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UlOa Feliz Páscoam
I

Vamos colaborar, com eficiên_
cia e boa vontade, para que os

Executor do Acôrdo Flores�al, nossos irmãos 'presidiários, pos-
foi tl'atado um ímportante Jis- sam ainda crer, no ato de uma

Organizadora, bem empe'nhada
e distribuída em "ESCALA",
para .um valoroso trabalho, úni

camente, com o desejo de sa

tisfazer aos PRESOS E SEUS

FILHOS, numa data tão simbó-

S,RA. EGlDIO 1l\10RIM , t
Em reunião, na simpática ie-

sídência do Dl'. -Cesal' Seara,

- sr. Luiz Boaventura da
Silva

'

- sr. dr. Zenon Pereira
Leite
- sra. Dulce Sá Luz

sra. Lucv Barbato
'Wag.n.ei·

menina Regína-Stela
Ferrare
NASCIMENTO

Com 'satisfação regista
mo; na efeméride de hoje,
mais um aniversário nata
lício da exma. sra. Alaíde
S. de Amorim, mui digna
espôsa do sr. Egídio Amo'
rim, alto funcionário do
Acôrdo Ploresta! com o' Es-
tado de Santa Catarina. Acha-se enriquecido o lar do
Dama de excepcionais

virtudes de cara ter e cora-
sr, Boaventura Vieira e de sua

ção, goza em nossa socie- exma. esposa Iracema Sardá Viei
dade de vasto círculo de ra com o nascimento de uma ro-.

amizades, que, na, oportu
nidade de tão grata dita,
lhe tributará a,'I mais aígni
ficatiy.as p,rovas de,'ãpreço e Helêna. _

regozIJo. O feliz acontecimento deu-se no

Os de O ESTADO, as- dia 9 do corrente na Maternidade
saciando-se às homenagens
de que será alvo formula

Carlos Corrêa,

votos de perenes' felicida- Aos venturosos pais os nossos,

des. melhores votos de felicidades para
FAZEM ANOS HOJE: que Lúcia-Helena críecee para

_ Srta. Catarina A t I alegria dos seus entes quertdos

lo
pOS 0-

.

com bastante sa.úde,

Campanha filantrópica, assim

organizada, dentro, da base se_'
sunto, sôbre a Pásçoa dos pre

sos da penitenciál'ia do Esta,do
, ..

pela primeira vêz, senhoras

da Sociedade Catarinense, pro

movem esta iniciativa valorosa
que Só poderá ser b�m recebida

pelos colaboradores da Capital
e ao mesmo tempo, elogiàoa
pelô seu sentido de pura "HU

.l\i:ANIDADE".
O verdadeiro motivo, em ser

dotada de grande sentimento

humanitário, a ClWtpal1Jha �7
truístíca, está sendo encabeç:r
da pelo Reve�endissímo Pad�c:,
Agostinho que ao lembrar uma

frase bíblica, dirige concreta
mente, esta empreitada de se�
timento CARI'fATIVOl!

Nesta frase pronunciada pI/r,
Santa Maria Madalena, encoll
tracse a grande fi sublime ado

ração pelo "Salvador do Mundo:

busta menina, que na ,pia batis

mal ,�receberá o nome de Lúcii\o-

PROJETOS - FISCALIZAÇÃO, ORÇAMENTOS
E

CONSTRUÇÕES

�,AGRI(OLA BRUNO,
ESC'RITÓRIO - Largo Fagundes, 4

Telefone: - 2 2 1 1

lica igreja, Uma pequenagura e eterna, que é a Religião,

amparando em suas LEIS DI

VINAS .. o ser HUMANO que

esqueceu as LEIS DA .JUSTI-

ajuda sua meu caro leitor, re_'

presentará um TODO de far

tura e alegria.
Nesta frase, você encontrará

"Ressuscitou .Jesus, mtnha
esperança"! !

,

'l'
Inspirada na mais eloq1l;ente: ÇA, por um "motívo

ou sejã: REVOLTA,

qualquer,
falta de o sentido

Campanha.

f

mâxímo da valorosa

Felizes da�ut>les,
e dedicada 'FÉ, os nossos irmão�
PRESIDIÁRIOS, ainda nutrem..:'

"

bons princillios, fa.lta de reli

gião eté",
que se conduzem no oasis, com

AGR,ADE(IMENTO ,E MISSA no seu íntimo, uma
os olhos firmes na

"

DADE"!! !

ETERNI-

A viúva. de Aniceto Zacchi e filhos agradecem a to
dos os parentes e, pessôas, amigas, pelas palavras de'
confôrto e presença no sepultamento de seu espôso o

pai, e ccnvidam para a missa que será celebrada p�a
.sua alma, no dia 15 do corrente ( domingo] -às 19,30 hs;
na Igreja Matriz da Palhoça.

iniciativaA brilhante do

Revdo. padre -Agóstinho, conta

com : a valiosa cOlabOl'ação das

seguintes senhoras: Kirana La
cerda _ Laurdes de Aquino -

Mal'l.na Ara,újo - ltuth Luz -

..
Dilma Orofino - Mara Cht\relil
- Catarína de Oliveira - Otí
lia Vieira da Rosa - Léa Ol'le
- Elza Amim;_ Zaira Hulse
- Alice Fernandes - Zilma

Seára -, Benta' Schneider e

'.Stela Fernan:!ies. "Colaboradores,
o Decorador Mário Moritz e êste

�tonista!

TAP E l-E S
':Xrande sortimento de tapetes SISAL e LÃ acaba de

receber à Ca-sa Laudares, rua Deodoro, 15' - telefone
3820 - Prêços especiais.

SOCI;EDADE CATARINENSE DE
DE1A/S ARTfiS'

\,' ,

uu. ,I'" ít ":- I
\ .

- - � ( ... (t:. "

�.. !,. -., � ...� �

.

De ORnEM DO, :mNtrOR fHES:r,pENTM OOlQ'VID{),
,A TODOS OS MEMBlfoS DK'1>IRETORIA PARA ÜMA
REUXIÃO DIA (14) ,SABADO DO GORRENT,E M�S
A'S 16 HORAS NO SALÃO NOBRÉ DO CLUBE 15 DE
NOVEMBRO

carinho e co:!np�ee-nsão que se

consegue uma vitória gloriosa,

sç,ndo' \ógicJllU�}lle: uma VITó

Jn� iHi.Í;D�tTSf(
ts_si�, ��i� -U.�la vez, _peço aos

>���!li f!Il)'!�s_"��q�� npo �eixem
,

de'''colaIIÓI'ar:-: 'com à Comissão
�... ,J

DiVino Mestre, tão
--?"

. • �

,·�U opções contínuas.

Esta feliz páscoa dos

e de seus filhos, será Um :le.ri.iti_ • -

'. ,�

�yé�de-:se -por 90:0�(J;OO ,ou

,�e 'por ,ou,tro
c na, zona da praia

(Estreito), um tei-reno na Lameda
"

FO.RTKAMP (MALARIÁ),
Tratar pelo telefone 3815.

vo confortador ao 'c,:,ração ,que,:
, 4

soire mora.lmentet_ através., d�S}
gmdes dp uma prisão!! �'Ciro Moura - Secretário

DECORACÃO DO LAR, '
'

•

Uma das mais rendusas profissões da atualidade e a do decora-'

dor, Os seus conhecimentos, �l1ados ao, natui'aI bom g�sto, criam

.t4I ��""'(�(�t'l (),-,,)'_',(\""")-EI

� ADVOGADO' � D;r. :Ant��:i:p 'Grillo: j, DAS 9 às 12 e DAIS 14 &8 "�,7.:Jl9,RAS, i• ' RUA DElODOfW '5,
'

, , I
1,,��(�)�4�;,\����('�(�)4I#BiJl

S'OAr-jiO
IRMÃOS BITENCOURT'
(AlI B ,\DAP6 fONE 1;'07
A",TlC,O clP6sITO DA·,"'�NIverdadeiras maravllhas 'de beleza e harmonia.

Também em' Florjanópolis existe at'ualmen-te ambiente e poss!.
bilidades p,wa, o exercicio dessa prof1s�ão. As construções urbanas e

periféricas au�entam dlárlamente, Também existe agora um comér
cIo especializado que muito concorre para o confôrto e elegância do

lar

OSV'ALDO MELO
DO MINISTRO OLIVEIRA E SILVA AO AUTOR

DESTA COLUNA Honra hoje ê�t;e ,esp'aço do jornal, on I
de minha coluna é permanente, a carta dirigida pelu
Ministro Oliveira e Silva a:o humilde 'autoi· de "Nossil,
Capiial".

"Florian6polis, 10 de ml:\rço de 1959.
Prezado colega OsvaJde l\l,elo.
Sensibilizou-me Sua crôniéa de hoje no jornal "O

Estado", tão generosa ao áludir ao antigo companheil'u
de jornalismo nesta iIi.esquech'el,Florianópolis.

Você evoca a juvéntud-e perCi.ida, o belo tempo en'i

que, na "República", mantive a coluna "Poesia e id�
ias". Em mim, o jornalismo foi apenas uma especie de
sarampo ,efême'ro, ao passo 'q_ue você continua fiel ao

dialogo permanente com o público, preocupado com \JS

problemas humanos e sociais.
Você me comoveu com essa evocação.
G pi\8sado l'epresenta, sem dúvida, ,un:ra ,ri'queza e'

um feitico duradouros. "" ,
./

,

X::n C01;seg)U�mos 'exgota-lo-, !1.or inlai; que a' êXJler�ência
do m\.1ndo nos empobreça. Ass1:ro, você é feliz na sua

fidel'dade á vocação jOl'nalistlca.
':Muito e muito grato ao julga�nto eom que me

,

: .t;,Q'nrDtl e conservarei entre i):S melhores l'ecordaeões de,,}'
.

tep.lpol'ada enl: Flodanópolis,.
o

,

admri'a,ção e apreço, (assinado: Oli",eira e'

..

APENAS' CR$
ou Cr$ 623',00 MENSAIS
Cr$ 6,800,0'0 - K VISTA
llEVENDEDORES

'M A G' A � I N E.
HOEPCKE

Rua Felipe
Florianópolis

Schmidt
S, C,

\ ... :

v
.• _
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Um desqu.ile
- Sem dúvida, aquela seria a s,ua última' tentativa de

endireitar a ,vidl!- conjugal. Casadã há cinco anos, Só havia sido

notada, pela mando na noite de nupcías, passando depois a,
ser uma esp�cle de empregada '_

'com o sobrenome ' da- patrão,

Como êle vivia dizendo que ela 'não se- arrumava, 'qúé andava
feito' uma negra, resolveu ir ao' fabet�reiro, "dar 'uma tinta",

Lá chegando, "Alfonse", com mil mícagens e salamale.,
'qUêS, convenceu-a a apltcar "�bleu mariteauv de reine!', a últi

ma novidade, em matéria de ,tfhíara vinda da_ Europa: De

inicio a, história não a agradou, mas enfim como, o 'homem

devia ,entender da coisa, e principalmente porque uma das

"dez mais" saíra há pouco com, a mesma tonalidade, ordeno,:!

R '"ss's'ssssss
, . '

o serviço.
Chegando em casa, Pôs um dQS melhores vestidos do -seu

.medjocre suarda.roupav, sentou-se num divã, abriu o jornal
e esperou o caras.metade.

O hOlúem, que Já havia molhado' a gf\l'ganta num dos

bares do trajeto, ao entrar em casá, deparou com a- nil�lher de

costas para êle. e tomando-a CClJl� uma amiga de sua espôsa,
cumprimentou-a:

- 'Tarde, " Quê? É 'você 7'" Que hl"tória é esta no cabelo?
Meu Deus: esta mulher enlouqueceu!" V�i já ttrar .esta palha

çada! Até parece um gambá!
- Gambá uma história! Isto aqui. é uma nova côr, 'você,

mesmo, não podería entender;, casar', com homem !i'horante' dá
nisto

- Olha aqui filhinha, não vai xingando não, que hoje-
EOU multo homem para te mandar a mão' na lata,

- Então dá logo, anda, estou esperando.
- Fal.ilita comigo não, .-,

-,- Dà uma ova! Engraçado você". antes dizia que eir

era uma negra, agora porque já está de cara cheia' vem dar o

seu "showzlnl:lo".
- Eu? ]:>ois fique sabendo que se fez' essa coisa ai para

me agradar, deu bola fora; ísso aí é pior' do que cabelo de

negra: é cabelo de quem faz "ponto",
- Você mesmo deve saber, 'jii está acostumado a vêr o

cabelo delas,

-,E daí?
- E daí é, que eu vou fazer -mtrrhà. mala já, Tá bOm?

; .,- Na parte que me toca está ó.tlmo. E já devia ter ido

há,:' muító tempo, sabe?
Estou para saber ainda porque. que fui casar com você,

, -

-, Está para ,saber? Poís 'eu 'se1! "Neuzinha eu te amo,
r _.. ,_.

Neuzinha eu te adoro", não se lembra mais. hein?
, ,1# ,""" •

- Loueuras da mocidade, , "
e como é, estou esperando,

Ou quem sabe vaí deixaI' para ir embora, -ern óuti� ocasião?
- Multo Obrigado, vou !,gor� mesmo. Vou chamar a

maluã,e, e
...

� Essa não, v'oqê chama aqut aquel1l gata velha que ela

acaba convencendo você II ficar, Se vai embora não chama a

vélha aqui não,
f..; >

�-Bem, eu vou andando; áIp.�nhã, Ql!lndo buscar a rOUpa,

-:- A CQ.lsa �ãcJidava m�sm.o ce,l'to, -iJ1i eztava ruim, e' você
ailtaa< i'.ém 'co� 'ê.ste cabelo, " 'esperií um instantEl quê 'eu vou

.' ; . "'?-' ,

, ap,a.nhru: lJnttaxL VO;:.ê ,taml:lérn "4ão�V(ti aalr'l!nlStm :a pé.,:lnl1-tf'é 1 "

�
-

..

-=--�'��ue \ue nãih D�x"';''cl�éí,l;'drrép�J;ldlmênto de' lad�
"

.. :'\.. _.'

qUlEl. eu, não perco, nada na )lIstória.
,

- VOcê está confundindo tu�, Eu não'queró'que digam
'-,1101' ai que 'l11e, pús' na rua.

_.: Não, multo obl'igado, ainda tenho 'que dar 'um puÍlnho
alí nO,,"Alfpnse", Até a vista então .. '_

- Até logo, Entãp amanhã você passa aqUi, não é? Deixo
a chave com o porteiro.

À noite, n..um dos bares da Cidade Afonso "Alfonse" Oli

veira, à convi�e de Fernando Albuquerque, �hchia a caveii'a:�'
,- Qlha aqui" Afonso, sem saber você me' f�z um grande

favor,' como é mesmo o nome do xarop'il que você tacou na

cabeça da pobre?

--:- "[{J.eú manteaux de \reine".
"

-

,Então, v�mos �indar: õ: IfÓSS� ,ami�a�e, me vê duas

Hc.erva.s' aI à saude do Inosso amlso-�e ao Hblêmantô 'td:e réus".
;n[ú é iSEO? ...

'" * *

p, S, À um amigo:

,FACULDADE DE CIEMelAS -E(ONÔMI�,
(AS D.E SANTA CATARINA

EDITAL
,

�'

2.0 Concurso de Ilabilitação ,

Faço público que, de 13 á, 'I? de março do çorrente
ano, na Secrf:!taria de,sta F,aculdade,: à .fiX. HerciJio Luz
:N. 47, das 17 às 19 horas, e�tarão ab�l'tas ,a:; iAscriçÕes
,p.'\l'a o 2.ó Concurso de Habiiitação, �lJj_a' realização foi
determinada' pêlo Corlselho Tecnico-_;\c;lministrativ,?, pa
ra o pl'eeilChirnertto de vin�e � }IUa�i.·o (24)�, vagas na

primeira série do Curso' de CiêncIa. Eco�ômicas.
As ,Inscrições serão 'feitas na form� c;l.a lei, sendo a

taxa de Cr$' 100,00 'e não sendo 'àceitos pedidos condieio'"
n!:lÍs. :. ,

'
.

q Concurso obedecerá ao; que dispõe' o Regimento,
da Faculdade; as' Portarias N. 453-56 do Ministei'io da
Educação

-

,e eultura, 'e '14-57 da 'Dh'etorla d9 Ensino
Superiol'.

'As p:2rovas terão' mlCIO no dfa 20 do corrente, de
:,icôrdo com o horário q_ue '�erá' afixado. no Quadro de
Avisos da Faculdade. '

.

F,lorianópolis', ÜI de ma,rç.o -de 1959'
.

Roberto LaCerda
Diretor

, "

L-EIA ,EM NOSSA OVA
EMB:.aLA.GEM CO'MO"
'SE' PREPARA\'UM",BOM

"

'CJtF'ÉZITC
,

_..'--_..

