégios

, mocio!Uldatilellte, penpndo em sem onerar o mais modesto or- públicos QU particulares do 'nos..
ouboà olhos que estão longe, ça�ento, cooperar para o êxito 50 Estado, .a campanha atingirá
contemplando talvez nesse mes- de tão nobtlítante cruzada.; vitoriosamente, sua finalidde.

.. instante, a cruz de ouro <lue' Estamos 'certos de 'que' 'essa Não 'serão ápenas eíncoentâ e

Itrilha na abóbo_!ia, celeste_-?'
.

demonstr-ação coletivà de solida. quatro estrêlaa com 'as' que eons-

A ordem militar' instituida pe- riedade humana': se' fará cabal, tituem o número da' constelação

Nenhum Meamento por mail!

l'!>bl'e, pó-iieri deix�ll' de dispor
de> tio D'IC1:Ílesta·.qullntia. E a

campanha que conta éom o ap&io
�nte.ra1 da JSecretázia de E.duca

çl1o. é um apêlCl para que lOS)
aluDl>s de todos ·O's estabelecimell
tos (k. ensiho. em n09SO Estado
cO'ntrlbuem com um ciuzeiro pa.

,ar O Natal dos Hensenlan<>s e

dos internos do Educan:dirioi
Santa Cat.arina.
Os pequeninos dO$ Joll�'<lins .da

\lnf�neia os blehinos e. meninasm8trieuI�dos nas'esc()las
•

iSól.{l-
---------------.....--------__

das, nos gruPQS, nos gin�ios, ,DR. 6UARACI SANTOSnos �curSQS ,partieulares, tôdasas'
. '.

crianças, todos os jovens e a,do- C,lrurgJ"a-O Dentl.sfalecent , que".apl'end;em a, desven. ,
.

'

.

d.Ii� os sell'�os do alfabeto, a CLlNlCA -' PIl:.O�ESE _ ClRlT'RGIA
traduzir nQbns pensamentos e

buseam as luz'l!'S d<> 'saber no

lIentldo de melhorlll' o nível ide'
"i�;;>serió�'convid"dos a cola•.

hOrGr_em �o'.ilimP4tic(ll tão pl'O
dutivo e altrulstico rnovi�eilto.

,

C<>m. tlm" cruzeiro - apenas o

V'alor' da. metade" ,de um pãosi-
nhQ de trigo:, que ,não chega a r

satisfazer o �ais precário ape-,
A Matérnidade U.CARMELA DUTRA'" �está distTibu'indo gratu!.

tament'e � folliet,o &abre PÁRTO SEM' D'(m q'he podeiá sertite - os ellcolareBi e colegiais, ,
.

não. só ,desta ,lindissima'·Ilha mas _prôàutad-o pelàs peSsoas' interessa-das, todos os diaS úteis, das P

dti ,todos. �s' MunicípiO$ catari· is 12" e' âÍlil' 14' aií' 1'7, na Portaria .dáqueJe estaheléelmento.

Sales Coimbra,

)o nosso primeiro I�peradCfr?
As serras dos'Estados,de Minas
e São Paulo' que têm a mesma

denominação? Ou a grande cruz

tyguida nas Casas de Deus e nos

Campos dos 1 Mortos como ad-

ivertências suprema?
; Não, () eruseíro em torne do

1. qual se desenvolverá a nob'[litan
.

·te campânba ..,... umll das mail!, be�,
I.,s, mais aeessíveis , e mais de

mocráticas' - ê apenas a moedi

nha dourada que vem sendo su

bstit)1ida em profusão pelas no

tas baneâzias que na maioria

das

tão

das

vezes nos chegam .as mãos

amarrotadas tão ama_rfanha
que a custo lhes distingui-

mos os caraeteres ...

Chamado outrora ,'�il reis':'

ou dez testões" .:_ uma quanto
então apreciável para os peque

nos compradores de guloseímas
a �tê mesma pua as donas de
casa - que. podian"l com as dez

Jnoedinhas � níquel prover em

p.arte a <fis�n$ll. - o a,tual crú..
. .

I!l:ei:to 7ep'!'el!enta hoje - eem

a élnaeio do eusto de viela li

dep�o da nossa unidade

monetária - pouco mais que

uma migafha do m.ais humilde
:repast'Q.

-:_ "

Os /corações 'que palp�tam em

nossas salas 'de aula, .desde os

maiores centros aos ínfimos rin

cões, não deixarão de ouvir o

apêlo qu� se lançará aos seus

sentimentos erfstãos.

Ellsas mãosinhas inQceI)tes que
ainda não l11anu�eiam livros lhas
lplC18l"all1 a aprendísagem da

discipl'ína e da Ol'del_ll, o-u as

mãos diligentes, guiadas pelas
mãos bondosas e experie'Iltes de
seus mestres, não se deixarão
fechar pelo egoísmo, pelá indife

rença ou pela maldade, na mais
triste e �ecepeionan�' das nega

tivas, ma.s doarão generosamen

te o óbulo que se Ihes pede.
Tal como a gota d'água que

se' reune a outra's gotas' d'água
formando" ,filetes, cónegos; re

gatos 'àte'ch<lgar ao rio caudalo

so, esse eruzelrtnho humilde, es

sa npta de banco estalando de
nová ou' rOl'nperído-�e, de velha,
cujo valôr tantas vêzes despreza •

. ;-
.

PI
,

sáúde
é lucro!

austral do Cruzeiro,
olhos do supremo

mas, aos'

Amigo das

crianças e. dos infelizes., na ór·

bíta da campanha promov,ida com
pleno concurso da Seeretaria de

Educação e Cultura cintilara

milhares de astros!

Porque as moedinbas douradas

SguiblJ-:Mathie.son
, O vermífugo mais seguro, mederne e econômid, t

ou Mias bancárias que, dos nós

sos estabelecímentos de- ensino
afluirão aos. m'ontes, . terão pro

vindo da bondade, do espirito de

cempreeneão dos nossos eseola-,

.res, ginasianos' e oiegiais,
aqueles que se tornarão um dia
sel�.!l do Brasil, e se' farão

magistrados, médicos, professo
res, engenheiros; daqueles que

sel'ãQ mais tarde edue.aeionistas,
mies de famllia, e ensinarão aos

seus alunos ou aos seus :filhos

• Para aves. suíl)os, bezerros e eqüinos

• Efic:3z contra os vermes,-redondos
'.

