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ATENTADO CONTRA·A RADIO HERVAl D�OESTE CelNelDÉ GOtvl �'PASSAGEM ee CANDIDATO UDEN.fSTA,. POR AQUELA CIDADE!
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··I;·s·-::���do o seguinte telegrama: OBTER GARANTIAS SUA Joaçaba.,
.

, PROPRIEDADE PT DESES- Diante dêsses fatos, a. opo - > ."
"COMUNICO QUE ELE-- PERO TOMANDO, CONTA 'sição para garantir a vertia- lI,j

"
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MENTOS UDN �OCAL Il_'l- N 0-8 SOS ADVERSARIOS deira liberdade que d�,:v:e ·cer.-
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CLUSIVE SENHORES ALBI-I DIANTE IMINENTE DER- car o pleito ver-se-á muito
'

�'"
,

"'C" '. '. ..'
NO SGANZERLA PRESI- ROTA URNAS PT SAUDA� em breve obrigâdá ã'reqiÍe- A' sd . P_ �" t bé J" ,1" J E pA t . AI

.

f deDENTE PARTIDO UNIÃO! �ÕES PESSEDISTAS NEL- rer Força ,Federal. .

. ..

'

.. tn
.

a ufonelll, am em _usce mo e
. ango m, ar o . egre �a_ urma.

DEMOCRATICA NACIONAL. GON PEDRINI VICE PRESI- . Essa sera a extrema medí-

�D
., ;,;:- .'. II. _ .'.. , ,
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I'''' I

E WALTER ZIGHELLI TEN-1DENTE PARTIpO SOCIAL da para !l�abar com ,a�ent�-·, ou·fo.ra·,nhs 'Cafannenses· da Academia do Iomérclo - '-ongresso Nac'o-TARAM ONTEM TR:jl:ZE HO- . DEMOCRATICO' tos e prátíeas contrarias as � .'. .'
"
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RAS INVADIR RADIO HER- I Enquanto por aqui os prerrogativas esta:belecidás � . I' '.; N'
.

I t I di. '1'5
niêrc:o de F'lortanõpolls encon- da Praia, Niio me viram.

VAL D'OESTE PT VIRTUDE �meios. oficiais e ud�nistas I p�là Co�stituição e pelo eg-. na no egro _. ns a ou-se- . Ia -. trum-se !\,!�i em l1?is'são 'cultural. �u porém as vi. Sati�eitas e

acONTECIMENTO SENHOR alardeIam a ampla lIberda-, digo EleItoral. .
.� " '

.'
_

. _, .1 Encorit.re i-as hoje, Passavam felizes'.

'_"'5fi:v-"()·WfS·���--GÔ·DffR�Ó·DÉ�slNf�·-6i:··-�í�""-'·�:"o'·'r-:i-;n;"t··..· -

OSV:ÁLDO MELO

�.! Pl��e���ta2�;��.:s;�u�a�;�;;!;I. d:.
com seu..'soniso .en�eitán.d6 a Rua E vor_hoj� somente.

-,���������������������������������������-�·�I Qua�o qDID esune �R�m Nqroq• O� j�l1alS, no�damenh

M
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[orhal di�i'i�" se enco�t�'a ��� "Folha da l'�r.d.e" abrir�m ,colu-
'

aJOr . ptrOlGcao ao voo
outras telrds" m:smo paI: d:,. nas para nottcíar o acontecuncn-

..

_

•
.

':ançar, a _P!l"lli!: nao C'Q,ncolda. � t? O. j�l'_o�ªma é vasto. �- iní- ·I;XPANDE Sf �'A' REAL NOd·escanço e para .» COlpO, .0 es
CIO sera feIto com solenidade [. -

,

píríbo está 'S�i,111)1;e en}. at''íj,cta�€', devendo fnzer uma c�/Tferência' .... _ .

"semp:� pr�p-to na co�;epça?, dia 15, o professor Gilberto JOl'- ES·TAD·O DE ·SAO AAUlOevangélica. E; eu ten.ho ",a�as.. gç' Gonçalves da Si,ll1a'. .Falará
..

, '. r .

de escrever .eomo diz o gaucho ta b
.

di 16
'

dr L d '1'
.

.-

.

..

.' ". .... f' teí _
m �m, la, ... 0,.1. .au e IJl·Q Sceundo 'i nf'o'rmações colhidas rio é PPFA e suas f're quên etns

I.�fluell'élad� /ela gma ron et

Med�llrods, catedrat ce da Uni- peJa'''' r-eportagem ,.j.unto ao sr. 8ft; de':"5.596," R<'. (FA) 6.6,19,5
rlça.

. . .'
versrc a e. 'do Rio' G. do Sul. Estã,),. .: f I D ' K� FA). 5 "O" K- F'::'\:)

_ Chegaran.l-'h·o�:e· aqui o pré., ,tod·. E' 0,1 .1 "'jOswaldo 'DIogo, CM e (O epar- v. ( ,"., ""," .�. t r, C'
.

"t .' _ leprese.l"," os os :.;§.:t�,\.lOS (e ,:'). '" .
- . - ,.., I . (FX' 'T ."t. "

,'d nte Ju scelí'm» e o vice João .P 1 Pai 'S C
. tamento de RudlO-Com.umcaç'<lo - 8.1.0 Cc.. ," (� 1" a-se mesmo

SI e
. .' . .' au o al'!lna c • anta n tarf nn I - .. , ..

, .

.

.11" ,

G lart Muito hem recepcuma- . 'd .' ,
'. <ln Real "-f'OI in.augu rnda mais de Imp'OI tante 11lC' iorta para

ou , ...... ". ... segun o anUl1Clfim os matutl110s '
,
_. ,,'.' d ,.'

f' .'
.
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- �, .
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(Ino' E j'á l'umaram para Cax,as. d ho' ° D' t't F I I t unja estaeal') ... de racho �sta roais e ICJente plot_çao ao voa,
EDIÇ-O DE HOJE 8 P'

.
.

C � 200 FLORIANo'TiOL'rS 19 DE S T B
...,...,. '" ,c.
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e Je.-'í IS rI o ecera- anhr -,' 'I . ["EA·l
.

,

" ,A ' .': ag\l1as -

. r,., - r
" E EM RO DE 1958 As 1030 o '.·,viscount'· descJa- no b t'.',.t •

- vêz-:em FRlllNCA (S, Pa1Jlo), na ('Qncl"etJzada pc fi" "'.� a
. ",' .

. " ,.
.

.. em es .::l1a pIesen e,'

I"'"
.,' - , h' -d

. - -,., ..
'

I,
- _e.;..- ..w.;;.-..- _ - .---. - ' ._.-••••__-" "._;..__ A:eroporto "S!_algado' FIlho" '10,

_ Catarinense-s,
.

estud:lI1t'ês, vfi.sta
.. rcge.' (le . prot�a.o ao 'voo compan la . e 'l!..vlaçao. c.omelCl:l

I I·
'go a seguir �p.Ó.

s as h.omc'nagens 'OtltoI�a d
.

� A '1
.'

d C

.'.la.
eínpl'ês.u. Se,i: p.r.·e'l'lxo co.

mo que cofita ,CO)l1 a

nlfi1.ar C.U.'
dela

·'I·.I'g',·.u,oS...
··

a'los re\ce·ul_e·s.- tl'l:oftl�o.lare·s··:' pass�vam 6s ilus-
U ,n os "a ca,l el11Ja o o,� iIld",e�tivo' ,de �h·�I1Ja(ta......_p'ro\!)s5" ,le esbçee-s icádio

.

do Jlcnís'-é" "

.

.

�

tres �iajanté 'para um "Dou!i:las' '�c----.' ",... .

-.' ..
-

"

., '., '. .'-.

��as:'F;:;:,' ��:n��i lev:sl��a re�:=' "S\sr·sSe);;;%p'%e$SS7$nS�Sa·$:'�a''�r���'��I�r·�es�<U'auS,l·i·D�<�rs#.'�:X�I .', j.>' � be.ndo nesta.�hora. homen!tgens '
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Um pouco de jeep. um pnuco aR���:�r;>�:!R�;>:o�:��� Magalhães ties-
�

.��:lac,o;i�du;â1;lÍ;m ::�e eSat���lo:�� '�,.' �
-

',,' ..... : 'c"; ". ,. .

'. ' �,�..
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•• '••
ceram a serra do Rio do Rastro.

-.

I itali.ana é 'irul1foH, 'Em Caxias
,

" RENATO BAp,gOSA . O deínonio, fez sujeira' feia nó. 'gallIlhei-.
_

Com isso engalanou'::'se a oposição: "Viram? A estrada existe! Irineu fez a es- o presi.pelit�; Jllscelino ial'á �m, , �
, '._'

. ,_/ ro ... Arranjou "uma receitâ· de eQckta-il!
traCla! :J!:' O maior!"

.

;rscu.rso, Há esperado como· o Narra o opulento' fabulário da velha onde .�� um litro de UDN a 'g�Ilte piílga
X X· ,

.

"Di�cUT.&Q '4� Caxias")' qUUldQ
I

índia -que ...viviam-em determinada' c.ldll'<, uma' gôtaA'de .PRP. �oube ao meu! .�r-i-
X .. ,abordal':� importantes problemas de quatro hrâmanes muito' amigos. Tres do, Walmor ser a ··got.a.· Carne para. ca-

Em 1930, vinte anos antes do gesastrado e de�astroso govêrno Bornhausen,

�
entre l os qu":hs, 'o qu,� se refere deles possuiam imensa. erudição. Mas 'O nhâ9, na linguagem d.e quart�J, Tr�ux9-

. o saudoso conterrâneo HUgO. Moellmann, co.m. SU.!1. barata,
desceu

.t.ambém
a

.ser-
. ii '1!o.Jjtica <le: imigraçao. ,

. quãrto' era· apen.as sensato:' No meio·'

d.e rapl-Ihe, a�ond.ieio.nada em c:elofone; a

ra do Rio do Rastro, pela "estrada" que ali exist�a e que, no seu traçado, é a mes-
- ENTRA A. POLITICA. Al.,. o

uma floresta encontraram os ossos. de candidatqra perrepista rdissidente. E-. essa
'ma��ae1'rí1fu���l'roil:'-'rr1tl.WiilelÍte'ooo-val'ias d�na,.s �e;.mUhQ�ll._ de 1ssu.nto mawinado não .dá 11l�JtO :Um leã.o. Dis�e o primeiro: _ E� sei reu- ,:alegria' tôds: á: -�iista�cia �e ,uma quin-
cruzeIros. --.....1 ,1i1?tly'Q J?.�'�� p jo��.ah�t� -nir um esqueleto. O segundo,.acrescem,;· .zena ,do pleito; Walmor"st: exon�.�ou, c�:

X X � ,p.ossa cXI?�n\:ltr,.se. ,Jlíl�l',�S tou: '-,- Eu conseguirei dar.�lhe pele, ca.r'-, mo"d� h�i,. na chefia, d.a.,Pa,sa M;J.I.i_tar. JaX
.

<

• ti· 't-ranh.as: o. <;:nnpo',
e ma\s )lvre ,e Íle-e�_�ue'; ,.E O .te.rceiro· at:r�matou�

'.
_ ,te�.substltuto, ... ,E.m m.ateria d.e .vot2�,

O milagre não é descer 'a estrada _: facahha realizada na :w anos, O milagre llãO ha" <I_ue, ':�u�líal' 'bl'a�as pai fl Eu possô��lhe, vida. ':
'

: .. �"". ; � .;�" a: desp�i�o:::_�ej.�m.erItqs Inconteste,s,. Il-Q
e, snbí-Ia. _.

.

sua -.s�rdll�I\: . Assim' 'falaram -õs et'uditos.· O qUarto' C'01ilseguirl'l mquel. �em- A
par� c

, . Será
porqúe 'descê-la, de jecp - motorista com as portas abertãs, gqiando "com A�u,. vejo. ils cOIsas c��m 'brâmane; 'norém, era àpen-ªt:�e��.:AA-<:: q�!,!,. da _ljt. eleiçao, "e ° QlIÍI.',:.? Ou-

um olho no »01 outro na taIpa" e prontos a saltar' a qualquer instante; desc�-la a parel�IW,���'lo:-O' .rato do. dia.é J!)iu, �igeiro, em .uma áirvo,r�.};r.l!onqo,�a�..,V�."E ,��I_�a, ad o; pura e,Seca, ,épé em·varios trechos:, descé-la com ó:;; jeeps Obrigados a m�nobrar- patã ,qiâ�te C P�I e�do'� d'isc��so de' JfÍiÍgó' erudIto!, ressuscitaram o le-e;o'.' �9 ·-se· iliA"', ,-pal!,sp.d�I.I.l,!a�rn. l'ecis!l: �e ser' It\Qito
para trás em varias curvas fechadas; descHa assim, .,é. valer':"se mais. do filtado - �a:d,��rl'Ulll;t e o!1<:ntaçiió pàrd na�em. de ta�anha. sabetioria,;-'9"�rei 'dos:""b�ín; meâld0� ;P?rq�e sElmpr.e. s�;<-apr�'I(.�f

� . �'todos os Santos' ajudam para baixox"do qxue da'estrada própriâme�te dita!, (!:il'ia' a·;;','Ií'1!r.l'l. /q,l,le atê' agõra ammals sacudlU a Juba� L�,:an�ou-se: E ,tlim as It-desl)e�� despr-ezados;b� adesistas)
i:. "

é. um vej;'dt\"�!!irÓl'3 ,"sac'Ü dê. ga·. matou os, tres homens de ClenCIa. O se.n- E, alem do m�u�'A--'\.e .q�e pena eu· sin:� X ,
. c

... , ..
'

<

�- l' t'�é 4'lI-ao�;'lwillnl':é se atl'ilm)\:.mi sato, .

O h?me.nm-c().!Dun, ller!l1anecel:! to! --., �.yv�l�� ,�apaz tao hom, ,vIU.

� Os govêrnos.....�teriores ao de 1�51, d�oi� de reitef_aqOs;�st1.ldpá, �õ�c:w.jraf1:. ,l�f.�� qU� "e--,�o�ndeJ'n,:. '.;_�. trep.:"do na arvo:e. Q\l.ando o.Ie�o. pres- morrer._.Se!;a lporto :.. bre �., m

�
que: a ligação.'do Su� qom a Serra nao s,ena ':Iave�p�lo ri<;l. �V ���'o� . ., :'"c -, ':;�:I ,:,,0 "Drar&'}�' NotíC\í(S" .�s- ho� ,sentmdc)C�ml:t.l�oa, �. c.om O�'l�stm�o ..

d� ,ma,. de flçha de 'lns
. Jls:;tidar, "

A estr.ada - dizemos ESTRADA � por alI sena Ine;xe,q!ll�J.:V.��Q o;Sr. �l�e\.!,� ".®: (13;,,9�5l).F.dlz }ó' �eO',uí� lf '.' peI'pj:!tuaçtLo",da�: es�eclet" !.!m_:qesoo:�:,�' . :�m ..Pl!na';tU,�. b!U!.Q<,M,;�fa,.
_ Bornhau�en' e q'uis prpvat qu� seus antecessor,es eram mcowperen, - "f. "

"... ." ,'. • .;p "',.' "'. ,.
T
..' ., _.... '..

"'4 '<:te..�., ���a

\'�-'
"', .- .... ,. �t.l."

..

';:". ·�X...,;.\.. ·f';,; ..... ;.. .. tes-Ê·'ai..G.
"

' :.. maiõr..!:, fal'ia.:a _ES'l'RAI;>A. !l{p.J;;r �nsum}}l mRe1Qe�:;: "'I} c,JJ1, -I'':�L ., �om �U... -"80���,,·,, '" . ..,.

. 'Ugacão dà S�rta 'COl1'l'Ó Sul i5 ...'t'mesroa geJ";19�r �Rêe :
.

_ "'" +-O....:��. C!�\.�o/ Cim�" QO!ll:. v�c?rs? ;dõ,·Dr.Veloso
.••

,

"1
.

d-e ,U.".Tg:o- ,·.-.t'oellín·,.:;;....11.'
- �"'"":-;i!"""'-':.. , ".- ,1" ,-' , .....�..

- "w" �. �

,

�. "" '.' '. .

1);" .' '.
.

.

.

_

""'" "'-v� <lin " - . �" 'chi� O ·Scl'.· J'OalO Goa aT�,' q VU1-;,.
, ' - , X X .

. ...� :já;'� ..jt\nto 1'con{ 'ó"fJre!;jde-nte, Éü conjer�:'peib CeI. Wàlrnôr Borges ,..,> Eu, porem, lhe_ com�§!nd<!: a e�te!l-
._

-

� X 'i'
'. '-"

.

-
,'.,

.�
.

.Juscelino, d��\i'l,á'
. f{\ZC1' '!�lpor; essa ·_�il_llpafia qu!_! .:êle _soube: irra,_di�H�; ,:pe�. ,s,ã� ·do. dra.m__a ín�imo:,.�Watmor� nao

_

é

potq'ue estrâda � ESTRADA_ ali ?ãd' eXIste. ,por: e�a.-não sobe um SÓ· éatniniltj,ó .. -tall.te .proll�;I!lmentQ 'I!oll.lllco" la 'discre-ção, - digÍliaad� e pqJil 'seIj�ó, en'�� crlanç�. Sabe de. an�ema,o . que o resulta-

carregado! Não desce! Porque nao da! Porque. e mUCldlO! zt�· imvr,e';nsa- g:au�ha. a l'e!;peJt·o d�, tre"'-seuS:.antigo� professor,es da'-cF.�cwda-. do eleItoral.lhe sera tremendo fracasso.
"

'

X X '

'1
atual conju.ntul'i polítijla. -Fcnt�g de-' de-DÍreitQ, ':Àumentáram a estima�' e o Mas êle foi sempre muito dedieado .ao

�. , X �r ligadlís a!}' PTl3 infill:mam .que i:q)r�ó' ,:pe1ç, j'�veni militar � b�c.harel, �o nos�o 'inesquecível Jorge., Poucos amigos
�" '_ Se foi essa a ligação que. ti sr. Bornha\lsen prometeu, ;. que 'esfregue � mãos Jango opol'á _ formal l'.epúdio a lhe pl;esen�iar .« lealdaãe. com 9,ue', s�rvlu � do desa�o ....tunad.� e gra�d� Governador
"" à parede, Porque 'se essa é a ES'l'RAD4_.. para interHg�r du�s zo.nas, pata of�rece�'- .

,

.

qualquer .noôrdo ou .apoia não ao inesquec�vel Governador Jorge' Bacer� -lhe se�t�r:tl!l a qlorte -tr�rpc::a que o ze�

� lhes transporte a:os produtos par:; fo�e)1tar-.lhes o Int�rcamblo comercial,·' para. desejado ÇOI1} os comun stns. d'e- da na' che"!ía da Casa. Militar;' :tiquei, loso mIlItar:. Nas lame1iltav1eIs lJ;lcompr�-
.. servi-las economIcamente, a reahzaçao bornhaus��na e ZERO! j clarando-o '�nconciliável com a po� isso. muito preocupado, áQ yer, '�m ,ensõe�; entre o· Goverhador desapareaido
� X X. • filosofia" trabalhista ins})irada, meu r..egresso, seu nOlJIe -lanç�do ·'·á_':de- e o seu �Partido, Wàlmôr BQrges se mano.
�" X � na doutrina socia1 �1·ist:i'·. -\' 'putaç�o federa;:l. na chaPa �9a:!J:DN! 'em t�ve s�mpre �o lado do p�imeiro. Na SU9,

:i Serviu, ao que parece, a:\}enas para a demagogia de�esperada ele propaganda
.

� I 'Outr.a ála do mesmo pal'l;ido, uma dissidência do PRP. Informilim-me sIncerIdadp, ele pensa, a esta altura dos

� do candidato udenista - dIa a dia em minguante.,'
.. ii não 'se conforl�la e prdél'e UlH� elementôs' aP. Il).arcadas res�Qnsabi1idades acontecime�tos, -estar, a�n.d�, servindo a

'Mas os milhões e milhõeB que consumiu, não na justificam. Ela é ·provada- I" entendimento com Pt'estes, que paitidárias, no mundo integralista de Jorge. E .1'l�0. mede ,saCrI�l��OS, no enga-
"" mente a'mais viva demorrstraçã,o de' incompetênc!:l administrativa do govêrno de '. � f�:����Ufr nesta CapitaJ, assun-

I. 'Santa Ca�arjna, que essa r�volta <!e an: n?S0 raciOClmo. S�ra, poh�Icam�n�e,A tru�
:. 19.51.

. .

