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� 'O��!!���!������and. Pl._�t••�� I
� aí. -Nunca tive a Intensão dê}cobrai Ire' Marino.

� ferêncías sejam elas elogiosas ou não,
a, quem quer que ,seja. �i�ia de ser

uma' Coluna Social se isto �contecesse.
-'-- �Oo '-_? -

-

-

\ Domingo dia 3, Conchita a Vedete
bonita do Brasil, e suas vinte Girls, es
tarão com luxuoso guarda-roupa na sua

apresentação no t,UX HOTEL.'
... Esta festa terá cobertura cínemato-
_gráfica a cargo da Sul-Cine Produções.

"

--000--;
Na noite de domingo último, diver

tiram-se no Lux -Hotel ao .som da bôa

,

música Os casais: Numa mêsa, Dr. Clar
/'

no Galletti e senhora, em .outra mêsa
, dé pista notava-se, os casâía: Nicolau

- T;ixeb.:a e Serafin Fauz. Támbem'o ca

sal Osni Raff, círeulava nane1a ,n6ite.'
,

'

--000--:,
Uma bonita festa aconteceu na noi

te de d-omingo quando o Clube Doze re-
,

cebeu o "socíety" juvenil paca o En-
contro com os Brotinhos.

--000--'

Já estão escolhidas três dos cinco
'Brotos Bonitbs da Cidade que breve-

,

men�e- desfilarão em elegante reunião
social

,

'

--000-
Para os leitores até domingo se

Deus qulzer com novos comentários, »0-
_

'rém da Cidade Marav�Iqosa.·
-

--000--
.J-'til'.� -.-. -.*vI-\ .,..- ��.�rM,...,......._.•••�s.,-,;.� J"J' , _.-"7••,.... � � 1
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,A ,Sema lia·'em' CinelandJa.,..' r >: .( ..
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.no seu/milhãO- de l1YroS_1I serem em que .es,túdlo? warner'Bros

j'SSlm
será' a estrela de "YellowS

'impressos ��..��unH; a�a��,ce�á n:J� fnMa �a;tin, .�sposa d� a��ro, tone Kelly", 'ta�bém para a war_,
;nanção d? fI_ln:l\P��._estar basr� �f.Ha:C:l1n'."e,:strela ��,"un !,e_. r.er ,Bros.�,

'

,�,�
da na novela

t:
de G.harle� l\ler�!!!� riãeopp" "e§tá esrep'IldC: :seu. prímo ,

"

�'
.

,

dahl é um sucesso - literário por genitõ para N�eriibr6 mf:3JJÍo' Prlnted ln USA
� '... .,

,.. ,"
muitos mes,es, Daniel petrle, está r_-------------------

\res da Luz Veiga, espôsa
do sr, dr. Afonso 'Maria da
Véig.a, chefe do Fom·ento
Agrí(:ola
- sr. Plínio William Vi"

cente Gomes
,

;__ sr. Hans Alperstedt
- sr, Mário Mazzola
- sr. Vitor Cardoso.

ANIVERSA'RIOS -,

FAZEM ANOS HOJE:

Já se pode fazer referências elogio
sas a orquestra do CIuze Doze - Está

Sr. Jorge Zippere.r, in
dustrial
-,- sr. Iríneu Monguflhot
- sr. Durval Melquiades

de_Souza Junior'
- sra. América Gonçal-

UM, FINO,TERNO DE ROUPA POR
CR$ 1.630,08,

No apôio às boas Iniciativas, na divulgação do que
é realmente útil aos interesses do povo, está, represen
tada em parte, a missão da imprensa.

Ontem tivemos uma real surpresa, Vimos, pela parte
Ide fora de uma vitrine, quasí beirando' a calçada, um

manequim ostentando um bem feito terno de roupa, com
o preço afixado: CR$ L 630,00.

Sabendo do preço' do feitio de um terno, sabendo I
ainda do valor elevadíssimo (o que hoje em dia não
custa preço elevadíssimo t) das .casemiras, dos fôrros,
enfim de todos êsses aviamentos que acabam um terno
de roupa, achamos o ,preço extraordínâríamente baixo,
Ainda mais depois de nos certificarmos que a -casemira
era boa e que a roupa vestia com perfeição.

Subimos então ao }.O andar do referido estabeleci
mento (A Modelar) (f ali verificamos que procurando
bem, não comprando êom afobações, ainda se pode vestir
'por um custo relativamente ba,rato:--,'"

Aos que lerem esta-nota: reeoméndamos qUeAaçam
uma visita- ao 1.° .andar de A Modelar. EncôIi�ràrão sur

presas agradáveis.
-

(
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ESCRITÓRIO Df, 4DVOCACIA, E
PAO(URADORJ�

\' ............

*-

fazendo a sua estréia como. diretor

cinfi!matogr�áfico neste, imp�tante
filme da Warner Bras. ) " "U(oàdenar' à morte ,é revoll,anlf)"

- \ '

J

o Set de "A \s�mmer place"
� João CarloS! de Melo

teve um. y:1$ltimt�� 'ín�speradO e', O b�'1' t

.

t'd ,., .I-t" ,- lt"'-"

,,-'., "_ { ,C,,- ,povo .. aSl elro, em es a o com S.ll-'<>' a 'ençao vo a-

'llustre: o. mho do- primelr(f minis ' '" "

I' t d' -1" do' I'
.

:-: "

.. _'" , '-', da"pai'a uma 'notJCla arop amen e
,

IVU ga 'a pe a\Imwen-
tro da �nglaterl'a.".�lcho.las- Eden _-

.

,'. .. '
"

p
.

t 'L'
,

. 't';'-' '

,

l' " ...10·
_

�,' . ", '8a, naClOna), �t3� -€Iue se' ref.-ere ao rOJe o. el, çUJa. au qrut
nmlgo de '(I'l'oy Donalhus, ó joyem 'I

.. ii D "t' ii'. G" 'n" 'tI't'tlJ'nd'o a PENA' DE MOR"

,,' ,

j ,' .... , ,�-I.!.ye um epu a""{) olano, 1 s ,-
astro �ue est!i: fãzehd? a "'llUI}' es;;.

J 'Té NO B'R�SIL .,: " .' : .

Ainda �ue p!!,reça..rnérivel "A�n_!::, Realménte, �pàrece incr-ivel que, hoje, numa época
tie Màme", ahuariante, comedia,. 1trJ "(j_ue lutamos pela·,abolição dl+ p\lniçã"o _má�ima; vigo
qu� prot�goniza Rosalind Russ:l, pinte ainQa em ,eertos paíslls de nossQ. planeta, haja al
acaba de passar li 1.\\11116;& seDiána

guem disposto à� apresentàJ.:�projet'O, alteÍ'an,do O Código
de -

contlnu�exibiçãO no \oIl!OSO 'Penal d.e' sua ,pátria, para a inclusão de tão assassina
"Grauman's Chinese Theatre, de' q:entjhça., �

,

, _',

"

Hollywood, ó que' é ,um, "record"
'

. O referido' projeto, outro.ssim: condena à pena de
para qualquer filme, 'Auntle Ma_ m�rtf', O, cr'ime pOJ;". vingança, sem se ape.rceber que, re':
me' que -foi agraCiada com seis no_ rEli'ida punição, significa igualmente, a' "Vingança" sô-

'AGORA -É NO J'SÃO CAETANO" Felizmente meaçÕles para premias da Acade_ ore o assassinato cometido, incluindo assim, automáti-

que a campanha, 'a velha e l;>atida .campanha' sôbre os mia (Oscar) é a ca_mpeã de bUhe_
j eamente, O autor da condenação, nos termos ,doo próprio

passeios. abaI1donados Calçadas) .:omeça' a despertar teria para os estudios da Warner , Plano de Lei, em causa.
'

a a,tenção e a consciência de muita gente. Bros."" I Algu,ns, entretan� alegarão que não se trata df.

Em' algumas ruas'p serviço ê�tá sendo atendidó * * *
,

I
"Vingança" sôbr�, o assas inato, e sim, "Justiça" sô-

r

pel�s plioprletários de casa o'i1de as calçadas e'staVpril A pellcula "The Bra�ble Bush" ln'e o mesmo, -mas; - pergunto eu quem poderá chamar

completamente abandonadas. V.erdãde é que 'a,inda o- que e�tá sepdo rodada nos estúdlo'à' àe j :lstiça, a legalização do direito de roubar a vida

nú_mero dos qu� estão .empenhados nesse trabalho em da Warner com Richard Burton, alhela?! •..

benefício da cidade' é ainda muito pequeno, Muito re' Barbara Rush, Angle Dickinson, COplO, de que modo, sob qual alegiição, poderemos
duzido.

'

i Jack Carson ,e James Dunn nos levar' à morte um ser humano, que ao cómeter tão ter'
,

'Diante ,do 'bom comêço lá demon;strado, talvêz papéis principais, vae conseguir rivel êrro, é mai:; digno de lástima do que de, vingança.
criem ãnimo, . .

uma publicidade expontanea dos Rem contrairmos para nós mesmos, a alcunha de cri'

Na Praça 15, a P'anificação Brasil, -a Casa Poli ,e PUbÜ�IS�S da "Bantam Br�oks": minosos?!...
'

agora, todo espaço do Café Nacional, fazendo esquina tl:éia cinematográfica num dqs Freso em sua cela, o assassino já luta com um dos

/ 'com a rua Felipe Schin:,dt, usaram o "São Cl\etano' papeis" prlncipalij do fUme qüê rn.ahr to.durantés, castigos: o 'remorso, e, não se esquec'G

para renovaçã-o de seus ,'passeios, possue um "cást"� imppttaate:, iguàimente, que dia virá ainda, em que deverá defi-on-
,

Aqui' é ai)sim mesmo, Dorothy McGuil'e" 'Richad Egan: 'tar,se com a Justiça Divina, a,única realmente justa.

A coisa'-custa, màs,'-qmindo resolvem fazer; faz'-se Arthur Kennedy, Ttlm Drake l a Assim; conSiderando-se a desgraça em que passa

bôa, ".
'

bela Sandra Dee, que é o IntereS: "'a vi';rer e sendo; pois, mais digno de lástima do que vin-

Já é, não pouca, coisa, mas bastante coisa, se' ro�antlco. de Troy; D�lmer ,nj:;_' gaiiça, mel'ece a nossa benevolência e perdão, e, jamais

Qu�, oS",out'tos proprietário's' qUe ainda conservam ve� é' o diretor d�st8. importím'te' ,

que' tentem�s apressa-lo à êsse seu tão nefasto encon-

os' passeios- comp}(:itameu't,e e�pu;acados se arlimem, se película da W.amer ,B'�S;'" "tro com o S'\lprémo Juiz.

aj,eitem e sigam o bom exemplo apontado. ' , * * ,* Quando da condenação à morte, do cas�l Rosem

NQVAMENTE A PRAÇA 15 _ CASCA pE' patricia Crest é umâ bela mo-, I?erg', nOS EE.. ',UU., o fato constern{)u a naçao bl'a.silei-

.'
,

,

"

r
'

,

"-�"'l" ra de tal modo à tal ponto que nosso Govêrno houve
AMENDOIM - VoltaraJUf Os vendedol'es de amendorm (ena. de 18 anos 4e Idade que inl-

b
' t' f" .

t
" t'd d d

'

le a's
, .' l' • ,_ por em 10 er erll' Jun o as au Or! a es aque p I

ao comercIO da venda do 'arüQO 'conl casca SItuando-se cio.u li sua carreira como modelo "

1" d' d f t d 'd
'p 15 d N b r '

' I ,

artllgo, so lcJtan o para o esa or una o par, a carl 'a"

na' raça e ovem ro,. em New york, iii está fazendo II
d 'd it' -

d
'

. , ,
, .- ,_

' .