• Age em 24 horas

• Espe�jal contra lombrigas (ÁSCARIS)
• Ad�inistração fâcil sem reaç6e�

,

os prímeíros preceitos da Cari

dade.
Glorioso destino terá o Cl'U

zeiFQ dessa feliz Campanha!

• fluo L;�I1I�" HO '"

,
"

!$,r;zilbb '1{allll(Sf)�1
PROPUJ:)� �(rE�I��RIO�_.

i'

A6fITES-VENDEDOlfS
Importante fir»1a necessita de ativo..s e bem rekeionuO'JI apn..

,�s � �ndedoU8 !lua 'produtos :de utilidade iombtiea e de l11U�
eun8a�:

. �� Ups u cidade>s � Sio haé, :ea1hoca, T�ea1!l • .N�w

Tr'D�;'�to �j thuõicl, Sio·Joaquim, :BJauaoú, .aio_Joio
Batis�2iBem Retiré.

picWe 6Uiila ,col'l'llssã•• l'nt�:teS'!r•.irõii 1Uldilrão se dirigtr por
eua :�ereçada para a RlIa'�nó, as, � CpitaL

.

PIPERZOOl

____
.

Pr�duto da
• Divisa0 Agro�P.cu6ria

'I'l"f:.,o,í",TOOti'�·R�"'O OI

rH'J;:Jl"'ZI"'��Q.1JlI.:Al� rt ... <..: ,•

�
d }l!f'1 fl�lIN ",f

-:_1,,- .. "
�.

. r

� ?11I1SI\O !GRJ1.r.5C�!R� �

,,'SüIHm _"

'.
" : !. '

.•

-

.' \

,E·R·SQ...UI88 &SONs,S·A·
Produtos Qoímlços. Farmocêuticos e BiOlógicos
Avenida João Dias, 2758 - Sento Amaro SÃO PAULO---��--------�----�-----------------------------

SADA BOABAID DOS REIS
CIRUBGIA. DENTISTA

ATENDE COM HORA lfARCADA
C<msultório e asidêncià:
Rua Arcipreste Paiva, 13
Telefone; 2_066 '

NA SESSAO, DA C4MÀRA
CRIMl!lAL, REALIZADA NO

DIA 19 DE AGOSTO COR

RENTE FORAM JUJ_,GA·

nos os 'SEGuiNTES 'FEL,

ra, conhecer do recurso e

ne'l
mento ao recurso para re- cidindo a Câmara, dar pro-r.

gar-Ihe provimento, para o formar a' decisão absolutó- vlmento ao recurso, para

fim de confirma:.: a sentença ria de p ;instância e, por anular o processo desde o n·

absolutória. Sem custas. maioria, substituir a pena belo inclusive. ClJstas a fi·
,

de detenção
-

pela de multa na!.

�a quantia de Cr$ 500,00,
contra o voto do Des. Beli- ,4)' Apelação criminal'no

sário Costa, que condenava à 9.036, 'da 'comarca de 'Join·

pena de três meses de de- ville, em'que são apelantes e

tenção, suspendendo em ,se- apelados João Tanner, EbiJ:

guida a e?têcução da mes' Veringer, e Antônio de

ma. Custas pela recorrida. veira Nase�ento; Relator õ

Sr. -Des. FERREIRA BASTOS).

TOS:' 2) Apelação criminl'),l

1)' Recurso criminaI' nO 9.050, da comarca de Tu'-

nO 5.765, da comarca c:R paI-, barão, em ,gue é apelant� a

thiiós; ém que é recbrrente o
"
Justiça e apelada Inez Isalas

Dt. júiz de Direito e' recor-
.

Roque� Relator o Sr. Des.

,rido'Reduzino Scheller. Re-lll'! FERREIRA BASTOS, deci-
,

, I .

tor o Sr. Des. FERREIRA. dindo a Câmara, por unam·

BAST0S, decidindo a Câm� ,I midade de votos, dar provi-
.': '1:·

decidindo' à.

HOR.ÀRIO: -·1>as 8' is 12' horas; .exceto aos sábados.
AtenÍ!.e exclusivamente CQm hora marcada '

Consult.ório: Avenida Her.cilio Lu�, �9

'Esquina da ..rua Fernando M:achado,.
("
...�,---

..;�,

DôR��'f-PARlO, lEM
()iARA DEPUlADC} UTA�UAl

J

3) �Apélação criminal nO ". verter,'mais uma vez, o ju1;..

9.045, .. da comarca de Tuba_; gamento em deligência, pa.

rão em qu,e é apelànte o As-- ra que,' na eomarca de .orl·
,

_

"

,r. / ."

slstente do ,Ministério Públi-' gem, se cumpra, integral-

co e·apelado asm.à.r' 'Frim-�, .mente, o determinado

cisco Ferreira. Relator o 81'. <, acórdáQ' de fls� 448,
�', �.,

� .-
,':.� -, 1·

Des. BELISARIO COSTA, de-; a final.

& .2 "a,
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A Se�e do :aOlor� '·ô·
.

Céle�r8da aos motoristas. fo1,orga- �. Cabral Neves, I'<oonotor pj;- , _ •.

nlzado, nesta cid,'ade. -IDA'
-

bl" d di lá HEIDELBERG - (Por �duard sôbre as 'reações' sexuais, s,epã.6. ',�'1ir" é muito grande,' 1
'

lCO, em nome o Ju.. c -
.. '. O" ,

,
".,<, ;)_, ," .. ,

pe o menos

p ama' de festejos pelo �", / Batier, Impressões da Alemanha) poré� neeessarro :mvestlgar �M!� ,·lJ.o,_que diz. respeito a sUIl locali- ;.

ríc.:o revmo. }le. Ra�undo _ Na opinião bem justificada. da a sua natureza. Uma das ller- zação.

C·Om' íim'Ondo :em "I!i'u'b'a'
.

ra-O'" Ghisoni, em. nome da Dto- de muitos,' o. amor não devia ser guntas a responder é, por exem-

.