I
jos do meu velho amigo C�rlo� ·Bessa e cIdado. Carl?s Bessa e ma}s, dOIS b�ama"Oi X X

. 1·>1.\ propagan{],a polít'ca cs�á como chqrra'Sco de gaúchO 'pobre; _ nes. irttegralIsta, -- o Lulu Medeiros e
- .: X,' acesa e os jornais das varias ffi-

muita' farinha e carne escassa. ',' Segun- o Antoninho Prudêncio --,- ressuscitar"I
E tanto e'. a'ssI'm, que o pnge'nhe.iro que deu o palpite' d,e realizá-la, foi sum,.. '8;'" 'o; míliàs pártid�'ias se animml1 em .

t
- b' l' d f t 'd' .

t brA anes verdes nas urnas de 3:" � ataques e' défê'las, alguns, até do me gáran em a a Isa aI!... on es
.

e m- os res i,?l A ': • ,,_
I I'I'amente demitl_'do, em vez de gloriosamente con�ngrado! .:' .' '. .... � , for'maça-o pOII'tI'ca e nao conto com de outubro Walmor porque voce nao
.. ' com bastante azedume. . '. j , -, :. • '.' '. A' ,

.. .E tanto 'assim, que o Governador Jorge Lacerªa,..depdis de receber um relato· ._ dados exatos para desacreditar -', os no- pr.ocede'!l 'como. o quarto ,bramane da fa-
"'

�
O chimarrãu está fervc·ndo na '

d
' ')": rio sôbre o tremendo erro bornhauseano, mandou abandQnâr a.� obras .e.a�qIlciar __, I mes inconformados que "GAZETA'';' des-' bula, - o sensato -, trepàn o na arvore.

li que haviam "descpberto" outro meio de .galga� a serra, nas prQ:ximidades; do �10 _ .

cuia '.' .

. ta capital, -vem publlçando;.pertettceW,:t O nos�9 Jorge, muito hábil, já o teria

�. do Rastro .
.

.

•

. '

uma-lista' dt" cenLelemeritos. dos· quàis' ,1'10- feito·, ,na certa, E, a 4 de outUbro, quando

�.
,

. X X . ..,. . , _ venta por r-;nto' não' 'são, ii1t�g.raIista: c - o l�ão
A

rediy,ivo se eDl;!>renhasse pela fIo·

:: . Mudando de polo: noti�illS de La�!a inform�,m que aIg1:lmas,as.sinatura�· no �.
'�()B-I-.�.t,��

..

l·{-)··r-�(�)._.(l
..

I-· ����tãe�s:\����!g::b��dí:Pi���bl\�fJ�� f:S!d;::à�:r:r��t�Ü�:���r�oir��mqS�\le-

�".
martifesto dissidente do sr. Carlos B.esSa têm ,explicação' afetiva e pessoâL Acudi- �1 ..

"
c,

pOJ;" etapas. ;) ", �
'. " gúardarei.·para s�mpre n� saudade e �a

raro a um rêlO de velho amigo, 'pôs� em�pertur!ls,.e�tr�·a cr�;z; e a espada. '\1�"'" .'
' •• ,. •

,,_.�� .�;- .':" .�' lembranca inflarla o peito, p�ra exph-

�
.

X
.' � !;�

..

� 'Amigo dá o�ça" d:- i· . fo�m%�,me�r: ::C4��;�Ç��'�az�rí�M:a:: car:� ;O�êS compreendem. Qua�do pet'-
� ,

/'E há, no caso, ainda uni empréstimo no Montepio .--: Gom para.quedismo na

j1tL
" - .':Êle vivia tranquilo, sem problemas, na. cebi as coisas pretas,. �omei energicas pro-

": fila - obtido por interposto funcionário - aliás sem direito à operação, porque 'rig'indo .um F,NM: de .20 to- ,- Casa Milit.ar. Servia a Heldberto com !l vidências. Determinei que �!ise incêmodo
""

_ já proprietário na Laguna. .: nell,idas de carga, fora as
m.esma. lapidar dignidad�J com que ser- animalsinhp fôsse tratar da .vlda1em ou·

:: 'X X .

t'PrÓPriaS, paroui o_monstro. t vira," a Jorge. Eu ficava I1IlUito contente tra parte. ' Êle, feH?,mente; ;�senti:u
I

a de-

::
-'

.'
X

_
� "", quase nos caleanhar�s,,,do, .ae ver. antigo -aluno que, desacreditando .. cisão de meu-olhar, lançado do alto da

"I Alguns dissidentes assi:':laram O' manifesto porque sabiam dis:;;o.: SQlidarieda-

�
- . .i-na vida atormentada do bácharel em

.

árvore, e me obedéeeu, para o seu propria
"I de humana, e não política;,.. outros assinaram porqqe não sabiam disso! ,. chefe da propaganda �o�- ,- . Direito, continuou na tropa, galgava pos- bem... .

. .

,

. , :: . . .

X X
. nhauseana... e indagou: .

"tos, mereciciamlinte. No tempo· do nosso Walmôr, meu 'quer�!io e velho e,migi)
. � X .� ,=..

'

- Que�r ganhar 50 con-
_ Jorge, '_._ e Jorge protegeu sempre aos Walmôr B')tg�s, ouça; 9,Õ seu· antigo 'Pro-

� Quando o sr, Bornhausen assumiu o govêrno o quadro de funcionários publ-F �
tos p�ra levar � Fenemê t· "êompanheiros do seu PRP' --, Walmôr, fessor: _::: você foi' mau' estrategjsta. To·

": éos era compos�Q. de 8.,000 servidores.. .'

i
carregad? até São Jo�quim? .� dentro do Regulamento, fez carrelr,a rá- mou bonde errad(L �. Co� gostariá que.

o;, O novo goyernador prometeu reduzF'lo, para pagar melhor e exigir mais do
.. _ Topo! E' pra já! t

pida. Eu me sentia feliz ao vê-lo, no
..
PO Herib.erbõ o reconduzisse �;'chefíai-4a. ca .

"II "pessoal de casa". .,'. "I! 4, com êsses bonitos enfeites doirados de
.

sa Militar; para c-ontinuat-' � agmirat: V�-
�

.' E como "Irineu promete e realiza", ·ao .deixar o govêrno, em .1956, ,o-número •
I
,- Mas ... é pela. estra-" -Oficial' de .Casa Militar. Eis sinão quando cê, coberto de alamares: deslisando D9-

����;;:!�:!����.�.!:.��..��..!�..:.::����:���:.!.�.��-.�..�!��:�._!..�!!t....�;..�...�.....".-�..!'..........! t�)a..:cc�!:.�;'!:��:: C>4 i f;.2sW;t::lt�.f:rI2$:::��f;�;u:r:�;:�Si!;�st,;i:s�u"ssssshS;eSSA

· DIRETOR:- RUBENS DE ARRUDA RAMOS -' GERENTE: DOMINGOS F. DE AQUINO

-

.
i Tôdas as vêzes <Iue viajamos para o sul dI) Estado, Ild f

.
.

JUVENAL
..

, _,'
,

cenciado �or exâme prestado na. antiga Diretoria de
• ao !laSSarmos pelo centro da cidade de Palhoça, cuja e onso ". Iligiene do Estado,' graças à reconhecida Inteligência
: rua principal enj:ontra-se- hoje calçada 'a pàr!llelepi- :;-, de que era previ_legiado, - benefícios' das ciências de

.' pcdos e que ostelltil á frente da Igreja matriz, bela,. 'V'ULTOr I! FATOS DA HI'S'TO'rlIA 'C.ATA'·R·IN[NSE' lI�lócrates e Galeno. .....
.

: prat:a ajardinada, c�nt€mj)lamo.s emocionados. a C'asa : '. J: �. .'
, �, .

: .�., ....
'. 'I;i' , O major José .Rodrlgues Lopes erq aD' t.empo, o.

• que, f(li santuário do lar abenç(lado de' um dus- maio- "médico" do 1ugat. principalmente da gente pobre,

I, ;:I:::�:;:��::er::=:lo:or:�::�:::: H:��:;:�o���� R.� '�'rVRCUD@ÕIJJjlQ.·· .··nOJ�ÀIt.'.',111.0 E,M r·ltt8n�·I. ;:t:;��;as���:::::::E�:te::�:::::�::::����:::::
cencio Campinas, catarinense. de 8p1'eciada: ilust�a�ão, U.O n. UIIO,UllnO U DllOlltU R U B Ilra hOlt_lem instruido e -de grande. comovedora dedJ.ca-
disséra certa vêz: "Há fisionomias tão comunicativas _..,"

,

�ão pelo bem dos seus '-semelhantes. '

e simpáticas que os tra«:os nunca se apagam de, nossa Palh�a, como a yi9inha I'idade, de: São José, não ti-
'mJl!nte, e; a sua lembrança. nunca se rt'asta .das frontei- no ,proporcionamento do bem aos seus se_melhantes, part!cu�ar, foi �omeadQ .para, regê-la, e· onze 'anos mais nha facultativo residente.' Sõm-ente a Capital e ou.!ras
ras de nossa amlzade. AssIm" a I\es�e varão admiráv�l _, p.orisso merecedo.r de apreço, respeitosa estima e rec()- tarde, cr�ada a� segun&: 'escola pública, d.estinada ao grandes cidádes do Estado,' gosavam desse benefíciõ._..1"_'"

. que nos "a,,:tuamos a ver e conviver na sua honrosa"e nhedmellto de todos. '.

"

sexo feniinhio acedada-menti!, foi npmeada para diri- Os doentes de Palhoça; teriam: de veucer grllndes difi�
,dignif;cante estima e ··UjHeço". ,

O' p�-ofe8sor José Rqdrigues, Lopes e sua ,digna Co v.ir- gí-Ia', sua': dilt�á esp:,ôs:( serthora' possuidora de com- cu Idades 'para obter recursos' médi"os de Florianópolis,
A nossa respeitosa' estiiua e 'grande admir.a<:ão pejo tuosa espôsa Dona Clementinll de Sousa loopes,. filha provada ca.paeidade para I) disen,lpenho do espinhoso pois, esta fil;ava distante apenas '14 quilômetros, mas. pa-

di::'no varão, -éuja l�mbrançl1 nos evóea a ,saudade, sem- lle uma das .mais ilustres e conc.eituadas famílias da e dignificante ni.ist�r, Ç.uja proficiente educadora exer- ra vencer o percurso não existiam, cl)mo agora, rá-
pl'e que ·volvell!os um olhar retrospectivo para o-pas�

, antiga i>est�rro, 'for:Ím: os prec,ursores, do. ensino eu!' rêra tão ben�m'ér.ita missão du-rante ''37 anos., aposen- ,'pjdos vdcu'los motori�ados e a_,ligação da ilha ao I'on-

sado de nossa terra harriga ver�e,. ,'iftha dos longes Palhoça, exercendo profi.cientemente o lJI.agistério, pro- tandó-se em 1�1.8. coroada .pelos lauréis dos mais ·tinente por .nleió dc importante ponte n)etálica. J,eva-

I tempos da mocidad·e. Quando em 1916, ensaiamos os porcionando a luz benéfica da instrução às criança's . honrosos e patJ,ióticbs sacri�ícios pela' ·educação 'da
.

va-se de. 4 ·3.' 5 horas ou .mais; de Palhoça a. FlorianÓ!'-"
pri:lleiros passos na senda dá letras, com à publi- .,

,tio lugar. quando a comuna hnportante. de hoje-. era infâllcia..
.

Iis, viàjando de carro de tFação animal até O'''Estreito,
j

I'
-cação do Uno de bolso: "Páginas Singelas", .cóntenl.o <

apenas��ode&to q!larteirão do, muni.çípio. de ·São. José, S«u espôso exerê�u o' magistério durante 27 anos, e .daí -Il Capital"em' lancha a....motor
•. se: ,o ma!, na bahia

apenall 54' páginas, dedicamos satisfatóri� e orgulhosa-' lIoi8, e.pt 1&711. :qllandcí, da criaçãol. pelp goyêrno da Pro- 3 mêzes e, \0 dias, deixanilô-Q para o desempenlto de sul não si! encontl.'asse agitado pejos' ventoS,.daquele qua-

.m,en.te a. Pá.g.ina ini�iaf, ('ào re�jleitá,,�1 .3.Anc�ã().Ma'jor �o.. '. V�.cia, da. �ri�,eira .e.sc.o.
ba

p.U.'blica•.a_�.u,e.I.{· dign.o. C.id.a- outrAa ..R\i��O, tambên.', be.nemérit�: a.� de.: prop.�ci.ar ao� .. drante, e à vela. com de.8elnbarq�e· na pr'jii�. de' Fóra.
'..

se Rodl'!g'ul1:s' Lopes", rI·e.·lll'eCIOSll 1':<{.l,S.te!lCJ.a' enC.llncm_4a dao, .que <la Y!ll_ha c�et.Çtmdo -A;ni�gI8.t�rlO �Jll car4tj!r el)ferm08 :co.!\w hatill.sslmo farmace.u·tlco pratico
...
h-.

"-
'. (Continua. na 2 . .11-0 página)
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A.>qTlGO DUBlO DE FlorIanópolis, Sexta-feira, 19, de S'e�nibro deJ.96j.
. "

2

A

A N I V E� E! Á R lOS

FAZ$M ANOS HO.JE

Sr, Céliº Barreto

Com satisfi'rção registramos na

efe.méride de hoje', o transcurso

de mais um aniversário natalí-

"cas.al F:r:ancisco-Eutália Gouvêa,

_-....__
--

-

---- -

-à rua Padre Roma, 51, comemo

rou ontem seus 15 anos de me

nina-moçn ii .prendadn Márcia,
que- na opo rtu nidade of'cre ccu

às/ amiguinhas c aos parentes e

Cqmpletnmente rcstabelecido, o

D1' . Osmar Cunha digno Prefeí-
� '. ,.

Se-'l:á uma das testemunhas no Dhi. 13 -de Outub�'O'; nos Salões

t
t;o 'da Capital, reassumiu sua im-

'Religioso, do Cronista meu do �opacabnn!l Pãlace' li Socie� �'ortante atividade junto àquela, I ,
'

amigo, Mil'O Morais. da.le ca rl oea aplaudlré, a MISS

I'
C�sa Municipal.

� --XX-- 8LEí....ANTdi: IL��GU', da série r --XX--
Deu-rios o prazer de sua visita

. (.\j srta. h.ézia Mara Machadv, 19;;7-]%8. O figurinish patrício

I'
" VISITA - Antes de regressar

o nosso distinto conte rrâneo
,

_ sr. Capitão Luiz',Fclipe, Lobó Dr. João Lui.z Neves efieiente c
é de uma (;I'and" classe e sim-' José Itonaldo, prossegue em ár�' ã.., Itajai, li 4.a mais bela do Bra-

(Ia Gama D'E'ça "

. , pat ia pe rs •mal izuda.•Já fígu ra' dua .tal·efa, na criaçü.o de seus, ,!til) Miss Santa Catarina e êste
br-ilhante. advogado e alto f'uncio-

=: SI'.' Mahlnn Lonmis Ganzo ná-Yi-o do Instituto -dos Comer-
na minha lista das mais elegan-t- beljssimos e inspirados...modêlos, H·plunista. y;s:itarnm sua Exciu. Q

_' 'teso ' Q distinto jovem Afons9_ Lou.-· ,q:overn.ador do Estado. O senhor
. Fernandes . ciários, como agenta.-ques é na '

SI.'. J01'gC' B'-u. i-bato --XX--·' reir.o, úHimamentp·. cojacíonundo ill,êl'iberto Hulse possuidor de
cidade, de Jnaçaba...; '. /'

S". Clodorn i ro Piznni ,A' d N �
- ADMmO -._:,' �As crônicas intl- gr:Ivatas. fisiol1omia séria, convence

k
�

o . I'. eves, nosso ("on"rade· . '

.

<. r .. 'Ul'e'}I·O Marques Montei- I
,� ,

1
.

I d \
tulmlas, A PA'GINA DO, DIA' -----·XX-- 'lgraela�,i.lissima pnlcstra.

�
"- �"'L (a I mprensn (a capíta o ceste 'I' fI 'r. t I 'h' f I'

A' " que a ".Rádio Diário da Manhíi "'r�rólus no veludo" -r-: L.P.' --XX-'-,
'�'O (a 'os a uesejnmos e IZ perrnanenca,'·

' •• ...

I , t' "t I ii' aprcse.n tn. A ;lutóT·:a;." cabe 1iÍ), .Deé·fu] ,.•.)'C,m.,�ahl·icação nado",l l':n(jÚllJ1t'ó,"a
_

S,<'I;ll"Ull g:l-,{'�"

I
dr. Alvaro R. Lo':bll;�Filho. nes a capi a on e se encontru i ' .. .: ' "

'1', ;;�;,,(in l:"b"".,. Sf�.-hrau
-

h.' dI." gr:1!:Ulc_..e .,..in.�n�':r--jot'nllr13[a nal. na.. etiJ;ju;>t3 "Sinto,.''_' l) FÚ

.

.-\.,It11gls9. Colombo a :'oli3s E!�-
..J...t;,t'

�

in _çOUlpan la e sua ex..ceen-...· I

(l� A ,'.";. t<:'"� :-_. "�A-
_.

"Ih' h R' OSll\frl' Sllvil. Apl'esent:l�ii(; n�( 'l)fíéO pode oU";r extns'arlo a ia- eànda do UnivHso scab" (I., fe-
l :!uj'nr;·'.'Y ...

•

t-S!!-lIn�1 eSJ..I:);:)3 e Ll 1�1 a OS{l- : ,
" ., ,

',!

'I
11" '1

,.

'
. I voz rl'l11e do R;í,(l-\G ('aÜ1l'in.ense m.:i�1i Orquestra dt' Vitor Younlt,

' cer,clOll(l!; - .i\ltitlS Luz. ;,larilJu" ll. In�l enl�( lf.sped�Hio nn ,l'€.··il- '. � ,
i.

�,lc;!1 ia Jt'lIt'ia IJ:t ú:uníli;i F.f[tn('\�('.n j_ .A\l�ta'{!3�·S'�Vt�!:(). Tudo ('OH} o be- noiávC'l (.'OITlpositot', IiH\.e�tl'O � .Beleza. n.o 1 no Univot's'I.)-! I i
•

- ,.

f' N -- ---.��--�(listlll.U (10\.1\'(\,1. �.,J("" !l�s_mo -nnttO nll.1siral, otY'�
!

I.:tni�ina-� ROmanOSi -I �:"�;�:X�;;'=-T;"i� 01"-
•ai, :�PreQU

-

�
__�_,...,-c,. • '-':' be, api'e�ent:ll'á Ráb-a'do dia:!O a

_
....

.

. ��(_
�.

Ô�1J,fJanti-nha).'- 'tüo esp,e!��.5'oil'é'� dn Prim'l�il- d�o�J. �
,

·n�.!;-=:8'IDct&IIhI'·
.

-'o

� , 'ra. Nestt'Vn-oite (te 'g}'n�a e Be·
:

, .' ,'. ,. r
"

. ','
'�A., 'xma. Sm:a.1' lamantina nomanos, conhecida e �S'

' \; ; /{, .',f,;'
'

'. "
.

'
, &:... #'

timadlssimá•.por toda !l Florianópolis com à ':Siniplicida:- !'CZ1l1t '1).c;:-' !!scolhítta','''' r ..·Unba- '
,,' ,� ."� , --" �>......

� .' ;::. '-

de de.Dna. ,SANTINHA:lcercada do-coAf-o�de"',seus {atr'l- 4�.":Çti-1'']je1 �"': 7;- _:;�-'�'.r-"'�:' .1, �Cont" �a..,l.· piginl})r 1.??�t�Y-ia.,�é�issã-o >'!.��}I�ó!,ra
llare" .

fI
' • 'dA"

�

'�c'7'...'�'
",,', ." ••

�.-
.na bahla nOl*,

ffa-n�.ttafl''e�'�llbít'-tu.id0�"POr cc)Dsóci;';i,Íllt:.
.

�,. velU a a ecer em. sua,resl erícia,' à! Rua "'l'enente ..

.

'. ' ,

'-" ":·.ff'.:1 'f. ' \', I '

>li;. (- . 4\}:- ,,\> r ,,<"l-c� '

...!.: ... -
� ;J' �

Silveira, ao amanhece:çA:fe Domingo, dia 14 do·corrente.
'

ridj:'�aíl. :;-p ��i�)lIt�11$' - ,acIllltecla., ,? "

, ·p:r'6fiut,�_,.--r �l1b;li'!!ou- ,o \em, 'D
.t:1ascida- nesta capital.aos 9 de março de 189'0, Dna. d��\.lnlií{'1!·feg-;;n�&,�;�'a 1:i,a�j��i!l Fe.lizmente, pa�a bem �il Ijl��ol'a�o t��balho "Not,às. ��-

Santmha, depois, de ter sido proprietária por mui.tos .itnos t L d' S
c ,.jt c ,;, .,_".' PQVO palhocensc'; lu se e.nc-onh'a· . 'nea-lógicas e Jliográficas -do Ca·

do �raz;de .Ho�el Vecchietti, em.Itaj!lí, transfe.!:iu�se pala
51' a; e lf"C. chml t._ ';-' ';,c

V!l o' venera?\do ;. Maj�r .Lopes,;
�
s'a"! ..: Ro.drigues Lopes e sua

.
Flonanopohs, mstalando-se no Com3rcio em 1918 com �S'

--XX-- , • . .,

Casas Comerciais de Fazendas _e. Armarinhos "Casa' Ro- Ulna bonita Oe 'atencios'lI 'fun-
atencioso e hO-ll1, éarita.tivo '�lf ESPÔSII:", "e' 'a referida' publica-

manos" e "Bom' Marchê�" integrando-se na vida sQcial cioná:'ia da TA,C. _ Mariza Mat- .\lll-'g,:n, ,jlllito ao balcão dC!,Sl1il ção repré'senta incontestavel-

por. suas peregrinas virtudes de., coração e dot�s' de- hon- tiol;. b':ltíca, pronto a atender a todos, ! mente, um m.on'limento· imperecí-
rade7.._passando li' gozar de merecidá estima por t6õos' o� :'om a solicitude qhc· erll. tão ea- 'vel ré::tvl'l'nd:o.e -da saudosa orne-

seus coest.f.l.dua!l'os.." -. "
. ,/'

'

..