.,,,:: .... ,

.. ;-':".'''".
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I.a I"..DO" O IUI. 'I1h:!ao OU.IO DI UNTA CATA.IN'

•' :' D/::_ I T & [[I'
'. "?,;8' J 'Dl�:1 ..

- .. AlI "':,�., . _',' t,· ,
.

- 1':'�"'::: � ',:;O DR. Eduardo pedro Ci.r·· gumtes do Código Civil, com a �a posàe, cientes as partes. São,
1

neíro .dá Cunha Luz. Jul:l nova rjidaçáo dada pela lei ·n.O José, 26-1-95. (A.ss) Eduardo pe- EDITAL DE CITAÇÃO COM O ,�nove mil quinhentos e sessenta toa juntos e pede deferimento.
d'"' Direito dá CQ}Ilarú. d� 2.473 d.e 7. de março de 1.955; dro Carneiro da: CUnha Luz � PRAZO DE TRINTA (30) D.IAS I) ti j q Florlanóllolis; 2 de Janeiro de.ç

,;cruze ros e respec �os uros e

Siõ' ,José. Estado, dé- saptil -,.0) _' que, pretendendo legtt í; Juiz de Dll�elto -. ,s.entença: Vis. O Doutor Eugênio TrompO-- (2% ao ano, a p!l<rtlr de constan, 1959, (Assl) Gel'aldo Gama salle�,
Catarina, na forma da lei, mar suã. posse, transformando sua tos" etc. Julgo por sentença a wsky Taulolll 'Filho, Juiz dQ te das duplicatas' juntas não pa; advogado, Na referida' petição' que
etc., �Ituaçí'io de fato, vem com l)aoe justlficaçiio de fls. para que pro. Direito da 1 & Vara da CO-. \gas e com� não foi possível rece-. estava devídamerrte selada, foi

1l0S Arts. 454 'e seguintes, do r.ó, duza seús jurídicos e Iegaís efel_ marca de' Fl�rianóPOl1s, E,sta-: f6er amigãvelménte a referida ím- proferido o � seguinte despacho: A.,
Fâ-Z -SABER aos que (l prese� digo d.e proc'eeso Civil, requerer � tos. Expeça-se mandado de cita- do de Santa Catarinll na ror , !portância, quer fazê-lo citar em como requer. Em 2-1-1959,

, te edital "Irem, ou dêle conheci, V. Excía.. deSlgnaçã� de dia e

I
Ção para ciênc!1I do D�. promotor mil da lei, :'ação executiva para a cobrança de (ass.) Eugênio Tl'OffiPOwsky Tau •.

mente tlve\-ém expedlddi noi( ��h hora para a justificação, onde de_ Público -e dos conrrontantes do -seu débito, As dupl1catas 'anexas lois Filho, Juiz de Direito, E, para
tos. da açãO de usocaplãO',. em que, 'verâo ser oüvldllS as testemunhes Imóvel; Expeça-se ainda editais FAZ SABER aos que o presente têm nos nrs. 9638..F, 10449 e .. que chegue ao conhecimento de

é i'équerénte Olga Joaquina ROoht., !ll'l'oladlls,' e, ém seguida, Citados com o prazo 'de trinta dias que edital de citação com o prazo de 10503 e yenceram, respectívamen., todos" mandou expedir o presen- ótimos lotes em Barrei
que se processa perante eSlle Juizo os àtuals eonrrontantes e ínteres-, será publicada uma 'vêz no diário trinta (30) dias virem ou dêle te, em 6-2:-57, 12-1-58 e 20-1.58. te edital que será afixado no íu; ros '- Bairro Santo Antonio
e ,pelo Cal'tórlo da ClvU desta eo., sados certos e seu�' cônjugues, o da Jl,lstlça e por três vezes num conhecimento tiverem, que' por 'Pede com fundamento no ar".o.. gar de costume e pnbl1catlo na V E N ,D E _ S E
marca,' e atende-lhe, digo, ate�- Orgão do Ministério Público e, dos Jornllls dll Capital. P,R,I. São êste meio ficam notiflcados tOdoS� 298, n,O XIV, do CÓdigo de Pro. [arma da lei. Dado e passado nes- três lotes juntos na Imobí
aendo ao que lhe foi requerido por edital eom :o prazo de �trintll. José 23 de fevereiro de 1. 959, os interesSados Incertos, da açãO' cesso Civil, a citação do devedor ta cidade de Florianópol1s aos liária Florianópolis. Tratar
pelo autor que justificou devi�a- dias (30) d1às, 08 mteressadoa ín-, (Ase) Eduardo pedro Carneiro da executlvlI movida por METALO'1 bem como BUli mulher para no vtnte e chico dias do mês de te-: com EDU'ARDO SANTOSmente a -pó.se, conforme que p�. certos e desconhecidos, para, no Cunha Luz _ Juiz 4e Direito, GRÁFICA PRADI LTDA. contra: prazo de vinte e quatro horas pa_ vereiro do ano de mll novecentos Rua Vise. Ouro Preto, 81
1l0U em jUl'gado, pelO presente cí-, prazo (ie lei e so1) pena de revelís, Dado· e passado nesta cidade de RAUL M, PERE1RA, cuja inicla;l: garem a quantia acima referida, e cinquenta e nove, Eu, (asa.)' Fone: 3 7' 2" 6
to a todO! aqueles que ·porventu. contestarem. se quizerem; 5.°) _ São José, aos quatro LUas da mês foi dirigida a êlIte' Juizo por In-{ juros de mora. custas !l honorários
ra 'tenham qualquer díreíto �ôbre' que, não sendo contestada a ação, de.março de mil novecentos e,=: termÓdio' . da 'petlçil:'? seguínte s de advogado na base de 20%, sob
o imovel .balxo transcrito, pari. seja desde logo réconhecído e de. quenta e nove. Eu, Arnoldo gouza," E:xmo. Sr, Dr. Juiz de nlrelto dá pena de, não o fazendo, proceder
a prazo de' trints, dias. que corre- clarado o domtmo do supllcante Escr�vão. a ti,z datllogrllfar e sube, 1,& Vara desta Capitlll. Diz a M� ,se à penhora, em tantos de seut
'rá ds, prfmeli'a publlcaç�o do pre- do .movel. por -, sentença de V. crevo,. Confel'e com o ortgtnal, talográflca pradi: Ltdll., com séde bens quantos bastem para a so-.

sente edital, contestar, nos dez Excl�. e mandada transcrever no Eduárdo P, C" da Cunha Luz na cidllde de Curiíibll. paraná, ii 'Iução da divida e acessórios :fi_

(10) dias IIUbsequentel a 'petiÇãO RegtlÍtro de Imóvel desta Comar. Juiz de,.Dlreito 'ru� 'saldan�tl: Ma'rinh9' n.O 1096, cando citados, ,parll tOdOS têrmou
Inicial abaixo, transcrltll, alegan. cs, protesta -por todos os meios

por seu ad_v�gà:do ,abaixo assinadO, dll ação até final, pena de. revel1a.
do o que se lhe of�r,ec� :defeslI da de provas em Dire1tq permitidos,

,

. FORno .
_ t', Inscrito rià Ordém dos Advogad6s protesta, desde já, por tOdos ou

seus dire1f"OS ..
sob pene: de, decor•. Inclusive pelo depoimento dos In- n

do BrasU; secç�o, de Santa catllrt'., meios de prova admitidos em di.rido'� pr�l!O marcado, se concid.. teressados. Dá-se a· ca�a o valor :IR.M�OS BITENCOURT nll sob n.o 574, 'com escritório el(ll ceita, inclusive depoimento pes-
rar .pel'f.eits a citação dos interes_

�de
Cr$ 2.100,00. P. 'Deferimento ',',(411 SAD ... �Ô ' 10,,, 18�t FlorianÓ�lls à pua Trajano,n.O 1, .soal do devedor, perícias, teste-

I>ados e ter infcio o prllzo para a Rol dlls Testemunhas: pedro FI- '. ';;: ... 11(;0 OU-I)\lfO O ... MI .... NI 40 andar, que' é.credora de RAUl, munhas etc, Dá-se II presente o

'�óntestação nà formll da petiçãO: lomeno da Rosa,' bráslleir<l, casa-
. M. PEREIRA, 'nrma estabelecleia valor de Cr$ 191.588,00 (cen.to e

petição: Exmo. Sr. Dr. Juiz dI! dO, comerciário, residente e domi- V E N D E S E nesta cllpital à rua Jerônimo Càê_ noventa e um
-

mil quinhentos e

Dil'elto 'da Comarca de Sa-o J.ose'. iii d t Id-" Joaquim Fer'
-

c I!! o nes a c ""e. -

lho, 36, da Importância de cr$ -.

'1
oltentll e oito cruzeiros) TêrmosOlg� Joaquina Rocha, brasileira, fiando da SilVII, brllslleiro, casado. EXCELENTE LOTE EM 169.560,00 (cento e 8�ssentato de que"lD, e A. com os documen-

vluva, por seus procur"dores lnfrll funcionário Público Estadual, re- ITAGUAÇU (Praia das -------------t'---...,.:..------------
J

IIssinados (dOC. ane�o), vem ex� 51dente nesta cidade, São José, 23 Palmeiras). Assocl'aç'a-'o Evahge'Il'ca Benefl'cenfepôr e finalmente requer.er a V. de jã,nelro de '1. 959. (ASS) Maria Preço e coi}dições: Tra-
'

� I
.

.

Excia. o seguinte - 1.°) _ que da Graça pillzzel'a Macuco, Jaima, tal' na gerência da "caçuli-
de ,Ass'l"s.ie"nCI"a Socl"a Ié possuidOrll hs, ma!-S de trinta Destrl. DespachO: A. Designe dia nha" de A MODELAR

�

't
anos de um terreno ur�lIno, situ� e hora ,pllra a justificação previa I Trajano, 29. \

dO ne�ta'cldade, de formato ret�n.· HospltaJ EYa�gélico:::r� á;::f::�:8 ::e'::q::;:�' ,

'Sem" 'Iegend'a Assem�le;lia' "Ge"r'aldos (q).latrocentoB e oito metros 1;1
quadrados), fazendo fre�tes a !es- I '

Ficam c.nvoC.!idOS todos o� Sócios eféti-voB a � fim . Ele ',tomllrem

te, na antl�1I rua.da' Vala, onde , Pfirt;' na 'Asse�bléia' Geral O�dlnál'la, 'a 're�liz"ã�-:��'''ho _dia ',23 de

m�d-e �7 metros, fundos -a ?este, ,.-=---:-=_......-� I'vlarço,'àá lo';ílôi'as:e 3Ó.mill:1!oS: à ruà,\Titor,riei;e��s� n,O,·4·2, em

�om terras de VirgíliO pedro E�� pr!�eir:convo;mção,'� :Jf.'
.. ",.

, '�'. '. ..:..',
. �

plndola onde méde 17 metros, ex-
'

. Não ha,v�ild'O� nú'me,Jo l�g�, térá._ ,!\!ga::'�eta hO�II' ��Ó8:. � ��união
tremando ao norte oom �enja.- 0ffi

-

segund.a con-.:ocação, tUdn de" acôrdo ' com -o 'q],l_.�: �.st,II?�lece!l? o�

mim Gerlach, onde méde de freno �rt. 22 e ,23 do Estatuto S0S!!::I:
," '. ," " '."",

-

,- ,

te a fundos 24 metros e 110 lU'
.

FI",t't;nÓP�l!S,' 12 'dI! 'rarço,.d� ;1,9,59
.' -', '. ,""'"

c
,

com J:ão Neves, onde mede de ,�" .. -, � GU;:IlI'AVO ZIMMl!lR
frente li fundos 24 metros; 2,°)
_ que a posse desse t!!l'renO tem

sido exercida sempre, �ansa e pa, .

clticàmente sem luterrtlpção nem

,Cllrlos Saldanha, Escrivão o subs

cr�vt: (IISS. ) EugêniO' Trompowsky
Taulols FllllO.

Confere com ·0 original.

CARLOS SALDANHA

E�crlvão

TERRENO

TE A T R O

expôr e afinal requerei a_V. Excla.
9; seguinte: 1 _ Q�� "PQS8U!!, »9r
�I e seus antecesso�ei,' hj 'mai,a da\ '

... ,.

20 ::<1:0S, ,um imóvel :�I�uj'lio nests,

Capital à rua oswaido' Cruz, nr.

361. com as segulntee confrôp.�..

çóes: Frente' à rua oawlI!.do cruz,
Nórte com Leopoldo Alel�o da

SUva, Sul com carm�l�t�"BJI1'1'eto
dI! 'Silva, fazendo fu�c1o, cOm II.

rua Antônio j\latos Areâ�" nr. 348·

O lmóv;l -é retllngulaí-, :�edlndo
10 metros de frente por .5,70 me

tros de ;funqos;C 2 _ Qll,e� �obre o

imôvel' jl�pra a r�9.ú'rel:lt, j' C9UI-
.

< '"

truli: '

, .dUas ',01105'&8 . 'unito . 'Óllla de·
. m�;eri�� \'�� ;pu�r�.. �� i�a.rl�!ra; s

Düniingü próximo. vindüurü, as 10 hüras, no. Tea
tro. Alvaro. de Carvalho., a penúltima apresentaç!iü da
peça infantil' "O Casamento. da _Bruxinha", que o TeR'·
(;õ Amador de Flürianópülis· está apre'sentand.o ao. pú·
blicü flürianüpülitan.o eüm tempürada nO. teatr.o em

apreço.
Se vücê, leit.or, ainda não. viu ou não. lev.ou seus

filhüs ao. Teatro. A. de Carvalho. para assistir a.os espe
táêul.os d.o T. A. F. cüm a .peça em f.ocü, nãQ d·eve
l}erdS-Ja, pois a peça cünseguiu l.ota-r o. teatl:ü em aprê
c,ü e 'ser aplaudida em ,pleno. ato !

Aplauda a pleiade que c.ompõe o. T.A.F. e você es

taxá, assim, prestigiando o. teatro. de Santa Catarina nO.
t'ená rio. naeiüna-l.

São _o's seguintes valüres que d'ãü o. seu esfôrço.
nesta peça: Helena No:wask�. Heraldo.

. Wagner, I.one
Ouriques, Nelsün Pel'�Íi:a, Osvaldó 'MonguHhütt, Nelsi
Cüsta Neide Silva e O'rion Cüsta; direção. de Gení
Bürg�s e Francisco. Mascarenh�s; guarda,-r.oupa - Ha'
lena -Nowaski, Müntagem - 'WaÍdema,r S.ouza; contl'a'
�'eJira -'Jüãü Lima, maquilagem de J.osé Berger.

A plêiade' acima merece o. aplauso. do. público, püis
türnam

_

"O Casamento dá Bruxinha" num acünteeimen·
to impar na história de teatro. em Santa Catarina.

(E' pena que nüss.o!,! ,crünistas süciais não tümem
.

.

�

03ünhecimentü dêste "casamentü!'!) E dizem' que estão
em todas)... ;7

Domingo.,' portanto., -as 10 nüraoS', nO. Teatro. A. de
Carvalhü� mais uma apresentãção' d� Teatro. Amad.or de
Flol'ianópülis:- com a peça que lütau a n.ossa casa de

7spetác�.os,! Nã.o peream !

- .'

:,i contest&Cão \>j.l ;9��� 'de �\n '

..
� " ...

"- .

,

guem, e com aIUlllo .Q'e�4'ri00l&, flqr

��os constante de ocüP��ãO; ltf'le

construindo uma cllsa'·re31den'1hl.

hoje deMoHda para construção de

.out�a '� outr.as' benfeitorias; '�_o)

: .:- q�l� s-endo asElm, ;f�a pllT

teitamente conflg;U1'aelo, com to

do&- os requisitos lei�� a seu f&_
,-- �'l':".

VaI', o usocaplão' ex,tr.aordiná:·io.
de acôrdo com os 'art;, 550 'e u:·

4

�v}it�j"
••

'f.

�(la. cf

"

JUIZO DE DlRElr.�' ..DÁ'V - Que II posse 1I1�ada vem ,sen-
.

"VARA .:.:... 'FEITOS D*: li'_t\ZENDA do exel'c1da desde o inicio man-

PÚBLICA DA COM�IicA DE .a"é paclfica�ente, ,sem' qualquer

FLORIANÓPOLIS., Interrupção de quem quer que

EDJTAL D)i: CI'l"AQi.Q COM O seill, com ".aniinus 40mlnl"j 4 - justlflcação,

PRAZ-O DE TRINTA :�,nIAS. Que dilUlte disso acha-se �omple-
".

k�
..���i)HI;...;tIiIbi�psUi!rY'l!;"'1li!'--tmll.o"a

WA"LDEMIRO CASo ,�.4:i�sltos indispensáveis Manoel Lacerda·.