; II '. .

.

.

'.
.

cese de Tubarão;'- e, por úl- objeto da inv.estigação, nem VÍo, Si! êsse centro é realmente

timo, o advogado dr. Ademar com estatísticas sôbre os costu- o ponto. de partida .das sensações

;. ,

O 'dIÍla' 'd'o "m'otorl"'sta' Ghisl, em nome do Presíden-
mes aexuaís, à:la Kinsey, nem de .afeto ou se trat-a apenas

.

"

. ".'

com medições fisiológicas ou de ufll órgão executivo de um

te do Automóvel Olube Sul" t
.... de"I b tO' centro ainda deaconhecido,

, ou ras experlenclas eo a ora 0-

Depois de .se. reconhêcer a im-
. _ -. __. .�:.A1e1

.A$ 19 horas, reaíízou-se,

em nossa catedral, Missa

Solene, em ação � graça�,

celebrada pelo revmo..pe ..

. T,anto Dr, Hertl como' os teu.
" '

.

.

colegas chegaram, porém a eon-
" , ""-,

clusão que todos os seus traba-

nense, entidade que congre

ga os p�oÍ1ssiona1s dQ vo

lante do Sul de Santa cate- lhos' tem limites, pois parece

impossível determinar a liIequên.,
. cia das. ��çQelr � e:i:piia� .porqul
se observam em alguns casos e

." .•

.

- I

noutros' nãq, E no fundo , m�
lhor que na' vida "áinda '. haja
certaa inc62nitas:

. j ..

I>'
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'-O MAIS ANTIGO DUBlO D,E SANTA CATARINA ,
\ , .

II'tORtAN6POUS QUARTA rElRA,. 2'7 DI AQOSTO :DÉ 19&8
-�-----'c------------' __

o

_ ......__---,- ._._- ---------�----

� .t>iI';..;.. -. ..-wvo__ _ _ _.JY J"wlY'J"••_ _ _ ....,..... _ _ -._••_• .,oI' _.IY'w!V",.. : , ._•.-wr � �:. � ::'

Estrela auspiciosa de LELO· no
.

Aval..�
��OGOU_9lfDER'NA CIDADE DO CARVAO� CONSEGUINDO, MERCE'DE UMA BELA EXIBlÇAO, EMPATAR,-,OM 'O ATLÉTIcO' OPERARIO,

.

LOCAl; POR 1 X 2 - -EM GRANDE FORMA O SENSACIONAL 'GUARDA-VALAS, CUJA ·ESTliÉIA NO 'CERTAME: CiIADINO' DAR-SE-! DO-
I

. ,

. MINGO C-ONTRA O TAMANDARÉ.
"',

,/��'\�r:·�
� �cu����à�i��d�'"��;���aoT���

Criciúma, domingo últtÍnq !ré, estando sua estt�no

, a. direção técnica do Avai cértame sendo aguardada
" aproveitou a oportunidade com grande interesse �.í>elôs

para fazer estrear o .arqueí- aficionados do ,e8Po�te"::'
1'0 Lelo, o qua] dias antes rei lócal, principalmente pé •

.

havia se 'transferido do Bo- los ;��déptos do" "Glorioso').

!Si ,,,TAIj,[]HA�'AD'TURfEj
5i
C&

�
.�

caíuva .para o líder do Cam

peonato Citadino de profls
síonaís.
Na cfelp.;de do carV'ão en

fr�ntou �:"Avaí o· fôrte es-

dois tentos, tiveram ocaaião

de presençlar. o goleiro Le

lo, hum dos ,seus melhores

que,
j

assim, estão de par,�-.

bens' por mais essa notável

aquisrçao, S'
.

"�

a

M. ..

•ATI.ETlSHII·REIt

�d
'''�'

S
'

t "F
'

,

(
-

quadrão ·db. Atlético Opera->

o;· an 105 ..'. :::::�:.�;=.���:�:::�
A diretoria do A,vaí F,C" tembr., entrante, endereçou quadro compl'éto,- 'incl,.usive politano, pois o "Campeão misses .pelD Campeonato

, . jogo de apresentação no .

-qu�J;'etido festejar condigna, ao Santos F.C" da cidade c0!TI o garoto Pelê, Campeão da Técnica e da Dí�eiplina�': Paulista. conjunto dirigido pelo pro-
mente a passagêm , do seu que lhe empresta o nome um Mundial de .Futebol. respondeu negativamente ao Em vista disto <e da pre- fessor Libóriõ SUya. 0:8
aniversário ,de, fundação, a convite, para se exibir em

', Não foi feliz, porém o li- convite formulado, consí- mência ao tempo; não tere-
que asslstíram o empolgan-

. transcorrer dia LO' . de se- nossa Capital com o seu der do Campeonato Metro- derando seus sérios compro- mos nenhum cotejo inter
te encontro, cujo final acu-

,----_..,.. <��-�---- ...... � ,--------- .. ,.--.-.-�--- estadual, para comemorar a
sou um empate honroso de

. Arn�Jdo":SJ.�V,�ll�· ;,,;� tf�,,�fA'MIA C·ATARINA NOS" JOGOS D-maI preparo ,f,SICO d�s nos 'grata efeméride, contrarían-
BIenalmente serao reali-

. /,,3 . -sos elementos _.; estaríamos
"

.zãdos os Jogos Univel'sitá, .',�UNIVERS'ITAr'RIOS BRASILEI'R'OS hoje, talvez, g�zando as de- 'do'. o d,esejo. d,a dire�ofria
• _,.

"0'.> .Ór ;
. ,,'. ..,' " avaiana.vsequiosa para o e-

rios Braaíleiros. Porto A1e-' .

_ Iícías de um "titulo nas, '

'.'

d"

"

lti 1. gem ao -bravo �pDVO minei" Catarina, no- maior conela-Í -

C ii 1
- . recer aos seus aSSOCia os

�e' foi 'a U· .ima c-apita on-. maos, on; ra a se ecao ue
, I.

'1" 1 . "'0, 'e'm ",A.s",.e·mbléía Geral" "e espor-tivo realizado na' , ..., grande peleja comemorati-
de foram rêa izados. os úl- cr J:)

•

.' • . Pernambuco IlO tempo re-
'

'timos' ,JOIl�S Únivel"sitários
.