>

'.', .", ,.'.
--XX--

t 't' I dI.' d
C d

'r VE.JO E ADMI"'O _

"ae e'l'lS ICU (e sua gran e a ma. moda doI> ois. b'encmé'ri-tos· ca-
asa a em;: prime;ras nupcias com o nossó"conter." , r

.

rân,:_o .Sr. Euge�io Vecchietti, teve os' seguintes fiihos: Sr. O porte- elegante c o
afeita' �o b,eJU. tarinenses '>-fJue fOT':lll os precur-

Eugemo Vecchiettl (falecido): E:lj:ma. Snra. Dna. Leonil- alinhado terno beije de Em Palhoça, .de ba muito, de- 5'o1'€.S do ens'no em Palhoç.'l.
da Vecchietti Muller, 'Casada com o sr. Alfredo Muller at�· J

-

J
. verta' existir dois. estabe-Iecimen- ,I p':;::===========_.to funcionár-io da Firma Carlos Hoepcke S/A' Sr'. Ar'nal'-- O!l_OxanxnI.s,.. ,.�.

l-
, ,tos :de' ensino com a denomina- ,.\,

� ":' _' ,SO.,'1I-rH"O� -�...'.do Vecchietti, Comandante do vapor "Carlos Hoepcke'" (:.
'

:l"U.. _

casado com a Exma� Snr'l. Dna. Maria 'Fiuza' Lima Vec-
Sônia Carvalh·o, fina c inteli- ção, respectivamente" de Profe'$-

chietti; e, Exma. Snra. Dna. plga Vecchietti Veigà'Lima, �ente, foi muitQ elogiada, pela ;01' José R'odri�J1ls Lopes e ;" RMi 0.5.. 8ITEhlroLÜ:�i. �

casada. co_m o �r. ,CeI. Alvaro Veiga Lima; deixou; ainda, sua participação, no meu progra-r
'Professora Clementina de' SOlt.- d( AI S 8 A O'" R 6 � O N ( ao,

23 netos e 16 blsnetos... ,
.'

li Q _.

El ,a Lopes, -- os· do·s.�l':l-nde._ <coPo.,,,to CEP,ÓSI10 0""'1""'1,
n, ....,c·úl-Unl·rlO egante. _..

...

Em segundas llupcias foi casada com o saudoso ·con· educadol'es ,!ue tC\nto ·hollraran:
terràneo .. sr. Henrique Romanos. --XX--

_

.
.1\. veneranda. extinta, possuidora de boníssimo. corr.. E' f<Ícil e'Scolhcl' uma Legen(la! e engl'andeec-nm .;; 'is' má!;'ist�l'io

çao e de peregrinas' virtudes cristãs, go"zava de':merecido- 'P.S..D'. -Par.a ,acerta-r (:'0111. �intcli' cntarhJense, ('otlO intt:-gn'�ilte:··
destaque- na saciedade:. catarinense, onde ·.érá conheetdís-' gência, o voto será do ,Dr. Dib h pequena falnnge dos primei,
si!l:!ª" sendo' sua morte�muito --sentida; e·tãO' logo a infáus< Cherem, para Deputa'do Estu- I'OS c,ducadol'es.
�ta notícia -espalhQu-se grande .foi o número 'de famílias lual e V d D Sel"a preito de inte,ira e elo·

, que açorreu à residencia--enlutada, levando o conforto'e' .p;al'a erea or,' omingos
o reconhecimento pelas ,elevadas 'quálidades d·a. extinta í"Cl nandes ,c].e' Aqu:no.

.

qu.�nte justiça, eonsagr.[l;'ol' d:

O féretro saiu à tarde. daquele Domingo, 'dia 14, .pa�a --XX-- me1nória saudosa' do benemérito

a ,Necropole, com grande acompanhamento e coberto de, HeloJsa Helena Clu:Vlllho, sem-
cal aI: que' dedicou, grande parte

mUitas coroas e flõres,' última homenaç-em de quantos á oi'ê "E1"gãllfe c suavemc'ntc u· de ,,;a existêne,�,a ::0 lij)ostolll(1.
est�mav.am. _

'

_. -0(....1.,' ,In .l�
"0 EST�D9 �socia..ndo-:se as homenagens dá" sociêda- ',on', com a sin,patia que. �

I
do. ensin'o, foi'�all�lo '0 espírito

de,.Uorian�BPUta:na ,âpresenfiQ.-"2: Exmã" 'FamíHá enlutada ,!{)Il11ldo ,Salum! . ,

eSClareccll�o.�.
inteJig'encia de

aS,��prçs�O'es de.s�el! prôfundo-�aar.-� "/, ..• , .. _ -·-XX---- milha1'e-s de cl'i-anças.
-. �

• �
" \� .....

_ r' :Felizn1entê, :,' Palho'ça, .sel�lpl'(
rJ

l;HU·
J. � 'g.ratil, venér,a- �.,melllól'i!l;'.do.:pro-

�.- 1" feSSGT, 'José _ Rodrigues ;LC)pes,
'. r I : ilie'�foi também um dos- p:ltr�:í.I'-

J�1.._
"

, l:.�r-s... d.;,!' SC1.11-,)·6gl'esso..; que mu'to

,.,
•

i :�'ella pelo úe.senvolv melnt" do

. .' , !'l'tiiat onde residiu, desde :l mo-

D I � Ii.-··�' ·,2' r: '('5 t'Á B� f/j�'li g.) "; .. Úiac!e, e d�dTca.v'a .. \'erdaJeh'(L .

APRmfn4cao 'DÀ':� fABI�.;": �Í\R'h1t,-."RII\;� �:i�Jl��t�c·g:;J�;z�::e,I'cOinft:;::�:;
'.

_,.." _� �I J.t---- o ,1:10 esque;;e �a 'dig:lla e :e.:ct·re-:

ESPlIIfOtA>.���:(·K·S�1'_'�N; O(�D Fi 1 r:-Y 1:[ -L- A rr- ,;:eu!:: :��:�·�A::l:I�:';:ad.o,ra· fiél ,CAUa.OE'PA5SAruIROS

Mas, se nã!' enc(>:Jtram-os em

l'alhoça,' os nomes dE' tão dignos

dI' saudosos catar:nenses\, -perpe
tuados con\o patronos' de esta

;elecimento' <k: ensinJ), hOl'l'rena

:'iem' hoje p,restadll. a, tantos de

•
llJ;enor ou quási ne.nhum mel'e

;imento, ('<insola-nos ,:I satista"
,�iío de vê-los recordados pere

cc ,,\emcnte, P9r meio de imp'ortaJl>
.:- �.�� obl'a dã autoria d.e, um dos
, 7'.r.:t1s digllo� e· arnorosos fi1hog�
'Elm ]95.0, o flbjor José Lll{lérd'"
Lopes.. {'�ryceituaào historiador e

'�ons'pícuo;memhl''i, de I1(>S.S9 hoje
tna�'vo .IrstitlltO· Hisj;(),ric.o e

G:eográfi�b, -;- 1\ qu'!'m f1'é'le'JIH>s
"quandq .i�i�jI;,Prr.ili4e�ke· e):l'1.·.·fl!(él·�
;:..4cio, '''lltl�ll1bi-a.nça· àé'llos'So lin
m\lde I\ome para, compô}'· o qua
dl.'c social dA �n5titui� _ em o

,q).ia'h..!lJernlunecem,o$ ...até .:195&:;
excíu.ido

--XX-7"

� �i:���1. �.i.� . ..-..._

.

NG rest:lurnnte.:._fino do Lux

1"turaUjador
,norte-americano, >:

EAeI, jantam CO�l frequência, al.ém de Hay Turner Q. 1:rande
_ Dr.•T. .T. Barreto e, Sra .. Grande .pianista. Músicas, :C'OIDO:

.

"Ati:

eko':fineia Dona lvete! tumm Leaves" '-·.Be'lIa :Notte -

----�X-- \ Love Lettel'�,' estão . reunida;'"
"lleAi! loug-playng ,

numa

-deíra jóia musícal.
o. hipnoti;1!.ador �al' l\fllya, con

,eriu'u bastante sucesso em n1>5-

sa Florir.nôpolis. F�_ jovem Ro

J,(,l't'ó' Luz, ficou impresstonado l

-XX--'

�XX---

cio do nosso a�ligo e conterrãneo pessoas
J
da relação de' seus pais,

_ ';:1'. Célio Barreto, Professor da 1.lauta l�lesn de doces, salgadinhós
Acadú·mia de Comércio 'ISão e ref'riger-an tes.

Mascos" e acadêmico de Ciên- 'Aos in úme ros votos de fe-liei-,
eias Econômicas da Faculdade dades e aos pnrabens recebidos

ele Shnta aCtarina. pelo transcurso da feliz e bela

PRIMAVERA .-., Setembro! O

Poeta chama o mês .da Fe llcidade l

Vamos aguardar o din 21, teremos

.umn solução, 'se o mês ficará pe

lo menos nos seus últimos dias

,firme com o SOL CONVIDATIVO,
dando novas insplraçoes, pnra o

gl.1flrrl;t--r·nupa fem inino.

for alvo, juntamos as de o_ �S
'fADO., com votos de , pel:'�'l1es
felicidades.

data, prazeirosamente
os de "o. Estado".

juntamos MISS SANTA CATARINAÀs muitas homenagens de <lue

vrSI.TA
Dr . .João Luiz Neves

- menino Géo MllllqE.:.::_Filho,
filho do s r. Gêo .. Marques, :

• ,I

P A R·A
r

S E N:iA D O R

[ E,-L:S;� o-� .. ,R A, M � S j

J A D�:, M A·�A:l,H IÃtE S 1:

CÉDUr:oJ1\S'-� EM\TbDAS AS SÉDES

Dr. 'J)Sro:liSBQir�"'_'____;"D....;..O_·_p_.R_._P. -__;_
'.

CiruigijÔ"..lTmt&ta:;_ .

ÃTJl!t'D-':-DURIAMENTE"

P A R A, V E R E A D O R
. E

E-·f.J,�'U·TtA D O··E S T A D�,U A L

JU:(_�lrO '('OS-rl
PARA
D'E'P U T�A D O' F E'O E R A'L

É t:.l�(: O... r M OiL l:E.R

DO pel'locIo d. manhã

2.". - 4 e 8 .... feiras

apó -19 ·ho�'" -

.

ConsuIt61'io.:. '.
, aUA VIDAL RAMOS, 111

COM PRÁTICA,
P r e c i s a - s'e

na A MODELAR
-------'-�, --------�.

:\

1
«
,

...

·4

.,

JIPE OKW·Vt'MAG

,
(AMIONUA DKW.VEMAG.

RUA TRAJANO.
•

23

'-ry ;'"

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Flor::ll1Ópolis. Sexta Feira, 19 de Desembro de 1958

D O M·I N ,(j--O� -- EN": (,·:9·' M�;�lf:R·:'O· D�: A N,-{ ,A ,N" E DOS "S Jt O' 1. ',I ,H- � O ,S·
NOS, SA1�ES DO' (tU.Bf' '·��··'DôlE .. ; � 'Dt:� A6&110 ,�. �!INí(·IO.'� À'S :,:'19 ��"HORAS ". _ ': '

a.=-=rr�s�:_)'i;.::f��,:JDErr�2:f?I�êF-Jé!Jr#I@r=iêêrªlr#ffi.:ur..dt�=Ês-r:e::::-êêrêG3'/'::'=J�::::·JfEÍEF..i ·�::.i-�.I'·:_J. =I@Flêr.:::?1êJ"êêel_r;:;;:r;
.PÂ"RA �V!REAóOR� -��lb_a,a' i 'a"eêi(Olial- �:i:!�:=�;

Processo n> 426, eIs. 7a

8"
a·

:1'
.

.: "

.

l'
para fazer pa�t.e do direto- Chete- da 2a Sessão.

pe�ido de :e�is�ro dos dir�- ') O' :, O'�" a/.li'. 'I
rio do mesmo i>arti�o. "-

tonos mUnIClpalS de Bigua- . � 1, ." , a· ,.' »: '
"

"
'

.' . .__"_" ..._
_

......

çú, Capinzal e Imaruí. Re-, u '�' r, ':_", � ,

,

�
.

_ DEDA'RJAMENTO DA FALEMDAquerente: o PTB. _ Rela-
.

- ii

tor: des. Maurillo Ooímbra, Xaxim, Requerente: o PSP, Ofício do 'Jüiz Eleitoral da Proc. nO 424, eIs. 7iL .; p�-' 'E D I T 'j\ tO Tribunal, por unanímída- Relator: des. Maurillo Coim· 36a Zona - Videira, reme, dido de registro dos direto- t;,de, deferiu o pedido e 01'- bra. O Tribunal, por unaní- tendo o 'título nO 3328" de rios municipais de Nova ve-I '
.

denou o registro, com a ex- midade, deferiu o pedido e 1}.rlindo Ribeiro, por
-

ter. o neza Ponte Serrada e Ara- IMPOSTOS ·TERR�TORIAL. E PREDIAL TAXA DE LIMr
clusão, . quanto ao diretorio ordenou o registro. mesmo' 'assentado praça na q'uarl: Requerente:: o pni.1 PESA PÚBLICA E ATOS DE ECO�OMIA DO MUNICíPIO
d€ Imaruí, cio nome de Hilá- Proc. nO 404, cls. 7iL - Pe- Polícia ,Militar do Estado. ReJ,ator: dr. Eugenio Trom-

D'OMI�'O(" rio Manoel Padilha, 2° Se- dido de registro' da Comissão Relator: des. TArno Hoeschl. 'powsky. O Tribunal, POl: 2.0 Semestre de 1958
11\1 J cretárío e o membro João Executiva Regional do" PRP. Resolveu o Tribunal, reme" I' votação unânime, deteríu o

.

FERi�'li t:;'§,,_i\Ef Manoel Mattos. Relator: des. Arno Hoeschl. ter o processo ao Dr. Juiz pedido e ordenou o registro .ne orde� do Sr. Diretor da, Fazenda, torno público
l'ilA;;,i�llJ J O Tribunal, por votação Eleitoral. ':para que promova do diretorio

.

municipal de'j\ que, durante o corrente mês, se. procederá ne��e Depar-

DE AQUINO
Proc. 430, cls,: '71l P,;!-

unânime, deferiu o pedido e', a exclusão na forma da let· Ponte Serrada; quanto a� '. t�mEffito, a �obrança dos Impostos- e Taxas acima men-
dido de registro do direto-

ordenou "o registro.
-

Proc./no 302, eIs. lOa diretorio de Nova Veneza;" Clona��s, correspondentes ao 2.0 semestre do corrente
rio municipal de Oorupâ e

P o 320 1 10a lt d i El it 1 1 t' 1 exercrcio.
________

<,
--,.______ ___,_..----- , roc., n , c s, -., Consu a' ()' Ju z� e ora reso veu conver er o JU ga- _Findo o prazo acima, os aludidos' impostos e Taxas

D· E (I T', A' ç, A";" -'O' E M P R E'G O
da 28a Zená - São Joa- mento em diligência a fim serã� acrescidos da multa 'de 20%.

_, quim, sôbre. se: a) na írn- de que se comprove o com-

senta, - e tanto a posse do . pressão dé'-�édulas para ve- parecímento da maioria dq Departamento da Fazenda, em 1.0 de Setembro de 1958
JUIZO DE DIREITO DA CO· suplicante, como a de seus P R O C U R A � SE reador e deputado podem diretorio municipal à eleí-

MARCA DE TIJUCAS antecessores - que data de ser adotadas as recomenda- ção da Comissão Executiva
mais de 25 ànos - sempre Menor de 16 anos, CDm algum,' ções

-

-conttdas no § io do do partido requerente e,
.

·t
� foram pacíficas, contínuas, '

t " - .

e ' art. 29, !ia Resolueão 4.737, quanto ao díretorío de AraEdztal d� cz aç,!-o, co�. ° pra.. ,

ininterruptas com" "animus
ms ruçao procura empregon',.

-

zo de t�'mta dtas de mteres- domíní", TERCEIRO _ Em Casa Comerci a l ou Escritório, b) se poderá ser- computado quarí, deferiu o pedido e 01'

sados, meertos e desconhe- vista do' exposto quer o su- podendo a p i'e.s en tn r referencias na legenãa -do Partido o vo- denou o registro, com a ex-
cidos plícante regularizar a SU� Tratar no sta Re,dação, ou Saco to eventualmente dado por clusão do nome de João

posse sobre os réterídos imó- dos Limões, Vila Ope,r�ria" 98; eleitor que datílograrou a 'Sprott Mira, 'eleito presíden
veis, de conformidade com a cédula. 'Relator: des. Arno te da Comissão por não ter
lei ,no 2.437" de 7 de março Um Ideal Moço a Ser- ,Hoeschl.. O· Tribunal, PO,t sido o 'seu nome escolhidode 1955, que modificou o ar- -

tigo 550, do Código 'éivil,.da viço de Florianôpolis unanímídade, resolveu res-

qual deverão sér puvidas as p o n d e t· afirmativamente
testemunhas Orlando Lopes P. S, D., quanto à la pergunta: e,FAZ SABER a todos quan- d S t L

. B" li I
'

I
,

.
.

.
. os an os e

.
'UlZ lSSO, a- PARA VEREADOR quanto a 2a, que as cédulastos .o presente edital virem vradores, residentes � domí-

ou dele -eonhécímento tíve- cílíadoá no local <dos ímó- devem ser confeccionadas da
rem, que .por parte de COLO· veis, _ as quais - compareTÁRÍO ,LOPES lhe foi diri.. cerão independente de cita
gida a petição. do 't�or se- /;ão. Requerem mais que, de...
guinte: ...:_ "Coletário' Lopes. pois da: justificaçãQ, sej�m
brasileiro.. ,Boltieir.o; lavrador, citados Oe Sr. 'Diretor do Pa
residente:',é 'domiciliado no, t.rimônio da -qniã<l, por pre·lugar <-".�P�pa;gaiQs"" distrito, catória' em Florianópolis; o
de 0{in'elfnha;. desta .,Coniat·- sr. representante ,do Minis- r&ttI. ' munié!ipal de 'Ábelardo Lu'�.- .','" ," ..
c!l-, -guer\mover. a 'prêsente, tério Público nestà "Cidade, ,@m:�::::':' "

t' P R 1 t· d
'

ação, de Usuéapião" em qU<3 'os in.tere�àdos, :.lnce�tos e :����mff: ReqqereifA,õ�,.L. e a oro r. .:'." ,,:

expõem' e"Jreql:l�r a V. Excia. ,desç_onhecúiosc pq'r eebtaJ de :�:�:m�:?::::::. :Milton, iÓs'ta. O 'rribunal" ,;::,..\.,

00 sesugup'Iil�ctaen..�t·e-:-'e�RpIoM.Essel�r'00, ll"a> trinta 'tlias,'� e os ,con'fron- I ::�@:�:�:�:�{:h;:
.::::, ....,::�",:::.,.:,::::�:�:,::;:,:�::.:�,:.,,�:,;.,,�:�,.:i ' :"l?09J�iUI'g�a���'n.to-. ltde,me, ,i?i';'ln1.'gvee-.l,'n:tc:i-'Ila· ';,::,::,:,::,:j:::,:,;,:.:.,�::,:,::,:".::,:.:,..

mais' de vinte e cinco anos, ;:n�!:C�I�n��ó�����o�ri�: iliiilil!II!II!I!II!I���::\ ',:/ :a fi'm �� lIU�'l1ejamU sanadas
por si e seus .antece�sores, Júlio Silvestre Leal e José �:m�i:�::;:':" ".", ,- '.�

..

}k'l\: .<.' .�;. 1 d I
de dois lotes de terras, si- Bento, residentes no local' :�" .....

,. ::::::t.- aFf.·ft Mjp�t'W,tad�.;pe o r.

tuados no rEiferido lugar Pa· dos i)nóveis� todos para con-
-i ��ut�JY>i:�giona:r;- ..

> 'i:;'-- I.

pagaios, descriminados dil testarem a presente ação
. Proc. :429; cls. 7a - Pedi-

seguinte maneira: - 1° LO· dentro do prazo de dez dias" 'aó'-�"���iI�r� dp diret�rio!TE ,- pm ,terreno com 52 de conformidade 'com o dis·, .})ll1lÜçi�de.�" 'potã:--metros e oito decímetros de t t· �5' "t d
'

pos o no ar 19O ,Cl a q,_."" .-.__ " Requer,ente o PL. R,elator: dr.
'

frentes, 'por _-l.7�0., ditÁs ç1e -..;endo, Nafi:ftal; l' qpnnecido o '-H' 'ILTON P'RAZER'ESfundos� ôtI sejam '92.928 domínio do sugliêante sôbre ' MHtion da Gosta. Q Tribunal,"
metros quadrados, _:_ fazen- os ditos' imóveis'-�cuia sen-. 'por 'Yotaçãó' unânime, con"

'"

PdOapfargeanl'otess neom .camteirnrhasO dâ! hte?b�al lh/e servirá det. titulo P. S. D. verteu o:,]ulgamento em dt- O Ex-combatente
a 1 para o respec lVO ru· ligência a fim, de que seja. d'd 'd

'

Jg��f :�s:o,�a���à�� é� t::� gistro. Dá-se 'a presente' o
V E N O E S E-

,

sanada a falha, apontada pe-
can 1 ato a Verea or.

valor dê Cr$ 3.000,.00 para os .' ,_'. }>. S Dras de Júlio Silvestre Leal e efeitos legais. Protesta-se lo dr_procurado! regional. . .