'e a comu açao a, pena.
E co�, o- amendOlm" o p�b.ao tambe� c�m;casca. su� estréia lUante das camaras da

Portanto,' como" podemós nós _ pergunto, ,nova-

,

A s\JJeU'a nas calçad,as e J1:1nto ao melo ft.o e de es- Warner Bras .. num papel que pro-
mente _ '!tue ião -revoltados ficamos com a Pena ��

tarrecer,
,

'

, '

,

mete elevá_la aos primeiros de_ Tali5,0 _ executada no ext:r,:angl"iro _' inclusive che-
Nas esqulna� da Praça e rua� movun�ntaâas da cio , graus,dO' estrelato: a duma empre_ gq;ndo à lutar contra ela, virmos à aprova-la agora,

dade, as engenhoca.s de-caldo"de-cana (guarapa)' e taba' gada de restaurante em The Bram_ através de uma Lei para vigóra)' em nossa pátria?! ..•
leircs dê frutas e�pi1>ócas d� t':ld� a dasse, dificultando ble B;us�". E tem mesmo sorte" E, " sé racioci�al:mos rim pouquinho, chegaremos à
o trânsito de 'automóveis, carros, carr�tas, caminhões fi pois as SUQ,s cenas são com o astro con.c'usão 'lógi�a, de que a pena de morte, no final da!.

pedestres·
, '

do filme, Richard Burton. consequências, não resolverá nada, ou quasi nada, a não

NãQ, há- mélis jeito, * *' ;lo
ser, fazer desaparecer uma çriaiura humana do mundo

Ou há?
,

Ricliard Egan começou a s,ua -em', que vive, sem compensação à sociedad�, para novu

O CAFÉ NACroNAL EM REFORMA
,

Estamos carreira cinematográfica há 10 'evolução.
a�ompanhand{) os tI\abalhos de reforma pl!}r que 'esd anos e no 'set" número '�6, qUaild,o AInda que, tenha êle éaido etn grave êrro, tentemos
pEEE:mdo o antigo e Mreguesado "Café Nacional", à filmou, em Abr�l de 1949 'T.he pelo menos-compreender que, isso nada mais é, do q,le

Pnça '15 cem esquina' para a rUa Felipe, Schmidt. Return of the Frontiersman', :.Dez decorrência de sêrmos humanos, pertencentes à uma

Vai ficar b0!ll; até- (!om elegante asIiécto, anos depOis, 'enco.lltra ltlchard -<:ivilizlf-ção em decadência, à qual 'precisamos salvar,
Só -uma coisa está itritando, Egan Filmando, 'no "sete" ,.núme- com a legislação de.leis sadias, alicerçadas em prind'
Aquela t'aboleta de mádeir,a, indicando '!CERZI· ro 16, .. A Summe!' placel': é ver_ pios gu.!'l determínem nossa condição de progresso, in-

DEIRA." PROFICI0NAL (com C em vêz de dois ss) dade que a sua pll,l'te'agon," bem c,lusive"no sentido moral.
-

No mais; somando a- calçada de São Caetanõ, vai Minha vóz, por certo, não será ouvída, m�s, acon-

,�? belJl..
.

teS8:", q_ue ªç911�e��r. "" ,E�SQIl SQNTRAJ:
•

' ->. ""_-_
.

" . ,

ASSISTeNCIA
•

'.,.

DOS ADyOGADOS:
,

•

Dr, A;n"ôf1io GrUJo

Dr. M,�io eollaçÍl ',.;
13.30 às, '.18 ,-boras

.7"

'fraJ�nô),...� � 2.° andar - sala 1 �.,.

'releto,ne: 3'668,
. -.. 'r

Dr. Augusto Wolf
\

_ Dr. Ema,noel Ca,mpos.
'Das 8 às 12-e, das

* *

osvALDO MELO

--0,00-,-,
As Debutantes estão surgindo, já

temos um número relativo, para a gran
de festã".de Agos-to.

--000--
Transcorreu dial21, p. p. o aniver-"'�

sãcío da sra. Dr. Newton D'Avila (Ivo
ne). Este colunista formula votos de

felicidades.
.

--000--
Também estamos interessados em

saber, quem será o novo Presidente do
Clube Doze de Agôsto�

'-,-000--'
Estamos sentindo a falta da elegan

te Ruth Pereira Oliveira.
---000--

"

", -",�
.-_ ',-";'.:1:'-'�.�".""

E III I 11111 '111111111_1,1

COISAS NOVAS, COISAS VELHAS
Estive hoje folheando as coleções do jornal e vi .que a

única coisa que tem mudado de 1900 para Cá;, é a ortografia.

O resto, é a mesma coisa: os homens passam, mas seus atos

são sempre semelhantes, como que tiverem sido padronizados

no' principio dêsse século com a ordem de continuarem os

mesmos até bano 2,000. onde nova circular seria expedida

à humanidade com os pensamentos do século XXI.

Nêsse nosso século XX. acho que a palavra de ordem 10i

reclamar contra o prêça da carne, contra as guerras e contra

os govgrnos, fôssem ou não acessíveís, justas e bons, respec-.
J

-

tívamente. Em um exemplar do ano de 1923, por exemplo, há

um, violento protesto contra determinado negociante que estava

vendendo o boi a 100 mil réis!, Se o negociante citado fôsse

vidente, -a resposta ao ferino artigo seria bem simples: baste ,

ria esfregar na face do inconformado articulista um' Jornal' de

nossos dias que públfcasse a notícia, vamos �upor! �e que a

COFAP navía tabelado o prêço do quilo de carne a 120 cru-

zeíros, num meritório esfôrço de sua- diretoria no sentido de

conter \l alta do custo de -vida ...

No tocante às guerras, os jornais não poupavam O Kalj;er

e Hitler, como provocadores dos dois principais conflitos do

século, mas em contrapartida apoiavam abertamente suas

partes nas muitas revoluções que tiveram lugar por êsse Brasil

af"'" o que vem. a provar que o que queriam os jornanstas
era assunto para o jornal e nãO defender a humanidade con_'

tra os' dois trêfegos alemães, Como de costume,

Quanto aos ataques aos govêrnos" a coisa processava-se

como hOje� o que .eta a]lllgQ- do governador o defendia, mesmo'

que êste houves3e: v.eí:ldído_ o. P1ila�io onde -morava; e
\
o que

Ill'a,.coh'tr!ll o gO�êrno, qtlaIl;�o 'êste cometia o crime de acertar

em-'alguma medida tomada, ,começava assim o artigo de fundo,
.

-:
�

_.

':" ,I., .'

'}<É 'cl�a" que o sr. Govel'n�cwr acertando, aqui seremos os

,pitl-metÊós_ a- i'ec�,nhecê_ió,)i{ímo no atual caso da construção da
� I, �., , /

po.ÍltiO; sõbre o rio �el1Oei�a-Mlilm; entretanto nãQ nos deve-
:' -'../ • "= :.

mos t,jsquec�r :que o� �esmo sr, Governador, no caso dos 1uncio.-
, rtáriJs ;'émovidos: errou redondamente, e' de propósito, pois

, /

os refer}dos servidores eram da oposição, Ora, assim nâo po_

deremos cimtlnuar, e,.,". C!lIno vêem, a mesma coisa .

E_ uma coisa ressalta de tu�o isto: a humanidade não faz

, mais que repetú·;..se repetlrcse constantemente, dlr.ltnesl!rt)da_
_ _. ''I: 'S •• "',,.. • J \.: -

mente, eJ;.ernam'ente. 'Chegará o dia" elI! que o Senhol', Cf�Ba,O
da falta de fmaginaç,ão de' seus' sequazes,. colócará um. flnj .nIsto

...
� ,

", J

"tufl�,�andando pa�,o ,!l�s�o lug'Ju: uma �aça mais ,�magililOsa, .

� 'quEf':qtJ:ébre ,11 monotonia' él'ê:s.te'globo que mais paréce umâ y,i- ,

tl�ola- em que é executada perpet_uámente a 'mesma 'música,

sem: ne;hum respeitg para com os seuIÍ santo; Ouvidos, '

.. NIi dia, em que Êle se der cont!!{ 4e que há muito tempo

não existe u� perfeito discernimento entre as coisas velhas ,e

a.s coisas novas, - ou vice-versa, como preferirem - pois os

tatos recentes são sempre a repetição cansativa dos fatos anti

gos, acabará com essa patuscada tôda, e m�ndará Golocal" um

novo disco na vitrola do 1Í0sso mundo,
-

E, salvo movimento urgeute
Avizinha.

Espel'em- e verãO,

em contrário, êste .. dia se

'C?,SSSSS.$SSSSSSSS;SS'C$St;%S"'''S%%S';SSSSSSSSS%S'S

REfRIGERADOR,
«C O H S U t»

�e'léfricQ::e·"a,.;it�:�fosen�r .::,
VENDAS EM,>SUAVEl 'PRESTAÇÕES
Com. e Ind. GE'RMANO STÊIN ,s: A.

'Rua Cón�dheiTO �a(fa, 47' ':';,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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co� vários

Ie entre

�les
.

os escrttores tais cõme
'

por
exemplo ° romancista gaúcho Ert ,

_

co Vel'ísslmo, que prometeu vIsI

tá-lo na Polônia, quando, estiver'

viajando pela Europa, o que pre_'
tende faze,r dentro em breve.

Ver1!lceu êle, que ° InterêS!>e
dos brasileiros pela' Polônia e sua

cultura cresce de dia Â,�la cada

vê� mais e que a literatura pÔlo_
outras ° seguinte:

»
:

.'
nêsa tlllll nê,ste pais seus grandes

Durante a permanênc1� de algu- admiradores. Causou-lhe agradável
mas se.m a n a's ne Br�

j"ürprêsa
'ver, que ° "Clube do Li_

posslvel visitar

,os
maiores; t.entl'os v�o" em, S, paulo,

.

a, fim de po.,
culturais do pais, como- também p�art,zar escritores po'tonêses no

de
_

grande projeção \no mundo 11-

�terárlo I. redator do semanário u,

terário ORK4, que há poucas se_

manas visltára o Brasil �elll; se-

gunda vez, após a sua volta para
Vafsóvla, abordado pelo jornalista

dO, d�árlo "Tl'ybuna Ludu" dia
-

3 de Março de-1959'a r!Íspelto._do
pais. por ele vlsltado� s,etls habl_
tantes e 08 polengses radlCadoll en

. ,-\."
-

--._
.-

tre os braslle1r08, declarou entre

,."OU .lmp.'r;nea.b1I1z·ada CO�

a tinta ,COI�SERVIDO' p.
_

-. :-

"Conservado p,,' é uma tinta impermeável e

durável, que, mantém sempr.e _
o apar�nci'a

nova e bo�ita. Muito econ&nlica a tinta
"� d P"

"

nserva o é encontrada em lO cares (

para fachadas, pared.., tijolos, chapas' dê
fibra-cimento .. etc.

"__ P"f ..............-Á ',':
'-11.....067- SIKA S� A. -I.6Zi

•• pre,•• ntant ••
•·m todo o Ira.il

'�sentaJÍte8 em--'lorl�n6p.II., "

TO'" T. WILDI & elA.
!tua· DGm .Jaime Câmara I Esquina 'Av. Rio Branco'
,A �. _".9: Lam-.

.

.'

--- "\�/

,

)

;; _t .";; i:·:.�t -� �- ,�

..;. _ .�.,,,,, '<!-';''''''' ;.- • .f:.-
_

..,. ",::"" "'1+" ,.. '.,

"

'-; :.:f..u-,",.��� - t�Y" �. , "t ....,�"i �;� �

.... -

.... :tt:. -� ..._ ...... ':.'�""""�"""''''''''''�:;t'I
'.

vai poupar os esrôrços pam na me_' de admiração, mas também ,$ cUI_,
dlda do possível popularizar _ na'· tura dêste grande pais.suiamer1--
Polônia 'não s?m�nte a ltteratura

brasüeíra, que .ll:).e despertou gran _

oano, que na sua_oPl.ll.lão merece
maior atenção ior sua orlglnallda_
de e grandeza sem par. _

_
O livro de .ímpressges da pri

meira viagem de Antonl, Olcha-ao
Brasil já está no prelo duma- edl.;-' ,

tora em ya�sóvla e sairá sob o

ínteressanse titulo: "Sussurram OS

Carvalhos nas Margens do Iguaçú".