Extracrdinária da 'C<?nfedeo Brasil, gula�mente haviam� empa-
va.

.'-

Brasileiros, isto em 1956, raçãoBrasileíra -de Despor- FUTEBOL tado, cedemos na prorroga- ----S�A.;;.,--L-A-----,Agora, neste fim�.;de agos- OS" Universitários sêde' dos Durante todos Os anos em ção vencidos p�lo eançaso,
,

.

to até 7 de set�b:ro, a ci- ,pró'ii.n).os XIV ':Jbgos Uni- que à representação de Sta, muito embot:a fôsse nossa Necessita-se aluga}�, ._uma
dada de' Belo .Horfzonte se- "'êl-sitã�'ios Br.asilei,iDs., Catarina tomou parte em equipe.superfôr técnicamen-. sala para'Escrttôrto, o'l--pre,
rá., � próxima sêde, dos .JÓ' .' ,. Santa Catarina. que, sem- Jogog

' Unlversitáríos, fbi G te, haja visto que apenas ferêncía. nQ centro. Trata»
,

gos, Universitários;' ':de:vé 'i):r� prestígiou ,e0!ll' a sua futebDlo seu cartão de vi- "I'oinho, E'Icio- e Torrado na Rua José Jacques, 11-
.

·�jii,ºs salientar .que. a;' ,� oresença a todos o� �ogos sita, Em todos os anos vem conseguiam correr ; os de- Nesta.

!&�i mi'1��,fã'; '�W- 19'
\.'

.

'�. 7.'" :!"pgi'amados pela. Co�fade' perseguindo, de perto,' o mais quando caiam em ca-n
------------

":/J

iu-í�li�'�e.úfo-r�r", bg,.;xr
.

ração Brasileira de Despor- título máximo do futebo!
po não mais se levantavam, Fro'yd Patterson, que na �'Pe!o -seu matodo de d,e-

.

·!".p(:U,;n.'.l·u.�':'';.s·.1'.t&;'·1··".S B' ....,a·� D' Si. Universitário,S, �não' PD- universitário BrasileirO', As- E fOI' o fl'm,
.

b
.

. � ",,,,- "'.,,, .. última semana conseguia f·esa que me ..o rigava cons-

.' ::€j!l��i"�RQ)'- 'd'��ais' .deria deixa� de estar, pre- sim foi em Recife, em 1950; AgDra estamos nas véspe, .

sua terceira vitória em de- tantemente a ava:nçar pro-
�bs,;�e,in'·;�;;�tag�m'�no' �eJ;lte ao ma�no certamé ex- assim fQi ,em Belo Horizo!l." ras 90S 'XIV Jogos '!1niversi- fesa de seu titulo de Cam- t-egendo-m� dos seu's gol�l'I ..

�1éàdd'l', ',E�qü�nJo'� 'xe'rn-: ,p'6(r,tivD-estudanti-l brasilei- te, em 1952, conÜa a sele' táriDS Brasileiros. A s-ele- pe�o 'mundial de peso-pesa- Harris,foi o ltlaiS dificil ad·

!;::,.p6.vfnh�,se�s]lJ.:êln.en�ôtfn-e:::-i 'io, Sabedores das dificul- ção mineira, ,quando fomos ção da Federação Catari- DeodorC' 33 Fone: 874" do, ao derrO'tar o 'desafian- versal"io,com'queme def'r�.u-
.

'xoi'àv�lm�rit;:' �ai� 'u��;:J��'l'-dades por que iam passar, esbulhados verg'Dnhosamen- nense de DespõrtQ.s Univel'-, -.,.,....._--___ te RoY Hanis, do Texas, tei:�e.sde que conquist�i 0.._.....-
O apito funcionou - 2 x-l, DS dirigentes da. F,C,D:U. _tê por uma só pessôa, cujo sitários, �ãO há 'o que, s:é'Regisli'adora por nocaute técnico no 1).0, título'�
o placúd final. Iemb-ram.(!-,· lanQaram-se à lu1ta, luta· !nstl'umento a usar contra negar esta preparada flSI- -.

t'ond, declarou á' reportll- Harris por sua vez

nos, na, ocasião, de. Toinh�: árdu� e heróica, a fim de a c3iP';cidad� técnica da ca:{lle�te a jogar as 5 par- ,NATIONAL gem: declarou: /

- o fa,1ilosq, �{)fii.::Sdl, 'rios'- conseguireill o núnierário aossa represe�'tação f�i, tidas pi'o�ramadas em ape- Vende-se uma e.m estado de nova "Nenhum de meús golpes �'Acreditei que tinha a vi-
, h 'd

.

f' nec'oe,"a'ri'o a' ,desló;{lação d3· apenas um simp,les' . áplto, 7 d' V·a s e a'r
"

1;.'8Q con. ,eCl o -
.. que .,01 a ""'" nas 'las., mos e p r

I
Ver e tratJLr a .rua Conselheiro foram desfechad.os como o toda: ao meu a cance quan-

"vede"tte"· no "show" doe fll-, 'ua En,t�I'd'.!de àté' a capital Em todo o trahscorrer de,;;-
.. p'elDS acpntecll.nentos. M-"fra',' 'O - '2., . 1 d

'"., '-'_" . , J
� ,-- .

.. .. .., deveriam ser',' - ,dec ar')il �.' o �IiM(e;l�-p:Qº�a no segun-

,sill).��Úca.:�: hO'sp.�t�.ie�ra"fôi mineira, vendo assim h�ste- ::b�a:t�!ad::���'ee:t;o ��� , ,,' ,�'\;;���(§J�ié�.M)c';:;.lJii:��4i<'f{,:.'�*i";:-('� \

.

ele após, a vitoria. ,Jamais ��r,�s;s�1�!����" "

. �ú:�de-
aclàmada Com 'g'i'ande s-atis- ada, junt,o as demaIS,i;..,

r
me senti t'ão descontente 'Veria�te,r:',:p"\" lriais

f�çcão e '�I.egrfà,.:�.Ií\hõniena- glori0sa-b1udeira. d'e ,Sta.' m'osÍ;ssimo Zé d'Ü 'Monte, '(impéonalo Brasileiro 'de Tiro éom mi�h� �tuaçã� comu ,��m:ã�K{dép, '�;�o.;;Wi-
Vencedores f�ns, nessa par-

'

,

. ,

" .

nesta luta, Não me senÚ' "IU€i' �õ:;:my( ?!�to':;�n-"
,1958 ANO 'DAS GRA·NDES CONOUISTAS, ;ida, moralmente. '�'t�:I;'�t·ii.r �:" ,lo:AI,o· � , - "�.� + j

cansado ;durante',a'luta, Ós ,'SiOE� ';p�lá:,:+f,�\���toi �Fú-
.Em 1954, o Estádio Muni.. .