.rosé Bento; extremando a provar o alegado' com ,teste· Uma fábrica de_esquadrius e

Leste e a Oeste em ditas de munhas e vistoria, se neces· benefic:amento, um galpão de'
João José Marcelino. 2° LO· sário. O sinatário desta tem
TE - Outro terreno situado sua residência nesta Cida:- 9x21, uma plain.a
no mesmo lugar, com 24 de, onde recebe

. citação.,
metros de frentes e dois de· Nestes termos P. deferimen
cÍmetros, por 1.100 ditos de to. Tijucas, 12 de maio

.

de
fundos - ou sejam 26.620 1958. (ass.) Claudio Cara:
metros quadrados, - fazen- murú de Campos - Assis
do frentes no Ribeirão em -tente Judiciário." Em dita
terras de José Pedro eteil e petição foi exarado o se- ):nas Município de São José ..

fundos na estrada em ter- guinte despacho: _ "A.; co· Tl,�tar no nl�s!l1o
l'as de José Manduca; ex- mo requer. Desígne-se tem- Irlllãos Megeiro�;
trem'ando a Leste em terras po e local, int, o M. P. Em
de Miguel Perão e a Oeste 16/5/58. (ass.) M. Qarmo-
em ditas de Henrique Leite'. na." Feita 'a justificação foi ["" '\(ho' rr,oSEGUNDQ J Ditos imó- prOferida a seguinte sen- n-

veis pertenciam a Alaidç tença: - "Vistos, etc. Julgo ,., Os Diretorc's dos Estabelecimentos �e Ensino em todo ° BI'a
Maria Peixer que os, adqui-, por sentença, para que pro· (n"I·e' s'-l, por ocasião' das matJículas, siio obrigarlos a exigêneia 'Iessr
riu de seu pai e êsta os duza seus legais e jurídicos '" prescrição da Lei ,do Serviço .Militar.
transferiu por escritura pú- efeitos, a justificação retro,

, (;"ota n.o 14-58,- 16.a CRM.).blica ao suplicante, confor- procedida nestes autos de Fugiu da residê-ncia de seus

me trasla,do q1,le junto. aprc- Ação de Usucapião, a reque· donos; na sexta.feira últ;ma, um ARRIMO I Os requerime.ntos de AR·
rimento de COLOTÁRIO LO·-,

.

. ,RIMO ainda não entregues
PES C·t d cão da raça Collie (Sassíe),. I em-se, por· man a- , A Lei do Servipn Militmr,'nas Jun.tas de Alistamento
do, os conjrontantes coo' branco e. marron. Gratifica-se "'"

'tnhecidos dos inióveis; por a quem jftformar sôbre' seu parIJ' completada pelo, Aviso nO.. Mih �r de seus

edita�s, com o', prazo de trí�-' dei:ro.
�

-

,

"

1708, de 195�, admite� a dis-
I de:erao ser e�camlnhad(!)s à

ta dIas, !laofor-ma determl- Qual'1u,er c01nunicação poderá 'pensa de Incorporaçao ao.3 16 CRM. até a primeira
nada no s 1 , do art. �55, do .

.
,,- .._.' - convocados que comprova- quinzen� de Novel-p,bro.

C.P,C., os interessados in· ,er fCIta pelo telefone 2259 ou

rem ser UNICO ARRIMO de No município de Floriatló-
certos; pessoalmente, o Dl". à rua Altamiro Guimarãc's, 15. pO-'l'l:s po'de'ra-"': ,se"',. 'Obtl'<"asPromotor Público da Co· Mãe ou de' ,Pai' fisicamente '" L '"

marca; e, por precatória, a Vote em incapaz, alem de outras si- infoi'�àções 'sabre
ser expedida para o Juizo de 'tuações eSp'ecificamente de- cumentos necessários na 16:\

�i::��O d�a, �IO��:ÓP��s, CO� �::�;:l:::�:;::i';t\i:itt�irm: finidàs como ial.\. ;CRM. ou na R.A. do 14° B.C ..

����'i;�foa�� dt�i��iÇ�e��
,

'
..

, ....�:::;,,:::::::::::::.:::::::::::::::::::::

DEPARTAMENTO DA FAZENDAcustas. P.R.I. Tijucas, 8 de
setembro _d� 1958. (a�s.) M.
Cál'mona Gallego - _Juiz de
Direito." E para que. chegue! ::::::::::::::::;:::::.:::::::::::
ao conhecimento de todos e

n�nguem possa alegar igno
rância, mandou expedir o

presente edital que será afio
xado na sede dêste Juizo, no
lugar do costume, e, por !l(>- Ipia, publicadO UMA VEZ no' ;

Diário da Justiça e TRES
'

VEZES no jornàl "O Est�do", 'Ide Florianópolis. Dado e pas
sado nesta cidade de Tiju
cas aos quinze dias do mês

110 mínimo, 1/3 dos que pre- de'setembro do ano de mH
encherem a'lueles rc'quisitos,. novecentos e cincoenta' e

Não. havendo número para. a oito. Eu, (ass.) Gercy dos

pr:mrh'n convoc;ação, reunir·se· Anjos, Escrivão, o datilogra- ,

fei conferr�e subscrevi. Isen-
'

á a assembléi<l em so';gundn eDil'

to' de selos' por �e tratar de'
vocnçiiQ tri'nta:' nlfTlüJ0,-\ dcpoj� ASSISTJ!:NCIA JUDICIÁRIA.
da hOI'!1 m::n-cada pura ° seu (ass,) Manoel Carmona Gal-
início, pOllend,o funcionar com lego T Juiz de �ir.éito. E�.. ;Estadual
qualquer número. tá conforme o orl'glnal afl-'

W II f
·

setembro. xado na sede dêste Ju!zo, :no , a er -,'anclseoFlorianópolis, 11, de -

Ilugar
do costume, sobre o

I.de' 1958.
� qual me rePInto e dou .f�_ da, SI' a.'Cláudio 0'linger Vieira ..

Data supra. O Escl'lvao:
- Presidente em Exercício. Gercy dos Anjos. . ,I .e

"'0 MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATAIfINA"

D 1_ A ·2 1

E D 'I TAL

O Doutor M�no�l oarmô
na Gallegõ, Juiz de Direito
da oomárca de Tijucas, do
Estado de Santa- Catarina,
na formi da lei; e�c.

.

Lazaro
Bàrlolomeu

Serviço Militar
Informaç

Õ

es Uteis
alemã três

,

faces" uma tupia, uma circular,
Ima fUl'udC'ira, _�ma .garlopa!
'mu lixa uma serra-fita e um'

, .

esmeril, virado - p,or um 1!I,0toJ:,
16 lIP Diesel, situada em ,Cam,,:'

Al'ENÇ,AO ES'l'U'DAN'l'ES: -- A Le'i do Serviço Militar-e'l;
seu nrtigo-140,�aiz ql,le, ne�hllll1_bras'leiro, entre 17 e 45 ano:;

,de idade, poderá, .SEM FAZER 'PROVA, de' que ESTA K\1 DIA
COll1 suas ol_>rigações militares:

;'�ATRIÇ;ULAR-SE OU PP..ESTAR EXAME El\I QUALQUER
EEfTAB�LECThIENTO 'DE ENSINO".

loeal, e,om

em Novembro, se nascestes em 1940.

Portant,o, ul'ge que te alistes para o Serviço M�litar, se' já,com
pletaste 17 anos de idade e. que' te apl'escntes para a Seleção

ED'TAL
Em cumprimento ao di�posto

nGS al·tigcs 26 e 27 e seus pará·

p;,afos dos estatutos, CONVO

CO t(Jrlt>s o� associados ,de'sta

ent:dade Para as eleiç_ões de Pre·

si(�enl.e c' Scg'undo Secre'tário,
'(Iue selão I'e:llizadas no próximo

�ia 1D, sexta·feira, ,IS 20 hOTa9
na s�dc provisória da ACESC,
instala,da no segUlido andar do

Edifício Chiquinh,o.
O pedido dc' l'egistro de chapas

( o

deverá ser apresentado, na se

cretaria da entidade, até 48 h'o

r�s antes da realização dã as-
De ordem do Sr. Diretor do Departp.mento pa, Fazenda,

torno púb�ico que, de acôr�o c0I.p'� �.!- �v�tad� p�lp.'�âm� .

ra Municipal, sé procedera ne�t.!l.I?euar..t�eqt.� ·-at_e,,,o ;dla
30 de Setembro do corrente ano, a� cobra.nça sêm Mul:tà
de Ill'postos' atrazados ou insçrit6s: fim "Dfvlda, A,t�y.!'ll,: "..-

I
"'.

- .' � ..

sembléia.

OutJ'ossi ill, ('sclal'c'ço que só

tel{IO d'l'cito a voto os associa·

dos 'lue aténderem todos os re·

quisitos legais e estatuários;
sendo consição para a validade

do pleito C' comparecimento. de,

Dcpartam,entó da Fázenda, em 1.o,'de Setembro (1e '195?
"

. :

LMlõ, Martins - •

Encar,regadõ" dQ COlltrôle

A ,,:'�])'; 8 "�:. R';' �
--

'i., ,.;. ,

f
P: f;cisa=,se com pt,4tica par-a 'S.ÁO 'p-AU.r.O� .Mla,ndo
alemão. Dirigir-Se a TERRAS SIA., Pra�a ·�l.li�:e,n,ú-:-,: " '.,

hlica, W2 -- 3.0 f.lDdal' --- conJunto 301 ->São �aul&."
,

Para D�putadõ
COMPAREÇA AO HOSPIIAtiMILtlAR

o' Diretor do Hospital Mi.Jitai' da Guarrtição de Flo:
rianópó1!s, solicita () comparecimento do Sr. -.JACY
"OHMTfZ à.quele nosocôm!o. adiro de tratar d,8',assunto
'de' �e�l interês,\3e.

'j

Lúcio Martíns
Encarregado do Contrôle

__-------------------------------------------'------

AGRADE(iMENTO
F' lhos ' (retiros, nora e netos de SANTINHA ROMANO:" sin

cernmente reconhecidos pela Assistência Religiosa que lhe pres-
(

taram durante 4 anos de sua cn ferm idade os Revmos. ,Monsenhor
Prcd e rico l.Joooldt, re. F'rnncisc'o 'Biane�ini, Pe. Agost'nh<l,_ Frei
Benedito, e demais Frades da ordem Frnnclscnnn levando-lhe dlà-
"ianH"nte o Santo Sacramento, "um de público externar S( l1S sin
cei os agr-adecimentos.

E não m e nor foi a ass ist.ê n aiu à sua enfe'rm ldadc prestadas
pelos competentes médicos Drs, Artur -Pererra e Oliveira, Ney Per-
ro ne Mu.n d e i\1A','io Wend�ausc:1, aos quais a famíL1 profunda
mente reconhecida, muito agr:::(�ece.

AGRADECIMENTO
A 'família de Francisco Teodoro da Silva, profundamente SEl'n

sibilizada, agradece aos parentes e demais pessoa:;; qtlc o's visitn·
rarn e os confortaram por ocusi!fi.o do dolo'roso tran.se.

São .José, 17 de Setembro 'de 1'958.
. ,

AGRADE(IMEt�J():' ,E' MISSA
Filhos de Eugênio V'ec�r�1et{i O'lllecidO'}, Alf.1'edo �Itrller c' Se-

nhora, Arnaldo Vecchietti e Sel1!lOl'll",Goroncl A]I,'aro Veiga Lima
e senhor'a' AlCides R.helo MaJ:ita Ugocki todos ('onstern�dos,

. 1 , ..

" • ,.
• !_,.,.....fi>-_ .. , _. - �"�', � 'oi

·�lJ;.�Q",9,�""!.lilIl'�itl�� 'dE!':s��qt%"ir.ft�"�!WÕ, mue, sOf.rn e irlUã,•

;' SK1'tTlNHA .

ROMAN()�, masl ,;onfollm�il;s pelas manifc$j;açõe9
de j16';:al' de torJos -os se'Us [\l�l:g'ÕS e' e.onhceido\ a;�'l'�,l€{'olil, de ,

toda o éOl'ação àquelc.s que cotnI'al'eCllrum ao. seu �el)lllt:lmelltJ ou

que, por qualquer' foram; lhes ('nvia.raní pôzames.
Aproveitando a oportunidado, convidam a tod{)s pal'a 'assistir

<\,m:ssa de 7,0 dia quz. será reali'Zndll n Cate.dral Metl'opolit:mB 'às
.7 horas do próx'll10 dia 20 (súLad'oJ.

NOVOS IELEFO�ES PUBlICOS
!"Aí'.Q DOS LI�:õES E CE�.nTÉRIO MUNICIPA.L COM

TELEFONES AUTO:l�A'TI(;O'S'
o Sr. P,'efeito Munidpal, eu c'ontae,to IUm:t:'do éom tTil'etores

ia C�lllp:'llIhi:: 'l'cleCnica Cata,inense de'terminou a in.Lrrlurão
" .

l.e um, t_elefone público no Saco dos Limões, atendC}1do o upêlo
Je':to pelo Sl'. Vel'eador Waldem::1' Vieira. O novo telefone auto-

ll1útico do Suco dos Limões, que :;erá franqueado ao público, .pro
:10,'c;on,nrâ inúmeros benefícios II população r1a"uel� progress'sta.
bail'l'o de nossa Capital.

Igualmente, o dr. Osmar Ccmha de'terminou a inJtcllaçiio de
[Im telefone automático no Ccm:t,ério Municipal de Itac'.Jrobi, me

dida esta das mais necesstÍrÍ!ls.

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

P. S. D.
AUGUSTO ,BR'EZOLA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Mútot ideal para-barcos de recreio E para outros barcos _simila
res, além de esplêndido para motor auxiliar

.

de barcos á vela.
Completamente equipado, inclusive painel de instrumentos,

Dispômos para entrega imediata, nas seguintes capacidades:
5,5 HP _ gasolina 80 HP Diesel
:11 HP,_" 80 HP
35 HP- _. " 103 HP
50 HP--" 132 HP
84 HP��_"

, ,

GRUPOS GF�RADORES � "P E N T A" .

... Quaisquer tipos para entrega imediata -- Completos - Com

���--'
motores, 'DIESEL "PENTA"; partida elétrica -- radiador .

"filtros, _ tanque de oleó e·.demais
.

.pertences; acoplados díre
tamente com flange elástica a Alternador de voltagem _

trifásicos 220 Volts _ com excitador ._ 4 cabos para
ligação e quadro completo de contrôle; todos conjuntos estão
assentados sôbse .longarlnas prontos para entrar em funciona

mento.
REVENDEDORES AUTORf!ADOS PARA O ESTADO

SANTA CATARINA
MACHADO & Cia SIA Cóméréio e Agencias

Rml Saldanha Mari.nho, 2 - Enderêço te)eg: "P R I M U S"
., ex. Postal, 37 :_ Fone 3362 _- fLORIANÜPOLIS

,

IDE.JEr-�êr§l...Jêê§êEJr:=lpF=I[?��!i,§Iê@êe

(direita e esquerda)
" ,...

"

CO�AtS ,�vll" . DUIIAIfTE TODtI lU
--

nos \lAPl"JOS Deodoro Sa �-'Fone: 87411

��,�� 1iZ:;/C--,, �.��
,

leia-·
M'-O'-YE-'-'-S-··E-M--G-ER-AL- .[IIOIIL

B 0-:8·8 DI a rk:

it"'ilaJ ··A �obenmlJ" Ulstrno do Elltrelt. - r••t.
...A 'Soberana" Praçll 15 d. novembro - esquina

> rua' Felipe Chmidt

-PARA DEPUTADO
ESTADUAL

V IS I TE' A � Ô S S A
·Rua lleodDr�"n. O j5

l () l�
Tel. 3820,

------�----�.----.�------------------

VIA.' -C fGURAff(A
-E ,RAPJDIZ

$_lIlrl,,".
,

Candidato do
·P. S.-.·D.

�, [,.1 \:�\'IGO mARTO ·DE �A.1\"1'A CATARINA"

..

� �.�'
-

� . . �<"=-"i ,�_
.. � r"��,�

"

EDlT(iR.,A- ''O ESTA.DO"�LTDA.

() �&;i(ia
,

,

Rua Couelhefro Mafr. 1.0 .

Telefone 3022 - Ca.. P�... ) 11'

Endereço Telegráfico ESTAno

DIRETOR.
Rubens de Arrusla ....
GI!lRBNTS

Domingos FErnande8 de Aquino
REDATORIÇS

Osv_aldo"Melo - Flavio_Amorim - Brr." Silva -

André NiJi, Tadasco - Pedre Plluto Maehacttj - Zurl

Marbà.do - Gorrupj)ndente no �Rio: Pcmpílí» Santo!'

C I) L A 'B O·R -A 'D,,()�R'E S
Prot. flrRrreir.o8 Filho -_.Dr. Oswaldo Rodr ízues Cab�a!
_ Or Alcides o\br.eu - PrDf. (ajlul! da C03ta Pereira
_ Prof. Othon d'Eça - Major (ldefo'ls, .Juvena'
Prof. Maneelit« de Ornelsa .- Dr. M!lt.,n 'Leite .da Co: ,

- Dr Ruben Costa - Prof. A.. ,Selx!tB ' Neto - Waltt-..

Lanse -, Dr. Acyr Pinto d.a ,Luz - Ad Cabral Teive ....,.

, 'laldY Silveira - Doralécio S.oares - .Dr, l"ontour.
• Rey - Nicolau Apostolo - Paschoal Apostol.,.., - limar
Carvalho f Paulo Fernando de ,Arulo Wo•

-P U B L YC I D A D'B
,.Maria Cdina Silva - Aldo J'temandea

Dia,! - W,dter L_har,.
P A G I N A,Ç A O

Olegarto nrtig., AmUton Schmidt • Arg.miro Silveira'
IMPRENSORES

DULCENIR CARDOSO WANDERLEY LEMOS
R E P R E-S E N T A N T •

Repre8entações A. S. Lua Lida.
,

RIO:- . Rua ,Senador Daota. 40 -: 6.0 Andar
Tel. 215924

, '8. ·Paulo Rua VftóJ;Ja 657 - c<mj. I' -
-

-

Tel. 34-8949
Serviço Telei'ráfieo;da UNITED PRESS <V-P)
Historieta8 e Curiqsidades da AGENCIA PERIO
DlSTICA LA1'INO AMERICANA (APLA)
AQENTES E 60RRESP01,"DENTE�

.Em Todos os DlUllicipioa de SA�TA CATAR IN A
"

A S S 11N A T U R A
.

ANUAL ..•.•...• , .. " ••• -. .• •• _"' CTt '00.'"

N.o &yul••..••••••••..••. • , •. ..;.... 1,81
ANUNCI08

ltfdiantfi cDntrato, cle acordo com. tabela em vlcor
A direção não se responsabilizá

.

pelos
"'f)w:eitos emitidos nos artigos assinados.

'

"

Virlllio

INDICADOR PROFISSIONA l

�-o •
'

"..,
....

r. Vai construir.
)
A Metalúrgica I

Atenas instalqda com máql.!inario
modem o está e,l)l- �OI'1-�iCÕeS de ,atend�.lo em q)l�alquer ,.pe.

� dido _de �:;;qpadÍ�� de ferrr !,ar�,a s�a construçao.

,MDtor·es
f>lESEL-

.uea. "JI'NBACB" e i'GANZ"
_ 8 1lBP _ J� BP ..:... 20 MP - 26 .BP

MEDIDORES DE ENERGIA EL�'fRICA MARCA "GANZ"
MonolasicOB para 120 ou 220 volts. Amp�ns à opção -

400o/c de carga - Trifásicos, com ou Bem neutro - Volt.a_

gens e amperapú i �ção
INSTRUI\IENTOS ELtTRICQS DE' "'MEDlÇAO

AmperlmetroB - Voltimetros - Alicates pa,ra baterias

Estoques permanentes - Vendas .d�etas - Pronta entreg�
P.odemos estudar propostas de firm.Bs 1!6"Jl_8Il.iali:>.ada,s n'l ramo,
que pretendam a representaçáoriSlelfde: '$l1l1' llm:liq.u-em fonte.'
iiI' referências ·c.ol'nerciais e bancarcia-s na ,pljl>Ç,8 dp f'Ân PR u I ..

r,lln,�illlai'-, pedidos e propostas ;pll'�al· ,
.

. t�TERSTATE S/A. - ll\tt'UR�'A:ÇA(.• ;E�I'(Y.R:r�C,W '

T'
.