ALUGA-SE

IOITES IGlTaaaS
PODEM SER

PRnVOCaDaS PELO

MIU FUNCIONaMENTO
. DOS RINS

"
i ..-4.,

.. 1"., ''''.� /1
Brasll editou enge Edmundo Gardo_ EncI<!loPédla.lGa.úcha; enrím o de ."

Thad'eu . de Onar Konarzewskl.

grande jornalista e um dos reda_
tores de "Dlarlo de Notícias" em

P. Alegre.

Ao finalizar. a sua entrevI�á�,
Antonl Olcha, declarou que não

volumes

VENDE-SE
-

Em quarto amplo e mobi
liado, na praça, quinze, para
duas pessoas, parcíalraente
ocupado, hã uln Iugar para
Sr. de responsabildade. Tl'-a
tar pelo telefone 3286 das
9·,30 às 11 bO).!Q·s, com

PEDRO:

contos .do clássico da literatura lInskl, paranaense radicado em P.

polonê�a 'Henryk Slenklewlcz, e .',.legre. cujo brllhante trabalho sô-
\

ao mesmo tempo, já, tem no prelo bre a etnia potongsa no Rio Gran-

um romance de ElIza Orzeszkowa. de do Sul faz parte da grande

Da mesma forma uma casa editora
�---------------------

VENDE-SEbrasllelra está planejando editar

uma antologia de poetas polongses.
Durante �a' permanência em Rio
de Janeiro, ouviu opiniões multo

favoráveis Sôbre as 'palestras do

.Mlnlstrp da _,polônia, Wojciech

Uma estola de pele, nova,
.,
,TELHAS; TIJOLOS, �(

P'tr preçd de oportunidade, CAL tAREIA
"

Tratar na rua Padre Roma, IRMÃOS BITENCOURl . Por preço de ocasião, um

31, no hor'ár,10 das 13;, AS' 18 apartamento no andar-eér-
6

Q CAI� 8ÁOA'RÓ , fONI 1I0f dí d 5 d
-Chabasinskl, versan_do s bre a 11-

horas, ou' a' noite," até às 21 6 reo, me In o 6, m e ft"en-
ANTIGO PEP SITO OA.MIANI. t 24 d f d

teratura polonêsa.
e, por m.·e un os e

horas. mais 6 m. com rancho'ue
Na QP!jllãO de An�onl' Olcha, o alvenaria, sito .. a Avenida

movime�to cultural dos .polonêses Hererlío 'Luz, 11)5 ,A. Depois de um dia intenso de traba-

e seus descendentes no _Brasil é , _ '

' Tratar com o senhor Ita- Ibo. muilas pessoas se sentem por de-

,oastante promissor, Integrando_se_ A 'V_rO,. I.·i - M A E'r -F Il H A !_ i:f�n:33t::.mp, Ou pelo te" mais indisp08las e preocupadas. São

lile em geral na vida cultural bra,
.. _

_
atacadlfll por dores nas costas, dore§

stleíra, 'que está tomando proje; TODAS _ DEVEM úSA Ii A ALUGA SE
"de cabeça; desãnímo, falta de energia

ção cada vêz maior, como cultura

[I ��j
d

�
'.. - '

e �m nottee agltadas,tendo, incla-

LÍplcamente brasileira.'
c

.

'II�
...� I '''1 '.1111'1 �•i ' Casa recém construída, 3 ' síve•. que Interromper o 80no para

Citou, êle vários nomes dos bra_ ,.,�1, --"1�, quartos amplos, espaçoso H- micções ·freqUentes. O mau funcioll&'

').Ilelros dos descendentes dos prl":
"_ ving, sala de jantai:" .éscrítõ- mento doa rUlI pode ser a o&UI& de.-

, (3"�,-"'", (O REGULADOR VIEIRA) .,. h b h'
, .rlO, copa, cozm a, an eIrO lIa8 perturba"õe.. Nao .e d-"uide de

melros Imigrantes polonêses e -en_

�
À mulher'evil.rá dC'fS completo 'em

-

côres, aloJ'a'-
v........,

tre êles o nome de Ladislau RO-' AV.Ó'tr· ,

.

ALIVIA AS CÓLICAS UTERINAS mento. independente para �U8 nn.. - u� diurético suave,

�:. =>- , E d e.d
manowski, escritor' paranaense, �

�, .....�� mprega·se com vant.gem para com· emprega a, aquec, or para agrádAvel e aeguro -.u Pilulal

laureado pelo prêmio de "Raul C:�.l���� �:�r�d\,��;rJ=��I::��r��� f��:��a��t�e: água, exaustor. abrigo-arara- FOlter. UII4U DomUÍl4lo IDteito, ,por

p 'I '" t);;;'i'44 �.�
, ....:�' regulador de5sas {unç0es. gem, etc. Ponto central, -

milbile. ele peNOU, u Pilai.. Foater
ompe a

, cçnhecldlsslmo não,so-

-..:e..tfn·o.j.;l �\1"- flUXO.SEDATINA. pela s .. � com. próximo ao Súper Mercado.
mente no Brasil, mas também. na

'!.... '.. .' p,(ovada eficácia. é muito receitada. Aluguel. Crlll! 10.000,00. __

dlo aIIvto rápido a �OI oa dl8t6I"

,� f LHA', .. :,íl,Af D
! ... 'I'

Argentina, Uruguai e Paraguai;
eve ser usada com con":1_I1ça. Rua Desembarga.dor Urbaho _ proY4MllldOl pelo mau funoiOll&'

__ ...;...., . ---__\--_:.--_:S:.:a:,:ll:,::e:,::s:...,::.::.36.' DI_ID_to_dlll__.

riJII e da ,*",a.,

As Aventuras do Zé-Mutreta
/

...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EDITORA "O ESTADO" LIDA.O Dr. EduardQ Pedro Carnei_ nos déz dias subsequentes a peti- interessados incertos, parã que,

1'0 da Cunha Luz, JUiz' de cão inicial abaixo transcrita, aie., dentro do prazo iegal apresentem
Direito da Comarca de São gando o que se lhe oferecer 8Il:!... contestação, expedindo_se afinal

José, Estado de Santa éata.- defesa de seus direitos, sob' pena mandado de Sentença para a trans

dila, na�forma da Lei, etc. de, decorrido o prazo marcado, se crição no registro de imóvel;�V -

E D I T A L considerar ,perfeita a citação doa Que, protesta por todos QS gene ,

FAZ SABER aos que o presente interessados e ter inicio o prazo ros ae provas admtssíveíe em dí ,

.edrtal virem, ou dele conhecimento para a contestação na forma da relto, inclusive o+depotmento pes

tiverem expedidos nos Autos,de petição; - PETIÇÃO; _:_ Exmo, soai dos mteressados. DandO a

AÇão US\lcapião, em ,que é re- Sr. Dr. Juiz de 'Direito da Comat_ causa ovalar de cr$ 2.100,00. N08, '

querente, J O SÉ' IC" O E _
ca de São José. JOSÉ KOERICH. têrmoa em que, E. e A. deferi

R I C H, que se processa perante brasítetro, casado, funcionário Pú_ menta São JQsé, 18 de fevereiro

esse Juizo e pelo Cartório' bUco residente e domic1l1ado em de 1.959. (Ass.) Alvaro Mlllen

do Civil desta Comarca, e aten- Taquarasno muntcípío de São Jo- da- Silveira. TESTEMUNHAS;
dendo ao que lhe foi requerído sé, vem expôr e requer a V 'Excia. FredoUno Alves, casado, lavrador,

pelo autor que justificou devída ,

o que abaixo segue; I Que, há

freSidente
em Taquaras; Nicolau

mente a Pósse, conforme sentença, mars de 20 anos possue, sem in'- 1;'edro Schmldt, brasileiro, casado,

que passou em julgado, pelo pre , terrup-ção, nem opgslÇão e co�- lavrador, residente em, Taquaras�
sente cito a todos aqueles que nor., "animus <:1ominl", um terreno com DESPACHO; A. desígnevse dia e

ventura tenham qualquer. díretto a área de 4.413 metros quadrados, hora para a justif.icação prévia da

sôbre o Imóvel abaixo descrito, com formató de um heptagono, Pósse, cientes as partes. São José,

para que, no prazo de trintã dias sito em Taquaras distrito de Ran_ 19 de fevereiro de 1.959. (Asa)
que correrá da 'primeira publica. cho Queimado, município, de São Eduardo pedro Carneiro da Cunha

d t dit I
i ;rosé, com. as dimensões seguintes Luz, Juiz de Direito: SENTENÇA;
norte medlhdo 62,50 metros, com _ Vistos, etc. olulgo por Senten
a estrada Geral Florianópolis _ ça a justlfiêação de' fls. para que.

Lajes sul medindo 51 metros, com produza seus jurldlcos e legais
Rodolfo Westephal; léste medindo efeitos. Expeçam_se editais com o

80
\
metros, com Henrique Ramos; prazo de trinta. dias, que serão pu;

c, ao oéste medindo 61.33 e 32 blicadQll uma vez no diário de
metros com terras do requerente justiça e por três vezes em um dos
"vide croquis junto". II - Que, jornais da, Capital do Estado. Ci_
no aludido terreno o requerente tem-se, por mandado, o ,Dr. prO-.
construiu uma casa e .fez planta; motor PúbUco e os confrontantes

ções diversas; III - Que,' a posse do imóvel usocaptão, P.R.I. São
do aludido terreno tem sido exer José, 4 de março de, 1.959.
cída até a presente data, mansa; IAss.), Eduardo pedro' CarlleipÇ> da

paCifica; IV - .Que pretendendo Luz, Juiz de Direito. 'E para que
legitimar a dita posse requer I\. V chegue ao conhecimento de todos,
Excia., n_a forma dos Arts. 454 a os interessados e nínguem possa
456 e seus' parágrafos, do Código IgnOrar, mando expedir o presente
de Processo Civil, designação de edital, que será afixado' no lugar
dia hora e local para com as tes de costume, e, por cópia publica.
te�unhas aba4xp arroladas (qU;
comparecerão independente de ín,

timação) se proceda a justificação
do alegado após a qual deverão ser

pessoalmente citados os' confinan
tes e, suas esposas se casados ro.,
rem, 'bem como o Orgã'9 do Minill-
tério Público, ,e, ainda, com o

, \ �razo de 30 dias', por edital aos

çl,lo o presen e e a, contestar.,
-

,

ANUNCIOS I

�. -

I' .LORNAIS
'lVlliTAS
fiMlSSORAS

COLOCAIIO$ .. QUAL-
'aUII ODADf 11() lIA.

_, I
REP. A.S.LARA.
U�DANTAl40-'.·".

. -110 DI JANelO - D. p. (o

-.:.
' ,..

./ -

; FORRO iS'

IRMAOS BITENCOURT
(Ais 1.0.0.0.'0 . 'ONf JIIII

ANTIGO O(A�SlfO OAMIANI

j
..�

da pela imprensa. Dado e passado
nesta cidade de São José, aos

dois di�s do mês de abril de mil

INDICADOR PROF�SIONAl

ORA. EVA B. SCHWflDSON BICHLER
CUNICA DE SENH(}RAS E C,RIANCAS
Espectalíata em mo-léstias de anus e recto.

TJ;'atamento de hemorroldas, fistulas, etc.

Ci.rurgia anal
Consultório:- Rua CeI. Pedro Demoro, 1603' - sala 2

Estreito

DR. GUARACI SANTOS
Cirurgião Dentista

CLINICA .; p,aOTES. - CIBUaGIA

HORÁRIO: - Da. 8 l. 12 hor... uc.to ao•• 'b.do.
Atende excluBivamente com hora m.rcada

Conlultóri-o: Avenida Herclllo Loa, 1111

_ Esquina da roa Fernando lIIachado.