,
I y. ,"', .' '.' ,

'

.».', ,.' .

.

:.ct... ' ,'o ..
- , .

·"'-.M"a'. '.$ .um·..11'lulo ft2,r'a 'o. Brasl·�·. 'Campe_·a-A cipal do PacaernQúfoi tes- ,Porto Alegre 26 (V.A�) I contra'se 'ó des,ta-cad'(j;espor- golpes ·d�:Har.,tHrquase não ,]iha,es,quElX�'f,r<i,;p�:«;atll�:glU�
, . ,I'w - V . .r.

_, A, .C.oni�dei-àção BrasiL tista·Gildo�Russow8ki,..estãd me atingirali'I"mas, em ne- ·seria.mjmte;·�·l\{(!4<'�'per
..

t"
temunha da nossa perse-

'

".. '."
.

:..
-

d
, "", pan''am"e"r'I·,an·o de iudo'"

-,

guiçãD ao 'título 'máximo"dD leira de rifÇl 'ao AIV:? mai'- empenhad�.e� melhorar àS Iihum: 'momento, me. achei de;dlreit,a;nãQ Je�,:;tão PQ., e-

".
,

.

'

"

J) ,

'.
cou, para- ser' realizado em condições técniéas' d-b está- plenamente em condições. roso".. ,.,

-
'

,

.

I futebol universitário, quan- .

Rio, 23 (V,A.) ;-
_

1958, chi, consegtilU três títu os
.

pôrt.o, 'A,legr.e, em outubi.'o' dio de tiro' ao' alvo de Tere-. Se eu tivesse atua1l_0 me- O rósto d.El Harris estava
.

do enfrentámos logo' dê in'í- :
.

r '- . '

não resta' a meno'i" ·'dúvida. individuais - l�o Riu (Fai' ..". t'
-

I' d
. 'r' dade do lhor esta ser.ia,· p ..rovavel terriv.elmente marcado..S,eua. . , "

ciQ a seleção paulista ..:_ prox'lmo,'�. campeona o na- sopo IS, ,e prop le , .

ê,.� �no"�e, our'o dos despD{.· �a Marrom), com Ioshio Han cional de tirO' ao alvO'. Tiro 4, pata '�ele realizar ,1 mente. outra Il\ta".,
, '

(F"
.'

p campeã por antecipação, 'di-tos brasileiros no setor in- rako, 1,0 Dam alxa. lóe"
., impo.rtante competíção. Patotersop dec.}arou· qU'3.'

.

;. '1
t) L' A M db ziam, Durante o jÔgO, de'�

, -te.rn;lcional. De.pois ��s sen--
.

a com UlZ , en nça, O importante torneio de- Também sel'á ativado' ü não foi posto "lmock down"
i

.

,

(F' ,.
P. t ( pDis d,e muita confusão, in-Sacibnais' conquistas do' ia- é 2,0 Dam alxa re a , r' t b

.

d" t' ii' no segunQ.o· assa1to. ":fui
clusive _com a pal'àÚzaçâD ve a er um om· numero I preparo 'ÜS a Ira ores, que,

otbaJi :'�Co.upe Jules Rimet", com Shonji' Himata; por
da parti'da,

de cDncorrentes, pois há g�-I apos a disputa, d'omingo atingido por um golpe da
. ". ",', ,

.

t Ka e interrupção .

do atletismo, Basketbal-l, na equipe, com Hma a e wa- ral interésse pora a disputa próximo, do tonieio eitadin0 direita mas creio de, antes

t "d b I' senaDo disputàda no dia se-

Iação, waür..,polo, tenis UP. kamI; e na prova e a. so u-
. das diversas provas.

..

de tiro rápido em ginu�tas, 'de mais nada, .escorreguei.
,

K k 'D' t' guinte a 1/2 hora restante de .

. ,

"

nt!!s.a,:.GiclíSillQ (cQm 0" espe' tO', CDm' awa am!. OIS 1-
• . : ,:.. ,Os atuais d'irigentes da deverão disputar o campeo- DepO;J'8 cl1SSD, houve outros

ta.' "1
.... >, -_. " .",'

t I f
'

t d Jôgo, derrotamDs os pau!I,;:- .

, I', .
. .

,

cu ar CliÍudio Rosa), te'- li os
<

orarp. cDnqUls a DS
.'

".' �FSRe;G'f, a'CUJll, frente en- . nato estadua1., golpes que me atmgi:Iam
n' I E t d U'd 3 tas por 2 x O. Judeu - ,) .

.

. .1" f'

", .'

> l�, ,cl?Il!' a .. exixaordináriã pe DS s a_ os nI os:
'

..0 ,mais do que esse".
1111' ".

E'
.'. •

D<!.m, CDm 'LewoDd Wi1liam� excelente centro-avante da
__� --""''-- .,..--'-__- __-_-_.� -----�1'J.�la . ster' Bueno obtem •.

'B
, ..

A
-

D'
.,

G H' nos'sa seleç'D.o tornou-se Deixará dia 31 do corren-I M I S· S A- O C U· M P R IDArá muitas, alegrias a sua

Oi l;'as-H oytro ..tí-tulo de real e 'J..o !tm, com eorge at-
, .

• .. ! 'j!_-':-: muito conhecidO' diDS' pa,J' te, a Presidência do Avaí , '�inehada"� (pois\ tem ,Jf;udO€xpl'essão - Pàh"'Air!el'ica- rIS,
.