Juiz S�bsti '.'
,,-

favor da r�querente o direito a Vistos, etc. Julgo -por sentença a

criçá!> Judiciá�

1
usucapião definido pelo artigo 650 prefiente justificação, em que foi

ris" em exercício dÓ' ca.rgo d.e úo Gódigo Civll Brllsllelro, modi:fi- I'equ�renté INOC�NCIA GON

Juiz de Direito dll 4.• Vara - cada pela lei nr, 2.487, 4� 7 de ÇALVES DE �OUZA, a fim de
.

F�itlis da Fazenda FúbUca de. março de 1955. Assim, preten. que produsa os seus devidos e le-

COmarca de FI0r1e.il6P�lie, CIl--. {lendO legltim.ar a )iuà sltl1ação de gala efeitos. Espeça-se mandado

p�tal,do'Eatado dé:;S��tll cata-lf3.to ..
na forma dO,artigo 454 usque de citação aos confinantes,do imó

rina, na .formll dll<'lét e\;". 456 do C,p.C., requer",m a V. vel em questãO, bem como ao 'Di.

FA-Z SABER aos qüt.o presente Excia a de:;ignação de �ia. e hora retor da Servrço ,da patri·mônlo .da

editlll dê ''citaçãO co';:!;'.(i prJlzO q'e ;.6ra ��e. com 'a 'O'uVi� d"'; telte. União e ao doutor 4.0 promotor
:' ( ."S., • .J:� • • I(" "

"." Pu"bl1co, nll qu.al1dad,e de represen-trinta dias (30)"; .yl!.e�, ou munhas arroladas, se proceua a

jUstinc,ªção: do �ale-gado, após o tante da Fazenda elo Estado e do

que: jUI�da' procedente a referida Õrgã-o do Ministério Público, para

1958, Ass. Manoel Lacerçla. subIn
do os autos à conclusão recebe.

,l'am, o seguinte despacho: ,'J;l_g 'fie

"Quançfo o di� clareou, já, fazia hâros.que eu,

viajava. Por�i"um instant:e p�"'ra e�tiéar �s pernciII
mas, ao pretend�r dar nova partid,a, perceb.i

desolado 'que não tinha mais bateria I Isto me serviu
de I.içãó. Tenho agora uma Bateria Dslco que me oferece

a mestno gar.antia e a tranquilidade'que inspiram
as pe�as genulnas do ineu cclrro ..• e não·custou

mais do que uma bateria cQmum."

'EDITAL
:.,. '.

dele cOnheClmeB�O. ,::-;tlv_,re!ll ql.l8.
por parte de INOC:S:NCIA .GON

ÇALVES DE SOUZ�;�.�tl+fOI di
rigida a petição do �éôr �gÚinte:1,- :-.:�

[nocêncla Gonç,lves', '. de Souza,

br,a1311eirll, �va, dolnéetlca, resl.

d'ente e d�m1-;Illad& riest�� Capital.
à rua os:wiUdO cr�'::�. '�61. por

',seu procurador' ab��o �sinsdo,
ad,vogad,o inscrito i:I.,;..Qrdem doe

Advogados do Bra�ll; IjI!ÇÇão de
,.... _;./'.

Sant!L
.

Catarina, sob n.o_ 574 nm

.�

';ustiticl!ÇãO, requer a citaçãO todos contestuem o pedido. que
rendo no prazo dll leI. Outrossim

cit�m-se por edital c'om o prllzo

de trinta .(30) dias, os

Interessa-Idos inoertos, citll_çãO éssa que de

vetá ser feita de conformidade

com o artigo 454. parllgrafo 1.0

do Oódlgo de processo CiviL

Custas lIfinàL ·P.R.I .. Florlllnópolls,'
31 de jUlho de l!iÕ8. Ass. Manoel

Bateria DIICO
(ias co�ontantes e suas mullIe-

tas se cjlosados forem, o órgãO do

Ministério Público. os l�teres8a_,
dos Incertos e O'Dominl0 �� União,

Que . cumpridas essas formalida

des �Sj;êncillis, não sendo contes...

·tada a ação, ou sendo julgada

rente sobre o Imóvel descrito, por

sentença que deverá ser transcritll

no Reglatro de Imóveis. protesto

por t,olÍo Q gênero de provar IIdmi_

r,idos em juizo, 1;1111 como,' �elt....

Barbosa de Lacerdll _ Juiz de

Contém' BATROllFE, eleruento orgÓAico'
que evita perdas por autodescargas.
Garantido pela GM I Em co_so de I

defeito de fabricaçãq. V. receberá, em
t.roca uma bateria nova.

procedente, deve desde logo ser

reconhecido o direito da reque.

munhas, perlclas, documenta. ,

Direito da 4,& Vara. E, para- que

chegue ao conhecimento de todos

ffillndOU exp\ldir o presênte edital

que será, afiXil:do 'no lugar de cós_

tume' e publicadO ,na formll da lei,
Dado e PII�ado

' -.
.

p'roduto da .-'

atc., ., Da.se à presente o vlllor G E N I R A.. MO' O R � DO' a A • • 1 ". It.

de' Cl'$ 2,100,OÓ (dois ml! e-' cem Flo�lanóPolls, aos trêis (3)
cruzeiros) N. T. P. D. Flarlanó.
poUs, 15 de julhp de 1958. (sobre
estampilhas estaduais no valor de

,quatro cruZeiros, Inclusive a res_

pectiva taxa de Saudé. PúbllclI EII

tadulIl) Assinllqo Gers,ldO Gama:
salles, !J:m a dita p�tição foi prO-.

ferido.o segulnt <fe�p'Mho-, A. à

"onclusã�-:- FPolts. �6 }�! .J�lh� �.
.� _, .-------

....:1;:.
/"

_

•

lio mês de IIgosto do ano de mil

novecentos e cinquenta e oi,to. Eu"

VINiCIUS GONZAGA, Escrivão,
o subscrevi, Assi�ado. Waldemlro'

Cascaes, 1.0 Juiz substituto, eln

exercício na 4." Varll.

Confére com o orl&inlll

O Escrivão

Vinicius Gonzal:'a

CiRLOS tIO!I:'Cllf S. 1.- Com., Indú'slrla
Ruo -Cons. Mafra, �O

FLORJANÓPOLlS

, _.,'
-.,'Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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\ ua.; l'IIiWTON UÁVILA
-cIaQRGIA G.JlAL.;, .

UoeDç.. d. lIe_hor.. - ..ree...
,

10.la - IUet.. ld4aJle IléâIC'a
COII.ultilrlo: ai., Vlcto:Ji 'ei.

'reUe. a. 18 - l',lelool 'lillO'I
COllllulta.: Da. '11' bo�a•••

diaot•.
R••idIDela: ron •• , I UI
Rua: Blllmto,,1I II. 71.

INDI(ADOR PROFrSSIONAl

'UIl l-AUKO UAU&A.
CÜNICA Ú_KJ.l.

ORAa EVA B,a SCRWEIDSON BICHLER
ClíNICA DE SENHORAS F CRIANÇAS
Especialista em moléstias de anus e recto.
Tratamento de hemorroidas, fistulas, etc.

Cirurgia anal
Consultório;- Rua CeI. Pedro Demoro. 1603

'L
, Estreito'

011. AIRTON DI OL.I\'f;IIU
DÕ.NCAS DO PULIUO .:�,

TUBIRCULOS.
Coo.ult6rlo - Ilua 'ellp'�
Scbmidt. 18 -'- 1'.1. &80l.
Bor'rio da. 14 à. le :'oru,
ae.lelloeia - reupe Sekm,ld'

D. 117
"

sala 2

-,- --

DR.
. GUARACI SANTtlS

Cirurgião pentis,a
CLlNICA - PROTESI - CIRUIlGlA

HORAltIO: - Das g, àa 12 b,ora., exceto aOI .'badol
Atende exc,lu,8iva'mente com hora ma�C'ad.
Consultório:' Avenida Hereflio Lua, 811

Esquina da rua Fernando Machado.

CUNI(A DE OLHOS .. OUVIDOr
NARIZ E" GARGAlfTA

do
Dr, � G"U�ER�RJ I R O� ,DA ���N S f·fi f

--

------

"

..
,',

•

, .

..'I••
! ',"..

i
'-;1,
\

, ,

• Letle�a·�2·
Um presente de bom augLirio é aquele que

quer dizer atividade. Um prEsenta inteligente
é aquêle que ,demonstra o l]uanto se G!õHrr.a

•
.. I ,.,

o pensall)cnto e a m.ente de quem (,,,,vera re·

cebe.lo. Uma port.Mil OIi'.r,tI! ati filllO; ao f!ai,
ao amigo, a si mesmos: e as e31"tàS esci'itã"

ou recebidas terão ii d3l"ilZ3 e ó:l c:,defii .;UII35

de um áno novo ..

'--

t" '-..,.___,
"

,.",,::.);:-
"

V'11liõ tt-
'

,

'

b I ve ,1--::------:--'..:-------------------,----
�

( A S A' F E R N A N D O,' L T DA/I· \,,-

Rua Saldanha Marinho"
Caixa, P.ostal, _

467
fone:' 3- 3 7 8 e

2

TELE:
"C A N A N"

FLORIANQPOLIS
pISTRIBUlpORES

"

Vi

, '

F R E DEIIC O G.· ,B UE N D-Glft,S
, A d v. O g a d o

.

••p.ClaUda, em 1IlO".Ual ./·Se
II1l0ral .' ri.. !lrlot.rl&1.
Cura ta4i4l&1' da. )D.feeç6.. _,.,
.a•• .'ronlea., do aparelho, �e'
Dito-urln'rio em ambo. OI sexo.

Boença•.• do aparelho Dire.tiY�
e do, ,.I.�e,m� .I1e"o.o. ;

Bor'rlo: 10'lt. •• Il! I 1'It. ao. "
aora. - Conlllll6ri<), 1\111 'rIra·
d.nwI� 11 - LU indu -- rabe"

,

lI.e, '"

-, ae.)den�la: RUA Lac••d,
Coutinho. 11 (Ck'cau do •• ".,
�o)la - 'o,oe: JU8.
___ ,.__ ,L' DR.' HURI GOMES
OL, •.H·QNIIJ MUI'WII ."

eh f ,1 S
. .) o

.

d u. .

\ ClJWIlGU A��t�ATOWU� ',MENDONÇA
'e e 40,. er\v}ço oe toríno o � ..ospita ' '

M""DICO
'

Ur&o,,"'a
'" .

f 1'.

de Florianópolis - Moderna Aparelha- .. COJl."I,tórlo: .IoA/, PlDto, 1'& ._. Pré-Natal - ·Partos
, ' G�'1l1ta: da.·�'. 1'1 "Ii'U Operasóes - Clíníca Geral

.�e,_m �:uiça. e, Norte-Americana p�ra Exa- dlàriameDte, .UOI .ee "L�";... Resídênelar
.

'} -à.. ldi�c:1a.· Bo,,�i ••. lU Rua Gal. Bittencourt n, 117.,mp. _ dos O h9S. r..eceita de ,OCuJdS.,. por, rODe, -",n.
.

" 'I'enefone l 3839.
R�frator Bausch Lomb. Operação de --.----'---,- _,' Consultório:

" ,.. P" Q.A&N9 6J .Rua Felipe Schrnidt n. 37.
. A:rp}g�alns por processo.moderne

,

VALL"f1'1 Esq. Álvaro de' Carvalho.
,CONSULTORJO RESIDENCIA - ADVOGADO Horário:

I{lli( dos Ilhe'�s 1. cau F,eline ,Sémidt IUI ... ,Vitor .elr,{.á, aG' Das 16,00 às 18.00.
>fi' , '"I ron· • ,..

.. Sábad'o:
�ONE 2366 FON,E 8560

. .
.

D 1100 à 1200..:=====�====��=��====���.:---�'í�I'\1:If,i:..:":.Op:o::lr'
,,' ,as , s , •

.•
" ,..�_ .Atende à DomlcUlo

:�,::�.,Ç��.5iO:R'A·· U E,m SUileS paga-ment-os 'n
,P'f, R O N T A E. N T R E G A

',.. I, Vil, WALMOR l,uMIHI
UA&ÇU

-(, , Uiplomado pela ".euldade Na·
dooa, de Medleln. da Ua.'ru

'Idade .0 BrUl'
&i-I_terao ,or eoaearae ••

Matentü4. • lC8cola
(8Q1'vlço do Prof. Octávj9

Rodriltue. Lima)
IIs-lote7Do .to Sernco de \.MI,U U,erac6ea - Doenç.. d. M" ... .,
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PerdigãQ S. A. Comércio e,ll1dústria
Assembléia Gerât Extraordinária

. , :,( O N V O ( A ç A O
'

São convídados os senhores Acionistas da perdigão ·S. ·A, Comé'l'

eío e Indústria, � se. reunirem em Assemblélà Geral Extraordinária,

.8 reallzar-;-se .as 1� (�u}ttorzeJ horas do dia 28 (vinte e oito) do pró

xlD!_O msê de Abril,. em sua séde socíaí, nésta cldad� de Videira; Es.·

tado de SantlL Clljarlna. II fim de deliberarem sôbre'a seguinte ordem'

do dia: f

a) - Aumento do capltlLl socral;
b) A.lteração parcial dos Eatatutos sociais,;
c) ..L. (tutros assuntos de Interêsse �oclal. '

Videira, 9 d� março de 1959
;:., ;

A DIRETORIA

JÚIZO DE DIREITO DA te ação dentro do prazo de blico, nesta. Comarca: e,
COMARCA DE TI.JUCAS' .dez ',dias, de conformidade por precatória, a, ser expe
EDITAL DE C1TAÇÁO; com o dísposto no artigo dida para o Juízo de Direi
COl\! O PRAZO DE TRIN': 455, citado, - sendo, afin,al to da 4.a Vara da Comarca
TA DIAS, DE INTERESSA- reconhecido o domínio dos de Florianópolis, o sr. Dele
DOS AUSENTES, INC�R- su.p�ic�ntes sôbre o referl-· gado do Serv�ço do Patrí
'TOS E DESCONHECIDOS. do Imóvel. Protesta-se pro- mônío da União, Sem cus-

O Doutor Manoel var o alegado com testemu-. tas. P.R.I. Tijucas, 10 de'
Carmona G a 11 ego. nhas e vistoria. Dá-se a março' de 1959. (as.) M.
Juiz de 'Dire!�o da. presente o valor de Cr$ .: Carmona Gallego - Juiz de
Comarca de TIJucas. 5.000,00 para os efeitos le- Direito". E para que che
do Estado de Santa gais. O solicitador que esta gue ao conhecimento dos
Catarina, na forma assina tem sua residência interessados e ninguém pos
da lei. etc.. nesta Cidade onde -recebe' sa alegar ignorância, man-

FAZ ,sABER a todos citacão, Nestes termos P. dou expedir o 'presente edi-
quantos o presente" .

edital deferimento. 'I'ljucas, 4 de tal que será afixado na se

virem ou dele conhecimen- março de 1959. (as.) Clau- de dêste Juizo, no lugar do
to tiverem, que nos autos dio Cararnurú de Campos". costume. e. por cópia, pu
da Ação de Usucapião pro- Em dita petição foi exarado blicado UMA VEZ no Diá
posta'por José Manoel Cân- o seguinte çfespacho:- "A. rio da Justiça e TREZ VE
dido e sua mulher, que se como requer. Em, 6-3�59. SES no jornal" O Estado",
processa perante êste Juí- (as.) M. Carmona". Feita a de Florianópolis. Dado·e
zo e cartório do Escrivão [ustlf ícação foi exarada a passado nesta cidade de Ti
que êste subscreve, por par: seguinte sentença:- "Vis- [ucas, aos onze dias do mês
te dos proponentes' lhe foi tos, etc. Julgo 'por senten- de março do ano de mil no
dirigida uma petição do ça, para que produza seus vecentog e cíncoenta e no

teor seguinte:- : :Exmo. legais e jurídicos efeitos, a ve. Eu, (as.) Gercy dos Au
sr, dr. Juiz de Direito da justificação retro, procedi- [os, Escrivão, o datilogra
Comarca - José M:anoel da nestes autos a requeri- fei, conferi e subscrevi.
Cândido e sua mulher; bra- mente de José Manoel Cân- (as.) M. Carmona Gallego
sileiros, Iavradores, 'l'f.!si- -lldo e sua mulher. Citem- - Juiz de 'Direito. Isento
dentes e domiciliados no 1n- se, por mandado, , os' con- de selos, por se

. tratar de
gar Centro do Moura, des- frontantes 'conhecldos di) ASSIST.1l:NCIA JUDICIA'
ta Comarca, querem mover imóvel; por editais. com o RIA. Está conforme. o orígf
a presente ação de usuca- prazo de trinta dias. na for' nal - afixado na sede dês
pião em que exp1!em e re- ma d.eterminada no § 1.0. te Juizo, no lugar do costu
querem a V. Excía. o se- do artigo 455, � do C.P.C.. me, sôbre o qual me repor
guinte:- 1.0- Os sJlplican- os interessados incertos, au- to c dou fé.
'tes são posseiros, há mais sentes e desconhecidos;
de vinte e cinco anos, de um pessoalmente, o dr. Repre- Data supra. O Escrivão:
terreno rural, situado no sentante do, Ministério PÚ- Gerey dos Anjos
lugar centro do Moura, dis- ---------------------------

"··g��al�� ���eli6�a�et��t:·,tlW�ifitF·'I·ã�IIjlV""I·O�na·,·-�.c,Fom·:'r'rie'nl� A-gr'l'. ,99' .centírttetros de f�entes �. , 1(.Jl'vlU .1(", Uv
, IV _

( >: !�j:� ��i�13l���r:sOSqU,.,o�� ;'0"·ta,� "'N�tr�dbul"Ç';O'·. d�·e"" .r�Ittd.f1'tes,drados, fazendo ,f:rentes �.. UD lU, .J�IIIV
Leste em terras', de Jose !L."tI·

-

jl
-

"

M,af1'ª. e fundos e� ditas UG 'ortl1IÇISde LUlz De1castagne e tel"- •

ras devolutas nas águas do. A'� lií'Spetorlá Regional do Fomento Agrícola, por. ,!l0s,so _Inter-
Barracão; extr,emando ao médio, comunica aos senhores prefeitos �:M:�'nlcí�ais e P.�esidentes de

sul.e ao norte com 9 re<;lu!" AssocllLçôes Rurais. que a partir cÍ; �rimelro d; abru, aténderá os
ren�e., 2.0� O referIdo Imo!.. ,

,

. "

c •

vel foi comprad9 ,pelo,s SU- pedidOs. que lhe forem ,cilrlgldos relativos a entrega de sementes hor_

plicantes, hã mais de vinte tÍcolas,
.� '�.