E REPRES�NTI\-ç�O
Ciha Postal, 6573 - São J>..roo. "

?
� �

=

NARiZ É--G"ÃifGANTA
(UNI(ft DE OLHOS OUVIDO�

do
Or. G U E R R E I R O� OA F O N S E ( A

\

Chefe do Serviço de Otorino do Hospital
de Florianópolis - Moderna "Aparelha
;em SUiÇR e Norte-Americana para Exa
me dos O'lhos. I!cteita de Oculos por
Refratar Bausch Lcrnb Operação df'

Amígdalas por processo moderno
êCNSULTORIO RESIDENCIA

}{U3 dos Ilheus 1" N!.�1l 'Felipe Schmidt 99

F'ONE 2�66 FONE 3560

Vil. NJ!:WTON U'AVILA
CIRURGIA GERAL

Uoença. de Senhora. - PI'OC�

10&,la � Eletricidade Médlra
Consultório: Rua Victor &lei·

relles n, 28 --Telefone sa07.

Consult.. : Da. U ho;...11>

diante.
Reaidên!!la: ron·., • Ui

Rua: Blum�nau II, 71.

UR. WALMUR
GAKÇIA

ZUMEIl

D1l.- 1I&N1UQUB PIlISCO
PA1lA180·

Olplomado pela Faeuldad.,,, Na
, eíuna] de Medlcl!:a da Unll1t!r

.Idade do Hr..U
Bx-lnterno por eencuzso ••

Maternidade • E.�ol.
(Seryiç� do Prof. Oct'''ll)

Rodrigues Lim.)
@:x-lnterno do �ervlço de ,-,I,.. r

ei. do H08pltal l.A.!' .E.I' '-'.
do Rio de Janeiro

.'dico do Hospital de Cari>t"d.
e da �Aternidade Dr. Cat'lo�

ConJa

I(:lENÇAS DH SENBQRAS -

PAnTOS _ OPERAÇOF.S
'ARTO SEM DOR pelo me' '_do

. paiw·profilt.tlco
Ocns.: R\". J eão Pinto II,. 1o,

dai 16.00 às 18,00 horas
,tende com hora. marcada.
Telefone 8035 - Re!lidên�ia:

tua General Brtteucourt n. 101

DR, JULIO DOLIN V l'ElIu

.CDIC.O
ClpeelaData e. OLll98, OUYldoa,
Narla , Gu&,&nta - l'ratam<!'12t.

• O.era(6••
·'nfra-Tlrmllho -

- Nebolir.açl..
- Ultra-Som -

(Tu.ta'Irulnto -de 'I.inuait. ''lrO

..peraclo)
Anrlo-retillo,oo'PtA -- ,,�.jt... '•.

O�81o. - .adlrDo elJulplIm.ntc>
•• º�BiDolartr;lrolollia

(tnieo no ••tado)
Hor'rio da. I l. 11 Ilor•• ,

-

da. JJ! li 18 hotal.
Conlultório: -' Rua V!ctol

Meirellel 22 - FODe 21l7i /

Re.aidênci.a _ Rua 810 l.,!:�.
D. 20 _ :ron. 14 11

DR. AYRT.oN DE OLI\'EIRA

DOENÇAS DO PU�MI0 .

TUB�RCULOSB
Consnltório - Rua Felip.
Schmídt, 88 - Tel. �80L

_ Hor'rio da, 14 à. 16 bora •
'�Residência - Felipe Schmldl.
n, li17_

'DIl LAUaO DÀUKA
éLINJCA G.RA.L

�''P.elllli.ta em moUi.tt.. �>' �.

hor.. • viàl urlnÚ"ia••
ura yd.ical da. Infecç6n �c:n
la. • cronica., do aparelh<> lJe
tito·urin'rio em ambo. 08 leIO.

-Ioençal do aparelho Digedt;v,'
• do sistema ne'rv080,

Ror'rio: lO'h às 12 � !'h àr t

ora. '_ Consultório: Rua TITio

'ente.: 12 - 1.D Andar - I"OD.
"2.6.

- Residência: Rua Lace�d&
·ontinho, 18 (C)..'can do 11op8 • J_ D I C O

-na - Fone: 8%48

I
Operaç6ea - Doença. de tlel' bo·

-,.
raa - l.'llIlIc:a II. A4.I�_

DR I.. LUBATO Cura0 d. .,p,leiaUI!'ael.;) �o
, ,_. I'ILIlO HOI'PI,tal do� Servl«!_ora. d� ...'

1088ça. «o a'.parelho rellplratoTlo ta'Q;
,

.. 'tUBIlRCULOSÍI ' �S•.ntço ,'0 Pr.of ..,.... ". 4.

tÂmÓÓRAFIA ii RADioSCOPIA Andrad.). •

'DOS.PUL'1II0BS (:)C!Dl1Iltal _' Pela manlll 110

;Hollpital _de Caridade.
A tarda da. 15,80 laora..m

diante no consultório à Rua Nu
nel/Machado 17 Esqui"" de 1"ra·
dente� -. Tolel. 271)fI

'

Re.idã'lcia - Rua Preald.nta
SO:J"n-ho �4· - Tel. Il:l!(

Clrurela do Torax
t'onnádo pJ!la Facnldade Naclor.al
<te Medicina, 1'Islologlata e TIslo

e1rurrtio do HOIlllItIlI Nt'rí'u
'Ramol

ClJrtlO de especialização pela
S. N. T. J!lx-interno , Ex-ani ••
�nY de Cirurg;a do Prof., UI"O

Guimaries (Rio),
Con•. :

. -Felipe SChmldt, '8-
"'or·. 1801

Atende em laora marcad�
8.1l1.: � Rua· Eet.evel Junior, 80
r FONE: 2111111

Oll. 4]\,t'ONIU MUNI). "

.A&AGAO
CIR-URGJA TllBUMATOLOOLA

UrtoJUldla

Con�nltório; Joio Pinto; u _

I COÕlults:
d..· � àl 17 "OU,'

d.iàriamente. Meno. ao...6bol"Ô.
Residência, Bocal ...:. lU
Fone' - 1,716v

DL CLAaNO Q
GA.LLB'fTl

::... ADVOGADO
a.a Vitor ••ir.l.. �
J'()X.: 1.488

ftoriaD6'PoU,
.

B R I T O
-:0: -

ALFAIATE do S:€CUW
-:0:-

Rua Tiráàentes, 9'

.........

DR.' GUARACI SANTOS
Cirurgião Dentista

CLINICA - PROTESE '_ CIRURGIA
RORARIO: _' Das 8 às 12 horas. exceto aOB s'bado.,

.

Atende exclusivamente com hora marcada
C"nsullório: Avenida HereHio Luz, 69
Esquina da rua Fernando, Machado.

MAIEMÁTI(A� _FíSICA E, LAT!��
, ; .

L A ,Y A N DO. ( OMS"A Br j !O

", õy,jfg m- ,8e;peC1atidade
" da (ia� ,. WETZE� IND.UST�lAl _::'., Jolnville -:-: (Marta 'Registrada)

. -ec�ila:s-e te-mpo e d1rittefr�
,�-"��..,....-......-'�---�--.��--'----:._�,..:".�..;....:.--'- _ .... -._' ·,....}; .. ·:-·�:.';'2:�; "�f"�.� ��":'-

. .., .. --._�,'..,.�'_:::\?,'_�

�",�o VIRe,.;.�,.... *. "'1"'1•••
ESPEClAl'tOADE

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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milho louro";' ela revive nos tunia. De novo ,O seu esfôrço
alimentos com que você se se transforma êm ' energia
nutre diàriaménte e .vaí, en-I que veio servir a você e le

�a�ado, alimentar o seu ir- /var longe o 'benefício' do seu
mao do Norte e do Sul. E trabalho. .

assim a sua energia se trans-
'

Assim você é-Iembrado no

forma- em benefícios, E assim apito das caldeiras de nos

você vai construindo no Sul sas locomotivas, no' fragor
do Estado, num esplêndido das forjas; na grandiosidade
exemplo de trabalho e de -de Volta Redonda', na ,luz

paz. que ílumína a nossa C�p�
tal e na energia que vai dar I

vida às indústria do Vale 'do
Itajaí,' .

/
,

E, das margens quietas do
caudaloso Tubarão, que, a
ramaria .da floresta virgem
escondia,' 'você fêz brotar 'JS

sa grande cidade.
E entrando pelas auroras

nas coívaras, de enxada e· de
sacho na mão, foi 'você pon
tilhando "ilhas de progres
so ê de' civilização" em to-

.

Vocês, caboclos e colonos
do Sul do Estado, plan
taram. nêsse vale de es

plêndidas terras, ilhas d.;�

progresso e de civilização, I
Isto é, por si só, num ates

tado do seu esfôrço.
Deixa, assim, por onde vo -

.

cê anda, a/marca do seu

trabalho que nem o govêrno
;}lem o tempo conseguem
destruir. Mas você não ríeou, ape-
No sulco que o seu arado nas, no solo. Você foi desco

deixa, você deixa, com o seu brir outros v-eios. E. você per·
suor, a semente que cresce I fumou o solo e descobriu ()
aos seus olhos. Ela se trans- carvão. E você marcou, com
forma "na espiga pagã do .

a sua descoberta, 'uma cril

OR6AIIlAÇÃO DELTA COMERCIAL
CONTABILIDADE, R U F

REPRESENTAÇÕES
COBRANÇ.AS

CONVITE
1\. fim de tratar de assuntos de seus interesses solící-.

tamos o cõmparecímento em nossos escritórios, sito a rua

Fernando Machado, lO, das seguintes pessôas:

Antonio Ramos - Residente em Capoeiras
Ari Souza - Rádio Diário da Manhã-;
Carlos Manoel da Silva - Dept. corretos
Dilson Machado - Imprensa Oficial
Flaviano de Souza Ozorio - Depto. Correios
Idaliano Alves Cabral
José Sotero de Souza - R. Vitor Meírelles, 18
Nelson Bonifácio Albino

Sidney Santos - Depto. Correios
Wa.lter Santos (vulgo Panamá)

CURSO DE ENFERMAGEM
PRIMEIROS I SOCORROS

Cl)uforme já foi noticiado, InICIa-Se hoje terça·
.feira dia. 16· às 13,00 horas, 'no Edifício ;'IAPC", Servico

M:édic:o, por gentileza' de seu Superintendente o Professor
Dr, Osvaldo "Cabral, o Curso de Enfermagem Primeiros

Socorros, regido pela srtà. Flérida Cardoso, Enfermeira

Diplomada pelo Curso Superior de Es�ola <te' Enferma:'
gem

. ANA NERI" da Universidade do Brasil, organizade;'
pelo Ct'ntl'o Preparatório de Missões Culturais.

As inscrições para êste primeiro Curso lá foram to
talmente preenchidas, mas a Diretoria de' Cultura conti
nua aceitando inscrições para cursos que venham a rea

lizar ·:,e.

{.L U B E 15 DE O U �.U 'iR O.�,
�.- .��.-

'PROGRAMA Mll:S DE SETEMBROPARA o

DIA 20 de Setembro: - "FESTA DA PRIMAVERA", com início

às 22 horas. Será Abrilhantada' pela Oro

questra do "PACO".,
RESERVA DE .MtSA: - Na Gráfica 4�

ao preço de Cr$ 100 00.
.

.

'

NOTA 11: indispensávei a apres�ntaCllo da Caro

te·ira Social.

DIRETORIA.

r���cafo$ dos Empreg�dos no (o�
l1lércio Holele'iro e ,Similares

de Florianópolis .'

-Sindicato dos Empregados no Comérdo Hoteleiro e·

�imilares de Florianópolis.
'

SMe Provisória Rua Tiradentes n.o 22

Edital de Conv,ocação

Convoco todos os Associados em pleno gozo dos seus

direitos Sindicais para comparecerem em Assembleia- Ge-
ral E:U:ra�rdinária a realizar-se no próximo dia 19 do cor

rent� mês e ano as 1� e 15 horas respectivamente em pri
meztu e segunda convocação em sua Séde P1'Ovisoria a rua

Tir[lc1entes n.o 22 Sobrado com a seguinte.

01'dem do dia

Lo discutir sôbre os 'novos/niveis de salario minimo

2.0 tirar uma comissão para elaborar o novo estatuto

desta entidade.
3.0 assuntos Gerais,

," :: "''':_r':;;c' .: I.

..

-

����'.
Osvaldo Germano Fernandes

Presidente

AMA A .'R,ÓXIMO'COMO A TI
ESMO-

Existe nêste tumultuoso cient.ífico, géo-Lisico e attmico sé

culo XX! Século de ,pessiJn�smo, luxo, descrença, guerras e egoí.s

mo, esp íritos e corações que ·fa,;.em o bem, numa imitação do:

"Bom Samacitano", Existe também os que não conhecem a dife

rença gritante existent�s entre o mal e o bem. Ou criticam, o bem

j' elogian o mal. •
." ; ��J' \

J� êstes eu digo: "Só a carssa ignorância, pode assim agir".
Assim nestas poucas palavras expressei-me a respeito de um

,.
<

•

fato sucedido a alguns dias atrás. Depois de ruma paquernna pro-

Ia mensal, retire"i-me da sala de aula, e fui notar, bisbilhotar.
'1. vida noturna de "hight socyty", flortanopo l.tana. A,o' transitar
po r fn'nte ao Cin e- Ri:.tz, deparo, com um 'aglomerad.o de pessôns, '.

Não me de'\ ao trabalho de ir -verif icar o que era. Desci: \Comprei
uma revista dE! minha' predileção, e. retornei ao dia letivo. Mas ao

retornar pela Arcyprestes Paiva, notei que o .aglomerado se havia.
.ivo lumado. Aproximei-m e para vê r, e deparo éom, uma cena hor-.
dpilante. Um_ pobre infeliz, havia, qual 'uni "Baitazár", visando

o goul contrario, com uma cabeçada potente, chocado com a ca

beça, de encontro .a murada do Edifí�io IPASE. O sangue corria,
qual um .manso riacho. Catadupas de sangue,' encharcavam a rou

,la do indigente. Corri à Casa Paroquial, e chamei pelo Padre

<ocorrer o infeliz levando uma toalha torn iquete a cabeça do
, , '

·liánchini. Porém antes contei o acontecido. 'Este se' prestou a,

rob re coitado. Dois meus companhelros : Piullo Gil Alv.es, e Re-'

bato Guimarães Xavier saCl'ificaram seus .lençoíl com intuito de
, . ,

entancar o sangue. Ato contínuo, acomp.anharam o fe'ri,do ao Hos�
r;ital. F'oi nesta ocasião, que conwçaram as cr'tieas. Muitos diziam:

"P<).r isto os Padres não prestam. Onde � que se viu o Sacerdote,
sé huniil-har ,em s�eol'ol'el.LUm 'bêbado". Outros dizi.am, "Meu Deus ..

.

4
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QUe coragem <destes rapazes, se meterem ..
con} um· alcoolatra",

,Pobl'("o ii;'oorantcsl 'Mendig·os de cal'idad� .. E1'quanto uns. são pos-:'
midores de carid:lJe outl'O& são ,Pobres desta vil'tude. Mas r:cos'

,

em ignQliull((ia ...e,'dgtno·bnida<de. Uns providos, de coração m'agnâni-
mo.' Outros uns ,perfeitos. !natraéas e', palhaç_os. Se,�dizem bo'nclosos
e eatidoso's. Mas ... ! Ê! Assim é ii Vida! I
..

No entanto,' estés �jovens, saguiram, a 'gran(le e máxima Lei

I'"D1Vll1a: '

AMA A, TEU P1WXIMO CeMO A TI- MESMO.

O Evange�ho il11'pe·ra na alma destes r!!:pazes! Os Bons Sa

n,aritanol> q,es;t!l' llha dos ça'sQ,s 'ral'.oS'�'
.. l'arl_\�ê.n", :'m'eus queridos

amigos! Ql!e continuem a p·oss'uiren'i tão màgnanimo coração. ]Q,
.

�%
nos outros', .meu .. v..?t�.}e piedape,

Porisso, si,lÍ:amps_. o .pre·ceit9 divin,? ,

AMAR TEU .PRóXIMO COMO A TI 'MESMO,
,- "

.

�iafco' Aur�li()' do t'ilfíe Per�ii\\
. >.'

. .

QUAIS OS LIVROS QUE, FALTAM
NAS BíBLIAS PROTlSTANIES" !

Quando os nossos irmãos próte�tantes sllrgir�m no

mundo, depois dos séculos 16'da era éfis��;TesolveJ:lafol, con
trariando tôda a m::tis, antiga tradiçã:Q,;f,dos :cristãos; RE
TIRAR DA SANTA BIBLIA não' somenté vários capítulos,
o que já seria uma ousadia incrível, mas 'SETE' (7) 'LI
VROS SAPRAD.OS INTEIROS! Eis 08 textos. sagrados qu�
devem constar, obrigatóriamente, das Bíblias usadas pe,
los. Católicos dé'htije �omo de todos os séculos, desde 01

l°.s:
NOME DO LIVRO, SANTO ONDE.DEVEM SER

PROCURADOS, NA SAGRADDA E�ÇRITURA

dos os locais onde os espi
nhos nas derrubadas, se

agarravam aos .seus trapos.
E· assim da Alemanha amí-

�

ga e da Itália irmã veio vo

cê, colono amigo, ajuntar o

teu esfôrço do' braço cabo
clo e a estender os limites
das trocas, em um comércio
antigo, mas cheio de frutos.
E você levou dezenas de

anos ilhando, tendó como
respiradouros os portos de
Imbituba e o de Laguna.
E você não conhece a' Sua. JUIZO

Capital.
'

Nereu Ramos, o grande.
Nereu, foi quem. descobriu i)

Sul. Foi êle e o PSD que de
ram a vocês tudo 'o que vo

cês tem.
E você vive esquecido, de

1951 para cá.
Embora -tívesse a UDN

chamado de canudo a pon
te sôbre o Tubarão, não fêz
outra, apesar de ter prome
tido, em comício, na praça
pública.

'

E as intermináveis obras
do Forum?
Estarão paralízadas:

sempre. .uer que conteste a presente,
E você há de escutar em FAZ. SABJ.:R aos que o pre- .ob pena de confesso, por ínqui-

oito comentários, nós desü- sente edital de c taçüo com o
·j�:"io de t!'8temunhas, apresenta-

rarmos como um rosário ,as p nazo de trinta (30) dias virem, tas posteriormente a ouvida das
promessas não cumpridas, () ou dele conhecimento tiverem
martírio das estradas mal

..t d JOSUE' JUS�
cuidadas, a eterna fila das I

que, pOI par e e

crianças sem escolas, a fal- T�NO SILVEIRA, lhe foi diri

ta de material no seu põsto, gl.da a pe t ção do teor seguinte
de saúde, o' drama do pobre JOSUÉ JUSTINO SILVEIR,\
sem leitos nos hospítaís. brasiíeiro solteiro lavrador re

�

E se não fôsse ,a ínícíatí-,
s idcn te e' d01llici'liado no 'Sub

va particular e o govêrno
'

Federal,' vocês .havíam para- d ist.ni to do Estreito, pa Comarc:
RóL DE

do, completamente parado da Capital do Estado, por seu

de 1951 para cá. Assistente Judical abaixo' assi- l.o Joaqu:m Fernando da Silva

Você p�ecis!t seí: le!llbra-f, n-ado (-do inclúso) brasileiro,do. E voce so podera ser
'

lembrado por nós. Para' tan- casado, advQgado, i,nscrito nr

to é essencial que nós seja- O.A.B. sc'�ção de Santa Catari

mos o govêrno. na, sob n.o- 574, c'om escritóri<-

Dê O primeiro passo el(!- nesta Cidade à rua Tenente Si!

gendo Celso e Jade para o veira," 122 ;em mui resp'eitosa�
Senado. " 1
E em 1960 -seremos govêr- 'lnente _C'xpôr e nfin,al req_uerel

no. \l' V. Excia., o que adiante se-

E seremos todos felizes, gue; 1 _. Que o peticionárió
eternamente, felize's, assus- possue, por si, .e p·or seus ante
tadoramente felizes.

""e'ssores, há m:lis de trinta (30)
De fartura se encherá· a . . _ , Bal'boy_a_ ,d� ·.LI!_t!erda. Sl�bindo os

'sua -disp.ensa;
.

de alegria .�e- ,ançrs, sem llltel'rUpçao nem opo-

en!!herá a sua casinha" mais "3iciio- de quem quer que seja
autos à conclusão receberam o

um cobertor.. cob-rirá. o seu �Íli;l. teneno rural tetangUi!lr�; :s��uinte dE'spat:ho: Designe 'o sr
•.

corpo, aos: $eus' filhos não �ito no �ub-distl.ito .de Estr�h.()'·· $s,:!'ivão difl e h-ora ,pn;l:a a jus-

faJtar:ã�� �scõlas, 'seus pro- .

t C �:t 1
.,

\ 161 't c tific,ação, cientes os' interessa-
!J t

- Qes a apl a, com,
,

111e ro�" .

,

..
- '

-,:.

.,ulJ os '�se .eSCOa;,J:ao -. por es··,
d d" b d d

...