I' t � 2 t t F C Dr CarIo Loureiro Milranda Ramos", die:.putado' Rio, -que n.os tem. visitado
·

........ai agradar aos mais exi-
:no de Judó.

.. O lutador brasileiro Ra- IS a,,; marcou en os. .., O· S -
_..

O t
.

wakamI' fO'I' a grand·e, sen- Muita coisa se fez eontr:l ' da Luz, que naquele pôsto, entre os "Quatro Grandes", ültimamente. gente dos e�dores.
cer ame que foi. ,encer-

n 1
-

O' e ela nãO' com uma d.inamicidade
.

no' logo secundado, pelo Initi-, Com um treinamento mais. E na alegria'. ,da torcida'
rado domingo. último . e�n saçãD do certame. Realizou a· ossa se eça '

.

. �

, .

-

- D
.

t'I'U d') ta'vel c ntn'bul'u' mIll'to pa um, O'cu'pa.ndo a"'ora a lide- intensivo, O Ávai irá ''pr avaiana,_.-...;.;':..l,.'-,�..........ti..f..ção
.

iS- 'D
.

uma lllta sens_ácional com 0. s,e VIU campeao. ,eSlS' o
_

' ,
-

'" -, .�'G DA ......
· ao ,.c aulo, apresentava a. _

• A
., ,

• '."
,

G t e nãO' poderia ra 'que o tradieionaI Clube ra/n<ja invicta dO' Campeol" CR.beça",. quer �,e3.a. no, am-� -do ,.Dr...••--. ,.CI.ar.l0.s;.... ,...�,.·u,..ft1.c..''ro da
representaÇ:ãó dos EstadQS gjgantesco americanO' eDl'- campeona o,

(
"

.

.. ,'�
, ..

-

..
_

tI'd
.

ge HarrI's, nO' combate final1, ser Dutra a sua atít,ude." � se recuperasse técni(!�en- natO' da Cidade. Possue sem blto regIonal, aSSIm como L�z/qllé.'�q'�v_el e o
. nI os como, frailc'Ü,favo-· ' . .,

·

't 1'\.1>10' tI'tu1O" de ·absoluto ... '. Pôrto. Alegre foi o local te imopondo�se '1lO'vament.e a
.

favor nenhum. o me}hl)r no estadual.
< impossivell·�-ínésm.o, . pal'a

rIO. Entretanto, o, BrasH l'� .
"

_

'
-

"

uma, luta sensacional com ó da última' apr�sel1taçao. da confiança de sua. tor.clda. plantél d� cidade, pratican- 'Sob a batuta segura do cumprir com, êxitO' s·u,a. 4l.fí� \

apresenta.ndo uma ,equipe _

' , t
.

ali 'f

di'G 1 d f t boI pelos Realmente O' Aval esta co do um futebol bO'nitO', com seu rem or, prO' esso.r e cH missã!).
excelentenien� preparada gigantesco americano em'- I

se eçao e u ,e . . ., ,
-

] H 's nO' combate fi- t'·XIlI JOgDS Uno iv,ersitáriô-3 lecionando titulos êste a)1O. "a bola nO' chãO''' que farÍa EducaçãO' Fís,ica, o quadrO' '

o Pl"Ofllssor Hikar Rutachi, ge arrI, .
.

, ., '.
- -

M F A'

1 t B '1' d -o foAs<'e- comecando pelo ''Torneio inveJ'a a muito' quad.t'..J do azzurra ainda proporciOlia- . . •

nal, Pelo título'de abso u o. raSI elros, on e na , .J
•

'"

pelo J)xofessor Hikar Rura- ,

-----------�--------�--

Sabadl e· Domingo na .aouI46'0 40 Di,..4100
CamPlonatos Estaduais de Basket e Voley

c

"yeois:lLira,. e, Ç"gial jelenderãl
?'
.....,--�""""......,

...,.a.
'

.,.., . 'Z,ç-;;>;; ::t:.:
'"

, .
,"

.

.' '

.,", ":"
"

Impossivel a- Vinda

labips estava�, inchadi?s e

varios eortes-emb(}ra feç)la
d�s pelos ratadores

.

eram

nitidamente visiveis�. em
volta de seus olholl .

�'Aprendj muito esta �oi
te durante a luta. Eu de-

, ..

veria ter,�J sido agres�ivo.
Creio que,' da proxima, vez,
ven'cerei Patterson";

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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INSTITUTO DE CULTURA HISPA'NICA'DE
I

SANTA· CATARINA'
Bolsas de' Edudo� c�ncedidas a

(atarine�ses

J V�" (E �.. O",:;;,(U PR
"

;}. �1ila: a -�m!n'Blem IO�" nnDr!l�O [flan
�.
-_.

. . �." "

� ._
. ---'--_

.._'----.....-....::..;,.._..:...._------
.,

"nSissss#nSiiShnU"hS'tSiiUAh$>"SiSS$*S;SS'S$b$S*SS'aii'i,SS:I ( .'A U· Há lo'

. "� '�,"
. .",' '�:;','�<"'" ,.'.. : '.... , ,,' .' oml e, nlvers r,'

1lài(llat�;�'d&'� ,.asso ,e �e

,

Dando cumprimento ao que prometera, o sr, Juscell

no Kubitschek, no dia de ontem assinou Mensagem .que

deverá 'ser envíada ao Congresso, criando a Usina Side,

rúrgíca de Sant,a catarina:,
.

O acontecimento revestiu-se' de -grande �mpo�tânci�,
.endo comparecido ao ato o Gen_eral Pinto da VeIga,. ��
reter do Plano Naeíonal do Carvão e, que, na oportunída
le proferiu eloquente oração, louvando a atitude to�ada I

relo sr. Presidente Juscelino e dizendo do quanto vira b�
\eficlar o 'nosso Estado, a Implantação de uo; parque SI

lerúrgico, com o ap,roveitarilanto de nossa> imensas =:
,ervas carboníferas na zona sul.

.
. �

No ato falou ainda o Deputado Federal �oa<i.Ulm R«.-

,lOS. eminente representante de Santa$c;ta;�naQ

« � � "
•

... -",: :. ._
-

,
-

:: - A

Segundo a��promessàs, de irineu' Bornhausen
em 19�0; Santa Catarína teria no seu govêr-
J;l9, cinco ceri.trais elétricas, com a capácidade
geradorade 163.770 Xw.