,

e ciÍlco ános oe 'Donato Sfl- '68' mor'ador�lil nesta cidade poderão receber também, coleções
bastião dos Santos e Engê-' para II or(llLnlzação de hortas domlclllares. �,.',T'nio Franciséo Va'l"gas, e .

'

.. t. ..', ' ' , " ' �_.....-.._"...................."..........,..-....--.....::=,;..;.----------
vein exé:Ctmdo a 'pó�sse do, : ��u�i�� ?Ui�Oi��;',que dad,o � �1,��.II�,! �eço d_e';sas,-,sementetr<, .1f'VtT'íf,.Á:MO'AfU:'10,0. S'ENHOR JE"SU'S DOSmesmo imóvel, de modo pa- e ,tamb.�m ,devld� .a�,s c�rtes nas _ver�a�.�que_�_a�a ,dE! sofrer" vê-ae a n�I{I�I',. LJI:;" JV ,

.'
,

i.�:�t�'(le�â�t�n��t: j�i����:.P;���t�l""na ::ontlngênc�, de dlm�nulr.,as quantidadesca fim de que. PA' rSe/S"E'.H":O'SPITAL·OE ('A'RIDADEPrâ, 'e mesmo de data ante- possa atender o maior_número de Interessados. -

J' .

' -

. '.,
.' rio r, com ânimo d�, dona;:", ------ - -- - "" I, }, ;r' '. Y';_., ='
,

�·�e're:,mosvi:tap;��nt�;o�.;� .,. ',� 1. .'. ,

� I.,' P�tfssãt1 do�SelÍhor Jesús. do� PaSSó1
gulal"izar a S�Ia posse sô;bre ftêltato u6S Empregados em fsfabe-. ')- iDe o::d�.m da Mes� �dministr�tlva desta Irman-,c

o refe.rido imóvel, de éon- ,

, . dade fi!c HospItal, faço publIco que, sabado 14 de março,fo·rmidade com 'a Lei Fede- , -

ral 2.437, de 7 de mai'ço de .

..,. ..,. """�'�
, �,. "

I �.s 20 horas,:de�cerá da sua Cap?la, na Igrej� ,j,q�1VIeni:r:o
__�9f\5, -- liue,. m.�4:i:Iiecpu� ....�J���.•A.'r. 'Da·nC:J::\['lO-t n·o fs"'!\do, • Peus. para-\�a:'c;atedral Metropohtana, a ��'fanda lma-
'll.l'tl}rO 5'50"<d-o C9thgo (J)'V'ft, .;>,�:iCJ,:lulçn;ml U_ ,U' �1. "lO �gélÍí{{fO"'s1n'ftbt:"'j"êsús;dos Passos, q'l:!é'''Í'ie1fessarÍ!, n9':�� "

E para o dito' fim req'IJei'a, �egui:nte, domingo, <às 16,30 ho-ras� êin proeissão solene,
designação do dia: lugar., e

dê:S (
'"

'

. �-

hora para a' justifiocaçãoanta' "'atan·na Convido, POl:' isso, todos os Irmãos e Irmãs a com-

exigida pelo. artigo' 455,do' parecer.em a êsses atos, devendo apresentar-se no Con-
Código de Processo' Civil,

-

sistório da lrmandade no sábado, e, na Sacristia da Ca-
- na qual deverão ser ou- 'E' DI'" fA" 'L dI' d

.

. f d 'd a. b I d
vidas as testemunhas. José

. ..' te ,ra , no.', ?!,llmgo, a� lm- e, r�vestl os
.. e_ a an raus

Guilherme .Mafra e" Manoel �

, '
.

(! fitas. acompanharem as refendas pl''Üf!lssoes.
LOUI€nco, 'lavràdores resi- '" Prey.rnCptlilS Ir,mãos que até o aia Í4 'de março esta-
dimtes ,êdomiciliados no 10- ASSEMBLEI.;\. GERAL' -.,. rei com o Irmão Tesoureiro na Secretaria dêsta Irman", '

cal do imóvel, as qti.âls CQm- N� ���ildade de presidente Ci;· Si;dlc�t-o dos
�

E�p;Jgacio8 em Ea- dadé e no. 'dià 'Í5' nà Sacristia da Catedral das 9 às 12 .'

pa.recerãó ihdependentemen-_, tabeteclnieni;;� :s-;:'ncárlos, no Est��o 'de 'f'Sa��!.�atariha. convoco os horas par; o recebim,ento de anuid.€Ides.
'

,I <

te de citacão. 4.0- Requer. , •
.

,

"

,

Il'lai.� que, 'depois dá. justifi- 13r8. Associados para participarem da Assembléia Gerai que se reall- 'Solicito, também, aos Irmãos e'Itm?·s..comml;r�ce�(lFl. ,,;
McAo, Is�dit�'f'éita �,c�taçã:o zará no dia 17 do corrente. t�rç�-iell:;;:, n� séde d� enÚdade. a rua a êssa sol�nidade, sendo, possível, tl'.âjatlos cÇlm roupas'

"

dos.· atuais conf"toptàntes dos Ílhéus, n.tI '13. sobrado. em p;í�e1ra �o��c;ção à� 19.30 h�.ras e escur�s,
.

. tLUIZ Dékrustag)lé:'�!l José d' ;'ltl' - ",I-là 2�'-h" ".,

I t
/ FI'�alm-ente, ,

faço al'nda, pu'bll'eo qUe---,', no dl'a l'fi'e-oMafra, "residentes �no local em segun a e u ma convocaÇaO S v oras e, com a segu n e
,

do ;móvel, - ber,q. çomo dps ORDEM DO DIA: 1.0 -. AP!tOVAÇ,,(O DÓ 'BALANÇO FI- éliatº ao da� procissão (segunda-feira), será celebrada,
.interessados incertó'R e des- 'NÂNCEIRO ,DE 1958, às 8 ho.r'a� na Igreja do Menino Deus, Missa em ação
conheeidos. por' edital de. 20 _ RELÁT6Rio DA DI�ETORlÁ, P,A- de graçªª, p.er to&ós os fiéis qUe cooperarem para o bri-
trlllta diajJ, ao SI': Diretor .«,-:;':, ," � -:; '.

' ,

h
. 'd' "1 �i.J d 1 d .1: 14 15dó l?âtriinôn.j.o_.da·, ...União, RECER.. DO CONSELHO FISCA!:., 1 antIsmo. as so"�nJua e� rea iza as nos uia,. e .

P.Oi.'--p'recatól�à�;.e1ri."Floda·' 3° - APROVAçÃO DO ORÇAM}!;�TO FlorianÓ,ôl1.s, março de 1959
.-

nópoHs e. do sr. REipresen- P,Ü�A' f959.
'

'

JOSÉ TOLEN'.J;'lNO DE SOUZA
tante do MinistéI'td -PúbU

.,. co;--<i:te.sta, 'CíÜâde.; -:;:-: todos)..

p�t,a c9ntêstar,êm� ?--'"presEju-

� - '--� ....... -

,
13 -14 15

Perdigao S. A. (ó4merció é Indústria
Assembléia Geral Ordin�ária

,
.'�éd N V O ( A é,A O

. ',:

São convidados os senhores 'Acionistas da perdigão S.A, (Jomér-
.," 1 .

.

,

elo e Indústrla'1 a se- reunirem em Assembléia Geral Ord-Inárl!'-; à

realtzar-se no d�.,25 -<vinte é cinco) do Póxlmo mês de Abrll, às 14

(quatorze) hora$. em sua .séde, social nesta cidade de Videira, .Esta-.
do de Santa C-ªtarlna. a fim de deliberarem sôbre a 'seguln�e ,ordem
do dia:

.. ,,� ,�-

a) - Discussão e aprovação do Relá.tol'lo da Diretoria, Ba:.

làl!90 "ge�al! . conta de Lucros e perdas, parecer do

GO,l,!.Selho Flsca,l e Certificado dos Auditores, reíattvos

ao' exercício fiscal encerrado· em 31 de Dezembro de

lp��;
b) 'nJ!il�IÇãP CIos membros do Conselho
., oc e!,-�rcíc�o ,de .1959;

Flsca:l para

'" ,,' c) -

. .out_ros assuntos. de Interêsse social.
�

AVI3ILmos .. outrossim, que se achlLm à."disposlção· dos senho-
... -. �r--r-"'-

.-

res_,.4�I�nl�tas todos os documentos de que trata, o artigo

991. do Decreto-lei n.o 2.627 de 26 de' Setembro. de ,1940,

IVideira, 9 ,�e março· de 1969

A DIRETORIA
_ " "_ 4 __

13·1415'

Secretário

Sindicato dos, Empregados em:,Estabe
ledmenfos Bancários, no Estado

de Santa Catarina
E D I T A L

ASSEMBLÉIA QERAL EXTRAORDINÁRIA
Na qualidade de presidente do' Sindicato dos Empregados em

Est!j.beleclmentos Bancários. no Estado de S!,nta Catarina, conVoco

os 81'S, Associados para plU'tlclparem da Assembléia Geral Extraordi

nária' de 16 do corrente. segunda-feira, na sede da entidade. a 'rua

dos IJ.lléÚil. N.o fá, sobrado, em primeira cÇlnvocação às 19,30 horas,
e em segunda e última convoclLÇão às 20 horas e, com a seguinte

,ORDEM DO DIA: 1.° - EXAME E DELIBERAÇÃO SOBRE

O 'RELATóRIO DA CONFEDERA

çÃO NACIONAL DOS BANCARIOS

A RESPEITO DA PRESIDENCIA

DO IAPB.

2-0 _' ASSUNTOS GERAIS,
'i•.

Florianópolis, 9 tde março de 1969

OSNY LAUS - presidel1-te

Vende-se ótima resllllênpla recém-construlda, no Bairro Bom Abri.

go. 'pagamento uma parte à vtsta e 2/3 rtnancíadcw longo prazo .

Dentro em brev.e outras serão constrútdas com o mesmo siIItema

de pagamento, Os interessados poderão marcar hora pare, visitá-la.

pelotelefone 2205,

14-3

RENE fREY & IR�ÃO S. A. INDOSTRIA
, , - -

E COMÉRCIO....
.,.-_ -

-

Assemoléia 'Ge'ral'Ordinária
CQNVOC4CÃO

São convídados os senhores AclQnlstas da René Frey & IrmãO

Indústria e Comércio. a sé reunirem em,' Assembléia GerpJ ordinária.

s: reaÜ�ar-se à� 14 (quatorze)' noras, dei dla_ 25 ('vinte cinco) do pró

ximo II\ês de Abril, em sua séde s'oclal em Butlá Verde, distrito de

Llberata,' M)lnlcíplo de Curitibanos. deste Estado. a ·flm de delibe_

rarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) Dlsc�ssão e aprovação do Relatório da Diretoria.

Geral e conta de�,:bucros e perdas, bem como do parecer do

BILlanç0

Ci)nselhO Fiscal. relativos ao e�ercíclo encerrado em 31 de

Dezembro de .. 1958�

b) Eleição dos membros" do . Conselho Flsêltl para o exercício de

1959 e fixaçãO da sua remuneração;

C) Fixação dos novos honorários da Diretoria. para o' exercício
, �

de 1959;
d), Outros assuntos de Interesse social.

Avisamos. outrossim, que se acham à disposição dos srs. Acio

nistas iodos os documentos de que trata o artigo 99 do Decreto-Lel

2.627 de' 26 de Setembro de 1940.

o

Butlá Verde., 3 de Miuço de 1969

A DIRETORIA
-l -
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f D'URA- MAIS
�- .

. GASTA MENOSI

•

'.

Eco�10mia
"DurabHidcide

, �

Acabamento p�rfeitg

MÁRfOS � TIPOS E tAMANHOS,
CONfORME AS SUAS NECESSIDADES

e vocé ainda escolha,;
• Com ou sem caldeiro
• Saído de chamine. em cima. "

ao Iodo ou atrás
• Com ou sem tomp�-esmaItÇldQ
• Com ou sem serpentina

�' , (ôguo quente em tôda.o cosa1

�,�,'.. _',:", O melho'r'f'ógão
desdeJ904!

CARL.O,S HOEPCKE S. ,t� Com. e Ind.

1,:Ê"Ç ç A O-D ITE'R R A 6:E N S

Aventuras' do Ze�Mutrela
\

).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'O &BtA,VO" U ., H! �'T1GO ll,�àJq O. IIA!'ITA _CATARINA

Aumentam nos peíses �i«()munistas os assaltos á
;��:���F� �,�����7�:�ª p.:ropriedade sodel ,ista ���;}:iif�m�;:�� �f��:�{�"�:E
VENCIA, PARA FAZEiR FA- de fios das linhas telefônicas. ..

- mdíretamente; á 01,1rlar a vlgi� gurar ii própria sobrevivência. são

Bi- t'.l1d,OS por o.utl'OS. já, com. as novas

I
baixo nível _de vida e um

rCdUZ.i=-_1
comuntsta contra essa prática. nãq -' -". >-CE AO BAIXISSIMO N-IVEL O _jornRl húngaro. "HaJdu

, lãncia dos güardas de cada Iocar com_pelidos a prattcas desgnestas."
DE VIDA EXEMPLOS 1In'i Naplo"

_

conta ·vários caso�- de despêsas, do que :-esu!tava apreciá-:-. díssímo p.odefl de' compra dos as- obst,ante. o rigor exercido nos 10-
de trabalho. dificultando a repres- como forma de reslBtência á ação

FRIZANTEiS pllhagem de material ferJ:ovfãrlo. vel saldo em dinheiro para os bol-, ,·salariados. s�ndo grande a escas., cais oe tr,abalho. torn��se suma-
são. dos burocratas do partido .que -Ó,

'os quais resultou; a condenacgo sos dos servídores desonestcs, muí-. l sea no abaatecímento Interno. �s! mente difícil pois a grande maío., Apresentam os dados sôbre aten, a_pen�s cuidam de si próprlos._ sa-

Não conseguem mais os dírtgen, .1e 2,1' pesscoas. Na Tcnéco_SIOVR--- tos dos quais eram comunistas. produtos deS�iadqs dos locais de
ria dos trabalhadores' aceita tais, ta!io� contra' a proprtedade socía-, criticando l:Qvariàvelmente os 'In-

tes cOmunistas ocultar sua preocu., quía é também comum o r-oubo A ORIGEM DOS CRIMES tra,baJho encontram compradores roubos como
..
uma forma legitima l1stB, um e,pslnamento Interessante. �e�êsses do p,?va.

pação ante o constante aumento de material ferroviário que, segun; De�em ;er, feitas algumas 'con., certos no mer{,actif-n6gró. A ação de sobrevívgncía. Sendá uma prâ- Não conséguíu - apesar de tôdas (Copyright SEI)

·�o:)�:::�d:oc�::::" .:�:t,r;al: �::570 a���:::.=:a:�:� :I:�::S e: :l:e:;::õe:rl::::a�' o::el:e�á:.e�:,.

-,'11J�I"N'�� P'�t�' N��T� 'D� rADA'NA-' E::,::""�:� :"::.o':.RS� ;:::.: 'o:;;. na Rum_ entre o. :::;:;�7'::'��:=:�::::�:: "., .,.... .
.

.
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.