'
-

luso e o di'. 4,<) PI;o(l1ot'br Pú9lt-
J;>l�:rj'

•.

as t}sttl,l.daB:: 'nM'mor-' 'lua ra 0:8, o e ecen o as seg,u!n'_:,
. ,-,

. '" ',-
...

.

'"' ' ,,�,_.- ',
.. , , l'í-" �< t

-
.. "'. 'f'A N 'tr.' ,:o·,P;·pohs; 19-fi-19n.G;; '-'.I\ssinad.o)�red{o . Crtan�cltl:llà$ pOt· �s .��'�O�.S aço:ed�� �P.�l:f· ��' )1;-oel B�,-;b;;; "'T'de

'

:Lacerda.. ....

I:' I :'.,��c� te ... · :0111 tnl'l�:t: erVl ao i "til> ll}a;
-

A ." ':- _." .'
'

,

' '. '

., ., <, ••�, ,,'!:!Q,;; :à.' sua se- com ten:as de' José Luiz; J 3ENTENÇA: VistQS dc. Julgo
·"mêl:1�.:é.:, 'cf.!..',: SIta 'c,o.opf.)ra;�i,Va. por sentença .a justificação cons-"'-. • '(' Lc�le c-om ditas de Romeu San·

tos MO"'aes e ao Oeste com dita�.
tante de fls. e fls." Cl� ('�ue é

de- PersentinQ Vidal, que· vendei" \equ�rente -J:OSUE', JUSTINO

; Pedro Jac:ob ,Scheitz Filho, SttVÉl�,I\" �J'im de. qúe prodú

(atual proprietário), terreno- es- �., os:<se;lJs devidos e legais efei-

. se, medindo 7m; .( se't"e met�o.s) �::�:o,�:::Ç::::in::��a�: �l:Ó:��
de frente p'or 23m. (vint!! e três, .-

_metros) de fundos; 2 _ Que' ó 'em. ,�uéstão,.)rem como ,ao dou
tor' 4.0 Promotor \.

Público na
requerente sempre viveu, desde·.., ,

qualidade de representante da
sua· mehinice, em companhia d,

Fazenda do Estado e do Orgãosua prógenitora, no terreno que

ór� j)eçle "sua- legalízaqãQ: 3 _ d�, 'M;inistériQ PúblicQ e ao Pi-
'. '

,. ',retor' dô Serv"iç.o do Patri�ônioQue' ,desejando ago'ra, legitimar . '"

" �- .:Ia: União,' P.�1·D:. :todos que-rendo .

.d:ita pos.se, vem, n.a f.ornlà d,. ,'o ' ,

a'rt. 550;' ilo Códig.ó Civ:il, l'eque- "'Jont�starelll O
.
pe(Edfl no prazo

ia '1;1. Out�,?ssill1 citem-se por1'e1'· a V. Excia., se. digne desig-
. �a. itál com o prazo de tl:inta (30)na}' Ma hom e local para a jus

, .,. "d 1 dias, OS interessados ineertos,h,.dcação eXlgl a pe o 9ódigo dt
�itação essa que <!.eve·rá ser feitaPl'oce'sso Civil, na qUIII. de'Verão
de conformidade com o artio-o

ser inquiri.das as testemllnha� to

/ 455, § ,Lo do C6digo de Procesabaixo arrolad.as, que compare-

cérão -independentemente de' c· _
''S<Q Civil. Custas, afinal. P.R.I.

_. . -FlorianópoTis, 16 de Junho' -d�tação. ,1 - Requer ainda que.
. " 1958. Ass. Manoel Barbosa de

.
após a justificação, sejam cita-

dos�', os sUllr.as mencionados co�
frontunte's .e suas ·mulheres

,

casados forem:, bem: assim ,ao Dr.

Prolllotpr Público', dispensada' a·

<'itação, do Domínio :da União,
em virtude da Jurisprudência
'firmada pelo Sup. Trib. Federal

(!i.conlã,o Rec. Extr. d.e Sa1lta

ClItarrna, de 22-11-45-Pág. 3,-887'

e c-om o prazo de' trinta (30

dias, por edital na forma da lei

os possíveis ,int!!ressados,' a'jl
aentes e desconhecido!!, todos 'pa
ra. acompanharem, q;le'r,endo, 98
atos e têrmos d,a pi'esente ação
de usucapião, contestando-a ou

Tratar' Oas.a Emílio Chérem, não; 5 - Que afinal, por sen

Conselheiro 1I<):afra,. n,o 5. : t�'n�á'�seja reconhecido e decla-

Lacerda, Juiz de Direito da 4�� o terreno descrito e a .mesma

Vara - Feitos da Fize'nda' PÚ-' sentença transcrita no Rll';l'istm
bilca dà Comarca de' Florianópo- de Iínóveis' desta Comarca, me

!is, Captal do Estado de �anta +iante mandado, Pro,t'p<u:a, pelo
para -Cutarinn, na forma dá lei etc. depoimento pessoal de quem

J

I

r

(O REGULADOR VIEIRA)
À mulher evitara d �,��

Al,lVIA AS CÓLICAS- U re 'IlHAS

T:>bias - Depois do Livro de Esdras (Neemias)
Judite - Depois do Livro de Tobias e antes do Livro

de Ester
.,

, -
' ;.�

-

I e II Macabeus· - Depois do Livro do Profeta Ma-,
laquia:s.__

Sabedoria - Depois do Livro do Cântico dos Oanticos
Eclesiàstico - Depois do Livro da Sabedor-ia e. antes

do Livro de Isaias

Ri\l'UÇ - Depois das J...amentaçõe.s do ·Profetá Jeremias
Ec;ter ---=1l:ste livro tem 16 cap"ítulos, poss.uindo 16 v�r·

sículos O. cap" _la
.•

.

��
,

Daniel - Êste Livro tem ·.14 capítulos, possuindo 90

versi�ulos o cap. 3 I,

LEM:aRE;;;SE!,.�õmérlte as Bíblias que 'p.o�uem a apro··
-

vaçãü de um/��:,�Bispo> riumll; das primeiras�)áginas sã,o

INTEGRAIS, EXÃ:TÂ"S e ,COMPLETAS, possuiMo todos o;:::·

textos· s�"grad0s aciina: ihdicaidds: Não àceitéi' pois, qual
quer Blíblia, especiàlmente as vendidas ou doadas por

"evangélico�",. que são incompletas; 'inexatas, sem expU
cações ao pé das páginas, ..

Exija que sua biblia seja identica l) das biblias
dos primeiros cristãos, que possuiam 'os 7 Livros Sa
grados acima referidos. Lembre-se: A verdadeira Bíblia.
católica possui um total de 73 livros, sendo 46 no Antigo
Testamento. -

*ASP-RIO*

Para 'Vereador-,
•• �: ; r

Emprega's'e com varllager.·, pai. COI1'

bater a� irregul;;..tidades das funções
.pirió�ijlas das ser.noras. E u:m,!�!� �

regui�dor dessas Iunçoes
flUXo.5EDAT' r-iA. pela 5UJ corn.

prova.da� e[icátj�� é muito rereltaCa.
Deve "ser usaua <;001 contmnça.

DE DIREITO DA 4.a VARÁ,- FEITOS DA FAZENDA

POlLICÁ DA éO!\fARCA ·DE' F"'!lRIANÓPOLIS
Editá! de Citação co� o Prázo· de Trinta (30) D!as

Doraléció Soares
,p� s. P.

). ,

EOITAL

Vende-se um jipe WILL"Y-S

�merican� - 'de fabri�ação 1950.

Re·fo-rmado, Motor L�taria:, pin
tura completa, estof.ád,o, lona

O Doutor Manoel Barb-osa' dI' rado o domínio do Supte. sôbre

nova.

Preço de o.casião Cr$ ·14�.000,0.0
A vIsta.

',estemuohas arroladas, visto
:ias ou pe·rícia. Da-sa à pre
sente o valor de Cr$

•

2.10000
. ,

dois mil e cem cruze-i-ros) N.!s-
'tes Têrmos P. Deferimento. Flo

dl).nópolis. (Ass.) Geraldo Gama
;alle's - Assis-ente -Iudiciário., /-

, .e

TESTEMUNUAS: --

� hrl).'Sil�-iro, casado, _�l�ncionã
tio públfco estadual, 'resi.dente

e 1l0miciliádo em S. JI1�é. 2.0

:';lias de Farias, brasileiro, ea

.ado comc'rci:tnte residente e
-,

" .

,

jomiciliado em Campir18s, Mu

nicípio de S. José. Em a dita

petição. foi proferido o· ·seguinte
desp.ach'o: Rec. hoje. -- 'A: à c-on�
.e}usãô. "Fpolis 14 dr,

'

setembro
, '

de 1956. Assinado - Manoel

Lacerda - .Jlliz de D:peito da
4.a yara. ,E,- par,1I qU'll' �hegl1e ao

conlÍecim�ntp de 'tod.os mandou

exp.edir o presente !!ditnl que
será afixad,o 'no lugar de' í'ostu.

Ipe e IJublciado na form.a da lei.

�aª� e, passado nesta cidade de

'Florinopolis aos 24 (vinte e qua
tro)'" dias'" tIo mês de Junho do
ano de' 'mil novecent·os e dn
coenta e oito. Eu, . VINICIUS
GON.ZAGA Escrivão o subscre-

.

..

. ...
'

"\
Vl. (Assinado) . MANOEL BAR-
,ROSA DE LACERDA, Juiz de
Direito da ("' -Vara. Confére
c'om o original.
o Escrivão·

VINICIUS. GONZAGA
.. _�_ - ._-----------1- _ ---_.�_._-

o
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Florianópolis, Sexta Feira, 19 de Desembro de 1958 '

----��------���----------------�----�--�-
'�

HOJE - às 20 horas - TEATRO ALVARO DE CARVALHO

"" . Um do-s ,conceitua(ios estabelecimen
tos- da Cidade,' apresenta aos seus .dístíntos
Irequsntadores a sua, nova modalidade culi
nária que��eçrisfsú:r� de 'sus�lente"((FEIJOA
DA INTEGRAL" tôdos os sábados, farta em

,

-

-..1," (_ -

,

íngridientes vitii�irít)sós e preparada pOI
pessôas especializadas na arte de cozinhar.

, O s.cvico a La Carte que vêm mantendo
díariamenLe -1��10 sofrerá efeito de continuida
de 'e será �erescido;' dentro em breve, 'dtf sa

-

boroso. "OALETO" : .recomendadc como subs. '

tanciosa alimentação, > IRua Arcipreste Paiva, � Frente ao Ritz. _ ;,.
-

�CINE" -SÃO JOSE-: '=-;'RIUe tiLÓRIA
A

'

'p Adl'fJ�" ��.'�a 'D I 4: 5 DL �fO 01' 11 B R �
�::o: P'''�R' "�,, ç O' D A II ii:ó's" f O 'II

,

, V,E N'D E - SE·
,

'As cédulas. podem ser encontradas nós se{f�in.t�s, J�-, U�a' casa no .centro da ei,dade,'
caís:

. , - . � ".
com dez espaçosas peças e te-r-

-

'd 15 202 T 1 3222 reno �om a' área, de 620 m2: .

,. Florianópolis: Rua' ,I)ep, oro, , ap, e .
--

I
-

, Facilita-se em parte '<o paga-Rua. Deodoro 26 ,I. - ,,'
, mente e--: a�eita-se em troca uma-

E::;treito: Rua, 24 de Maio 1180 - Rua 3 de Maio lU)'
casa menor; ,Tratar com o sr. 1--__ Ru,. Araey-Yaz ,Call,a.do. 38 traY�SI!.!lf ��', ,,"�"'�' ml>' na pi>rj;�a d'o,IIIPASE", , ' , -'" ';"-', ' ""

,', --das 13 às 18 horas.

Preço, -Cr$ 1',050'.000,00.

Í\1ARJO MORÀIS' e o garot�' EMANUEL MIRANDA numá certa do,:esperado filme,
.
:,' ,

"1ii·1iQ�,�õ"Jr_:.--p[é1sT�·�Nr6.[1"lnÃ"'ifôMiG'-a-Õ-fi)-�""�-."".-.-.-ID-.-.-.""" ",',

ARtISTAS)�MOSOS NUM)ILME SfNSACIONAt
, (IMI: Rlll" 7" AS 5 E 8 HQRÁ�,BURT 'lANCASTER /:,� "'IATHAR,INE

'

tlEPBURN WENDElL (OREY 'O ATOR REVELACAO DA Tf�1PO�ADiL NUMA SOBERBA, /

'

"

,,, ,.,., �
, '"

' INTERPRETACAÓ DRAMATI(A i
'

, ,

em "

'� t

ANTHONY PERK'NS KARl: MAL DEN _' -em

� � .-

,CLUBE RECREATIVO, E - CULTURAL
.: -' t5 ,DE NOYE�BRO�>:�'� >,

'_
"I.. :

..: �

Praça _15:de Novembro, ,21·" ,

"

"
.0;<::

l.,

". ,�

"
•

/.

_

(, ":", >
-

'F L o ]1 I A N O' ,I' O I�"I"S
'

" ?

" " .\

PR!:)GRAMA DO' ;"1ÊS D� SETEMBRO DE 1958

Dia 18 - õ.a-Felra - Reunião dançante do Departamento Femini-
,

,'no, ofcrc'c' da ao Clube Recreativo Trinda-

dense.' Início às 20 horas. ,

Dia 21 -- Domingo' _'- Domtncueirn. Início às 20 haras,
r Dia 25 -- 5.� feira, _ Reunião dançurrte do Departamento Femini

no of'e recida ao, Clube Culturnl e Recrca-
.,,, .

'/' "

"" >,
..

tivo r,.'"d.e J a,n,eil'o, dó .Estre�to·., 'ln,íúõ à" �O h.

Diã ln � Sãb1Íd� _' Soi'�é� da Pl'im;vel'a; lnído às.22 hosas,

SADA - 'BO�BÂID'
'

DOS�' RflS
'CIRURGIA DENTISTA

ATÊNDE COM HO�A MARCÀDA
Consultõrio e 'residência:
Rua Arcipreste Paiva, 13
Telefone: 2066·

,

RESTAURANTE
"MO�TE U81N�"

"
'

,.
r

- Espetáculo 'iné,t:to para l!'lorianópolis do

"

..P-R:(j F E S'l'O-_R' 'K A'R' M A�Y A"
�

�
I �I -.

�'"'� .

.

'-�""

iIípinotisnw .e Maguenetis,mo cientifico: para' I:1'! ::� V'érdadeiro o,on,a'u,tor das �consciêncius
, "Dó�lin'a'd�r-,d{!:, vo�_t,ades'

.

;\jss'ista est'e gr,andiosó espatâcu lo+e meça o seu

, grau de sensibilidade "

ENTRADAS A VENDA NA PORTARIA DO TEATRO ..

\) Mt",IS ANTIG,O DIÁRIO D�SANTA CATARINA"

Vende-se, úni terreno' 2� x 44,
na rua �lv�s ,dá. Brito, todo 1nu-,'

, ,"ra'4o;-P�êç.o' 600.900 00 l!.�'c(,mb'i�.. .. .,
, l'ná� •

.;:_ Tr�tar têlefone ,3764. >

RARA

Professor - Funclenárfu '

;' 'Público _ Estudânte�:-' �
" Catarbiense,

,

PENSE -- VOTE - ELEJA
, '

\.

PAULO PR·EIS
Candidatura ORLANDO BÉRTOLl

PREÇOS - CR$ 30,00 e 20,00
,---�\-------------�-- .. ,

P A R I I-C I P A ç A o,
, ESTEFANO LAMBROS E,SENHORA,

COSMOS COMININOS E- SENHORA
Tem o prazer de participar o noivado "de seus filhos

MARY E C0NSTANTINO -

Rua Conselheiro Mafra 154 ->Florianópolis S.C. \
'I'ravessa Ruy Leão 10 - Curltíba - PR.-

P A R" T.I (, 1- P A ç Ã, O'�·,
"

lIETNZ ,WERNER SCHONDERMARK '�' MA:&IA
HILCA CUNHA SCHONDERMARK particlpam aos.rpa- I

rentes e pessoas amigas o nascimento, de, 's,éu filho
ORLANDO AFONSO, ocorrido, ,a ,6 dó corrente na Casa
de S"l;lde é Maternidade São Sebàstião,

_,,'

I

I
Cédulas:

Avenida Hereifio Luz, l55-A
Apto.2 A, cédulas podem ser encontradas.nos seguintes Iocaís:

I"!o:'hnópolis - Séde do, PSD (Praça Pereira Oliveira)
POJi,O Belo - D. Hulda Guerreiro (Praia do Perequê)
Itabí-- -;;- Policarpo Depíné (Hotel Depiné)
Blumenau -, Luiz Leneí

\

':FL A.K S \,

. ' r
impossibilitàda de a�radeç�( r às i�umeras pessõàs . que {I con

fortaram no d-oloroso transe p6.r qulf. passou com, o' falecimento

'd'e 's'�a' ill�-s�ue;1;e1 -

es�o.sll : n�ãe ' ir�ã
'-

sogra ê avõ, o' fàz..

�. .!, ,� , • /

por .este me:o,; externando ato'dos -à. sua eterna gratic!��:-;-

'PARA DEPUTADO ESTADUAL
OSNI REGIS-

A:;mína - Aronsezanís
_

Ri.') 'do Sul - Séde do PSD e Red, da '''Tribuna do poyo'
Ca'''lD01'i:1 - Praia - Rc s id do sr. Luiz Bertoli Scnior

, C'l(:adGr - Gentil Bértoli
Ctrrrtíbanos - Joãà Almeida
En: nuzílhada - Maximírio Zonta'
Por-te Alta do Sul -;.. 'Hotel prad!\_,\:_LEIA EM NOSSA NOVA

'EMBALAGEM COMO
SE PREPARA UM BO�
,�'CÁFÉZITO '

Ta;l. - Ger,mano Huschcr
Tlfl bó :_ Artur Lení ,

- -.,; "'.

FORNECE·SE MARMITA
COQUEIROI:? -- 'i:>R-AIA CLUBE

, F'(.·rnrce-se marrníta. Ped dos' deverão _ ser, feitos
antecedência.

_

-,

�o' local ou pêlO -foD;e 22 01.
' lLur�l'.anga _ Franciscc Leb.,' rb.ch on '

\

R I T I
"

',:',
"DOMINGO :-

"

,

, ,..

.:
, �

\

I V

•

e
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'0 M A.IS, ANTIGO DIARIO DE �ANTA CATARINA"

ruo, 17 (V,A,) - o Conselho quanto �,O rnín 'mo, para a con

Técnico de Futebol foi solicitado Il i1�lr,r:IO do uma peleja, não en

a m:llIifestar, pelo sr, Ab lia de I
t.l':l <"'1 d e ta lhes deixando este

. ,

Almeida, sobre a questão do nu- "S�l"!�O a cr.Lér!o de cada Asso-

mero in in im o de jogadores para dação,
iniciar uma partida, De acordo Desejando esclarecer de vez

este p,roblcma, o sr, Abilio de

:.lmcida, que está na p_residen
cia da CBD, pediu o pronuncia
mento do Conselho de Futebol,

bo l, mas que che-'

;'1'11.08, ante a impr-essfto do sr.

\.] f: (-qo" Curvclo, ac rcditamos que
........

'in será' acelto, sobretudo no

tocante ao ;resultado, que seria

.bedecido e mantido,

con�plhe'ro Alfredo Curvelo que

desse parecer, para que f'osse

firmada jurisprudência, no Bra

sil, aceita a tese' deste despor
tista ou aprovada outra.
MINIMO DE SETE, l.\lC:ÀBA

O JOGO

Enuruudo em contato com o

sr. Alfredo Curv-elo a reporta-
( ,

.. ,-

gem pôde' conhecer seu ponto de

vista' em relação ao curioso pro-

Llcma, O membro do Conselho e eu em.euuo ,,('. menos do que do, quando da paraltsação e sus

de Futebol não se, furtou 11 co- isto não será possível o prossc- pensão do jogo" afirmou-nos o

mental' seu pensamento, dizen-' guimento da pugna. Este será o 'conselhe,l'o da CBD.

do-nos: ; I meu ponto de vista". Ii - "Sou de ' 0'pini-ão que em Perguntámos entâo a S. S. Este será o parecer a ser a-

caso de uma equipe' licar com I como se resolveria a questão do presentado ao Conselho de Fute�

menos de sete 'jogador_;;: para I marcador, pois há a VErsão ele

pro ssegu ir a part.da, esta deve que s!! ap�icaria zero ponto para

s er Inte rrcmpida
'

pelo arbitro. cada bando. Mas o sr. Alfredo

A Internaticnal .Board fixa este Curvelo pensa de outra forma.

18;9 - Atlético, X Guarani (à noite)
21/� - Bocailiva x Figueirense
25/P - 4-vaí x Paula Ramos (à noite)
28/9' ,- Figueirense x_ ..Tamanda'1'é
2/10 - Guaraní x Avaí (à noite)
fl.'lO - Paula Ramos x Bocaínva,
PilO - Avaí x Atlétíeo, (à noite)'
12.'10_":-.cTamandaré 'i Eaula Ramós-;

16i1-O - :E!ocaiuva .x Guarani. (à;�,noite),'
1 � � 10 Paula "Ramos' x Figueirense.. · ..