- F-R E D E R I (O G...B U E N D G E 'N S
Advogado

Escritório,
Edificio São Jorge
Rua Trajano, 12-1.6
Telefone 2657

'

�ndar sala 18

,DRA. EBE B. BARROS
CLlNICA DE CRIANÇAS

novecentos e cincoenta e no'

Eu, Arnaldo Souza, Escrivão a fiz
d til f b C f ,ConSUltório e. Residência
a ogra ar e su screvo.,.. on ere

com o original. " Av. Hercí�o Luz 155A apto. 4

Eduardo �edro Carneiro da

Cu.�ha Luz - Juiz de Direito

" Em / sUlves

ENTREGA

"

A G O R A
r.

PRO' N T A

.' ".

/

,...r

\
\

•

j 'h,'�"� "

I '. --" �. �

��.�.-;��#,,)
.- tlBrs' 22,
\.......__ Um presente de bom allgiírio é, aquêle qUE:

\. ,'_'__
' quer dizer atividade. Um present� inteligente

t.
�.-' é aquêle que derilonstra o quanto se estfma

r.: : ,c:'\ o 'pensamento e a mente de quem deverà re·

r,,',,"�
� ,

cabe-lo. Um-a portátil Olivetti ue filho, ao pai,
r ,ao amigo, a si mesmos: I;l as cartas escritas

f]:....-; :� :��lb��a:o��.ão a clareza e a ol'Jem novas -,�. },� "-

f 'iii '.
' "li�{'l,'�;.J":'�I��;;;;'fiff���

-

)

lJ II·v R t t I----..;----------:---".--------,--�---;
, <-

_(A 5, A· -F I R N A N D O r T DA.,

"

. f'
'

Rua Sa"ldanha Marinho,
. Cl)i�. - _Postal,

\

4p7
,

,

� fone: 3 3 7 8 e

TELE:
,"e A N A N"

FLORIANOPOLIS
DISTRIBUIDORES

2

; ,

�3(3
�

/

EXCLUSIVOS

-

Da. 1,1 lAJlIA1'0
,...0

o.e.CU II....r.a. r..,I,e*-rt.
TUB.RCULOS.

UDIQG.AJ'IA • BADIPSCOPlA ASSINATURA ANUAL CR$ 60'0,00:
DOS PULIIO.S

)

Cfr...... II. Torall I A d'
- -,

b·l!. 1
,,,rm.Co pela'''teald.d. N.do...l ,lreçao nao se respOllsa l.ut.(i pe os'

de MedlelDa, Tl.lolo�.ta e TI.lo�
,

col!Ceitos emitidos nos artigos assinado!ó'
elrllr�A. do BClQltal NU'. I

'

,

"
,

,..... .
'

.,.

ClIrtO d.' IIpeclelil.clo pela
S. N.· T••x·luterno· ••s·...i.·
MuM d. ctrof,\. do Prof. l',o

DB.· ,AlBTON 011: OLIVEÍIlA

Guim.rA.. (alo).' I
DO.INQAS DO' PULJUO .:..

Con... r.up. 8ellmld', SI _'
\ TUB.RCULOS.

rou 1101 . -

I
,Con.olt6rio - ao. r.u".

At.... •• aora ••r� Schmidt, 18 - T.I. IS01.
Bor'rio d.. lt li 111 IlO"1'&I,

1••. :-- HIi•••t...... IIIII'or, 10 .

__ VON.: I I II •
-

'

,.' a••ld,Dei. r.upe· 8ellml4',
,

III' 117�,

--------���--�-e�-----
! - !'

�a. aualQt!. ralaCO
r.&.....BO

Consulta.

Segunda à 6.a-teira

das 15 às 17 boras

TeJ. - 2934FLORIANóPOLIS

DR. HURI GOMES
MENDONÇA

MÉDICO
Pré-Natal· Parto.
'Opera�ões - CUnlca Geral

Residência:
Rua Gal. Bittencott-rt n. 121.
Telefone: 2651.
Consultôrlo:

Rua Felipe Schmidt D. 87.
Esq. Alvaro de Carvalho.
Horário: �

Oas 16,00 às '18,00.
Sábado: , '

Das 1.1,00 �s' 12,00.

•• 'D I O O

UM. WALMOIl ZOM••
GA.&€IA,

01'10.....• .... !...e�d. l'Ia·
cio_ai ,tl••·.� .. UJUnt-,

............r....
.lI-lateno JOr ceMUM ••

,

..tont.... - _la
(Seniço d. Prof. OeUvlo

Bodri,u••, 'LIma)
.x-l._•• 110 S.m" II. \..lrWI

lia II......lta1 � •
.l"".T.C.

.. lU. II....itelr.
•'6dtco do BOlpital dI' Cartd.à�
• d. JJ.aterDid.d. Dr. Culo.

COrria
bO.NOAS D.--- SINBOBAS -

PAIlTOS _- OPrlBAQOIS,
",PABTO S•• _DO. ::p.lo m,""o

,

p.icq·profllift \Ie.
I Con•• 1 Bu 1110 Pi.ito D. 10,'

d.1 111,00 "lI 18,00 hora.
Ateud. com hor.1 m.rcadal -'

T"léfon. '1011 - Kelld'n�te,:
aa. G'Deral Bittencoort 4. U/I.

,

O'Ir.C'" - Doe.çu d. 8e....

ru -. l!UDleo •• "alt..
Carao I. ..pocl.U.......

Bo.pltal dOI Serndoree ... ••
ta•••
(S.moo II. Prof. 1IaI".a.. «.

Andrado).
Coa••ltal r-

• p��
\
III.U.U ••

BUlpltal d. ,Gai14ad.. .

A tarde da., 11,10' "ore( .ai
dl.nte DO con.oltório l Bu. N .. -

,nc. ".ch.do, 17 �.Qol.. 4. 'f: �•.
d.ntel - T.I.t. 17",
_.lldllJel. -, Ru. Pre'lIl1ill\e

Ceutinho 4. ,- T.l.. 1110
.

TAP-ETES,
(.l'rande sortimento de tapetes SISAL e LÃ acaÍla Oe

.. receber à ,Casa Laudare� rua Deodoro, 15 - telefone
3820 - Prêços especiaia.

"

Rua eoDMJ.he1N lIatn 1.

Telefone 1021 - cu. P..aal 1.

t:ndereço Telep-ifleo 118'1'100
Dla.TOB

Rubeo de-Àrr1I4. Ra...
GBR.NT.

DomlnEo, Fernandee lie Aquln.
RIlDATOa.S

Oualdo Melo - Flavio AmoriM - J

Anti r' Nilo Tada8co - Pedro Paulo Machado

MaC'hado -
COLABORADO.K.S

Prof. Barreiros Filho. - Dr. 08waldo Rodrhru•• Cabral

_ Dr. Alcides Abreu - Prof. CarlOiJ da COita Pereira
_ Prof.'Othon d'Eça _ Major "1detoDSG JuveDal
Prof. MaDoelito de Ornelu '- Dr. Milton'Leite ela Co&:'
_ Dr. Ruben Costll - Prof. A. Seixas Neto _ Waltet

LaDEe - Dr. Acyr Pinto da Luz - Ad Cabral Telve -

Naldr Silveira _ Doralkfo Soares "_ Dr. Footourl .

Rer - Nicolau Apostolo _ Paschoal Apostolo - nmar .

C.rv.llIo e P•• lo Feru.ado de Ar.ajo La...

PUBLICIDAD.
M.rt. CellJia Silva - Aldo Femande.

Diu ...... Walter Llnhar.
P A·G I N A C A O

.

Ol.guio Orüga, Amilton Sehmídt
-IMPRENSORES

DULCENIR CARIDOSO WANDER,LEY LDlOS
REPR&SENTANT.

Reprelentaç6e8 A. S. Lua LtdL
RIO:- Rua Senador Dant.. 4b - 5 .. Andar

TeL 226924
8. 'Paulo Rua Vitória 167 - e(l1lJ_ II -

Tel. 34-8949
. Serviço TeleErá"co da UNITED PRESS (U-P)

AGENTES, E CORRESPOLlDENT:E
II. Todo. 08 munJclpJos de SANTA CATARINA

ANUNCI08
Mt4Jant., contrato, ele acordo cum • tabela .a vtEor

ua. 1"IIawTO.N lJ'AVIL.
CIRURGIA G••AL

Uoeaçu
..

d. Seuoru -' �,oc:...

1011. - liletrleldade M6dln
Conloltórlo: Bo. Victor .01-

rell11 ai IS' - ,Tel.fon., 81W'l.
. Conlolta.1 D.. 11 lIor.. e..
dl.nte..
R'ltd'nelal ron.,,'. UI,. ,

·�Ru.i .. ,Blum.n.o a._ n.,
Da-, LAV,I&O DAVa"
QLDnC.&. ."AL 'I ,}, '; Da. ,II.M'Ollll0'i..V1"II�; .�

;' _

' .&JIA�.O
S. CIRU_GU 1la.ULlTOLOUU

OrtoJOiJa
. -'

'

CODlalt6rio: .Jo�. Plato, U -

CODIUlta : ' d..
-

& l. 1 'l �Ol'U

,dilri.m.nt.. ..nol .... 'b:'��
Rlltd'nci., Bocà�,v., li•.
rOD'1 - I. 'lU.

'

,

.

":p.d.U... .m .016.".. ••
ôor.. • 11a. ann'rl... '

Cura QticAl ••• lut.eç6.. •••.
lia. , �roDieo., do ap.relho ,.
aito-oriD'rio .m .mbo. o. "IO'
90enC.I do .par.lho Dire.tivo
• do .i.toma iI..no.o,

'

Borúio: lO� li 111 • I� b a

lI.or•• - Conaolt6rio: Ro. Tir.·

dentll, 11 - 1.- A_d.r - rou...
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O Dr. Eduardo Pedro Carnel- O Dr. Eduardo Pedro Carneí., O Dr. EdUludo Pedro Carnel_ O Dr. EduaJ:do pedro Carnel_ O Dr. Eduarda Pedra Carnel- O Dr. Eduardo Pedro Carnel- O Dr, Eduardo pedro Carnel_

ro da Cunha Luz, Juiz de ro da Cunhe, Luz, Juiz de ro da Cunha Luz, Juiz de ro da Cunha Luz, J'Ulz de ro da CUnha Luz, Juiz de ro da Cunha Luz, Juiz de ro da Cunha Luz, Juiz de

Direito da Comarca de São Direito da Comarca de São Dlrel,to da Comarca de São Direito da Comarca' de SãO Direito da Comarca de São Direito da ,Comarca de SãO Direito da 'Comarca de são

José, Estado de Santa Cata.- JOSé, Estado de Santa Cata.- JOSé, Estado de. !'lanta Cat:a- José, Estado de Santa Cata.- Jo.fl.é, Estado de Santa Cata.- José, Estado de Sant!!! Cata.-. JOsé, Estado de Santa Cat�

rma, na forma djl, Lei, etc. rma, na . .1orma dà Lei, etc. rtna, na tôrma da Lei, etc; rma, na torm� da 'Lei, etc. ...tina, .na "forma da Lei,' etc, rína, na forma da Lei, etc. riria, na' forma da Lei, etc.

E D I T A L E D I T A L E D I T A t, 'E D I T A L

FAZ SABER aos que o pf'esente FAZ SABER aos que o presente E D I T A L FAZ SABER aos que o presente E DI· T, A L E D I T A L FAZ SABER aos que o· presente

edital virem, ou dele conhecimento edital vírem, ou dj!le conhecimento edital virem, ou dele eonnecímento editaI virem, ou dele conhecimento

tiverem expedidos nos Autos de tiverem expedidos Jl,OS Autos de FAZ SABER aos que o presente tiverem' expedidos nos Autos de FAZ ,,8Ai1EJt, aos .tljle c presente FAZ SABER aos que o presente tiverem expedidos nos Autos de

�ção UsocáplãO, em, que é;. re- Mão Usocapígo, em que é re- edital virem, ou dele connecímeato A,Ção . usoeapião, '.' ein que é re- edlta,l YKIUR, ou EleJe conhecimento edital virem, ou dele conhecimento A,ÇãO Usocaplão,/ em que é re

querente JOSÉ' AfI'IANDO DE querents MAl\.OEL PEDRO DE ttverem expedidos nos Autos de querente
.