:

.

tigol'Osísslma. evidenciam � no, 1110S de 1955,. na, Unha férrea De-
,

.

vo insucesso do regíme e' da "mo- brllcen-N:vifégyhaza. foram rouba- tores comunistas, aUados a 'funclo-

nários. o que comprova elevado
- .

.

_.

. = ,,',

���7�:�o�Jª� :�?:=����;:.�:;. �'����:�5?;'� rOR TV881,S' I uNGINDu."I@� '00- 'P','-8I,G"II'Ycio e no campo. laída dos operários, são comuns os a U � R IJU UU Rd U II 8 'U II
ASSALTOS E� GRANDE casos de roubos. Convém destacar-, ta" é representada pelo pequeno

'''' ,-. './'

r.:::'�ª��;�:.= � ��§��:f�::�;�I:�:� ;����t;:;�i���,���IM�; �EXn • �,��NI�j, 00 �M'. �E�m . �� IMr����ü�� nE·JII�EM
=;:t:.=::7::;�::�:: :�:'::0:2;�"�,E:= :::::��:�O:�?ill:�1 N,dESTRA SENHORA DE: (A_'(UPEdos atentados a "propriedade ao- de cimento por Um dos glretoreq dades cada vêz maiores em que

cíaltsta", revelou, que em 1956 os comunistas da emprgsa, de nome vivem os trabalhadores

roubos causaram prejuízos no va- stefan Dlmltrov.
101' de 400 milhões de "c,:,roas'. o

que equivale a um oitavo da verba

orçamentária para despãsas de ad

ministração do ano passado. Dos

elemeritos processados por 'crimes.

em 1956, �8,7% ó foram por as.

saltos a emprêsas estataís, Ainda

no mesmo ano 08 danos, ocasiona

dos peÍJ!. sabotagem .popular con:'

tra o Estado comunista. atingiram

o total de 159 milhões de corôas.

Combinamos com, o secre- aproximando e não tivemos guarani, sendo tambern, umados baixos salários e do aumento
tario do Escritórío Comer- outra alternativa: chama-"! capéla, O altar. que é todo

do preço dos gêneros e ut1l1dades cíal, Moacir, Sant'Ana, um mos o sr. Perez e explica- I de mármore, tem a seguin
de consumo obrigatório. passeio. em São Bernardino,' mos: - o sr. poderá i,r e I te inscrição em latim:
Outra categoria de ataques aos a Copaeabana do Paraguay. temos prazer com Isto, mas.- "ECCE TABERNACULUM

. Providenciamos o auto- terá que pagar um automo- DEL SANCTUS, SANeTUS,nens do Estado é repr.esentada. por

I
móvel, para 'Os quatro via- vel sozinho e custa SANCTUS". P.lacas e mais

atentados ou atos de sabotagem. jantes e o '�oacir, ten�o Cr$ 1.440,00. Para o sr, não placa, de bronze, pelas pa
visando a desmoralísar o domínio 'Como motonísta o Deriiz ir só, com sua esposa, colo" -redes, relembrando de pre
comunista nas fábricas. nas zonas; Molina, campeão de foot- caremos o Zé May e o Elias ferencia, episódio da guer-

, I baIl, n�ul-ame.ricano de Ros de Campos Novos. Ti- ra Paraguay - -Bolivia. Eg-agro.pecugrías, nas ferrovias. etc .. Lima, em 1953. Um simpâ- tubiou um poue., e aceitou. ta guerra, que durou de
Estes assaltos são sempre alvos de t,ico rapaz, � de complexão Com o;; nossos' "pintacu- 1932 a 1935, é mais conhe-
bárbara repressão comunista flmB atletica..· I das" nos dois carros, sai'- cida, por "Guerra do Cha-

khoses" ocorrem, continuamente,
'

1\,r' d S 1 d d A \ - ,

I "P R
.

representam uma prova qa resls mas, ,:o r. a va 01', o mos e ssunçao apos o a - co, arece que o eglmen'-
casos de assalto mediante a alte- .

-

mineiro que .se engajou na moca. Entramos na "ruta to de Infantaria 14,· Cerrotêncla nacional ao dOmlnio sovié- '. E" 'b'''' te'
-

f
. . ·f·· .J/IConcluiu o "Nova Myls" indicando ração da escrl-ta. Nêsse terreno a nOssa turma;' conheceu um stlgar.rl Ia, es rada ag- ora,

�

01 o mais sac,n lca

que, a partir de 1956, aumentaram Imaginação é fértil, encontrando
tico. casal de pessôas ' idósas de faltada, na extensão de uns

SOBREVIV�NCIA POPULAR Porto Alegre, O casal JQ3é 53 kms e está bÔa. Um pOli'
Tomaz Perez� chegou-se '3, Co ei:itreita.

A repetição dos Ca$os de roubos nós e "pediu' ,3tbrigo, pois Vii:iitamos a Basilica de
na Europa .Oriental m03tra que se considerava sozinho e à Nuestra Senhora de Ca
nenhum escritório, fábrica. edlfl-' matróca". Chamamos o Dr. ,cupê. Construida pelos -je-,

Salvador à 'parte e di,;;- suitas, no tempo do... On-elo públlco ou empresa agro-pe_
semos que o automovel da- �ça! Nada de novidade. Uma

cuárla está a _salvo dessas ações va !Jafa nós e,custava .... p-obreza chocante. Ao lado
contra a "propriedade sociallsta'. Ci'$ 1.440,00; .,porém, mais" estã.o construíndo a nova,
Excluindo.se os casos de corrupção duas pessôlÍlí".- precisar'a . o ue oS' mot01'-istas nos in

um outro cai·J:'(i)'.. 'I Ele que-- fornlilram .não ter maisadmini�tratlva. nos q1,tals figuram convidou que. resolvesse o fim. c,. Deixamos lá, os nm�-Icomunistas Importantes. _indicam ab!icãxí. M?-� p; dl�" Salva- sos" ··'gua_ra.niz.i�hos" Çaqui
êsses, assaltos � que l)ão são. fre- dor enç,oI�eú-�e todo e dia- s.ÇJ-'lam;. ltl.'l!z_tllrIllhQJl), 'para'
quente,s nas empresas exls.tent,ell se: - você �hi m-ais 'jeito; aJ L1�' ,4 leya�tar .maiA de�-
nos p'aÍ�es democrá-tlcos um

é melhor vél"'cê ;�pJicaT. Ca' llresJ!):t:":" �.; -
," _',;_' -,

ramba'! A hora . estava se C,�cul)ê e São Bernarçlino
são lugares' famosos pelai'>
rendas nhandutís.
Visitamos varias rendei

ras, que- nos mostraram
coisas . lindissil1las. Mas,
tambem, cheiravam alho!
Ufa! Que precinhos!, ..
De Cacupê rumamos pa�

r?, o Lago São Bernarpino
- a Copa,trâoana dos Palra
guaios. Alí se acham' os

palacetes de verão, dos mais
aba'ltados do paí's. Existe
um bonito parque, com SU3,

flora tropical. Varios ho- ��PORTO DE· ASSUNÇÃO :COM GUINDASTES
teiR l'odeam o lado. Um de'- r.",.',L-ET-R-r'COS. AO FUNDO'. A ALFANDEGA... DA ESles', o "Hotel Del Lago", é -

,n o v i nho... de 1-88.8 ! qUERDA PARA A DIREITA: José May, dr. Salvador e

A 'agua do lago é marron e 3 autOl' destas crbnicas
dizem qu� possúe ex�ràor- do em mortes. Ha inuJ?1�r�s menore'S, .parteira. Fiquei

I dinària percen-tagem de placas de bravos ofIcIa.ls VlUva. �ou �ropt letúria de
iôdo. O lago é fechado, não :j_ue morreram em rasgos de 65.0ÚO.000 mts. quadrad-os
tendo nenhum' canal que heroísmo, que pertenciam a (sessenta e cinco milhões!),

. desague suas aguas, o que heroísmo, que perten(�ianl � tod�'l 'povoados cóm algu-
é muito raro. este Regimento. C,)iltamo'l mas� centena;; de cabeças de
Até lá, existem mOnl1- 23 -placas de bronze.

- gado. Em Corumbá mando
me!1tos de guerra. Guerra, Um das expressões de um hocado. Estou casada
�umu'a, militarismo está no Solano ,Lopes está no' bron- em �egundas nu'pcias. CiI'

� quente dos para- ze: "SURGÉ' DEL ABISMO 13ei-me 'com um aviador, cu_""
;'g,!-" como em

.

todas as DE LA CALUNIA. PARA ja fotografia nos mostra.
iquetas da America LEVANTARME AN.TE LOS Uma fotografia de um be-
. Felizmente o Bl'a- OJOS DE LA' POSTERI- lo rapaz, de uns 24 anos!!!

S'il �lhOl'OU muifo, neste DAD". Outro patri6ta, es- 'Continúa dona Filosofina,
ponto. . c,reveu esta frase com re-' quando dissemos que -havia

.

P�'gam?s pedagVf\. de 'Ca- feren'cia a Sola�o J_,�pes, que mu!-ta diferenea de idade,
cu'pe'. a Sao· BernaroIllo, pa- tambem está no bronze: "SU :mtre o segundo marido e
1'a aJudar a asfaltar' este' :SACRIFICro-- HA' HEOHO ela: - ele se casou com o
trec.ho de as'trada. remos DEL P A R AG U A Y LA men dinheiro e eu .com a
guardado o ta,lão, que nos TIERRA SANTA DEL 'pA-- sua mocidade ...
deu um militar. Disseram-· TRIOTIS'MO" (ass.) Luiz'·" A senhora não parava
·nos que ha mais de. cinco Albei-to' de Her,rera.

.

mais. Arrotava grandesas e
anos que cobram, pedagi_o, ,Or pradi,? é pequenQ, _.po-., valent.ías. M_!-lita c.oisa que
mas, asfalto que e bom, nãO rem, bonito. Na rotunda, nos disse, ,nao, podemos es
mesmo. . . �10 -centro no sub-solo o creve,r aqUI. Dlsse-nos que
Já era no.ite;- quando vol- tumulo do sold_ado désco- veio. a Assunção para se di

tamos. O Moacír Sant'Ana nhecido. Ao lado em ch'cu-, vertIr. E, de fato estava
ar!ll0u um verdadeiro "Ro- lo, Os tumulos do General'- c0l;ll, � bolsa cheia .de "abo
delQ Coringa ''" programa F,rancisco S.ola�o·. LOJl,es;, bem}las) .( qt�e. em J}.ngua de
que a Farroupllha leva ao General BerríardIllo Cal:iale- ge!Üe, slg�lflca notas de
ar, todos os domingos, [>,S ,'o, fundador do Partido Co- 1.000 cruze1ros .. ,)
20 ho,ras se não nos enga·- lorado Eque domína o Pa'-

.

-.,. 4 senhora nos vae d!lr
namos. O homem conhece raguaY atualmente); Mare' ll.cençjl." que vamos saIr,
mui'to . -a nossa literatura. chal Estigarribia, conheci.. a:talha-mog a ,conversa.

Sabe e_mpregar certas pas' do 'estrategista e o maior �'Sí�, porque d'o' contrario,
sagens de nossa poesia-' en- heróe da gtlerra 110 Chaco; fi'ca,riainos até o sol incu-'
trelaçada com frases �ele- 3enho.ra .Julia 'Cueto Esti-- bri-T, 'ouvindo 'dona Filoso
ores de nossos homens ce- garribia, esposa do Mare- fina 3t contar bravatas. (êta
lebres e entrelaçada .. com achaI; Gaspar Rodrigues de nom� ,bonli,Q.! ... )
história. Dá gosto em -ouvi- Francia, ditador e pro-c1a- NOTA:. - No prOXlmo,
to. Já el'a tarde, quando mador da independencia, em huníe.r�,.ultima crônica

.•
chegamos para o jantar. 14-5'-1811. Franel�co Carlos Regls

NO PANTEON DOS A lingua. hespanhola se

HERóIS presta muito, a estas frases ,'ALUGA-S!ERepetidamente temos di- fIe fr,.nfaronice, heroísmo de "

to que o militarismo domí- palaV1'as. E, na,s ,paredes, U 'ti t d
na o Paraguay. prejudi- existem as mais il1Uamadas' �':' m,o

mo qual' o em casa, e

cando em cheio o seu de- placas, neste tom. familla com ou,· s�m refeições:,
senvolvimento economicG. DONA FlLOSOFINA Tratar à rua Felipe Schmldt,
Este .cu'Ito, chega ao ápiee, Quando -chegamos ao ho- 96.
110 Panteon dos Heróis, que tel.

_

já -encontramo!,! uma
é uni edificio situado no senllara gorda d'e ócules
comeÇo da rija Palma, na -escuros, reprêsenta·ndo os
linda pr�ca, onde está edl- Seus 56 anos. Estava quasi
fica'do o B'anco ,do P:lÍ'aguuy ,sempre, septada, no' salão'
magl1ifico' prédio: Alí se

I
de espéra. Um dia, quando

encontram seI)'ultados, _?s' descemos _para o· ca:n,é l'rl:a,ti
grandes 'VhlltOS da naçao na!, encontramos ,n,osso

Os roubos, segundo confessam

algtms jornais comunistas, vão a.11_

menta�r o mercado negro. que con

tinua a existir, sem que contra êlEl

tenham maior êxito as Investidas

do govêrno.

FALSIFICAÇÃ_O DE ESCIUTA

'Não apenas nas fábricas mas

tãmbém nos "kolkhoses' e "sov-

os prejuízos causados á "proprie- especi,almente os dirigentes comu-

dade socialista". ulstas mil'meios e modos de con-

A emissora de Varsóvia admite seguir recursos financeiros extras

a existência de _SituaçãO Idê�tlca à custa do EstadO ou' em prejuízo

.Iia polônia. Só no primeiro trl. ·<lOS cooperados dos '.'kholkhoses".

:clestre de 1958. na capital _polane, Na Bulgária. segundO o "Trud".

.", foram processadas 1.700' pes� de Sofia, um grupo de funcloná�

ganhou multor.O'aS por crimes de furt-os contra rios de escritório

o Estado. Essa cifra. ,de acrôdo din�elro, alterando os

d.9.S despêsas de cOllstrução oucom a emissora. representava o

. dôbro dos processos -realizadas no

.m.ssmo perlodo' do ano anterior.

'O "R,_ómlnfâ Llbú,,", d� Buéa,_

ílonf'ervação de hospl-tal.� escolaE,

etc.. Os dmlUlUentos. oficiajs 01'1-

.:�na1s eram destruidos e substi•

'11praritJ8,.. a··arJ017ómlaa... (1� durávt2/
J,
,-\

"

"

em vista

registro. I

.....

a
.

ro,u pa' a natômi ca,
para o homem moderno

� prálÍca .•. já está pconca paca você usllt. i

f econômica ... cusra menos, em rd H)()
à sua al,ta qualidade. É elegante.:. d.:::.""had�
c cortada por .m()_:.ldista de ceDam.:':. t
Experimellte hoje Hlcsmo sua oO�'a

.

roupll Imperial Extra Sc:cá um �llll.!)SG.

Porque
(

.t!llper.ial Extra não é rouva fc;ita
- é roupa bern feitn;
• Fabncada com tecid", e av'omenlo! d.

iUptI(,Cr q:J' IjJ'1d�, prÉ"<-Z::GIi,rÜ0i
• Corte lu:}'),Í) on,-,r.�,II'(O, mJ'! co"fo",Ó,.,�1

II mais e/"'9_1111&
" Cl1f1fê(cioll...:d(J é:nl qll'ltr:J f,l/he, teu/1tI,
IIlédio 101190 e' e"trcl-lv:'J',) e e!il 32
fomonfooi d:#. r"o 1-" s

• G...!ro.J,-.tí�o por U!iJ,J I(JJ.Ú�:;I-.J €:51.,)-;'-:1, I Z'}

-_

do hd 35 (fflo'. no roo)/" dtt. vesJtu(J'.1

TECIDOS E
Ruu

companheiro JO:H) IvIay, [un
tarnente com o Elias Ros -

em conversa com a dita se
nhora. José May nos chama
e oos apresenta �� dona Pi
Iosof'ina Buré, brasileira de
Corumbá, Mato Grosso, que
como nós, tambem estava.
passciando no Paraguay,
Dona Filosofina estava con-, -

tando parte de' sua vida.
Escutem só: briguei, com
meu s pais e saí de casa com
14 anos. 'para casar com

aquele que e'u q,ueria e eles
não consentiam. Fui escrivã
distrital comissária' de

F,.,mClSCO Tolentino n.o 20
-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Boe ·u a e Ta m en a'r Rrls:r�lfti�iao
ÀNTE(IPADO� VISTO A REALIZAÇÃO AMANHA DA TRADI'CIONAt '11l0CISSÃO DE "PASSOS, 'EFE'�A-SE NA TARDE 'DE HOJE, A R�DADA'
NOM:fRO (IICO DO (AMPEOIfATO "RELÂMPAGO" DA CIDADE. EMiOOE SERÃO PROTAGONISTAS OS CONJUNTOS DO' BOCAIUVA E TA
MAMDARÉ, OS QUi,IS DERROTADOS- NA ESTRÉIA POR 1 x 2 E 2 x 1 RESPECTIVAMENTE FRENTE AO AVAl f AlttTI CO, IRÃO LOGO MAIS,
AO ESIADlO DA PRAIA DE FóIA PARA BATALHAREM COMO NUN(A, VISANDO UM TRIUNfO R:EABtUTADOR. o PRÉLlO ESIÁ MARC'ADO

1

,

.