Estes 163.770 Kw pod�riam ter :"gerado mi
lhões de Kwh;'

.

"PRQ CANDIDA!URA CElSO RAMOS'� I
,

UNIVERSITáRIOS Oi\.TARINENSES
, I

A elite a que pertencemos não pode ficar alheia aos

problomas-políttcos de Santa' Oatarína. por que afetam 'di- ,

retamente os altos' ínterêsses da esclarecida classe que
forja nos bancos uníversttâríos os futuros dirigentes e li-
1imos representantes do povo.

'..., _'.� , " ". relas razões acima expos-
.

tas, é ,que, a classe universi
tária,

.

sente-se no dever in
declinável de unir-se e to
mar posição firme e deríní
da dentro dos ideais que nor

teíam OS companheiros do
GLORIOSO PAR'I'IDO SO
CIAL DEMOCRATICO, que
tem' por bandeira um acêrvo
de lutas em prol do progres-

_ so e bem estar de nossa gen
te, como, atestam as reali
zações . dos catarínenses, da
mais alta envergadura que
militaram e militam dentro
do panorâma político na

cional.
. CELSO RAMOS', persona

.lidade de caráter firme e Ui,
bado, forjado 'na tempêra
pujante de legitimo líder na-

, tural do progresso econômi
co catarínense, lidera as ini
ciativas do nosso desenvol
vimento, quer no setor pú-

.
blico óu privado. Em suas

multiplas atividades, onde empresta a sua colaboracão
efícíente, corno líder político, líder das classes produtoras
e líder .eonsagrado 'no campo do serviço' socíal, tem de
monstrado de' sobejo ao público, a sua incansável capa
cidade de trabalho e -organísecão, em pról do nosso- Es

tado, como bem atestam .os seguintes setores SQb sua orien ..

..t!lç,ão:
.

, a} -POLíTICO. NA PRESIDÊNCIA DO' PARTIDO SO_

CIAL DEMOCRáTICO.
t)): INDVSTRlAL CONOEITUADO E PROEMINENTE:'

PRES'U}llliTE Dit FEDERACAO DAS INDpSTRIAS;' PRE
sIDENTE DO' CONSELHO REGIONAL DO SEST E SENAl:

DIRETO� ,REGIONAL DO, SESI E SENAI: MEMBRO DO,
C;ONSELUO'LlE REPRESENTANTES DA C0NFEDERA<;:AO
'NAerON4L ,DA INDÚSTRIA. ,(CNn; MEMBRO DO GON-

:SEÍ.,IJO :PE. .4DMINISTRACAO ,DA REVISTAI "DESEN
.VOLVI�ENTC: ,E. CONJ,PN'FURA DA CNU; P�ESIDENTE
PC): sr�rnICj\. '1;'0' PA INDUSTRIA DE J1!XTRAÇA0 DE l'4A ..

DEIRAe,NO ',ESTap'Q, D� SANTA CATÃRINA. ' '

" �

, :" .. ,C);,;,�g ..:ç�M!PO,PO S,E�VICO SOCIAL. 'I'E"-1: EXERCI,
DO INFLU�NQIA. NO MEI0' INDUSTRIAL,_ PARA o .EN '.

i"1RANDEQlYlENTê) DA NQ�SA ECONOMIA; 'pARA O AU-
. '." ,<.. •

����$��;:���:��:;:i!! BellrjdO:pr;'mo,r. '(� "

;�.�;;
6����I?g, b�O:i:���ll-t:r;�ICANDO ,O VERD�DEIRO '.e. :-:.;_' <':.�.'�.,�_,:.}.,:í/C.. ,'iO'�;: :A\N"T-<�.' _'I��t.n.:",'.'.0:"�,:"l'A"V"A'�,'� ,.'.:. ;.',,' '�,'

", Lançáda a, éand�dàtura: 4e CE�SO RAM03 ao Senado .

.. 1:\ 'tl-\ . .

J U\J J
_

.

,

'

Federi,t neIo voto unâ��me .de aclamação da Convenção :BÉ�G:RADd, 26 rtr. PJ _;/;�ção·'aI'Í.líi-iUgosl�via""ó dit:,
Regit:in�l :8'0 P�D. e POl'} também aclamaçãb unânime (ia 'O :pr.ilnelro· 'míntstro Pinll.: rio disse qut a pm�ai?'�:��
ConYchd'i.p R,egional do JilRP',-Jnão poderiam os uníversí- marqu�s,,'�r.'�. ,C. 'JJ�J;).Sen .<:h�n.e,1!�· �S�fL_i- d�s�rlbUm�?
tartes' cstartnenses' deixar d� congresrar-se em tõrno dêste - ..... "<-;>,.,,, �()1� .�;' ést!i.,ca't?ltal!' �l1ma publ,lcaça�,oficf�l ctt�-,
:nome iltís:tre de NOSSA TERiM.-certos de Que, assim.fa- pa�� cc:mier�nclar CO� Ó prej ID1'I'da "Dn�zba"", ?;�a,(V:��a
7.prfdo. éf'tão servindo 'os altos, interêsses de· SANTA CATA, �.áenie':'q'itô: O chefe df3 .gof "amizade Smo-Sovlet�o::�u0

. RINA. .

....
'

e'
'. ", vêrnõ'"de �op'erihague

.', pe;:� esta e},V'ád�;'� de ,Ji'tiiq�.t:l$'''' 3-

E derit,ro dêsse espírito ,vimos com o presente mani· manp�prá- cinr,o di<ts arnlÍ. A,. Iurtoslávia ,e, .àO ... marechal
festo rnnclamar os estudantes de nossa FACULDADE D!'l propÓsito, a agênda iugos- ·Tito., _ . < ••,

DIR'I<�TTO, a cerrarem fileir�!' em torno de CELSO RAMOS. lq.ya Taniug divulga uma Após, uma. advertencla Cll-

,Convidamos O� univpr,"'it�"iõ8 n"l.r<t· a r'euniiio de ins- declaração do sr. Ransen, 9 reit,a do Ministério, dO �x�
t.aI3,cão cio COMrTÊ. ,PNIVERSITÁRIO "PRÕ CANDIDA- qual disse que apesar de al- terior' .iugoslavo, segundQ
TURA CRLSO RAMOS", hoi�. n<t' �d" ·do PAR'l'IDO SO � .rumas diuerO'ências os dois "�rba", o encarregado de

'cTAL DEMOCRÁTICO, à. PRAÇA PEREIRA OLIVEIRA, pãíses estão "plenamente de, liI'evóciOs'da Chm;a, ChúCh���
nO ,12, às 20 hs..