JOÃO JOAQUIM VI- .tIYe�m ,�edUlas nos Autos de tiverem expedidos nos Autos de
querente FLORENTINO LEOPOL

AMORIM, que se processe perante SOUZA, que se processa, perante A.ÇãO Usocapião, em que é re- EIRA, que 'Se processe �erante .A.ÇãO Usocaplão, em .que é re-, AÇão Usocaplão, em que é re.- DINO DA SILVA, que se'processa

esse Juizo e pelo Cartório esse JUlzb e pelo Cartório querente JORDINO .rOSÉ CONS� esse Juizo e pelo CartóOo q�n,te.qANTONID MARTINS DE querentes BALDOINO JOSÉ GO_ perante esse Juizo e pelo Cartório O
do Civil. desta' Com,arca, e aten-, do Civil desta Comarca, e aren-, TANTE, ,que se _processa perante' do Civil desta' COD;larca, e aten- f7\.El,A,S, que se procesea perante MES e RAULINO JOSÉ GOMES, do Civil deata Comarca, e aten.,

.

cendo ao que lhe foi requer.do dendo ao que, lhe foi requerido esse Juizo e pelo Cartório dendo ao que l.he foi requerido �!lse Juizo e Plllo Cartório ·que se processa. peraxte esse Juizo dendo, BC que , lhe foi requerido

pelo autor que ;ustlf1cou -'J.�v :1:1. pelo autor que justificou Jevl,l!l. do Civil desta Comarca, e aten..
_

pelo autor que justlfi'cou ddvlda_ .do Civil. _desta COIXl;arca, e aten- e pelo Cartório do Civil desta co, pelo ....rror que. justificou devida.
mente a Pó5se, contorme sentença mente a pósse, conforme sentenca deudo ao que lhe foi requeríao mente a Pósse, conforme seutença dendo ao que Ihe foi ..:reque>'!do marca, e atendendo ao que lhe

tn<;.lte a pôsse, ccnforme sent�nç;j,
que passou om julgado, pelo ;,Ire_ que passou em julgado, pel') pre ,

t,el-.> autor qu
: justificou '"Vida. que passou 'em julgado, pelo pT�_ pelo. autor Il.ue jusbiflcou aevida. foi requerido pelo autor que jus; I�ue passou ein julgado, pelo pr�_

sente cito a todos aqueles que por, sente cito a todos aqueles que por_ mente a pósse, conforme sentença sente cito a todos aquetes que por_ 'mente a pÔliSe, conforme "ent�1!ça tlflcou devidamente a pósse, con,
I..,ute cito a todos aqueles Que ;.:,or_

ventura tenham qualquer direito ventura tenham qualquer direito que passou .e"'l julgada, pelo p;�_ ventura tenham qualquer direito que passou ,'1.a julgado, peio pte., Corme sentença que passou em
_'",utura tenham qualquer direito

sôbre o Imóvel abaixo transcrito, sôbre o imóvel abaixo d�scrlto, sente cito a todos aqueles que POl. sôbre o Imóvel abaixo descrito, sente cito a todos aqueles que por., Julgado, pele-presente cito a todos
'I()bre o Imóvel abaixo descrito,

para que, no prazo de trtnta dias para que, no prazo de trln\a dias ventura tenham qualquer direito �ara. que, no prazo de trinta dias ventura tenham 'qualquer direito aqueles que porventura tenham
para que, no prazo de trinta dias

que' correrá da primeira publlca_ que correrá da primeira pubUêa- sôbl'e o Imóvel abaixo transcrito, que correrá da primeira publlca, sõbre -o ImóíÍel' abaixo .descrtto, qualquer direito .'Bôbre o Imóvel que carrerá da primeira publíca,
cão do presente edital, contestae., 9ão' do presente edital, contestar , para que, no prazo de trln.ta dias ção do presente edital, contestar , pará que no 'prazo 'de trinta dias abaixo descrito para que, no pra; cão do. presente edital, contestar.

d
'

. d' I I bllc zo de trinta dias que correrá da
nos déz dias SUbsequentes a peti- nos déz dias subsequentes a petl- que correrá da primeira publica. nos déz las subsequentes a petl- que correra a pr me 1'90 pu 110-, nos 4éz dias subsequentes a 'petl-
Ção Inicial abalxõ transcrita, ale- 9ão Inicial abaixo transcrita, ale- Ção do presente edital, contestar., 9ão Inicial abaixo transcrita, ale- ção do presente edital, contestar., primeira pubUcaçãl? do presente 9ão Inicial abaixo transcrita, ale

gando' o que se lhe oferecer. em gando o que se lhe 'oferecer em nos déz dias subsequentes a petí-.' gando o que se lhe oferecer em nos déz dias subsequentes' a petl- edital, eontestac-noe déz dias SU-
gando o que se lhe oferecer em

defesa de seue direitos, sob pena detesa de seus direitos, sob pena ção Inicial .abaíxo transcrita, ale- defesa de seus direitos, sob pena ção Inicial abaixá transcrita, ale- bsequentes a pe�lção Inicial abaixo defesa, de seus direitos, sob pene.
de, decorrido o prazo marcado, se de, decorrido o prazo marcado, se gando' o que se lhe oferecer em de, decorrido o prazo marcado, se gando, o que se lhe oferecer em transcrita, alegando o que se lhe

de, decorrido o prazo marcado, se

conSiderar p.erfelta a c1taçã� .doa �D,B:Idtlrlu' .lil8l!1elta 'a .cltação dos defesa de seus direitos, sob pena constderar perfeita a citação dos defesa de seus direitos, sob 'pena oferecer em defesa de seus díret., considerar perfeita. a citação dos

IntereSslídoa e ter míeto o- prezo interessadQs e ter Início o prazo de, decorrido o. prazo marcado, se Interessados e ter Inicio o prazo de, decorp<lo o prazo marcado,. se

I
tos, sob pena de, decorrldo.o prazo Interessados e . ter Inicio o prazo

pata a :'.contestação na .forma da para �' contestação na forma da considerar perfeita a cttação dos para a contestação na forma da considerar perfeita á, citaçãO dos marcado, se consldera.r perfeita a
para a contestação a forma da

petição: - PETIÇÃO: - ElfIIlo. petição: � PE'fIÇAO: _ Exmo. Interessados e .er Início o prazo petição: - PETIÇÃO: - Exmo. interessados ,e ter IniCio o prazo

I
citação dos Interessados e ter Inl_ petição: - PETIÇÃO: _ Exmo.

Sr. Dr. Juiz de Dlréfto da Comar_ Sr. D.r. Juiz de Direito da Comar_ para a contestação r.a forma da Sr. Dr. Juiz de Direito da Comar- par{\·,a contestação, na forma da cio o prazo para II contestação na
Sr. Dr. Juiz de Direito da Comar

ca- de São José. José Amando de ca de São \Jo�é. PO)' seu 'advogado petição: - 'PETIÇÃO: - Exmo. ca de São José. por seu advegado petição: -:- PETIÇÃO: - Exmo. forma da petição: PETIÇÃO: ca de São José. por seu advogaà'O

Amorim, brasileiro, 'o;lasado, 0l?erá_ que ellta. {'sslna, Manoel Pedro de Sr. Dr. Juiz de Direito da Comar_ que esta assina, vem João JoaqUim Sr, Dr. Jl1tz de Direito da é�mal'- Exmo. Sr
..

Dr. Juiz dE! Direito da
que esta subscreve, 'vem Florentl:"

,rio; 'residente .,e.,.domlclllado, em Souza, prQs�lelro, ,solteiro, lavra_ ca de São José. por 'seu advogado Vieira, solteiro, malar, brasileiro, ca de São Jpsé .. Antonio Martins Comarca de São JQsé, Baldolno .1,10 Leopolqlno da 'Silvá, brasllelrl<l,
praia Comprida, primeiro, distrito: d!?r; l'esti:lente e domicIliado em que esta subscreve, vem Jardino lavrador, residente e domiciliado de Farias, brasileiro, cBSl'do, lavra_ José Gomes, brasileiro, funcloná_ éasado, lavrador, residente e doml-

'

de São José, por;'seu,asslstente que Fo�quU�asj primeiro dlstl'l'to de José Constante, brasileiro,' .casado, em. Forquilhas, neste primeiro dls- dor, residente ·em picados do Sul, rio público casado, e, seu Irmão ��lIada em: Serrarla_. prlmélro dia

abaixo assina, vem Inte/:ltav uma São JOsé; vem pela pj.'esente Imen_ lavrador, �esldente e domiciliado trlto de São José, expôr e afinal primeiro distrito de São José, por Raullno J�sé Gomes, brasileiro, ellto de São José, expor e requerer

ação de·uaocaplão, nos têrmos dos tar uma ·.ação de usucapião, nos em Forquilhas, primeiro dlstll.·lto requerer a V. Excla., o que segue: seu advogado. que esta subscreve solteiro, lavrador, ambos residentes
a V. Excla' o ,que-segue: � I �

arts.' 454; 456 do Código de pro- termos, lias Arts. �54 a 456 e Sf§ de São José, pelo presente, In_ 1 - Que, ,'possue' a mais' de 20 veD;l..clntentar uma açãO ae usoca_ e domlclllados,-em Sertão do Ima_ Que possué .há mais de' 20 anos,

.cesso Civil, no curso da ,qual e do C. p .. C., no curso da qual, e tentar uma AÇãO de UsucapiãO, anos, por si e seus antecessores, .
'pião nos têrmos dos arts. 454 a rui, neste munlciplo, por seu ad_, Gem opaslção, -interrURção e "anl_

sendo neceSSário provará qúe: I �ecellSárlp ..Bendo, provará: _ I _
'nos têrmos do Art 454 a 456 e sem Interrupção e, com "anlmus 456, !lo. Código de ,processo CIvil, vogado abaixo assinado, vem In-

Inue domlnl" ,.pm terreno com
,.