.

,� PAlA AS 16.30 HORAS, JOGANDO ÀS 14,39'NORAS OS CONJUIIOS DE ASPIRANTES DOS MESMOSu
.

' i
���I4IIIIIIJ,t.)4Í••it1",Il!'"U��,,""�"_"�"_'()��_��""II'_(14lll'llH'_"1 _'�I'_",'-'()'_'rl"""'�)�J"',"'«)""O'_"')'_'l:""""'��:_

'Santa Catarina.

Florlanó'Polis', 17 de novembro

. ,
,

I1embrand((8 ]
. , ,

..,.��....oe.:�_-lJ·'-.���"_'(>-'<)"'O'-'<)"'!)�("_'()""()"'C)Jt>(""""""(I'_'()��f""'">.-.' ......(,....

Ilelatíit '.-1' KaBlJlHli in �s�d� de .elebol
F;stá assim redigido o relatório curgmos imprimir ao XIII

cam_ll'agem,
à sua tenacidade, ao seu grn.ndes enei�!HllentO!t que pro, sivamente para o' sucesso dos jÓgos.

apresentada à F.A.C. pele Dele-I beonato. o mesmo ritmo e siste-. eSl�írito realizador,' ao seu tn.ba- curaremos não'(esquecer. e suas ar., Q1iI.er.emos ainda agradecer às dí-,

'gadO Rubens Langlti sôbr8 o últi- '.ma usado pela Contederação Bra- lha incomum. ,se deve a realízaçgo bitragens magJ;lifícas jamais sai- versas Ligas. clubes, dirigentes e

mo Campeonato Estadual de aas- süeíra de Basqueteból nos campeo ; do XIII Campeonato em sua Liga, l'ão das nossas, rotinas. A êle pois. atletas, 'pela elevada compreensão

-queteool, realizado em Joaçaba: natos nacionais. Assim se nas tor., ! sem dúvida a maior -e melhor de as nossas melhores e mais smce, e pelo �1to espirita desportivo com

"Senhores Diretores da F.A,.C.' nau fúcil a feitura dêste relatório, todos até agora feLtos em nossa ras 'hOmenage�s. que esttveram imbuidos durante

O XIII Campeonato CRtarinen- porque apenas colocámos em ordem !,:stado. À equipe que com êle É com Prazer também que ín., os jógos, tendo inclusive algunn

se de Basquetebol e Voleibol as "natas oficiais", as súmulas das trabalhou, seleta e laboriosa, tam, serimos nêste_ relatório, a nome a,tletas e Cilirigentes nos aux1l1a-

o Clube Atlético Paulis- no Botafogo do Rio e nose
tano, que antes de extinguir I lecionado brasileiro que dig
a sua secção futebolistica nutou o Sul-Americano de
tantas glórias deu ao es- Futebol.
porte paulista e nacional e .

que p�ojetou o grande Frie- ,f'E('A--IO YO AVAl'denreích como um dos ma- �, n
iores' footballer; de todos
os tempos, foi fundado no

dia 29 de dezembro de 1900.
x x x

Uma das mais famosas
praças de esportes do mun

do é a de Wembley, em Lon
dres que foi palco dos Jo
gos 'olímpicos de 1948. Sua
.capacidade é de 90 mil ex

pectadores.
x x x

Mais um bom valor vem

de contratar o Avai F. C;,
trata-se do médio Cecato,
que na' temporada passada
defendeu o Figueirense 14'.
C. Cecato fez sua estreia na

equipe azurra domingo pas
sado na cidade de Lajes,
agradando .plenamente a di
reção técnica do Alví-celes
te.
Portanto um bom refor

Alfredinho foi um dos Ço para o Clube de Abel Ca
rnais completos ;centro-mé- pela, que 'prepara-se para a

díos que a nossa Capital já l.campanha _

do certame "re
prQduziu. Chegou a atuar lampago" da cidade.

9 de novembro do corrente ano,

Jógos e as atas das reuniões do

Congresso. l1Jste ('Se reuniu ordína.,

1'iamente duas vezes (abertura e

bém os nossas, mais profundos e do sr. Lauro Soncini, militante da do nas arbitragens de vOleiból,

sinceras agradecimentos, crônica esportãva da Capitf\l. que mostrando além da boa vontade,

Ê cam satisfação que registra- Ioí a idealizador do Campeonato prorundos- conheeimentos. Toda:!

mos aqui, a cooperação que nós em Joaçaba, Se sua idéia se tornou foram .na realidade, verdadeiros

deu o sr, Franco Conte, árbitro uma reatídadé, foi porque insistiu vencedores e cooperaram para o

internacional, perten� aos conosco e nos eonvenceu de sua desenvolvímenta da esporte cata

quadros de juizes da Confedera_ I'G�slbil1dade.;
\ tíneuse-e da melhoria eugênica da

I

Agradecemos taml:lém- à m'fln1ca raça bl'aSllelra� ,

Federação Gaucha de Basqueteb6L i!\l2.da, representada pelas rádios prOfundamente agradecidos pres

A sua colaboração irrestrita flcar.á
I
Diário da Maphã, desta Capital,

paz:a sempre nos coraçF1's, das des, I Herval do O�ste e Socíedade ce

portistas catartnenses- os seus pra tarínense, d'1 Joaçaba, pelo apôlo
f1.1�dOs conhecimentos nos deram I que nas deram, cooperando decí.,

,(Masculln:o e Feminino) realiza.

do em Joaçaba, nos dias 6, 7, 8 e

roí coroado de plêno êxito. Oito

municípios, representando sete Li

gas, compareceram., fazendo dêst�

e estraordinária-
/

'

mente uma vez, a fim de resolver

o. impasse criado pela tríplice efu-o

encerramento) Conheça & Códigt Brasileiro de
. futeboJ

Campe�mato, o maior de quantos Aate na primeira colocação do

lá foram realizados. Cêrca de 120 Campeonato de BasquetebóL

tarrnenae'
,

.

(Continuação)
Art. 73.0 O auditor, o

acusado e o ofendido pode
'rão reínquirír a testemu-
.nha, .

Art. 7.<to O ofendido não
está 'obrigado a acareções,
Art. 75.0 Dar-se-á provi

dência para que as teste
munhas não saibam nem

ouçam o depoimento
.

das
outras.
Art. 76.0 A testemunha

residente fora da [urisdl
ção do, julgador depura pe
rante (:) presidente do Tri
bunàl ou Junta do lugar em
que -residh..
,-, ·A4·,t..-,7-7 • .o ·A- testl!munhiil,
impossibilitada de compa,re
ceI' poderá ser ouvida no lu-
gar· em que estiver, se as- Capitulo XII
sim entender as ju-lgadores Dos exames _-

ou o Juiz processante. Art. 81.0 Quando a' inf;l'a-
Capitulo XI ção deixar vestigio, se pro-

Dos documentos ,cederá a exame, se assim
Art. 78.0 Considel'am-;se fôr requerido e o entender

documentos quai�l(Íuer" e'scri- o· julgador ou o juiz proc,es-
tos ou impressos.: . sante.

§ 1.0 A .}etra" e a firma,
,-

Parágra-fo ünico - Do
nos documentos '. serão '. r�- l1éspacho denegatório 'do
conllecidas, se as'sim _enten- 1uiz p.rocessante, cabe re
der o julgador "ou o juiz curso pa,ra o presidente do
processante; e 0R que esti'- Tribunal ou Junta, mas ,sem
verem em idioma estrangei- efeito suspensivo.
1'0 serão traduzidos.' (Continua)

§_ 2.0 As fotografias serão
apreoiadaa com aR cauteliis
.devidae,

,SUL-AMERICANO DE FUTEBOL De acôrdo
Com a tabela do Sul�Americano' de Futebol de Buenos

( Aire3, hoje jog�rão Perú_ e Uruguai" com- inicio á3

21,1)0 horas, Amanhã se.rão realizados dois encontros:
Bolívia x Paraguai e �rasil x Chile. Resultados de 4 ..a

-):eira': Argentir.a 2 X Bol!\lll' O e" Paragaai 2 x ChUe 1

xxx

PELE' t PELE' ! - �Pele, conforme Os comentários
dos jornais foi uma das figuras marcantes do prélio dp.

, estré;a dQ Brasil contra o PerÚ. O atacante Campeão do

mundo colocou a dêfesa incáica em polvorosa. Foi. mar

cado por três contrários, mas mesmo assim fez tnr. lin

_,
'do gOl e deixou de marcar outI'os por fillta de sorte"

•

Es-teve no c·ampo até os 28 millutos-, sendo ao i't.�ti·
rar-se da cancha delirantementa ovacionado pelo públi-
co v'esente ao Estádio .do River Plate.

�,
x x x

O CAXIAS GOLEOU O AME 'RICA : Ü xl! --;' O

"clá,ssico" do fo�t-baÚ Joinvilense" Caxias x América,
efetuado doming.o, ,perante enorme as$'is-tência, apresen

.- iou \lm es.core bàstante exagerado: 6 x 1, para os c.axien-

teból; Rubens LlNlg�;
,', Dll'.e:tor de Voleiból; Ney sempre gravado nos corªºões dOJ

;,;�HJib�n;,........ , " _lP,Sp(ill'tietas catarlUextilei;-·· .
- ,par fim, quel1emos agradecer à

",,;:'-:g�f1'êi�ff6t'iiâ'no';l+C�'TiteI-VG;� ����� �,tJ$m::�_ffil�,3!""P���0t1 II �nald Q S,'·fue-l-r� t.qulpe quê nos'auxlJ:leu, não pou-

T_e��1.J,reiro: Wilson FilClmencr; 110 cenário esportivo de nossõ Es- �,.. ,I,
,

� _" ,- � �.J._� li "' "'" �.,;;t_� � PI!L�qp-, e,Sfó!�S, se sacrificando

Oficiais: 'Franco Conte, Mári"" tada, foi sem dúvida alguma a Quando dos momentos em batê-papo que antecede consUa.nte.rilente, � n�' -'de Q'úe as

Ab Fllh J
.

S nt Saulo do S'·. Rudi N�darl, presidente de. ,
que antecedem, a uma :rega- as re�atas., o "velho" Ra'- jógas não tivessem solução de con_

,reu , o. aSe a os,
.

"j
ta, sempre pa bate-papos fael smtet}.zando todo aquê-LiIÍliares,. J\.;[anoel Cordeiro; Wilson Llila Esportiva, Oeste, Cataritlense, em tôrno da vela; são os. le patrimonio- qu.e é hOJe o

tinuidade, e' a organização impri_

_Fllome�tf, B'?ris Moreii·a;; que nas cumUlou de ,pbséquios e neófitos no assunto que ou- 'Veleiros da TIha disse a cer- mida f.(isse, se ,não perfeita, porém

,,' AO'-!l.presentarmo!t o pr�sente re
__I

foi de uma SQlIcitude li.lém dos li- vem atentamente as narr&.� ! ta altura da, cónversa: "Na- bem superior aos últimos campeo_

latória, devemos dizer 'que pra-; mltes. Ao seu esfõrç,a. à sua co- Uvas daquêles que foram e t _veguei no primeiro ba·rco natos realizad_,p.Sl Não ,fôra 0.\' tra-,
I

que são os "grandes" da ve- aqui no Veleiros. Eu me.d- ..� _, ,

la em nossa terra E sem- mo o f' EI .,

f . biLlhO.h.1C(.lID\t,m, f)'. Gelill:nq d� cp!s-
.' IZ, .. e e eu Ja omos ',," '." ",' " :

pre há fatos em que aludem o Veleiro, d3- Ilha','
-

" �bpr.l1Qã(\'� l'f\ll�@�da, â bóa\ VQ.!_lta-
os feitos do "velho". Quan- Ex-campeãíHtwa;sfréj;�' de' :d�. es,t�a'�;;U�rt�;'dãino�àtI;ada, e

do falam no "yelho" todos vela.e taHlbêttl.-tfu;n;crlic!.il'itc.iq' :3en; ,dí.�i��>itiW-nÍ�;·naj;.lt�08 serie,

sabe� p�l:feltamdnte. a Velen'os Jia' ��h�, 'qe:;,
.

San tà:' .

_,.'
.

ii" i .'�. e"'li'�a �� :-tiÓ C�tl\peo_
quem IdentIfIcar; o "velho', ,Cultarinaí �íl:f:��1",Li.:Qhares-" pp5S,r a"r � ,ça '.,
nessaR conversas, não quer é uma gliória .Irá ":"vela -de ,nato;, A.ssim<CJ,ueI;o'os--g�av.ar aqui

-dizer senilidade mas sem res nossa teirád,1'��,'., "'. �.- :'�_ os' nti_,��"-sln:e'er� �e' Pfofun-

p.eito \ admt�'ação, eXiperi,êr:-- �ensando
"

�!ijJr ;� ,�'é: ;-.q�tê' ;9� �ir:â;�ctm.e;:;tp�:;�· ��s )enhore�
Cla e capacIdade na dlflCl'! amIgos ,seus;, ..ql,le�end-ir hp:,. .N,ê :ttú:bner.,,�ipr�Sentante do sr,
arte de navegar que pOS�Ul menagea-Io pd.t>l'.lc:asifup !'lo .-:-.Y. ",-"'. �- .�:' ;-,-,- ,,-

.

RAFAEL LINHARES. seu aniv,er�ru'ió;� irãá'\..!'fnsti..;<. -Dil'etor �r-vcnei1?,ol', �arid, Apreu

Ainda, num domingo que tuir a COPA RAFAEL"LI_; Fllho;,"'BÕl'is-'.-l\Jdreira, Manó'el Cor_

passou, o ""elho' Rafael NHARES que será d,isputa� deiro.' José Santos,' Saulo Linha-
,:!hegara nO galpão do Velei- da todos' os ánon, por oca- , '

d Ilh d·
� res.· ,Wilson Fil0l!leno, que forma-,

ros a a lscl:'etamente, sião do seu aniversário que
d I t' b' ram conosco, a Delegação da Fe-e pa e 0!l0 raço, IJ.edlU será no próximo sábado.,
um short a alguém, embar- dia 14. deração Atlética Catarinense, A

cou no seu sharpie compe- Nêsse. sentido, faz,emos
tindo na regata interna do um apêlo a tódos õs pro
Clube, PÔs em prática tôda prietáriok de barco que es'
uma experiênúa de 65 anos tejam pl:esentes na regata,
e triunfou como tantas vê- cujo homenageado foi sem
zes tem o feito. pre uma g.}Ória da vela de
E no d()mingo que passo.u, Santa Catarina.

VELA
.

',:', .. /.

tMnOIi> aqui a nesse homenagem ao

Cons�rcio Real_Sadia; na pessãa

de seu Gerente Geral, sr. Ayrton
Salgado, que colocou a nossa dís

posiÇão a passagem do' sr. Franco

Conte e facilitou dentro de suas'

possibilidades a ida' da Delegação

da· F,A-C.- à "Capital do Oeste Ca-

Art. 79.0 Os documentos
serão anexados ao processo,
por determinação do julga
dor ou do juiz processante
e apresentados em qualqué;
fase do feito, até antes de
ser aberta a sessão ou au
diência para o julgamento.
Arf. 80.0 Nenhum docu

mento s-erá devolvido
.

sem

autorização do 'I'ríbunal ou'
Junta, ficando eópià no
processo, se tiver sido men
cionado em d'espacho ou de
cisão, ou se assim fôr deter
minado.-

�'

Cão Brasileira de Basqueteból e

atl!itas· disputaram os jógos; sen

, do uma verdadeira festá de conrra

terni�&ção dos desporttstaa cat"'ri

nenses.
A Delegação da Feder�ção Atlé

tica Catarinense esteve assim

fqrmada: -'

presidente e Diretor de Baaque-

Queremos nesta oportunidade

agradecer ao sr. Rui Hemorich,

DD. pr.efeito, Municipal de Joaça

oa, pelo apoio integrar que- nas

deu, tudo faciJjtando e procuran

do sempre, sem olhar dificuldade!!,

atender àS nossas sollcltações. A

atitude dilo S.'Excla. serve de exem

plo, e. o seu nome ·ficará para

I

xxx

:1-.;0 RIO OS CAMPEõES MUNDIAIS DE CAÇA
, SUBMARINA - Acha-se já no Rio uma equipe de cam

�peões franceses � mundiais que tomará parte no � Tor
neio Internacional_ de Caça Submarina, a realizar-se
hoje e amanhã em Angra dos Reis.

x x x,

SAMPEON�TO. CARIOCA DE FUTEBOL Rio
13 (VA) _;_ Ao fim' depois de quatro horas de debate�
o. cas) dás novas fo�mtila8 de dbputa do certame cariocr.
de, futebol de- l-95S estava na eg.taca zéro. O presidente'
Iear.) França ne.m mesmo pode encaminhar a votação.
-.lfouve um principio de desentendimento entre os sr,

Hi1ton, Santos e .Medrado Dias, p,rovocado pelo calor tia
pugna e log\) serenado.