..

acôrdo em 'que tôd'l.s as dis- Lech, respondeu que éontl-
Ass: Carlos Angelo ,Fedrigo " putas internacionais podem miaria a' distribuir a revis-

,

Valdomiro Rf-Irtori Np"''',.,lini ., d�vem "olucionar-se de 'a a filp. de "combater o l'C'

, Amélio Sartori, Nercolini forma pacífica, 'isionismo iugoslavo". ,
.

, 'Genésio 'Noili: ,." 'O óre:ão bfidal 'comunista . Dada esta resposta, a· lu'
, Helvidio Vellcizo' Filho . ,. "Borga", acusou ontem a .-.:oslavia dirigiu protesto J..

Expedito Juarez Villa Verde embaixada da China comu·, �ecjuim:'
Paulo Baue.r' Filho· ...._ ,( nista. em Belgrado, de in- "Borba" afirmou que ,u
Sinval BeBo'

".
'

tromissão nos assuntos in- .-Iugoslavia, como" todo paIS
, i:t;'uía .das' D�res . Monn Azevedo ternos da Iugo,<;lavia, "soberano, não, poderia pe:::--
Cândido. A GO,ulart

'

Em artigo intitulado "a nitir que um diplomata 35-

_....- ----�-.__.,.__----:--.,------------- �rangeiro viola�se' as leis do

"'flÍS que lhe dá ,hospítalid�,"
de.

.

- ." ",'

O�U A>H DO 1
.,

<, •

. _"';'_ ,':'_:,

em 1950
. ;�

.

�.

em 1958

O INSTITUTO DE CULTURA HISP�NICA DE S�N:
TA CATARINA recebeu de S. Exa. o .Ernb�lXador Dr.,Suner
Ferrer. comunicação de que o Goyerno Espanhol vem de

('''n�edpr duas bolsa." dp estudos a bacharels pela .Faculda:
dade "é'atarinense de Filosof1:a. FÇ)ram dlstmgUldas �elT.l·:
as referidas bolsas as srta"S':'-lVONNE GRRI�'.f0VAL ti

ANNA. 'l'REREZINHA 'SANFOR)? �INS, �ue, �as, uniV�r
sídades de Madrid e Sahunanca .se especlanz'�rao' em ,Lm

gua e Literatura Espanhola e .Fllologla'Romani,ca.

� ,';::

1," Chapecózinho I '7'.370 Kw :

: 'o colifi>lto . <',

Estreito-do R. Uruguai 40.000_Kw
',.' .,', ... ';. ,.� , .'" Canôas

"
.72.400 Kw :

ao.::���X�!>:{\t��+.�::::� Cubatão >.. .r: ',20.000 Kw
'

.• '} - .: :;'c: : Garcia - 2 Usinas 24.900 Kw
'campo? '

,--USINAS HlDRELÉTICAS REAJ_JZADAS

Prometida� I?or .�mh�usen. Potência

163.770 Kw Zéro

,
.

'Zéro
Zéro I'

Zéro'
I

:Zéro'
Zéro

'�

-".

/

i .

<
., '.

,.l.Kw;.instaIado quando.consumfdo.igera rium
'ãno,Jriquezas, no valor de,>:Cr$ °150.000;00.

.
.

.

. .

J
.

-. \

. .

. \'>.' j� '.� •

C E L S O R AMOS Em 8' anos perdeu Santa.Catarina
"

24.715.500.000,00 x 8 -197.724.000.000.00
ou aprOXImadamente 200 bilhões de cruzeiros

,�P�â Suplente
.

'

,

Este é o preço das p_romessas não cumpridas.
, '

)ADE MAGALHÃES2quivalenios 20:Ô bifuiies' ��30 a�;�"de ;tivi- � ,

�\ ...
'

}' d" d
" -�. :- "o .,., ...

:� � ':- • �
"

."

'

(tá ,é' o� �f,ltar\h�n��s� :�;na rbase Él,ª;rend,t: do :
, aIio de 1956.

. ,

'.

r

... -,' Umcr. vragém�rapida e, super-confortável
','� ', .

1'20'DIAS PARA O
tESTUDO 0'0' SALA..

,

'. RIO �"MIN:IMQ"
.

- ... ' f' :"�-"'- ...

.. Os. e'studos 'para a revisi\ó' cdo
e:alád.o - mínimo em' todo o lIra

sil d�verão ticar, pronto& e�..

120

dias.,
Quem' determinou isso' 'foi o

presidente Juscc'lino Kubitschek,
-

en,r deSPacho que assinou ol1tem.
AUTORIZOU VERBA

à P.:resid�nt� autol';ZOU; 8e,PO
miss&o '<l� Impôsto Sindical, do

Mi:nistério, do Tra1;lalho, a. con-

cede'r a verba para que' se ,ins

talem, em todo. o Brasil, cO�1i�
sões para. a revisã.o _ do S'alarIO

mínimo., .que_. começarão, im,edia
tamente', a trabalhar.

.

A vérba autorizada foi de: Cr$
2.428 mil. Com elà serãó -custea
das as' despêsas . con; pess�al e

material dos grupos técniCOS
que farão os, ,estud'o,,s e 'cálculoS
pará. a revisão salarial.

Estes valores r-evélam uma só

i,.
E' preciso m,qd�r:. -

�,". ... '.' ,
,', • !q�_.. ;, ......

'

verdade

CONVAIR

C'ifAC,-CRI1ZEIRO. do SIJL
" ,�.:' '�.,':" '.;-.

. �,

��"
.

;,;

'.',

"

,.,

.

h'

RIO

"s. PAULO ....
-

f,

, ·:·CURITIBA
,�

PORTo· ALEGRE

_. -:;

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