·

2;,10 Atlético x Boêaiuv�' (à noite)
.-------------, ------- - - ---, ,.- ..-------------- �!�, 10 Guarani x -Tamandaré'

Golearam em BlumRn8u ·OS�·lethDr.·f.lb'mopolitãbos, I' JiI . i;'�dJ;�:il��
. [

'. 15/11 - Atlético X' Figueiren-se. '-(";ábador ..:ri

I
Os tentos foram marcados .JOGAR,\.. EM CURlTIBA Pa�'''I1Í1 !��r.l um confronto "

.

1
ie.u -, Ta,rnandaré .x Boca,iUva.. "

por' todos os componcntc s Ao que soubemos, o Ases, e n t re as duas equipes em

do ataque, exceção de Nizetu. do Passado está em entendi- Curi t ba. 20: 1L� Paula <Riamos ._x, ..AtlétlcU-;:.:(noturJU))...." ."

d 2');11::'-.- Figuarense: 'L'AvaL
l11,:;ntos ,eum os veteranos o

� I VE�Sli! ?

numero para o início dos jogos � "O ,placal'd seria respeita-

com as instruções da InternatiQ.
nal Board, o arbitro poderã or

denar o inicio do prélio com a

presell'Ça cie, pelo men os sete

elementos numa. equipe. Mas Este orgão então solicitou ao

[J,

--

....- -----� ---�--------

O Ases do 'Passado, agre- Imiação constituida por vete-
-

rano s do futebol citadino,

l":'Ol'uci, Procópio (Vico ) e

Lebetinha, 'Nizeta,
Niltinho e Carêca .

pi o s s egue invicto, tendo no

último sábado se exibido na

cidade de Blumenau onde
,

conseguiu levar de vencida

por quatro tentos a um o

conjunto de veteranos local.

O quadro metropolitano for

mou com Vilain; Flores

(Osni ) e Osni (Fve de r.co ) :

NOTICI,AS -(AMIMelO Df 'PI�.f; .

AS'PTR1,tff8·-�_: I

AlgóhslÓIUfOI do 'i9IurRO�. (f
l -r

-
•

, EnrcrJ'a'"do: Q prrmeíro, tunno dos Campeonatos de Pro,

tissiGlnais à: A:spir�nte'S; da, Cidade, têiS aígurramúmeros. des-
,m primeíra, etapa ide 'certame,

. ,

.

'Vctt'r: Avaí, �-pontos perdidos
.. Vice-lider: Figueirense, ,3 pontos perdidos
"L::.zlterna": Tamandaré, 10 pontos perdidos
Lide!' de aspirantes: Atlético, 3 pontos per-didos
Viec-lidel' de aspirantes: Bocaiu':::1, 4 pontos perdidos

,
"l.;'nterna" de aspirantes: Tamand_aI'é,>lO pontos per-

tidos
MaIor eséoi'e� Av'aí 5 x Bo�!tiuva O

•

;-, �llo��p-._(.a.sp1rantesi,:�-\'-ai-6,�'ftmtaré�"tl"'i\"
b - ""-.......�' .t�... - 1!':.". ):,:.. �..: "...:, "

"

A,t.ilharia mais prodll.tiva':·' Avàí,'feOJl\:'''l��·;tê�to�,-· < �

A:r:tilhari-a lJ1eno� �rodutiva: G\lar'aní, com 7 tentos

Defeso, mel}os vasada: Avaí ,7 vezes

D.efesa - majs vasada: Tamandaré, 16' vezes
Artill1eiros I!rincipa,is:' Oscar e Rodrig\les, ambos

l\;vaí, r:.om 5 tentQs :'P'ada tírn

Ãrqueil:o mais y�saÇto: ' Toni�, �o r Ta.man�ar.é,
1 p.zes

-
-". � '\

,.

'J ... ."� �,..,.:.: �.-

JUÍ3 que �is _funcionou> Jose Silva, 8 vezes

Pe!lalida:des '!11ãxlmas: aproveitadas - 5; despei:diç�
das - 2.

_ ,�'-<'<
,

Joga,dores :;expulsos: 15, sendo 8 do Bocaiuva, 3

'I'amf'l1f}aré, "2 d�:Avaí, j do Guarani e 1 do Atlético,
__

.�.
__ '�<:''o.,",. : ,,, _

'�m 'ri�la.,direloria a· Associa4ão dos
.

-

(ron)Sli�porlivos de loinviUe:,
Fi�mado ''Pc-los coIll'glts Waldyr Ribeiro e Ne·rval Fereira re5-
. , ... --." ,,-.... �

,
- ,_' ,

pectivamel).te, sers presidente e

FavoráVel ',= � ,

....

'ao'-' ,�a',sc'o', '"

,o, ,'��' .

- nc, ae'õrdo' C'0111 :.ti;;;� _estatisti-

,I Pfanrd�� EsporfivCi, ;a da.?á à pub_lic(dad�: p-or um

'llatutino qó Rio, Vasco 'e Fla-

mengo '''com a ;pú'gna d� donlingo
comPletarám -73 ,jogós:: tt!ndo o

�','êmi� cui;l1�Itino'- -ob'tfdo ar �i
tórias éoutra i!5 :ao' rU«;·Q-negi·o.

- . 1'.

l5 encontros finalizaram com

gualda,de no marcador. Marcou
o VascQ )35 tentos e,ontra' 122

,.lo "m�is querido". Os \maio1'e's
,seores verificaram-se cm 1931
Vasco 7 x O) e' 1943 (Flamengo

Yera. Krepkina;-- da União

I
- O C�mpeonato Bnas

í

luieic

SO" iét'ca, melhol'oU, há dias, o de Tênis, disputado em São

I o corde mundial dos 100 metros Paulo, finalizou com o triunfo

rasos, com o tempo de fl"3/10. dos cariocas que marcaram '14

O recorde anterior pci-tencia à pontos, contra 6-, dos, paulsbns o

australiana Shirley .St.ricleland. 2 dos gauehos e-paranaensesc- ,

� -- E,nbarcou .ô ntern "PAra M.'h

PII!!IIJ!!!!!!•••••••..,- �dl':d, coutrutado p.eto 1il'lteba]\'fd7

Espanha, o .avante vascnino. Wil

:;'�n 'Moreira. Seu pai, o -téCHico'

Jo� Canto dI) Rio, Zezé l\lQre-;ra;,.
seg-uiu. crlm o jogador,. ,Zézé de-

:lel-'ii j])OT1nnaC'�o.el' � nu, Es'panhal ,

"ercr" de l5 ou 20 dias.

- Pelé é' o artilhe'iro do Cnm

pel;lnato. Paulista (le ...Futeb-ol. O

jo\<en; I lJ1eia revelação 'da COl?[.
,-do M,undo já marcou 2.1 _tentos"

'

:';;- "WTsorr do" 'Norc>este é o 2.0 Cü-
, '

'loc'atIo, com 15 te'ntos.
"

-:- E' a seguinte a classifica

ção do t)ampeonato Paranaense

'-de-FutebOl, após os j.ogos,de do

mingo: 1.0 Atlético 8 p.p.; 2.0
Operário 9 p. p.; 3.0 Coritiba

il p.p.; ,1.0 Ferroviário 1.4 P.P.;.

;;.0 Ri,o Branco e Guarani 15 p.!>.;

G.o Britãnia 17 P.P.; '2." Agua
Ve'r,de 19 p.p.; 8.0 Palestra Itália

20' p.p.; 9.0 Caramurú 22 p .. P.;

10.0 Bloco lVIorg'enau 26 P. p ..

- Botafpgo, do R:o e 'Grêmio
, ,

II e, Porto Alegre, del,ronta1:am-
3e 3.a feira 1I0S domini,os do

.campeão gaúcho, empatando por
O x o,

I - ,As partidas do certame' ca-

rioca tr.anilferidas de sábado fo

I ran1 jogailas 3.a feir.�, tendo o

, Alnüica triunfado sôbre o Bon
smesso .e o Fluminense passou

jJelo Bangú, ve'ncendo-o por 1xO.

do

fi
10

•

f:

• 'secre·tário recebemos atencioso
t
"".

•

ofício da '.<\;ss'ociação dos, Cl'(ll1's-
tâs Espo,rUvO's'

..

de Joinville

clades,

, (AÇEJ)".__·comunicando ter, sido,
aI,", 'do:�:co,rrente mês, eleita e

empo'SSada,:-,�_ )nóva diretoria da

operosa el)tidade de classe d�os
fornaÍistas e locu�ores esporti
vos dã 'tl'1ancheter", fican(b as-

sim constituida:
'

Presidente Waldyr' Ribeiro

CAMPEONATO PAULISTA
A noite

(''])1 'São Pa\llo
Palmeiras 1 x São Paulo 1

em Santos
Santos 8 x Gu.arani 1

em Ponta G,'ossa

amistaso
ii x Atlética

.na Alemanha
Vista l\LG. 3 x

Vice-Pre's.

Lins

Gilberto-Nnvarro

Mineiro, O

Secretário, - Nerval Pereira

l'esoureiro ..L R61�nd Wernel'

'Co�selho Fiscal - Antônio de·

Almeida Fr.eitas, Hilár;o Mueller
,e Antônio Amorim,Bremen 1" 6 x 1).

ATá-be!i"8l.� Turno: de -Campe�nalo{.-��
de Pr�i,si'ODi's!da fidãdet/

f; A SEUINTE A TABELA Dê, 2Q TURNO DO CAM,

PEONATO DA CIDADE:

. �_

'.'

'_

::

(alÍpe�e1G1!o lf1e�t_�e'
,

Fulehók;", �
Apesar do tempo rernan- n-ados JlO� FeJinto (2) e Pedro.

Boaventura Vieira foi: o árbi-tl'o'

& os, quadros alinharam assim:

.M_J,j:YE.R � Mataga�(l;,'Çharuto,
,Jos��Maria e Nestor Lu iz ; Mi

neiro e Gastão; Dí lnev Calimé-.

rio, Mazico; :.Hernani e FeJinto.

FARMXCIA - Branc'o; Wil

mar, Guilhc'rme e Plll�a; Os'ni e

Anísfo���_\!de-Jino; Mário, Günter,
Pedr? e Euni.

te' domingo jogaram no enchar-
-

'
. '

cado CQ}U.po do, Jpirangà, .de Saco

do. Limões, em continuação ao

Campeonato- -GGinerci.ário de Fu

tebol, os: conj,untos representa
tivos do Meycr e da Farmácia

Catarinlll1s.e. ,-tendo tr:unfad-o os.
,

"apazes da conceituada Casa de

ferragens, j}elo' escore' de dois

tntos a 'um, tentos '.lsses consig-
--

- ..VI:M�,lJEpafSSAi·�:- :
,

E PAGUE DEVA6tJiR·#
."?,,

._-

I

fJass.g""s,,')'hA!lspeda,�m,�pass�iO.5, anistên-
cia, seEviços de..guía Ie tudo O'.mais que \tQçê
qulz:e..,.'por,� quolque! 'parte :dO;, muncio., "CI'\
:.vls,'a ou�am,,"lo'n'.gél5 ,e"suaves prestações

! mensa.ls� __

..

" '

'1 ' "

� '.,� A MAIOS .-QRGAblU�çÃD ,,�ciEt T��SMO
. .. ,

. DA .A:MÉIUCA 'LATlNA

RIJa F�lipe Sch-mJi;lt. 3'4

fones: '237.7 é' 3730
ElORIANÓPÓÚS

. - -,..:-::

r .; F .

às 8,; hOl'as

.J t : M>hael,Wilding .... Marr,:uet

I Lockwood - em

,A DAMA DE Nfl:GRO
- Cens.: até 14 :.\n08 -

..PARA 'DEPUTADO: FEDERAl·,-
"

.

P.. -S. t'D.
v

Esta folha, agradecl'_ndo a

g-en-l Stileza da C!;1l11tll1icação, cUIY!pri-
menta os novos pa.l·e·d'r,os da às 3 horas
ACEJ. desejando"lhes prosperi- Michael Wilding ./Margaret

'Um !lcidente.,� ...mas não
.

.

, ,

Q
.

k L
' IIse preocupe... e uJn avave.

Advogado Uimante - Inspetor do
/

Um' pouco, de águo e sabão, .. e pronto! Quink

-Azul" Real lavável nõo' mancha a roupa nem as

'mõo's, Para' súa
-

segy,rança, use sempre PARKER

QUINK LAVÁVELl -- �a -únicq tinfa que confém solv�x/...
limpa e profeg� o caneta à medida que es� l' :i',

'

.
'

Ensin_o Secundário - Ex-
. � .

Deput.ado Fede.rai. � Se-

cretário 80 Estado_

-;'�.: �CS,
:9 "",3

.

'; �I$ 2:) .. 0\.1

473 qTlJ
Cr$ 85.00

rNrn melhor j_u!gar o h}ihlem
, r

o r,ridndão" ·se . o senh'or nã\)
/

nhece bem o -cán4iBato,
. - {

d'
.

f
'

,
� seu passado)l das suas

, I
'

lida(fes, e vote, em, três deDidribuidor�, 2xdusivos poro toJo O B,rosi}:
COSTA, PORTHA & elA.

, ,

o'utllbl'o rom consciência.
"

J O�

l.orkwood - em

A DAMA DE, NEGRO •

Cens.: - até 14, anO& _:
!"

---,,-

às 8 horas - Pr.é EStréiai:-.;
"'T ,

"Prá IpiJlanga F. C.'�
Burt"�á�ast'lr - KatherÍ'né
!Jt!I>burn ,_:, em ,"

V-A G R I lUA'S D O C l1i U
- VlstaVi8ion -

Cens.: até 14 anos

·t • ót

·'à's. 8: b L,i'lls
Emilió' 3'-u�nr.....,. EmU:a Cu;:,ú_

-·em

CASA DI!; CôMOHOS
- Cens.: até 18 anos

",

Rale às 8 horas

FESTIVAL "TOM E JERRY"
,

tO n!-Tos Desenhos Coloridns

A HISTóRIA DE UM 'EGOISTA

I'E HUSTON
- Cens.: até' 18' an:>s

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



C A T A, R I N E N S E I'
BD SENAD01 'CELSO RAMOS SERA O COlfTIRUADOR DA OBRA IMOIIQ:DOUR4 D�, REltur PORISSO� VOCÊ JÁ ESCOLHEU CELSO RAMOS.'

'20n �iélelados ao VII �ongrello ,1nterameA'cano de Muôici�ios
.

"SERA' NO ',RIO NOVEMBRO PR O"XIMO as cond.ições de hospedagem a l'idadcs brasrleí ras e com expo- dora ?s. tese�l que' .servirão de da, impr0'3s�.b., (!e tô das as .!eses., orga�zaçã,o' de' passeios e exe�r- entes do .; municipali·s�o'. ame rl- base. para os debates e estudos E' l'essalttda. a óportunidade
., sões, e-.a realização do Congres- cano. do Congresso. Os l'e1atore� of í- do Congnessoj [ustamente quan-

RIO 18 (V,A.) - Colifirn"i;â>;: e inc'iúem os aspectos mais so. própriamente .dito. Várias so- cia is, dos temas já estão apre- ôo a "Operaç'ií'b., Pan-Aml)ricIlRIl".
ram s�as inscrições à VII R�u- atuais da administração munici- O programa 'a ser desenvolvi- Ienidades . já estão fix,adas, du� 'OPORTUN,IJ)�DE DO iniciada peló presidente Kubits-
nião do Congresso Interamevica- pal funciona na Av. Erasmo do durante .a estada dos delega, "

,
" '." ':CONGRESSO ciando, os trabalhos enviados, chek 'e que conta com o apô:ió

no de Municípios, a realizai'-"e Bl'�l\'.a, 116, 6.° andar, no .Rio,.� dos no Rio está cuidadosamente rante as quais os congresststas : Por : ou<ro �l'a(Ío, encarnlnhanr- emitindo seus pareceres sôbre dos Estados. Unidos c demais
em novembro prô ximo- nesta, Ga.:. vem intensificando .os seus tra- preparado, levando-se em conta entr r-

' ,

t t "'ut ':.. "Comfssão L l' O
'. '"S mesmos enquanto se cuida -__ .

, a ao em ,�on. a Q com j.. 0-" s.e" ' ..
' ..

'

" �', .
\lea _.'

rgamza- " � naçoes amerrçanas.
pital. cêrca de 290' delegados. A balhos: O vice-pres idente da .co- .

"
.

\

ff5�i��iE}t�����:�i ��;�?r���J��gf�� UgraDtle GomidÓ�e'DDlem.········.···:c.e.DI C.. riciu.·ma consag'r.a, ·YÜa.'.riaINTENSIFICAM-SE

1
Havana bem como com os pre-

� ,

' -

PREPARATIVOS feitos das numerosas comunas -c.
, •

seA C��I;:.::�: or���;::I�:�'l:;ê:� ��:Uf:I��r�c: ;r��u�ar��s�\:mi!���� a'IV'IIS'"tal 'ARARANGUÁ ,�ONSf\GRA CELSO, 'RAMOS' E\ JADE� MAGALHÃES,
de Munlcíplos em cujo temário de c,ertame.

.

�'
,rinenses.

'

", PO.l�ãO. .de .Olive�ra;-deputado I A 16 do corrente realízou- Celso Ramos e Jadé Mága,-
.

' E' o grande comício', de Joaquim Ramos, dr. Rocha,. se outro comício em Ara- lhães percorreram Ja,cinto
.

.' I ôn�em e?n�irmou, todas as' re

..Pl"t:sentan.do d sen.hor pu- r �'anguá, onde a pala.!�a de M a c h a d o, Turvo, Ilraia
,

: expectatIvas. O grande cen- mo Salgado, senador .F.ran- esperança e de renovaçao de Grande, são João. c;io Sul e

Criciúma recebeu ôntem a tro mineiro, que já, conhece císco Oall�ttli, Jade Maga-: nossos candidatos calou fun- Sombrio, empolgando as po:,
Comitiva do Roteiro da�Vi- as atividades' 'de nosso ean- l11ães e finalmente Celso Ra- � do -no espírito. �� população P'9lações,__ desses' floresq_eIl�es
tqria. A, pópulação. aguar- did�t� pela gr�nde obra, de. mos. .', .daquele mumclpio. sulino, municípios-a vós sincera,deis
dou -o día de' õntem, reser- .

assístêncía SOCIal, gue ve� .4';,. •
' �ue �cebeu ..a' comítíva com cvai'!l;..drlidaa.tos do Ro�elr�, da

vando-o 'para escutar a pala-
.

empreendendo )la ano� atra-, .. í)�pols do pernoite - em Indízlvel entusíasmo. Dali, ......
-'

1 ves da -segura-'. direça;o dQ3 ,C'tlclíu.na' a; Comitiva do Ra-, ------------,-----------'
vra de renovação.' de Celso destinos- do SES1:; 'reeeeeu' teíro dit'Vitória seguíu em'
Ram?s e Jade Magalhães, uma das. maiores, ,recepçõês',''\Íisi\�, a São Ludgero, 'Braço" l'IIB�Nl� �·E�"I.U·N·.ti,� I, t·�"··I'··T'.'U,:I,·j··.','t'.,candidatos ao senado federal de sua VIda',' < do Norte, Rio Fortuna, tmn- -

_

por Santa Catarina que vem I Falaram, na ocasião; o de"· ;ruíi t,.aguna, 'Henrique Lage,

�)�óv(ER(Nõ�p)rs)rrõ(rr(A�Ol: e��OlgandO tOadOS
os

.catGa-
putado Paulo freis, d_r. Na"'. (fní�:diréção a FlorJ�nºpolis.

CrRCULA'R AOS JUIZES EtElfORAlSc
1!'57,sonmO:!l,vdaOlSo'raodSe cCornSt.r2alt07s.6l5.rOe2m2',a5nO'e,scoesllsteesrv'I·ç'�es IN' U ,U R-I- � ,-9';-,E ',H O ') ,E Circular n.o 36 de 17-9-58 � deverem tr�pus:"fed'�'rais pe rma-

..r. '
I"

� .

Recomendo vossê�cia se
-

abster necer prontas ,a' atender piJs�ível

i�i:.��E�g�.n���f.rJ�!��&:j::=�.. • rDIM�ID.1 A., ,p.,VI,T1C'·'·jA.' .rll..I'I-I·r.,tltl,"é,. L'.'M'
..

' ;0",11'1 I, ".,p IT I,DIN'I, !:;:�:e�I;,:I:�:i��::�:.::::,:':����:i�::
I'
::::t::�:::,:" :��·::ad:O�.�:::d�:

- R U D IIflllUDtt 11 U b b AIII� li flUI' A bR 811 I eleições e-t tomar seUl efeito no-· Cords. Sauas, Mves Ped':o'Ja.-c-
-e dnqQep,ta ê -um mil e oitocentos e um cruzeiro. ",

. .

0000 00 t� d l'
.

T 't' -'.

1
'

d'd 't' 'd' B"·· 'ii "-e "

.