O sr, Hilton Santos queria incluir no temário para
a reunião de hoje o 'quésitó dos 3 turnos, e o sr. Medrado
'Dias b'(;queou--o ajudad,) pelos pequenos, principalmer
te peliH; srs, Ademar Pinto e 'Amauri de Lacerda, repre�
E,enianteJ ,do BOnStiCf'il"n (, do Canto do Rio. No fjm fi
cou l;ti.ln como e:'itavR e reli'tou a certeza de uma coisa:
a reU.l1:i-," de hoje Ua .F'}IF vR,i dar o que falar. Até agor,l,

Os cl,,;,:!'," não sabem se -.r;�am cem os 2 tU"'r!os, se v?ib
para 3 (fórmula já gasta e repudiada pela experiên.cia),
€e ,ac�ita1n o. erceiro turno cam 6- cIu ('leU se: criam a

i.Lei �o Aces�o. Mas se os senhores represeI\,tàntes �PUd3-
protelai'. até agora, Jogo mais vão ter de se deéidiL<

. dos _votos vái djtar-a; sua lei.

,:_ "
�

esta equipe. pela sua imparc,ali- ,,�,' �
, "

dade e honestidade r.�ima de todas Prosseg�� ��lÍl)��'-o ,cªm� cações.:,em- Vart0s seto:r,es, de
e de tudo. pela sua intlexibilllfade peonato �uJ;amet:l{!a�O ge sua 'estru'tw:a;, tendo�l!e

, futebol eom_ a' realrzaçM quase' certa:á,: p'resençi'!lena defesa dos direitas dos concor_ de dois .:',en�ontrQs send Gal'l'ÍnQhãi pela' :��t'rema di-
rentesl fossem quais fossem as CO-. I' que a eqtiiPe_"'Pl�ll�ir�fra fará ·r�ita em. sUbstituição a
res ou os nomes, o nosso mais sin- a sua segundá- ápresentaçã'O DONal� e" e�siIlhó em

NO'VA, E ES'PEIACUlAR -v·tIO"RIA DO
cei·o respeito e a mais profundtl no atuabç'€:l'tame.� frente-a lugar de Z�'galo�pe}�, ponta

, representa�ão dó Chile, <l4e, canhota. 'O o'ut,ro p'rél1·., d"homenagem de gratidão. 'd
-

h
' -

'" ".

alD a naQ con eceic<a vi-' t10ite será_ jügft.do-, eiltre' is
Ao Lira Tênis Clube, da Capi- toda em· ddis .'prelio,s' qué repri'!sent�çõ-es d():' Rara:g,uãi

ASES DO PASSADO tal, e Sociedade E. Bandeirantes eLetnou ,fr,tl.n:te�: ao'� ,á'tge'nti':'! e. da BoH\;iài;:'oh,d,e -�{it, bQlÍ-
de Brusque" campeão- e vlce-cam- nOl e p�r�gUaH�S.. ,"

:'" yl�J10i" ,tentà.tz:ão' ·age 'v:i'tól'ia"
Visitando domipgo'

ulti-I
ir diretamente ao arcO. de peão resllectivamehte nQ setor dá e9ulpe,��'asl'l�1!a,aO q.lJ;� I

a'PagaQ<do assfm a 'más a'thll:-
mo a cidade de Higuacu, Arí que demorou-se no ,lan- tudo mdJ.ca ,sof-rera mo(hfh çõe_,'l :'a�t�r.Ídres. -

'. ,:
,para preliarem com o es- ce e viu a, redQnda bas re- BP,squeteból; ,

ouadrão do AVENIDA S. de,'l, ." -, Ao S. E. Cruzeiro do S�l, de

S
�-' ",

'L-'"
;

-

"'d'
. �

ç., da�uela cidade. os "ve--I Sômente,na etapa comp.Ie- ,Joinvllle, e S. E· Sete de Setem- e':.'m'.
"-

-

-

_ e_s---'e-o',n,'y.,','"
'

'a",'-,lmhQs dos Ases dn Passa, mental' e IstO aos 23 mmu- oro da Capital respectivamente .

.do hrilTdaram o público que I to:, é que Toinho, com for-I ca� eCo e 'Vi�e�cam e-o na setor
ftcorreu em grande massa te pelota�o de fo-ra da araa

p a P a

ao campo para assistirem con<;eguiu igualar fl marca-
de- Voleiból Masculino;

'10 movimentado: jogo. que dor e quando faltavat,n 3 mi I À S. E. Bandeirante, de Brus

ClllmJDoti com a espetacular nutos ,para o térmmo da que, e E, C. Bóa Vontade de Itu-
vitória dos "VELHOS" por partida. eis que Toinho COln

'

2 x 1. ambos os tentos cor.-· forte arremesso de fora da poranga, campeão e vice-campeão

'lignados pelei endiabrado área balan�a as rede'l act- respectivamente, no setor de Vo

Toinho, que ma.is )..lma vez versária para cons'olidar a leiból Feminino, os' nossos cum_

Tlontificou comO artilheiro yitória espetacular 'dos Ases primentos' e as votos de que- con_
da turma dos Ases do Pas- do Passado., tinuem a trilhar o mesma 'caml_
«ado. A turma do quadro do Os Ases do Passado
Avenida, rapaziada nova, agradecem a bela acolhida nho vitorioso, para o maior ale-.

eomblltiva, fisicamente pre- e· trato recebido por todos _vantamehto do esporte 1l,mador de

narada, nUnca se entrega" 110 desenrolar da partida.
ram ao adve,!'sário, deram No primeiro tempo atuou
tudo para não perderem a a partida o sr. Gilberto e

Tlartida, Mas a classe d� no segundo tempo o sr. Pio
turma dos Ases do Passado Faria, ambos com- acerto ..
imuerou desde o início da Com a seguinte consti- -Diretor d'o }!)pto, de Basqueteból
n!wtid� até -o ultimo a,pito tuicão jogaram os'ÁSES Dú Delegada da F.A.C. ao XIII Cam
('\0 Juiz. Vitória suada e PASSADO:- Ari, Flores e

(,fln'luistadft com grande mé C!lfzuza. Casti�a\I (Neno),
l'it(.) nelos simpaticos "Velhi- Procópio e Frederico. Lebe
nhos" dos Ases do Passado, ta, Toilllio, Moraci (Nizeta),
sobre a disciplinada equipe Bl'aulfo e Tião. (Moraci) e

do Avenida S.C. Pequeno.
Os Ases do Pas-slld() per- O Avenida, com: .Camll;,r�-

diam no ,primeu'Q tempo 1 ·,p-'O. , ,Walr/HH' e OrIval, Ze
'v. O. tento,' con'signado aQs Ga-lego, Laert� ,e ,AmGl�;oso,
15 minutos por intel'médio' ,7.ema,r Ro@erto, " G,utmho,
\']'0 ponteiro esquerdo. Lucas, I'·Marreco e' Lucas, '.

\
"

� •

batendo um,escanteIO para Veterano de Benga11il - ........ -"�.>O,_._ ..

ses.

de 1958.
"

Rubens Lange

Feminino)

.J
J

drJ

.

peonato ,catarinl!nSe de Basquete

ból e Volelból (Masculino e

AGp.RA;-eOM NOVA
'" .É�I\;:r.�qEM,

'_/
I'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



HOJE, 'AS 8 �HORAS, � TOCANTE P ROC(SSÃO DA MUDANÇA "AS 20 HORAS; SERA' TRINSLADADA A IMAGEM DO' SE N'8'0 R
DOS' PASSOS DA. CAPELA DA"IG'REJA DO M'ENI,NO DEUS PARA A CATE DRAL '_ AMANHÃ, A GRANDE' E,COMOY'ENTE PROfiSSÃO

,

imagem do Senhor dos Pas- 'Passos e de. Nóssa Senhora I dÍcional procissão do Giro, Árcebispo Metropolitano, D'I sim representadas:'. verõní
sos de sua capela para a das Dores, ocasião em que que em rico andor será con- Joaquim Domingues de Olí= ca, srta. Cléia Taranto; Bâo
Catedral, velada em biombo os fieis, no momento da duzída. por irmãs, e precedi- veira. Acompanharão tam- João; srta, Méri Augusta,
de sêda roxa. osculação, ,dtipositarão es- da pela Irmandade, Indo a bem a procissão as bandas

[Alves;
Maria �adalena, srta.

A Irmandade, com o seu pórtulas,:- e turmas de tr- frente o seu estandarte, além de musica do 140 BC, da Zenita Maria Bastas; e as

Guião, à frente, tomará mãos e irmãs manterão, de figuras de anjos, 'santos Força Policial, e das So<*" três Marias Beus, as srtas.
parte, formando em duas ex- guarda de meia emmeía ho- e virgens. Sob o pálio, sus-t

dades ."Amor à Arte" e "CO· Wanda Regina da Luz, Zaí
tensas alas,' com a partící- ra. Ainda amanhã, às �6,30 tentado por altas autorída- mercial". da Hibeiro, e Maria Isabel
pação das autoridades mi- horas, será 'realizada a tra-, des civis e militares, irá o As figuras vivas serão as- Furtado.' :

litares, .cívís e eclesiásticas
especialmente convidadas. A
procissão, que será aeojnpa
nhada pela Banda de Músi
ca da Policia Militar, obe
decerá .o seguinte ítínerá-

'

rio: rua' Menino ,Deus;, Bul
cão Via�a, Tiradentes 'e
praça 15. Encerrada a sole
nidade, a" imagem ficará ex
posta na Catedral Metropo
lítana, até às 23 horas, sob
guarda dos componentes da
Irmandade, que receberá cio
público as '·promessas".
Amanhã haverá missas

nos horários de 6, 7, 8, 9,15 e
10 horas, na Catedral, sen-.

"
do que às 7,30 horas será da
da comunhão geral ,aos mern
bros da Irmandade, suas
famílias e demais fiéis. A
missa festiva, que será cele
brada às 8 horas, 'será na

intenção da Irmandade, que
comparecerá de balandraus
e tochas, além das irmãs que
irão munidas de suas fitas,
e ínsígnías. Será celebrante
o 'Padre Ponciano Stenzel
dos Santos, da Arqúidiocése
do Rio de Janeiro.
Durante todo o dia' de

amanhã, até a 'hora que-a
procissão sairá, haverá visi
tação à veneranda imagem
do Senhor Bom Jesus dos

A população católica de ferência, para a Cetedral
Florianópolis, contrita, sai- Metropolitana, dos utensí
rá boje às ruas para tomar lios e apetreehos para a

parte ativa nos tocantes procissão de amanhã, quan-,
atos religiosos que rememo- do a imagem do Senhor Bom
rarão o drama do Calvário, Jesus dos Passos estará de
que data mais de dois mil regresso à: sua capela: loca
anos. Hoje, às 8 horas, logo lizada. na Igreja do Menino
após a missa, será real1záda. Deus. Para as 20 'horas de
'a tocante Procissão da 'Mu- hoje, está programada a

dança, que consiste na trans- sransladação da veneranda

à

,

I

Ja�e. Magâl�ães
TELEGRAMA DEFINE O CANDIDATO DA DECLARACAO D'E BLUME,NAU

" ,

O sr, JádE!' Magalhães, pro- havendo sido companh�iro: evento político de Blumenau, da _campanha".de, ollctq�ro ca
cer perrepista dos mais con- qe chapa do sr. Celso Ramos dia 6 do corrente à noite" rorosos aplausos sua eandí-
ceituados em Santa Oatarí- na campanha para o, sen�::, no� seguintes têrmos: '" .datura Govev110' Estado pt
na, e elemento q�, grande do federal, vem de 'lhe tele- , " Tenho ,. certeza seu .nome

prestígio do p):?,p nacional, grafar, com. relação ao "DE CAÇADOR 440 37 eçnseguírá 'empolgâÍ' Santa
--"------=--------'------'---'"-- -7 - 13 Catarínavlívrando-a' d�era',

do: bezerro de ourei
..
, abrs,

Envio bravo companheiro Jade �agalhães"
'

LiH6 Cr$ 500.000,00 Florianópolis
3.010 ' 9r$ 50.bOO,00 Florianópolis
4,511 Cr$ 30.000,00 Criciuma

_:..

·�.236 Cr$ 20.000,00 -.' Blumenau

Ftorianópolís, ,

Sábado, 14 de Março de 1959 6.326 o-s 10·{lPO,QO JoinvilÍe ;

--

se soli�ariza- com �elso>

LOTERIA do Eslado de Sa,nla Calarina' ,

E que Recebemos· -em Troca?
�os serviços em outras cidades cac.

tarmenses, para Joinvll1e ccntínua
CARLO'f; AD�UTO VIEIRA

dustrial como a nossa, onde os cerda, a deslocarcse, ràpidamente, reagirmos, às vésperas de outubro

'trôco \ trabalhadores são mais dê- 30 mil. para esta cidade, a rim de enten.. do ano próximo: outra vêz virão
tem sido muito pequeno. Mas eon- A.os empregados, sejam no comar., der.se com os estudantes. E' que com as prOmessas
tou com a ajuda dOS cofres muní., cio ou na inciústria, as mais das', 'estava em jôgo O resultado das A Estrada Join';il1e-S, Francisco�

_
ejpats ou da �alsa de pa;ticuiares,' vêzes � trnpossíve] concorrerem ele,ições par� _a prefeitura. Uma que ligaria .a "M!,n_chester" ao

podendo ser citado, como exemplo, com as despesas para médicos, rar., ntttude antlPatica iria; raaarmen, seu grande escoadouro naturaj, o
O" aeroporto local. mácias e hospital sem desequtlí., te, desvfar para o caÍl!;Ucla-to -da põrto de Sãp Francisco do. Sul, pór'

,. A cdaçao da Junta do Trabalho brio no sC1.1
••m,l!}guado, orçaf'e�to., UnJ,ão iQlnvil4lnse. os 'VOt08 'do, ozíue a;!útfa rodariam o; '�vercUlos'

UDN ap:resenía pr,oJ"e'fo, I"g'ual, .ao :q'ue : ve'íou an,j<e's deori- >,. "para julgàniento 4�� �çõês' recta, \laIiosa contribuição nasse sentido eléito�açlo flutuante, dos pais dos com as mercacii>rias de todos "'õ�
II' 1 mat.yrías exigiu a movimentação lhes dá o SAMDU. Decorrê daí a alunos e da parte da população municípios do norte catarinense,

di L"'
�

'1
'

,-

F
'

I'

C'
I I

AI
de pal'lamentares, de ,sindicatos� Importância da sua instalação ria a quem o colégio mais iria bene- ..prossegue com o seu calçamento

gem pesse� Ista - IcenCI,arTJ-Se' Jane ISCO ,anZlanl e - :�;?gl:���'�d�U\�:gr�:::,If:�:;:: .�!a���;�:�rm�t�:::I,n:�s��::s �:� �i::�:�o�� :::�:::d�::�: �1&� ��� pà�à!�·o·,· pOIS: temos eae sobra

bino Zeni e aS�lImem: suplentes'João M�xfelcl�"e�Jer,nan� :���:�OS�mar!��O:re:��im�;��;:alS� �:U��i:�!�C�;'l'�:a�:���S a��l��:n!� �:pr:�:a'OeU:�I:�:Ue:a:,�a ::����: �:;�o: �l�:���'�����: �:r::::�
A sessão de �exta-feira obedeceu,

"

I,' _;'� "",
'-, "

, Depois de tudo isso, então, a. Jun- x x x- x x
- llando nêste ano de 1959. Mas, ao mos: Ê qi.le recebemo� em' troc�?

. do B Vlenas \"I
�r1·aS

la foi criada. Mas só,_ criada, pois, O Estado, segundo declarações
nêste regime.de convocação ext.rár., � .'.

.