_ Há mais de vinte anos está Que,,!aá mais de 20 anos está na seus paragrafas dó Código de pro_ domlnl", um terreno sito em For_' no correr da qual e necessário tentar uma; Ação de Usocaplão 1l.310 metros- quadrados, situado
pósse mansa e pacifica de um ter_ posse mansa ,e Pac{ilca- sem Inter cesso CIvil, no curso da qual quilhas, primeiro distrito de São cendo, provará o que. segue: -I. - no!; têrmos dos Arts. 454 a 456 do

em Serraria, primeiro distrito de

rena localizado em praia Comprl- rllPÇão nem oposiÇão de tel1Celro� necessário sendo, provará: I - JOsé; com a área de 205.280 me_ Que ná mais de vinte anos está Código' processo CIvil, il� curso da
São 'José, e com as seguintes con_

da, com a área de coD1rontações:- e- llOssue como dono de um terre- Que, conforme se vê do croqUis'· tros quadrados, "vide croqUis ane� na pósse mansa e pacifica de dois qual, provará se necessário, fôr, trontações: norte, medindo 430
,

"f 't It PI d d S I que'. Há' m'ais de vinte' anos esta-o
área 1.200 (hum mil e duzentos no. sito ein, F9rqullhas, primeiro junto, es.tá na Pósse, mansa -e pal_ xO. '. com ormato de um, retan_ err"nos s os em ca as ou, metros com pa.,trlclo' Camlle ira

metrOEl quadradOIl) DÍetr,!s quadra.. dlstrlt.o de SãO' José com 24.684 clflca de uma área de terreno me- gula, e confrontando jl medindo: ,Estrada ua F�azenda, com a área na -pósse mansa e pacifica de um
silva; sul medindo 430 metros com

dos; confrontando: norte com a metros quadrados, com as confron dlndo 59.400 metros quadrados, Norte, .medlndo 77 metros com o , confrontações: terreno 'número terreno slt.o em Sertão do Imarul,
ça.nuto Antonio de",Mlranda; léste

Travessa. Sebastião. Lentz,'medln_ taç.ões': SUl, medindo 18,70 metros sita na localidade de Forquilhas, .Travessão Geral; Sul medindo hum 18.200 metros quadradQ.S com a área de 56.265 metros (lua. medindo em uma parq,'15 'metros

do 30 metros; sul, com tenas·.de com terras de Dlmas Teodoro da primeiro distrito de São José, e tambem 77 metros, com terras dê conf �n�o_ao ·sul, medindo 130 drados, confrontando: norte, com
e em outra 11 metros, 'com terras

João Caplstrano, medindo 36' me- Sllva;' norte, medindo lS'70 me- com as seguintes dimensões e COD.- Vicente Luiz da Silva;. oéste me� metros, com Max de Tal; norte, o Travessão Geral, medindo 34,16 de Canuto Antonio de Miranda e

tros; .oéste, medindo 4B,metros tros com"Candlda Tereza da Silva. frontaçijes: norte medindo .1.320 dlndo 2,MO metros com terras de m�dlndo 130 metros com a estraçla m:ros; sul, med�nd9 34,10 metr()s' cam o requerente.; e, a oéste. me_ \

com Kaulltlo· João Bernardo; e a oéste medindo 1.320 metros co� metros, com José João Ferreira; José ,João V1elra; léste medindo, da Fazenda; oéste medindo 140 co a estrB4a geral São José ..;_
dlndo 26 metros c0!D José Martins

léste com Rolando de Tal, medln- �áí:l0 V,ttorlno dos',santos; e,léste lIul medindo 1.320 metros com 2,640 metros, COl;D Manoel José metros, com Manoel Esteves e a São Pedro de Alcantara; oéste
COl�êti;' "vlge croquis Junto";

do 40 metros "vide croquis"; II - medindo 1.326 metros'" com José herdeiros de José· Constante; oés_ Farias; II - Que no aludido ter_' léste medindo 140 metros com medindo 1..650 mettos ·C.onfrontan-
'll Q I dld

a 'pósse em referencia do terreno Crlsplm "contorme croquis ane_ tEl m�dlndo 45 metros com '0 Tra_ rena o requerente pl!lutou arvo_ Joãa José de _Souza. Terrêno nú_ do com BaldQlno José Gomes um ,�quer�nte �::S�r�l� ur:ate�:::od�
tem sido exercida até a presen·L. xo"; II _ Que, no"aludldo terre vessão geral; léste 45 metros com re� frutlferas mandioca:, cafeeiro, mero dois cem· 17.600 metros qua.- dos requerentes; !éste com '1.650 madeira, onde til0ra, " plantou ár
data, pelo suplicante, e sel!1- opo_ no o -,!upl1cal,lt.e phmtou laranjel: Raullno Eugenio Koerlch. Ii - etc., e construiu u!Da casa de ma_ drados, confroil�ando ao sul, me· met!os, com terras de João Matias vares frutUeras; _ III _' Que a

I>lção de terceiros; e, ainda, sein ras, b.a�anelras, �o!ls_truiu uma ca... Que,' .há �als' de 20 anos ocupa a deir onde vive com sua famula· dlndo 80 metroll com a estrada da W1lls "vide' croquis junto"; II -

"asse do aludido ·terreno tem sido
\ InterEupção; III - No referfc:lo sa de madeira; /II -= Que, "data referida área e a possue, como sua; III - Q'I:l�, a posse do terreno te� Fazenda; léste medindo 220 me_ A dita pósse tem sido exercida até txerclda até a presente data, man_

terreno o requerente construiu venla'l DEVE a presente ação ser III QUe, na 4rea referida o re_ Sido exercida até a presente data, . com Max de. Tal, digo, ter_ a Ptesent.e data, sell7 In,terrupção ta e pacifl.cainente; _ IV _ Que,
uma casa de material, plant�ií um julgada procedente e provada pa.- querente constru[ü uma casa de sem InterrupçãP, ,mansa e paCifica 11(.mero dois. 17.600 metros nem oP,Psf'Ção de_Jie�celros; III - pretendendo lIgltlmar a posse em

1 di t b I ad I
.

h bit f e sem op I' .d t I d ' f t d No referi o tArren.o' os 'oupllcantesar 00, ,um\, 01' a e, anane ras; ra o ,efeito de ser reconhecldo'o 00 e ra para sua a ação e ez os Çao e erqe ros; IV: - qua rar:)s, con ron an o ao sul �"... leferencla requer a V. Excla, na.

IV - pro\'ará "data venla ... ser a domlnlo do Suplicante sõbre a área plantações de, bananeiras, laran. Que, preténdendo IIgltlmar, a dita medlndc 80 metros, com Max d� fizeram pssjatgeus'i ::plllntaram ár- forma dos arts; 454 a
-

456 do C
/ presente ação procedente e prQvada mencionada, constante do disposto lelras, 'cafeeiros, etc. IV - Ql-!e, pôsse, e domlnlo, requer a V. 'fal; norte, 'medlndo 80 metros vares fru%iférBS :etc.;·. IV r- para

['. C. e seus paragrafas deSlgnaçã';
para efeito de ser reconhecida o no Item "I", cOII\. as ,dimensões e ,a pósse da áre!l em referencia tem Excla" na forma dos arts. 4&4 a com a estrada da Fazenda; léste o efeito �!h {ier,ir.é«?on)lecldo o do_ de dia, hora e local.para a justl
domlnlo do I>upllcante sôbre a, confrontações nela referidas; As_ sido exercida até a presente data, 456 do c.p.C' designação de dia, medindo 220 ,metros com Max' de minio dos -, .suplicantes, sôbre "O

!Icação do alegado, com as teste

área mencionada, constante de:> sim, requer a V. Excla" O. admita sem Intenupção, contestaçãO pelo hora e local para que, com as tes- Tal e ao, oéstê. medindo 220 me�/ Imóvel em.re,!eienc1a e com a área munhas abaixo arroladas "que
I J t di

.

t h b A e, confront""o-es," cons,tantes do cro_'croqu $ un Q, cam as mensôes a justificar em dia e 1:)01'90 desig_ requerente e seus antecessores; V emun as a aixo "que comparece_ troa com ManOel Esteves; Ii -, -". comparecerão independentes de
e confrontações referidas, Assim nados e com a citação do Orgão

- Que, "data venia" deve a pre- rão Independente de IntlmllçãQ Sb Ql1e ," dita posse dos terrenos su_ quis junto,� pr.oyará "data venla"
Intimação" após a quaI deverão

requer a V. Excla., o ad�lta a elo l\1J.n1stérlo'·públlco, e. com as
sente �ão_ ser julgada procedeqte proceda a _justificaçãO, do �lega_' pra referidos tem sido exercida até ser a ação procel:iente,; assim, re_ ser citados os confinantes do Imó

lustlflcar, em dia e �ora designa.- testemunhas abaixo arroiadas (que
e provada para o efeito de ser re- do, após a qua! deve�o ser pes:..- il presente data pelo requerente, quer a V. E . .o ,admita a justificar, vel

-

referido, para que d�ntro d�
'dos e com a intlmaçao d�s· teste_ l com�arecerão independentes de in_ conhecido o dom1nio do requeren_ soalmente (�tados os' confinentes Gem Interrupção -nem oposição de em dia e- horas

.. designados e com
prazo legal apresente� contesta.'

munhas abaixo ar-roladas,' '(que tlmaçãO), II pósse. em referencia, te' 'sôbre a aludld� área, com as e suas' eSpQsas �e casados forem terceiros, III - Qtle, nos l'eferl_ � citação das
....;,c· tes�emunhas que ção, o orgão do ministério Público

coDtparecer'ie Independentes de ln.:. Feita a jtistlflcltÇã'o, ' determina"': confrontaç(;es e dimensões cons., 'bem 'ltQÍn'Q a 011rao dO' M:ln'l�érro ..los terreaol$ o suplicante tem fel- abaixo arrola�s (comparecerão e ainda por edital os Interessados

.tl�a.çãor·e'e�m-'I' 'cItação dõ'llrgão V. EXCIl(.',·ã,cltáÇiíó'�do'i'·conflnan� tah:téllt"'do 1��'1'�' As9lm, re.; públleo... �1í)d_C!lm;'le i-praZ!9' de, to 1l1antações de café, bananelr�s, 1��.Q.l!.wterlte!l.�'�'- �ç__.1:n.t!�a,çiio) e incertos, expedlndo_se afinal o
do mlnlsté_�!O Pú!>"llco, a pósse em tes do Imóvel em questão e de seU:s quer a V. E ".0-' ad-oiita a justificar t\'lnta dias' 'OS' 'Int�esndos.. Incer_ larangelras, etc. e' n.o terreno �i" 'coin a citação-do orgão 'd('-�nJs= ma�dado de sentença para a trana
referencia; rel�a a justificaçãO, de.. conjuges, se casado� forem, para

em dia e hora designados e com a tos, por �dltál (uma vez no diário crltQ sob n. 1. o supllcant� .',c9�_ térlo Público, 'a pósse aludláa:', 'erlção no registro de Imóveis. 1'1'0-

t�mlnará V. Excla., a citação dos na forma do alegado no art. -455 citação 'do Orgã9 do Ministério oficial da, Estapo, � por três vezes �rulu Uma casa onde ,�sid� com Feita a justlflcaç�o, determlJ:!.ará' ·te�ta por todos os melas de provas,
confiantes e de suas mulheres Sl contêstarem o presente pedido, 'sé� Público, após e em referenclª,- num dos jornais da 'Capital) para, sua familla; lV - .Q'ire, pl'ov ....

,

V. Excla., a citação dos conflnan_
Inclusive o depoimento pessóal dos

casados fo�em. para no prazo' gUldos os demais 'trãmltes legais, Feita a !ustlflcação, determinará que, dentro �o prazo leglj.! 11,;,•.) "data Venla" ser a presente açãb tlS do Imóvel referido e de suas
Inter:ssapos, dando a causa o V\\_

gal apresentarem contestação, se_ sendo afinal reconhecl.dos '90 pósse V. ;E. a citação dos confinantes sentem contestaçã'O e�pedlndo-se proced�nte p provada para efeito esposas se casados forem, para no
lar de Cr$ 2.100,00, os termos em

guldos os demais trl!-mltes' legais e o dominlo do suplicante sôbre a
de seus conjuges se casados fo_ a.flnal t'" sentença para a transcrl_ de ser reconhilcldo o domlnlo do prazo legal contestarem o presente

que E; Deferimento. São José, 23
sendo afinal reconhecidos a pósse área aludida. protesta por- todos rem, para que, na forma do alega- 9ão no r�glstro ·ué-Imóvels. V � requerente sô'bre as áreas acima 'pedldo seguidos às demais trâml- de feve/e�ro de 1.959. (Ass.)
e o domínio dQ suplicante sôbre a os generos de provas adm'�-Ivels do no Art. 455, constatarem o, pre- Que, protesta por todos os. genel'OS mencionad'ls ·eonstantes dos ero-

tes legais senda afinal reconhecl-
A' 1 1'-Dl> d
�waro M'I e ne, digo (Ass.) Alvaro

área aludida protesta por provas em direito, e danelo a presente ci' ente pedido, seguldos· os demais de provar admissíveis em direito" quis' Juntos; com as dimensões e
os � Pósse. � o dominlo do sUPllr Mlllen d3.·�llvelra _ AdvogadO.

pericial, t.e,;temunhal, documental valor de C'r$ 2.100,00. Nos Têr- t"âmltes legais, sendo afinal. reco_ exclusive o depoimento Pessoal dÇls, confrontaç"ics nela referidas; As_ can.te sôbre a ,área em refer,encla.
TESTEMUNHAS: Antonio Fran

depoimentos pessoais dos conti_ mos em que, I. e E. Defllrimento nhecldos a pósse, e domlnlo do su_ Interessaqos.. Dá_se a Cltusa o vá-· sim requer a V. Excla., o admita protesta pãi'. 'provas perlclai, ,te�
'clsco Ma�hádo, casado, Funcloná-

./
nantes mencionados no '''I'', e dan Em tempo; as,'l;Dedldas São N.ort� pllcante sõbl'e' a área, aludida. lar ae Cr$ 2.100,00. Nos têrmos a justlflcllir'em dia e hora deSlg� temunhal,. doc,un;Jental. e depoI: rio pÚ'blic9, e Manoel Fernandes
do a presente o valor de Cr$ .... e Sul, 1.320 metros e le'ste e o'e:ste 'protesta por provas, pericial, tes_ R,A. esta _m .. dI;,-áaelimentos In_ nados coin as testemunlias .abaixo méntos peªSO!ll!! 119s contÍnantes, T ou I S· b I h

100 O N 1..
,..

! �:,,' '" '-[t' ih' "iiI"" .... re rq ,o r n OI' casado, brasl_
2, ,O. os ·têrm08 e!D que E. 18,70·metros II não como consta ·temunhal, documental e depol_ c usos. Nos têrlfto� em que A. e E. arroladas (que co�pal:eçe-rão In_ mencq os .,0 e' ,e, vln-

lel�o, lavl'ador, residentes e doml_
Deferimento. São Jasé 29 de D'o- no Item l. TESTEMUNHAS: O ta ..