" ' meações acaso já realizadaS' visto Presidente Tri.R.eg.Ele.L ,-.,.,.'
,;

. D�s�a'>soma';:O!$ ,884. ,60 , .. '. es ao sen o ap 1- _ an o comerCIa como ar-
I

1 o a raves oras, ptés- ta .Catarina que será inau- '

,

.. �élldos �- seR'IçOs : de terraplana.gem e obras de tístiCa. e. int_electualm�nta,
-

I
t.ando-lhé �?estlm�V:ê1s

./

S�l'� gur�da, hõle, às 17 horas, ',"

I ::!: -/C�$e��::Ó:6�t;8,:;t:::��02t�543��:!:�i= I
r�J�asec;::;!a�s:�;iSa��=�� �r!ç:� ��:��toBf:r��Paítrf:;. .����o ae�u:e;�rn��4�e��� ,," ·"�·"A-·-P'-'R-·-·E-·S-·-E·-N··"T-:·A···r.._........o-�Y':D·

..A··..···Díil-ft-Età;-�;...
··

r
� neart>s de obra-s ,de' �rtl! especiais. tantes índices,

-

prop_orciQna�:; Dentre as grandês e impor, chà.do" nO 6 1° andar:\ será..
'"

",A' IJARII ,1KJi
.

.�
I ';C 4cresceníà,rido'se� a essas cifras o restante ,met;te falandp,

.

e� c�mp;i; .,t�ntes coi.s�s, q:ue
, �" "Ill?-a" 'Ofé-iecidõ 'u� coquetel' a 'Im,' - ,

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

'

�, àplicádo :pêlo-go-ve).'llo federal em nOEo$O �stadC) '..,- ,'raça? �o.lllttas d,ema�s CIdades nos inspl,ro� >':Ir,�u�. '���Olt 'pr�p,sa ,

.../,e
ao 'R.ád

..
iO. loc.a,iS"

Em solenidade que terá. lugar 'h'Óje ,no Q\Íar,tel ...do
'

c incluida à gÍ.-ande partieipação na Sotelca - ver- BrasI�ell'_as....· .'. '

. f()�ma, ca�a , �(l_é.;., � foi�, COM, a::pres�nça ,c;ip Sr. GF.-, nosso tradicional 14° Batalhão de C�çadore§ sérã a.pr-e<

, . s�-<Í -que .
a União sob o g_ovêrno pessedista de> Gpmqe!l e

.
lmport-aJ}tes clI:p�zes,d �líf.-a _!;,1,II;l, 'tljl-\ Nt'V�(RA�l1lLO, 'Di_retor" da, � sen�,apa, na formJt,.dos �egÍilámentos mmtàres, aos Clml!' .

�' Prt>sidente Juseelino� devolve ao nosso Estado os • realIz8:ç�es. SadIas e .fecnn- �IJlh��f\ '. �tesso" s9.J:{ ;lJ.e�t�: ,"P N" e outras p�s-: �l'itr)s i�cot:p�r�d()s no.:�orrente �JlO �ara a""J)r!lstaçljil .

.

,- impostoE. que \aqui arrécada. ---_, das ideIas; tem naSCIdo da g.IU ,em·'�l, 6pol,i8" a't <tlr� sÔãS

...
de .ttestaque.

.'"
. f dI) Se,r,ylçQ MIlItar, a :aaJ;ldeira do .BrasIl. � ,-> �.t, '." ��,�

. OE, municipios ... cat��inénses - e mórmente

�I
"iLHA MARAVILHOSA DOS, Q1a'; WAU. LI.N�f' W. ." ,

,-
.

, ,.�oleni�ade magnifiça:' quàgdo \is R�cruta�' J;ece�e:ln
� os governados por peS_j;ledI�tas � receb�m, entre- OCASOS' RAROS", (CQmÓ PtnJLJdIP-ADE - primélra '.... ALT�R ��NHARES PU- a aRresentação do;Simbolo da Pátria, ieve&tê�sé détto-

I
... �l���l�':fi;, i:.S�:!::. :;�::E���: I; ói'GOR�eNta) 'IBPi.dl:.Gj1�; P;ÕMit.áJ."i;lm�'t ..·.i,·�·..��.�:��� i â.tE��;�jª�isiú�e�_._.Os :"pumeros fàlam! '. -, - H -lJ UbU R UllId' nu· 1111 O"

� 7LQJAS PEREIRA,' ÓL�VEI� 'e.maçtenedQres das nÇ)bres tra().içóes do PovO' 1,lraSllei-
E nÓs já perguntam9s:' quais os municipios '� ',- "," �,_ . 1lA,. Oulras firmas diaria- ,ro.' ',',

��ec���i��rçã:.r.' �ste ano, a� cot�s do art�.-20 '1-' HO,IE A E(TRE�IA' ,NECTA' C��:'PITAl,'" :;0��:'�,p�:���r:er:;s S���a:::: do)1�s�é.:à�oJi!:d�o�:J� �O��!�� ��n��A��:��!
, N�. h' ""t" N . h

' '.... t t .

J J r
-

J :;Jo\,
'" 'mento:s especiàlizados de i\r� ,'o� CQI:ltigentes de Praça� incorporadas à 10a Clrcuns�

. aQ_ a respo�, a, em av-e.:ra resl"0s a!. A h d d
.

)'

'FI
'LHA "'''' COM A�NDAN"T''... . 'es' t:>.edaM'''' ... ""elaço-e's p-:" '. -"

t 'lr
.

Por isso é Wéêiso mundar. E tnundar já" co- " c -ega a. e u� Circo, qua -, "''''.. 1r.�', t, ,- ,

{" ,r"�'" ., ,",,-!i' ".;n. .

'
, ",7, i 'cnça,Ç! d�,:Recrutamen,o !f ao p.Q�pital dest� ,(J'uarni-

mecando com a eleição d'e Célso��Ramose'jadé quer que seja a Cidade, sempre A SU1lh,estrela mareadw-lblicàsi�fnregràdoà:',P9r�ele� ção Militar, o seu Comandaante, Cor�>nel Virgin)o�Çor-
M· llíães' I'

muda o ambiente, eil!"q�e 'éhega para hoje 'com ,y às 20 ,tio {nenpos capâcitados. ,S,' deiro 'de M-el1o fará a apresentação da .Bandeira�Na-
�(�=-' (�(l""o ()_()�('�Ii"�()"'()'-'()"'u: �m espetácu�o diferente, 'que 'I ;rasj,-esta'�dô , pr

,

matlos "pm-lt, "!'tA : ina�glílração da firm�9. clonai êm 'Boletim, alusIvo ao ,t\t'o, (!,n�ltecendo 1! .glori-

iliiiiliiiiiiiiiiiiiiíi-::--���""'-=-:=�-=-=--�-;': agr�da tantol aos vel�os, como-_!;os hfj,e,- _ ��p�tácolos • a,�nda I'inéditos, WALrE� �I�ARES PU�LL-, f1Cánc�p' O 'significa;dO' ;da soléfiidade, destaeansI0 . os '

. ,.-.. melços., '

... li 'para;'Dos"prevenóO'"!le uma..atluêr �'lDADE, maIS uma. p_r.Ova lio: . vuítOã' .'. que se.notabiliZ1lm no .cenário .n-aclona1 -em �,:SR.• JOA-'O LlNO '(IDADE ':;i F�o�i�e.ó.,olisr, h� ,�u,ito não da '11.:1'8
.. tua.iores.,J..'�.'é:' hOje5,reg's

'

,grJ!,nde impuls,'! que est� �e?'�' )iea:)lefezâ e 'que· t-r�balhar!!m pela sua,,:grandêza."
.

era; !Islta!la po�
< lI,h:) 1 �

_ ': �.� tr�4all:,nes!� ,S1P��}� . 1��ando-sL �O !1�s�o ,comercio e nO�!'Ia ,p- EST�!,>O se cQngratu1a 'C�m o;; jovem catarÜl'en-,·
Após curta enfermid!\de e

. em, qu�to' �e�ervafilo Agora; condUZIdo 'P..!l! C�I� em. J:I,l�ta ;":'0, s:Q_�'�nt._!!',>�J'l'arta'. l1;ldustrla, porque uma alteI;l:- ses ,que hOJe. recebem a apresenta:ÇM da. Bandeirá

dO'l-do Hospital de Caridad-e desta Cidade ,faleceu 'ontem, �.hõés'AC�égou •.���.,,�ôtla a;��;\\ ;�'e"�'!-� v��;:pr�'1i.��."'ô'�:Cu,���:'c!�-�e.püb!,icid�de.numa r:e-' B�a�il e está ce!to de que oS �alutaré&oén,SinameP.tos.
àE'. 14,15 h'oras, o nosso prezado e distinto conterrâneo Im.po�encla, ·pa,r.a-bzandp a vi�,a. �FRct;t " '�f'.'t1J.'�.S'f..

: .�.il!}�fA�.\�" g!.ao" e. cGpseq_�encIa n�twal mm.lstrados sera.o gUarda.dos pelos J fu�uros defe:qso.res
Sr. João Uno Cidade, qpe e�ercia há vail'i,os âltos' as, }la CIdade, o GRA� CIRÇO nias t�:bem. o Il),te���:�,'d? '.10 d� graI!!'les 'ImpreendIme,:- ..dá, Soberania Nl.!,cional na ,manutençl\_o. do reliéª-rio .

funceõs de Conferente do Navio "Carl Hoep<!k". "AG_UIAS HU�ANA.S',
,;'
pro,ce- rianojlohtano tJet a�élst,� ;�,ova's 'tC?$ _realIzadOS nessa mesma � históríço d,a Na<llonalidàde-' Brasileira!

�,

"'. -','-
,

'D�ixa viúva à exma. dna: Martinha Campos Cida': dente. dI! Boenolj A\'res, e ,c0n'i" -atrll,ções. ,'.
"

'

,,' regiao. I>
- .,JO•••••- -••••;. ,;,•.!'JY',..;, .r•..,....,.�..........

de ,e os seguintes filhos :exma. snra. dna. Zilá Cidad� posto dos mais famosos artista'!.
'

.'

' .' '

Borha, esposa do Major Inácio Borba; exma • .snta. dna.' do marido, com ,luz c,IIrquestra
.

CO1\(I OS CONtRIJR]lNTES' DO I.V.C. , _

�li:l�� ���:.�s��:.ildPa�E.���ird�id�d��G!��,i�:�::aÇd; .�!:!::��:;P:a;:;�; !�::.sp!� C'c>,'�IN:-C'"

'.
" '0'� '�AN,' .05 S'EM-, LE'I

"

sr. Enio Selva' Gentil; e' o jovem Pa�lo Cídade. bancá- .

'

palhaços farão rir cent�nas dü
rio. .milhares dI! f1orfanopolitan;'8 ' .' '

O extinto muito estimado na socieda.de catarinen-
enquanto a dupla q,ue, fêz o

' _P-. Heltche" 'y � 'de infra�ão e apreensão das toro �il';) ab�urdo como, a sua
I .p�::a impédir o' progres�,o ,eco-

se peras suas' elevadas qualidades' de cáirater e de co-
loa ESPETACULO DA Ano de 19'5:i. D.a ,era crist:', mel·cadQl'Ias., redaçao. Taó absurdo, como 0<; nomlco d-ó Estado, mas om�cn-

r.ação. gozava de um vast'o, eirc·uI9' de amizade€., ten<!o "MA, .,

Óita'Vo 'ano_:da C'()nst.ituição r}(' Art. 3,e :_ O re'cul'so, quer seus gl'osse'l'os êrros· de v!;'rná,
I tal"'-o lastl'o dos coÍl'es púhlir.os',

t" d f I' t
.

t d t d t- TER.RA",; causará.; suspense,. ,-. '
, •

I Ia no leIa' e seu a eClmen .. cons erna o a o os e a9 ,ul46. Period�;Constituclonfll. sôbre a co�r.an'Ça do.,imposto,� na cu �,." _' ....... _
• ,p.a,l·a, .compra .de votos, di)' cons-

logo foi divulgada grande' número de famílias e pes- juntamente cOfll o resta�te, so-
"DECRETO '''N.o· 813 forma do, art. 1.0 QU co,ntra os

'.
A:bsurdo como;o Imposto. eX1--. cIêncIas'.. ,

'

• • .

d
. mando ao todo 60 artistas, AI�m " 'I'

,

sôas amigas se dIi.'Igiram para Junto a camara mor-
d

•. t' I t' t O Governado'r uo Estado de U:utos de infl'ação la'Vrados nos' gidó. Que I: o seja como i!l1pôStO. ,Era o que �le sabia Fl'â so-
e- i:lg'urar no espe acu o ar IS :""!.:i '

.' '._' I _. , t
., __

'

'" •

• --

tuálÍa. . .J,
-

"OIle fizeram a dublãge'1l, do' 'f 1- Santa Gqtarhla,. n,,! uso de. suas casos prev�,stos ne�te d�cl'et�, .so , Quer' o. se�a .a t�tulo.. d?, m,UIta., men�e o que ele sabIa. Allmen-
- O seu, sepultamento realizar-se-á hoje àg 10 'fio· ;�,_ 6 MAIOR ESPET,A,CUI,(L atr:buiçõ�s ,e de cOllf.ormldad� s��l'ão. ·aceitos m:dmnte' ,d�po.Slto -In�o�stJtuc�onal. �nco.nstJt?cl�na- tar lmpôsto; para ,.a\Lmentar a

ras, ,.,<1íindo O féretro dô Hospital de' Caridad,e para a '

com o, dl·speysto no. ,decreto-lei ou term.o. de fum,ça correspon-I hsslm>o, llloQnstJtucJOna,hsslJna- l'endl!. Aume'ntar n renda, para

I
.,

I d I b' DA TERRA, merece registro ú •
r

Necropo e Munlclpa e tacoro I. . fato de serem -os mesmos os
n.O 309, ,de"j:l:f;-7·1!)40, qente ,a quntro ,vêzes 'o. impôsto I

mente.
__

' aumentar ·os depósit,os no seu·
,

O ESTADO respeitosamente apresenta a exma. fa"; àcrobat�s do filme que fêz tan- I?ECRE] .�: 1
.

não. pago. Mas a vontade -do. atual can- Banço, muito d� Indústria .. , e

mília enlutada as ex'pressões' do E.eú profundo <pezàr. to sucesso em todo. :) mundo:'.:A Att. 1.0':.2.. Cobral'-se,tÍ quatro. ,AIt·t. 4,0 - Revog'nIÍI-se as dis- didato ao ,.Sen.ado .éra "omentar" Comércio.

������������������������������������: vôzes o ���r do i��ôst� sôbre do�çõc� em conhá�o.· a renda. Quanth m�or ieria o S� o Poder Ledslativo dccr�
vendas e ,,"!!onsignações. quand·() ,Palácio do' Govêruo, em Flol'Ía- bc·nefício .. , do' povo que '!con\- tava uma escola um G'rupo Es
às mercadorias forem ··tl'anspor- riópo'lis, 21 de dezembro de 1954� panhasse ,o govêrno. Maior 3eria colár um.a Est;ada um Pôsto

, ' ., '

taljas desacompanhadas das notas '
. -IRINEU BORNHAUSEN a compra de votos. Mais '1'31;'«- de Saúde, uma "Ponte ou qual-

fiscais ou' ·outra documentação :nel'ibel'to Hulse"'. me_':_ltos. se, fari-am a fUllciol,árlos quer _ coisa para denefíeio <lo

prevista nQ ,de'creto
..

n.o 14, de 'Decreto' .. ditãtorial. Expedido, que não apareciam mais de uma eontribuin�e do 'impôsto de ven·

22-6-51, ou ainda quando êsses por ,dois coinbatentes'da benéfica vêz, p.or mês nas repartições ""pa- das �e cQnsignações, do consumi-

'd'ocumelLtõs tiverem sido vicia-l ditadUra 'do gr.ande v.argas. gad:õÍ'as. M,aior se'ria a

�,u.a_ntid,a-i dO,i ,qu.e ajud.av,a a 'pagar o trio

dos rasurlidos ou emendados COII" O Decrc·to�iei ·B.O 309 de 194Q,' d.e ,�e marrnelausen. Enfim, para buto, êle vetava..
_.

intJito (fif dolo f,ace as I�:s fis- 'dava atribuições ao h;terventol' o "maior" aumentador de' impos-· Ve'tof Vetol Vetor
cais. : "

. I Federal. �Ve:o a Constituiçã,o tos-, tudo seria mâior fudo 'se- ]j;l-a outI'a coisa qu�' também se

§ 1.0 -c- Do ,�]l1eS1l10 modo se- Estadual (art. 1:10) c �stab,eleceu ria maior.
'

aC'ostul)lQU ,ã' f�zer: . 'vetar.
proce.dellá. com referência' a 'c'o- I

que nenhum tributo sC'rá. exigido Ele não estava conte'nte com '''Omentar'' iinpõsto 'e "ve-

bran�a
. ",ri impôsto nos casos de 'oue· aumentado sem que a lei es- 'o "omento" do ,impôsto 'd�. ve,I- 'tar" benefícios públicos.

vend'as ainbulantes, ;'quando J o I tabeleçá e (art. 145) ql,le' as muI-I das e consignações para ...4,2%. 'Er.a francamente' do
.

veto, , ,

vé'ndedO'r não estive'r 'COIl! sua.�s ·de' mora &.9bre_ impostos' e
.

Não estava contente C.OI11 ri e-ie� ... Agora é novamente d� voto.

s.itu'Ú-cào-_"'devidamente' leg.al1z:lda' taxas não e:8:cederãQ a 20% sô-.� vação d,o nosso custo de '\iida Do vot� pédi,dQ .. Genuáexamente
quantQ a legislação e� '{i'gor. I bre a importância. "d,o débito. I provoca,da por-êsse aumento �fe'- pedid'o: Com p,romcssas bonitas

§ 2,0',;;;- O· impôsto mínimo a I .Mas o governador não era de, tuado em nome do )'ome·nto'· Mas que' �ão passam de promes
ser co41rado nos' casos pr€'vistos lei.., Não era de nada", E aí que' nunca deu ao· func'.ol1'1-fismo sas·: .. "

neste �I·tigo será de Cr$ 10000 c'stá � l)lonstl'lIosidade. O qecreto público! . '

"

F.ora do govl!rno, promete. !.'Jn

(c,enl ",cruze:�os). �' ln.,:!) 813
...
de 19?'!, a �ervir até pa-I Não estava ,c�nl��te com as govforno, êle se omite. �Es(!J::'ece

Al'úi·2.0 - Proceder-se-a a co- r.a notifICar comercIantes pesse- . cancelas" que autorIZou o D.l'. o prometido. }O� aumenta .impôsto.
brançp- na ��rn:� pre'vista no', ar- ,distas ESTABELECIDOS. I Bayer Filho a, atra�€.ssar' nas E

..veta ,aúx.ílid� �

públicos.
ti:gQ .�l.()', 'somente nos cas'o� 'ilm, Deereto nulo. Ilegal. Absul'd,o,

i estrad.as, pal'a ImpedIr o progres-
"

CQme'rciante ambulante! C,.·

que lião tenha sido lavra:!ló' auto I .

Tão absurdo, como o se'lI au,· xo do Estado.
•

me,:rciaote estahelecido! éomer-
,

" L ri éilinte!

l�r�?-�i,�iiiêi,;iü"'a"rriijS"" ossssnl r���ifr��l;::���:;;':�
/

.

, .v v iromete'�-te ... _

1 II�II.1 .

Comunicamo; ao com�rci� Indústria ê inter,esSades em geral, que a par- '''; yQtaras, 'entl\o,. !1g().ra, "01

, \_. J qll:�m nâo te pr-ometeu nl\�i;J.
, tir do dia 25 dó corrente mês",passará a VIgorar a nova ,tabela de fretés para.� m'a,s te podérá ,d.ar tudo. Votaníq

�' cárgas pesadas, em consequência d��.éonstantes elevações do custo de tudo ne-
e'm quern d�venl0s depoltital' OE

J�\cessário a manute!)lção de nossos se 'viços, como veículos, cómbustíveis, lubrif:i- .

l1o.ssos �otoi."" '.
'" �. cante�, pneum�átiQOs, peças, acessôri9 "etc..

'
,

Votarás em quem devemos ri,,',
t A tp.l5ela, ,em,;questãp _está aSS�in '!,eaj��tada: ,_' ,- .' positar as n(;ssas espel'anca� dt'
� ''t-' -, I .

.
de Curitiba para: Florlanoi·lls

..... ,..... Cr$ 1,50 '1)()!; quilo n'elhol' d"

,', ;: c;l,e �2r'to Al�g.1'e para
.

.F�orl, nópolis :',
.:' .,:'., Cr$,'.2,Oº por quilO 0�LSOt)'� ��:à elevad,a! E JADE

.. de Sao PaulQ para FlorIano 11s.......... Cr$ 3,00 por quilo €: pedra preciosa!de Rio d� J'ai,).,
•

o para. Floria 'ópol-is .. ,.; . Cr$ 3;8Ó por ,quilo '

.,� Esses homens h,oRram os �elJS
Florianópolis,\�::�i;:' 5$

'. �

.: ��:.
E constituiõlil a dupl-a da

I'rfâ;iló::t C�lso :námo� e J.âde' Mflftalhiles:
; �.����;;"'>;��: .,�>." ,>'.;.� .. � co'A ,,,,,t,_' '<' _',

�_

,

...... -:
�'--

r,

Plorlanópolis, Sext�-feira, 19 de Setembro, de 1958
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