'S
'

-:- Y:U' -

parece, que para a sua instalação prestadas ,à imprensa pelo, prefeito E'o b'
·

Iordinária da Assembléia Legisla- -
-

a,inda na-ó fol movidH. uma palha Baltasar Buschle, desde 1952 está ',xpora em rev'e o piO or �

t�va, a praxe da legislatura pas_ S,AG�AÇÃO, DE D,' AFONSO UDENISTAS F ' "

"

r
, , siquér além de tÍm 'abaixo_.assina- atrazado com o prugamento das

$eda: reunião da Casa na 'parte �.,
"

NlIj:H-qS ,

Na Ordem do Dia, o sr, Braz
do, dirigidO ao' SI' João Goulart, cotas do' a,rtigo 20. devendo a im- J·RIND,ADI,E �.LE'A'L $em deixar contJldo ,de a-pro-

da manhã.
'

:_ D representante pessedista de Alves Jaz conhecer' à Casa que a veitar e transfundir expe-
, Araranguá: deputaao Lecian Slo- Mesa nada tem a opõi" ao pedido orgal1izado"'PQl: nóS-e,.pelos presi- portância de Cr$ 30.685.67il,�)0, "' .

d t
O t b Ih ti I

. i 's ", d t d S,' di +
,,'

d T b Razãe que deu S', S, para o ,não
. I.:ICnCla ,OS 'OU ros. ljlm Sai-

s ra a. os veram nlC o a "wlnskl, encaminha requerimento à de licença do deptltade udenista en es os In ca,o� os ra ar PIntor, gravador, ilustra,: vador manteve conta t
8 horas, sob a presidência do sr. presidência para que esta nomele- Francisç,o Canziani, o mesnt'o acon� lhadores das Indústriás da Fiação, pagamento regular d:c funcloná- dor, Tri,ndade -Leal, �o gau-" Pancetti, 'Jenner �U��l��Bra.z Alves, e secretarias a cargo uma comiSsãO, que represente a tecendo ao sr. Albino Zeni. que Tecelagem" Trigo; etc.f ',' de Joln- rios, professôres, °llerários e cre- cho radicado há a,lgum tem- l\tlário Cí'fl;VO; Caribé.. rnsados deputadós "Eduardo Santos Casa na ,sagra'ção de d, Afonso .também requer licença, o que me- vlllll· Jj�nquán:to IssCl" 'o Juizo da dore�, dos cofres municipais. po entre nós é um, dos no- ti,sfei�o, sabe que,' como di
Lins e TuPy Bai.'rete' e _.o primeiro Niehus, em

-

AzalI!-buja" Brusque. rece aprovação cia 'Casa. O líder primeira V�ra, respopsável pela Além dessa dívida, em esp'écie, mes mais representativos zia o escritor T.omas-Mann
orador inscrito na./Hora do Expe- O 'de,pullado de Araranguá vai à governista,\'então, pede à presidên- Justiça do Trabalho, -além do Cí- há multas outras eml obras. das �ovas gerações plástic� a 9.rte é um poço' sem' fun:diente 'foi o dep�ta\lO'Alblnq ,Z!l- trlbuntt' Justificar' �eu l'equerimen_ cia a cc;mvocaçã,Q 4õa aupleJ;ltes, vel, e Comér,cio se v.ê assoberbado A, Faculdade de Engenharia, que sul nograpdenses. •.

do, quando,mais nele penenl, ,que apresentou ,projeto de, lei to" fazendo Ia biografia da referi:'
'

qtle se' en:cont�am no recifl,to, d�c..Serviço. ein prejuÍzo dos recla- tão grande discussão ',causou à Numa l!n�uagem .'plastwa tramos, mais ou campos vão
que retira da Comarca de Taló os da autoridade eclesiá8�lca, natural O sr, Braz' Alves nomeia' uma mantes e

..

de todQ. o mpvimento fo_ éPoca em que foi criada, não está pessoal, ele vem rea:lizando_, se alargando. Por isto, cadamunicípios de Rio do Oeste e pou- de Araranguá. O requerimento é comissão composta dos srs. Evi_ rense." "ainda funcionando, apesar dos es- Uma obra que se caracteriza vez mais Trindade Leal in.
50 Redondo para a de Rio do Sul, aprovado e a Mesa deslgnará os lasio Caon, Ivo Silveira, Sebastião As, Casas populares ,até hoje es.- forços_ de todoEi 'os. interessados. e se impõe por sua fó'i'ça' e siste no seu trabalho' de pes
e que tem o apôlo Integral da deputados que comporão a comia- Neves e ._Manoel de Menezes para tão ,espérando a_ verbt para a' sua Os candidll:tos a �sta carreirª se

I por aquêle clima sc;>mbtio, quisa, eflm humildade, sa
Casa. são, que representará a' Casa, no Introduzirem em plenári" os_ Sll- constl:UçãO. Dizia.se ,�ue, a verba ,vem' obrigados \' procurar outros lembrando, na literatura, bendo que qúanto, mais se

Pe4iIl1 apartes os' deputados ,ato., plentes, srs, João MUxfeíâ" de não virl'àJ enquanto fia0 houvess!\ c�ntros, quan�o 'podem, ou desis- um Hofman;n e um Poe. .

aprE'-llde, mais�' se ,tenl para
opos�_onlstas � Antonio, Almeida, O �r, FMderlco Kuerten vai às Chapecó e sr Fernando B. Viegas Ó ,tel;;"llno. 'A, Preltéltura não tIr, "q�ando 11.1'10 podem: para ob_ Tendo estado em contacto' aprender.
Ivo sUveira e Bahia Blttencourt' ,tribuna, -dizendo Inicialmente de Flo�lanóp�lIs �que, ato contí- pOde' doar;.)was um �olítlco,"can- terem 0_ diploma. O qüe represen- com�!! ma:is diferentes gru- Agora; tão logo se encer

para manifestarem que projeto aEoiar a proposiçãp' do sr. Slowlus-' nuo. prestam juramento de pra;xe, dldato', ao palácio T'iradentes, às ta não pequeno prejuízo para o pO� ae artlstas, nos, pdnci- fEl o Segundo Salão de'Ar
ldênticó fóra apresentado, ante- ki, à quál se permite fazer ,um re- 3cndo a seSSão encerrada pelo pre- "ésp�ras da eleição. f�z a doação, MÍlnicíplo, para o Estado e para pàlS centros do país, Trin- tes Plásticas, ,promovido pe ..

riormente, peló representante pes- paro: d, Afonso Niehus não nasceu sldcnte, que convoca a próxima O Govêrno. Federál, ciente de tu- o paí�, cuja fome de.- técnicos é dade Le'al, desses contactos .lo GAPE no Museu de Arte
6edlsta de Rio d� suÍ, 'deputado em Araranguá e sim em Braço do reunião para segunda-feira, quan. ',10" até ,,P momento, pãO mandou insaclav�l. , .

' l�antidos, nã? ,àbdíc,?u �� l\.!0derna: teremus a exposi-
Orlando Bertoll Os representantes Norte. Em aparte: o sr. Ademar do serão organizadas as Comissões I () numerário, 'I. 'AS' vesperas da e!elçao de 11 de sua personalIdade artIstica, çao de Trindade Leal.

pessedistas ress�lvam, dand� apôlo Ghlsl, deputado udenlsta alévglco_ da Casa. ' I O SAMDU, que já 'presta valio- I maio, p,p" os secundaristas JOIn-

ao projeto, o fato de, à época não à 'imprensa, afirma que o ilustre ' ,
'

!nteressar à b.ancada" ·'governista, clérigo,.à época do seu nasclmen_

I- C' l'
A"

\'

•

E testa, tê-lo vetado quando apl'e'i!en- to, era tubaronense, pOls'Braço do

I

.

",

on, eren',C,",a.:, s a,- Itado pelo deputado 'Bértoll Quan- Norte pertencia a Tubarão'. O sr. "
to ao mais, o pCOjeto eneontra am- KuerteB contesta, , manifestando

pacro, pois os municípios precita- que spa localidade foi sempre, an-

a· l' d'
,,'

A�'d'
:"

d'
,

dos. mais próximos de Rio do,Sul�"tes,' 'um distrito de.,. expreslião e '.', ua,., -e--"" vo-ga·
. ossob a ju�isdição dessa comarca a agora, município, �3mo quem

.

distribuição da justiça, é facUitada I nascera' antes da elevação a mu_

grandemente, AliáS, na ocasião em' nicipio devia considerar-se braço- ,Nopróximo mês de abril"

I�êín
prestandO �à- �ociedade. o!ga?izapo>para a, �a Confe-:

que o deputado Bertoll apresen.ta- do-nortense, O sr. A.demar Ghizi, dia

5.' advogadO.
s estar.ão reá- 'A Conferência, Cl,ljo encer-

r,en.c�a Est�dua�,
de A�v,?ga

ra seu dispositivol sugerira, em em aparte, exprime uma novidade': lizando a sua 1R ,Conferên- ramento está mareado para dos, questoes lIgadas a lns

plenário, oütro remédio: a eleva- em tais ,condições, o., naturais de_ cia Estadual, constando de a dia 10 do mês em. tela, foi crição nos quadros da '01'
ção de Rio dó Sul ,P!\�.a. ,comarca Braço do Norte podeI'iam ser cón. discussões das mais, provei- õrganizadá çie, 'piodo a d.em. dos �dvogados do 13�a
de 4,a. 'entrância, conforme lem-' sf�ierados meio ,bra_go-do�nol"t�lse tosas para a grande classe, abrangei:' 'uni varia:do temá- SI}, Ill_lp.edImento� e p�?lb"l-
brou ontem o SI', Bahia Bitten- e melo tUba�onense .. :� que tão destacados serviços rio. Destacam-se no temário, çoes, JUIzes em,dIsponi.b�lId..-
COU1't � bancad.a. pessedlsta de- b sr. l\fát'io Brus.a., usa da pala- de e aposentadOS, mllItares

mÇ1nstrou. maIs uma vêz, sua con- vra' para ler npta de A GA.ZETA --�
,

, '

- , :' da ativa e l'eformados, fun-
duta elevada, d,ando apôlo a pro-, de ontem referente à ,crlaçã.o, em Dr. Joa-o Davl"d. ·�erre,,"I·ra lima ciol'láriOs fiscais, 'estágío
-jeto"que ora tr�tlsita na Casa sob 'Indaial, do 'Serviço Oooperâtlvo de ,F I obl'igatório para o, exercicio
a chaticela gove�nista. Saúde. Gtli�d�do ao alto cargo de

I ést�belec'ime�to mO,..delar �e da' .advocacia, sol�citador
REPRESENTA,GÃO QA' CASA 'A ASSUMEM SUpLENT�S SecretarlO da -

Fazenda, no ensmo spperIor uma gestao _aca�emico" �dvo<:acla de

_ govêrno do "dr. Aderbal Ra- profícua;" uma sérié de me- p.artIdod� a ,sltuaçao. �o a9-

A'sSI'sle"nCI·a I,e'c'nl·ca Alema- mos da Silva, nêle sempre oie lhorámentos que a� sacieda- vogado ,perante .a legl�açao
houve com brilhantismo de 'lhe agradecerá.' Leciona trabalhIsta,. concorrenCIa

.

. mereceJ?do dos próprios ad'c 'talhbém, Ciência' p�s Finan� desle.a�- sefrida. p.eJo advoga-

R
'

'I'
' A.perfeÍçoamento técnico dos operá- ,versários OS maior'es encô- çàs. Nos nOssos meios poli- do" ��Ica, :proflssional, 'f��e

glta
-

"

ra,si' eira- rios da emprêsa.
'

'Tlios. Financista emérito, ticás; jur�dicos e sO,eiais, go- �on�2�1�tona. nas .

questoes
�onhecedor profundo da.ma- zà, 0- nosso ilustre.c conter- JU?l�IaIS, obrI�atorIedade do

KREFELD, lS (UP) � A �als IDm comp,�nsação, � ACESITA téria, participou de, vário::; rân:eo de sóliçlas, � merecl- prevlO, ·en.-tendI!llento. eI_ltr:e
_Importante fábrica de aço refina_ ,�omprometeu_se ,a rep�esentar no concla,ves fi ••acio,nais, e, no,' das�;ai:fiizàdês, que !leu cora- advo.gados _ e p,�rtes, juiZO
do da AJemanh; Ocidental: � Brasil II- DEUTSCHE EDELSTA- t,erior ,elevou 'be�Jto 6" ção boníssimo e SU�flhaneza ,

arbptral,' O'S adyogad�s - � a

"Dclltsche Edelstalilwel'k A, C," "jT,I,\VE:RKE para

'

� de Brasil. Dinâmico 'dé trato' éonsegll,iram con-,�rd�� d9� �d�ogados, J,U-
de F.:!'efeld concll'liu com It uslnâ aço l'etlnad9' ti \ 1 m de eniprêsa,4orjoú a

<
tràk' 'ém tôrno de S!�, rI�dIçap dISc,lphna:r e.�melOS

de aço. bra,!lfJira "Aceslta" \tm próduz .. i,. ..
" fundação' da Transportes' qnt�m; para os 1iCUS '�nú- e!Ic�zes .para a sua realiaa-

t�niGa,
'

-'--_......__�......'--____ Aéreos' Catarinense,� à cq.ja, �eros amigos. e �p'n:tlrad�- çao.
•.
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,testa, como sel Diretor-PrC"- res; a:-:.d�ta fOl ,de Jl!-bilo pOIS A -ConferencIa conta' com

�sid�nte,1_ v�erp. ,�r,�.stau:�� ()s �as"s!n&I!J"l,,1 ,�pass.ag�" de ,)! pa�t�ipaçãQ ,e I?rest�tQ de� ,

"" .','
.

ma�s relevantqs:'. 'sei'vIçoS ao ,seu ,ani�ersarie' I).:!l-t�h01o." nomes expoentes'� mundo
Rua Visconde ',de Ouro 1'reto, l, nosso Estado. Na',nóssa.F,a-' :0-$: de O ESTADO,.emb3- da defêsa da Lei e seus ,re· :� ")
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'iB2,;>\,:oll"n_lt.fo b:oa:s:�a§i1�!lo r��o .L� élili;iàde<ie.Drr�ito,,:a�çdngl·e- "l'a',fal;,di1tmente, !i5S',Qciarn-se sultados,' temos' convicção, D2-"t�" ,/PP GY"

'

y(1r1tique ,a etiqu�ta par .... ,o!?fel' r g'áÇ�0 ,' .. iúcurubfü-:..the'ô' espi- às llpinenage'ns', de:. que roi serão dos mais" auspiciósos

I 7��.:, "�_'�&.'euA''',�" ��-/,o;lJ'Ielhor); , ".", '-�
..'Y'I,i1h.. '9�O ':"d�,v,�râ�.��l'igir;lJ;ie 9 alvo. e j'�i'ni�I��"Plé. y�tb� l�,pa-ra os advogadOS em g�-
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"� ;d�estmQ, 'lll1pnuun' aquele, de crescent�s Íel�clqades�,'
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JoinvllJe. durante o exercício
de 1958, arrecadou l,pára a Nação,
a _Importãncia de 'Cr� .

266,163,758.00- e para o Estado de

Cr$ 210,804.825.00
E que recebemo� em troca?

xxXX\r'
, Dos cofres da Nação. 'o

zendo,> promessa de candidato ,em
véspera <Fe" eleição, Diga-se o que

ze quiser sôbre êste serviço. .Nin
guem poderá negar-lhe as vanta

gens que ttáz para uma cidade in-

vítlenáes, I>"1ma �titt!de que mui. que sabemos" as. provídgncías para
to os honrou, movíméntaram-se í dar oportunidade aos Hlhos

_

.dos

'pa,ra exigir, o funcionamento do trabalhadores e aos menos favo

colégio estadual, 'criado l4l anos, recídos de cursarem o ginásio e' o
A época era mesmo propícia para .cíentrrico não' for�ni tomadas,' E
a exigência. Tanto que obrigou "o colégio -estaduat não ',funcionará
Governador, então o dr. Jorge La- êste ano, possivelmente, se não
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O mais assíduo cronista político de A GAZETA,' 'x.:

embora se denuJ?ci� trabalpista da melhor intimidadf'
e identificação com o devot_ado dirigente do J:lartido,
está em cam�nho da uqenizaçao integ,ral.:10::; come.!');
tários últimos são .repetidas eiÍlIQ-ráçõ�s, ",:dê' gente
frustrada d� lantel'nismo. Até mesmo á 'sovada tecla
do "grupo dos Ramos" Já' foi posta em usó�

,

Grupinho falado, êsse!' Credo!-:O go�êrliQ" do .E��
1 ado,,' a,té há pouce, tinha na ASSeItlblé-i�, < cqino, &éÚ

f

lider, o deputado Laert, RAMOS Vieira.iEss:ê,' cf>, 'hdjé----"
'

o RAMQS que oC,upa a Se,cretaria da 'Jústiça, À 'Cam-:
panha da U.D.N., no último, pleito, foi cliÍi'!!;ldÍJii .p<?r'
outro RAMOS _1 o nosso- confrade Jaimé! :. '

'Na, Ass�m.bíeia 'es'teve; 'representando o P.D.C. ;)

deputado Henrique RAMOS <iá, Luz.
'

, �", 7
,E o P.T;B. ',do inqUieto colunista mandou ao Se-

,,:açlo, cemo seu !ep�eseritante, o dr. Saulo RAMOS!
> x x' -

.'

x

lmagine o escriba se, t04' a fam'Ília 'se unisse
"�Só grupo. "'Dar,ia, unI partidão!
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