' mentos pessoais .dos. ,confinantes deferimento .. :::üo José, 27 de ja_ dependentes.:ile In!lmaç�o) e com
do·a );!l:eSEmte, o--vailor; djl Cr$ ..•. 111 d t

vembro de 1,958. (Áss.) Alvaro via L It mencionados no Item "I" -e dando nelro de 1 959 (ass) AI Mil It d
- 2.100,OOr· 'Nas, têrq1os. .em; que A.

c a ps nes e .município, DESPA_

MIll d SIl 1-'"
. e e santiago,. braSileiro, ca_ '1 d S·

..

,
.. varC) .- II C ação o Orgão do j\Hnlstério

e E. dei:el'.bn�,';.o .. S·a-.o, Tos'e',29 ....e
CHO:-- A. Deslgne-se'dia e 'hora

- en ave'·... TESTEMU_ !lado, lavrador, residente em For-
fi causa o valor de Cr$ 2.100,00. en a Ilvelra. TESTEMUNHAS:. Público, a posse', 'em rele!·ell�,., ........" paia a justificação previa ,dá,pos_

NHAS:, Oscar Teodoro da Silva, quilhas; Dlmas Teodo Sobrinho Nos têrmos em que E. a·E. defe- Lucia João .Coelho, solteiro, malar· Feita a justificação, determinará a
novembro de 1. 959. (Ass.) Alvaro

se, cientes as partes. São ,iJosé
brasllelro, casado, 'operaria, resl- brasUelro, solteiro, lavrad�r, resl� rlmento. São José, 20 de Janeiro lavrador residente em Forquilhas; V. Excia., a. a 6ftação dos confl_ Mlllen da Silveira - Advogado. 26-2'-59., (asS) Eduardo .Pedro
dente II domlclllado em praia den�e em Forquilhas e Mllno�. de 1.959. (ass.) AlvarQ M1llen da

I
Domingos Crlsplm, "c,aSado, lavra.. nantes dos imóveis .e de seus con.

TESTEMUNHAS: Osôrlo Fran_ 'Carnelro da Lu� Juiz de Direito
Comprida; Manoel Hel�odo de M.a- Joaquim de Souz�, casado� lavra_ Sllve�a. Advogado - TESTEi_ do�', resldell;;e em Forllullhas. DES� juges se casados forem, para no

cisco de Souza, brasileiro, casado, proferida a Justificação f�1 a se�
tos, brasileiro, casado, cómerclan_ dor, ,residente em ForquilhBlj. São MU.r:rHAS que, comparecerão inde_1 PACHO: A. designe;-se dia e hora prazo. legal, contestar�m � presen_ _9omerclante, e, João Matias. Wllls; �ulr julgada por sentença dO teO!"
.te residente p do�lcll1e.do em praia JOSé, 7 ae janeiro de- l. 959. (ass) pendentes de...Jiltlmação: a) João para

_

a justificaçãO previa, c1en�es te pedido, seguindo-se os demais brasileiro, casado, lavrador, resl-

Comprida. DESPACHO: A. De- ,Alvaro Mlllen da Silveira _ Adv'; Candldo da Silva, tambem conhe. as partes. São José, 2_2-59. (ass.). tramites legais, sendo afinal rec�'· dsee-nrtt:.os .d'!O IdmomarluCjl,lIandeOsSte dnlostrllUtogaer :�:�I:::.: JUl:!�!�NÇ:e�tenç�IS;
. "Blgne_se o Sr. Escrivão dia e hora; gado. DESPACHO: _ Ao DeSlg-_- cldo por João Machado, brasllel.ro, jj;duardo pE'dro,Carnelro da C�a. nhecldos a posse e o 'domlnlo

_

""

Para a A·udl' I d j tltl -' L J I d munlclplo. p'.'"S'PACHO _ A.
�ustlflcação de fls. para que pro_

,
� .enc a e US Cl>o9aO, ne-se dia e hora para à iUstlflca_ casado, residente em praia Com_ uz, U z e Dlrélto. SENTENÇ,A:. bre as á�eas em �eferencla. pro

"'" ---

Em i2-12.58. (Ass.) Nauro LUiz ção previa, cientes as part.es. 8a-o prlda; b) Manoel J�aqulm Amo_ Vistos, etc. Julgo .por Senten_ testa por provas pericial test�mu: Deslgnlj-se o Sr. Eserlvão' dta, e
d�za .seus juridlcos.e legais Ilfel-

GUlmar- es Collaço Jul de DI I J j tUI hora para a' audiência -de justltl .t�s. Expeçai-se I' m�ndado de cita.-
.

a ,z re - oSé, �6 de janeiro de 1.959. rllll, brasileiro, casado, lavrador, ca a us cação de fls. para que, nhal, documentos e depolmént�s'
ca"a-o. Em 12_12.58'.· fA

.•

),
4aO para c ene a ..o Dr. promotorto Substituto em exercício. SEN- (a�.) Eduardo Pe!!ro CarneIro da

residente em Forquilhas, DES- produza seus jurll1lcos e lIigais pessoais dos confinantes mencio -".

G
' sS'. -

Público e dos' confrontantes do
TENÇA: Vistos, etc. Julgo por Cunha' Luz, ,fulz de Direito. 1'ro_ PACHO: - A. Designe-se dia e ,efe�tos, Expeça_se mandado d� cl_. nados no Item r. e dando apre: Nauro Luiz ulmarães Collaço, J ' 1 I
Sentença II JustificaçãO de fls. pa_- terld�, a justlflc�ÇãO foi a seguir

hora para II justificação previa' da taçao para ciência ao Dr. pro_. sente o valor ,de Cr$ 2.100,00'. Julz--Subst. em exercício profe_ move;_ ·expeça.-se a nda-, editais
ra I'lue produza seus' jUrldlcos e 1 1 d

.

'I t t J motor P 'bll d rida a 'justiflca"a-o foi'a se-gu'lr' c�m. o prazo, de trinta dias que se.
I ga a por sentença do teôr se_

posse, c en es as par es. São oSé,
,

u co e os confrontantes. Nos têrmos em que A. ,e E. Dete_
". . bllcad

lega�!I efeitos. Expeça.se mandado gulnt,e: _ Vistos, e&c. JUlgo por
22_1-1959. (.Ass.) Eduardo pedro do Imovel; expeça_se ainda editais. rtmento. São Jose' 5 de dezembro

ju!'gada 'PÓ'" '�entença dó teõr se_ rda PjU'tl "

o ' uma vez no diário

de citação para clencla do Dr. pro_' t C I d coin a d 'I t. \TI' t.. e us ça e por três vezes num

,.L
sen ença a justlflcaçâo de fls. para

arne ro a Cunha Luz, Juiz de
r'

o pr zo e trinta dias que se_ de 1959, (AssI.) Alvaro. Mlllen da
gu n �', - s os, etc., digo - Se- dos 'jo;nals da Capital. _ P.R.I.Ulotor Público e dos confront'an_

I
DI It

.

bll d I t SENTENÇ
,

que produza. seus jurldlcos e legais
re o, proterlda a justlflcaçãe a pu ca o uma vez no dIário Silveira. Advogado. TESTEMU-

gu n e. A - Vistos, etc.
São José, 4 de abril detes do l:1lóvel; expeça.-se �nda efeitos. Expeça_se Illandado de cl-

foi a segUir julgada por sentença de Justiça e por três vezes num NH;AS: Domingos Merlze, brasl.
Julgo por Sentença a justificação (Ass.) Edúardo pedro'Carne1Ir'095d�a'editais com o prazo de trinta dias t • d t _ I t

' dos j ai d C·
.

d fi od· jaÇao pa·ra clencla do Dr. promo- ,o eor segu n e:' - Vistos, etc. orn s a aplt� P·.R.I São 1elro, casade,... operário, residente
e s

..
pl1:ra que pr uza seus u-

Lúz, Juiz de Direito E ara ue
que será publicado uma vez nó to P "J"l

t j "" JOB' 12d' Idl 1 I f It E
p q

.1' úbllco e dos confrontante.. .. go por s�n ença a ,11stlflcB\-'ii0 e, e março de 1. 959. :neste município', Manoel J'ose' de
r cos e ega s e e os xpeça...se' h

-

h I
•

diário de Justiça e ppr três vezes I .

1
.

d fi d j I (Ass) Ed d P ma�dadO de 'clta"a-o p'ara clencla
c egue ao con ec menta de todos'

�ove; expeça.se ainda' editais
e s. para que pro uza seus url_ . uar o edro Carneiro \da Souza, tamb,em co.nhecldo· por M'a.- Y I t d

num dos jorn,als da Oapltal. p; R.L di 1 I f It E Luz J) d DI do Dr. Pro�tor Público � dos
os n ere�sa os e nlnguem possa

(ASS ..' E�uàrdo pedro carnelr6 'da
com o prazo de trlnta"'dias que

cos e ega s e e_os, xpeça-se

I
,u z e relto, E para que noel, Esteves, brasileiro, casado, Ignorar mando expedir o presente

, sll,r_á' pub!l�do 'uma VAZ·.n:�'. dia'rio
mandado de cltaçao �ara ciência. che,gue !la conheclmen.to de todoe 1av.:rador residente neste, munlcl .

confrontantes do Imóvel; expeça_ d
Luz, Juiz de Í)lrelto E para que . ,. �

d IÍ: pt· I t
,_ I d dlt I

e Ital, que será afixado -no lugar

'chegue ao conbeclménto de t�dos
de Justiça e por: tr-ê,B vê';'s num .

o r. ramo ar Publico e dos

I'
os n eressados e nlnguem possa pio.' DESPACHO: A. Deslgne_se

se a n a e a; s com ,o prazo de de costume, e, por cópia publlca_

oI! Interessl\doS e .nlngueul" t;�ssa
co ,. jornais, da Cap�tal. p. R. I

confrontantes do. Imóvel� expeça.- I�norar mando eJ(pedir o presente o Sr. oEscrlVíio d111t e hora para a
trinta dias que, sera .publicado da pela imprenSa. Dado e passado

:_,' Ignorar mando expedir o prese:Dte Sí\:.? JOSé, 27 Ue tverelro de 1959' :el ainda editaIs com o prazo de" :dltal, que será afixado no lugar a,ud)enc:la <le j-u,stificação .prevla'luma v_ez no Dlarlo de Justiça e
nesta cidade' de São José, aos

edital, qu'e será afixado no l;gar (Ass.) Eduardo Pedro Carneiro d� r nta ':lIas, que� será publicado I
e qostume, e, por cópia publlca_ Em 12�12.58. Áss:) Nauro Luiz

por tres vezes num dos jornais da
nove dias do mês de abril de mil

.. Luz, JU1.� de Direito. E p-are. 'que
uma �ez no diário d� justl!la e. da

.•

pela Imprensa. Dado e passado Gulma'�'es Colla"o. JUiz, em e.er_
• Capital. P. R.I. São José, 4 de -

.

de costume, e, por côPla publi'ca";' t -
.

.... Y •

b 11 d i
novecen.tos e .cll1..coenta II nove.

� chegue ao conhecimento de todos
por res vezes num dos jornais

dai
ne� ,a CI4a,Pe de São _José, IIOS c:íclo. SENTENÇA: Vistos etc.

a r e·. 959.
Eu, Al'nA·ldo "�uza, Escrlva-o a' fiz-o

_ da pela Imprensa. Dado e passado C It 1 P R I S' di' (A ) Ed d P d
K """

-'

nesta cidade de São José,
r
aos

os' Interessacl.os e ninguém possa
ap a.

'.' ao José, 1'. de o s dias do mês de abrI! d�, mI! Julgo por Sentença a jUstificaçãO SS. uar o e ro Carneiro da datllografar e subscrevo. ConferI!
Ignorar mando ex,pedlr o 'presente abril de 1.959. novecentos e clncoenta e nove. Eu, de fls. para que nroduza seus 'J'u- Luz, Juiz de Direito. E para que com o original afixado no lugar' dois dias do mês de abril de "0011 (A s) Ed d P dr A ld ,,... h h 1medital, que será afixado no lugar

5 • uar o e o Carneiro da rna o Souza, Escrivão a 'fIz da... rldlcos ti -legais 'efeltos, Expe"a_se
c egue ao 'Con ec ento de todos de costume. I

nov;ecentos e clncoenta e nove. Eu, Luz Juiz d DI It E til f
".

os inte e s d I
Arnaldo Souza, Escr1vão a :tlz da:..

de costume, e, por cópia publlca_ h'
e

nh

re o, para que ogra ar e subscrevo. Confere mandado de citação para clencla
I

'

r s ados e n nguem possa Edua�do pedro Carneiro. da
.

-
.. da pela. Imprensa••.Dadoe passa.o

c egue ao co eclmento de todos com o original. do Dr.' promotor Pu'bllco e ·dos gnorar man o expedir o presente Cttlogrl\,far e subscrevo. Confere' U
I t d dlt 1

un�a Luz _ Juiz de Direito

cOin o originaI. :'" ,es�a cidade, de, .. SãP. JOsé, aos
os n eressa os e nlnguem possa Eduardo P�dro Carneiro da \cÓnfl1ontantes do Imóvel; expeça_

e a, que será afixado nQ_ lugar .. _

Eduar40 pedro Carnlliro � .da elols dla� do mils ,de ábtll-.de mli. Ignorar mando expedir o presente Cunha Luz, -Juiz de Direito se ainda editais com o prazo de
de costume, e, por cópia pubUca_

.
.

�YEN'DE--SE/"
,. 1> n.áNeC.entoli e c,til.Il.Q.en,t.a, ,e,'p.'o·v'e. Eu, edital, que será aflx�do no lugar trinta dias que sera' pUblicado Ullla

da pela .imprensa. Dado·e passado
.

Cullha Luz, Juiz de' Dlr,lto d' .

ALUGA SArnaldo Souza, Escrivão' !1z da.-
e costume, e, por copia publlca_,

_ E '

VQZ Jl,P dlár,o .de Justiça e por três
nesta cidade de São José, aos

V E N D E _. S-·E
tllografar ti subscrevo. Confere

da pela Imprensa. Dado e passado vezes num dos jornais da Capital.
dezesséte ctias do mês de ábrll de

com o original. nesta clclade de São José, aos P.R.I. São José, 19 de março de
mil novecentos e clncoenta e nove.

dezesseis dias do mês de abril de Casa recém constl'uida, 3
1.n5". Eu, Arnaldo Souza, Escrlva-o a' fizEduardo pedro Carneiro da t I 1'" "

.

, mil novecentos e �'ncoenh e nove. quar OS amp OS, espaçoso 1_ datilografar e subscreV'o. Conf�reCunhíl, Luz, Juiz de Direito ving,,-sala de J'antar, escrl'tó- (Ass.) Eduardo Pedro Carneiro da
Eu, Sueli D<:m1ngues, pelo Escrivão L Juiz

' com o orlgln!l-l afixado no lugar de
a fiz datilografar e subscrevo. Cou- rio, c�pa, cozinha, banheiro uz, de Direito, E para que éóstllme.
fere com o original aflxad completo em eôres, aloja- allilgUll.ao conhecim!lnto de todos

EdUll do P d C i
.
o no

mento indenAndente para
v os _Inter.e.ssad.os e., nlnguem possa

r e ro arne ro da

lugar de costume.
d

Y-
I. I) l1i:fu Cunha Luz _ Juiz de Dlr.elto

Eduardo pedro '€arnelro da �mprega a, aqqecedor parll;-. gn r!l-t.�ma ., expedir o presente

Cu.nba Luz, Juiz de Direito agua, exaustor, abrigo-rar,,- edital, que será átlxado no lugar

gem. etc, Ponto central, de costume; e, por cópia PJlbllca_

próximo ao Super 'Mereado, da pela Imprensa. Dado e passado

Aluguel: Cr$ 10,000,00, _ nesta.oidade- ��. São José, aos

Rua Desembarga.dot l,frbaná dois. fias. do; 'U!ês:, dç abril de m1�
SaIles, 3f>' ,ROV�toS ,e dncoenta e l,love.

, Eu, Arnaldo 'Souza,. EscfÍvão a fIz

( H A Y· f t datilografar e subscrevo. Confet!é
. ,',. .'. '� 'com-õ orlglillll

. i , Eduard�' pedro -

,Carn!!lr9 da

CUnhll. Luz
JUIZ DE DIREITO

Por motivo de 'viagem
vende-se um quarto de ca-;
.sal, s;:tla de jantar e grupo
-estofado. Vêr e tratar' na
Av. Mauro Ramos 249.

Perdeu-se uma carteir,[i,
séxta-feira, entre' o� Plaza e

a rua Jerônimo Ceêlh,o'; A
Procura-se competente, pessôa q� de 1 d '_
PaJa-se até Cr$

2.'OOO.OO�··
voo ver pe e

�de, acõrdo com a capacidade.
se .que �e comunIque com ,a

,'T_J;'atar a-rua Emir Bosa; 127 Lo� Cimo, fOlle 3478, 'que
(antJg� Saldanha. !4al'inho). ser,á bem _gratificada.

COSINHEIRA �.

PERDEU-SE

Uma estola de pele, nova,
por preço de oportlmldàde,
Tratar na rua Padre Roma,
'31, no horário das 13 às 19

poras, ou à noite, até às 21
horas,'

'"'-
'_---

ALUGA-SE -'i ,Por preço de ocasião, um
apartamento no anda�tér
.reó� fued4ndo 6,5 m de: f,ren
,te, ,P'Ql;\:�4 m, qe."._fundos. e

mai�v,.;;m, com r�ncho de
alvenari8.', sito a Avenida
HercHio Luz, 155 Á,
Tratar Com 'o senhor ita

mar Fortkamp, ou pelo te-
lefone 3354.

'

....
"

"tELHAS. ,niOlOS :;;'�

CAL E AREIA
I'RMÃOS BITENCOURT,
{AIS 'ÂOA� , fONf UÕ'
ANllGO QEP6�iTO OAMIANI

Em quarto amplo e mobI�
liado, na praça quinze, p-ara
duas pessoas, parcialcente
ocupado,-bá um ,lugar pata·
Sr, de .responsabildade,.Tr�
tar pelo telefone .8236.. d'as
9,30 às 11 horas, com

"

. PEDRa,:�
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



;.

-,.,

,REFRIGEql,DOR
«( o H SUL»

elétrico e s Querosene.
. VENDAS EM -SUAVES. PRESTAÇÕES
Com. eInd, GERMANO STEIN S. A;

Rua Conselheiro Mafra, 47
-��,.��-�.��,�,.��.,���������.�����

AÇOES CONTRA. A· FAZENDA POBlICA
üederecêes de Jmpôsto de Renda

Adminislracão-/ de Prédios
,

ESCRITóRIO DE ADVOCACIA E PROCURADORIA
Rua Trajano. 29 - 2.° andar - sala 1

Telefone: '3658

SERVI.ÇO MILITAR
ATENçAO' CANDIDATOS A ESCOLA D»: .S.ARG_EN-TOS 1DAS Aru.(As'!!

»:
"

. PROGRAMA PARA Ç> EXAME DE SELEÇAO A ESA:

\ENDE-8E uma bôa casa recém-construída," com,
15�m� na rua Almirante Carneir'õ n. 8 _: Agronômica
ao ',ado .:da Vila- -(.Íos Oficiais d.,o-50 Pistrito Naval. Preço
(:1'$ 1.200.000;Q0 - ,sendo Cr$ 500.00Q,00 _

.

finánciados.
Tratar no loca!; com o sr. Lãzaro Bar-tàlomeu, ou no

50 Distxito Naval. \

Conselho Regional de Me.d.icina do
.

Estado de Santa Catarina'·
·E. D J T A L

COS E ARTISTAS CINEMATO_De ordefn do Sr: Presidente 'do Conselho' Regiono.1 GRÁFICOS DO ESTADO DE S:ÁOprovisório de Medicina de Sta. Catarina convoco os mé-
PAULO: - Rua Xavier. de Toledodicos inscritos no referido Conselho para a sessão de pos-

- n. 70 - 3.° andl!r Sala 312 -

se dos membros eleitos para o Conselho definitivo a ser
Fone: 34-6061 São paUlo _ Capitalreali:z:ada no próximo dia 24 as 20 horas na Rua João

Pinto nO 18.

�_.���������������������_F_LO_R_I_A_N_Ó_P_O_L_I_S.��_X_TA�R� U DE A�Ra DE U�

Dr. WALMOR ZOMÉR GARCIA
20 Secretãrio

,

A -V I S' O
DR. M. S. CAVALCANTI ausente em v1age� de
estudo, lla Europa,' até. o mês.de Julho.

-

- ,'''' .,..

[;:::1'=,=====-=.===============:11'i, -6' CLD9E8E RECREATIVO.

J t\�N E I R,OI .

t E·S T R.E I TO,

:.:

! PROGRAMA DE ABRIL

1 !
I IHA 26 - 'Sábado - Grandioso Binlr"
i Dançante com inicio às 2'0

hora!!, organizado pejo De:
partam�nto Feminino do
CI_!!be 6 de Janeiro - 10 va

liosos prêmios.
Os cartões ac,ham-ge a ven

-Ida na Secretaria dó ClulJe e
.

-. com Os Srs. Di,retbres�

NOTA: E' indispensável. a apresen
tação 'da, carteira i:!ócÍaI e dó
talão do' mês. de abril na;3

festas do clube.
-

" I
I

IRAr· PASSEAR
WASHINGT.ON, 2-2 (U. :PJ

- . Encora!�dos pelo sl1cessô·
do "Dísccverer II", os cie�:,
tístas ameaíeanos pensam em
confiar ao "Dfscoverer. III'!;
de:Àjr,o de. um mês,' a' sartti
de:um "vla-j'aÍ'l:te"espaelal" b�t).,..
médíeo", na caso, um. ca1
mondongo. '"

�Este ocuparã câmara espe1
cíal no intEWior

'

da cápsulá
ejectável e, espera-se recu
perâ-ío, A cápsula do "Dis
coverer II" foi ejeçtada, mas
parece que não possa ser re
cupei'ada.

R,ÁDIO. , GUARUJÁ

do:.
'

Justi�a
NA SESSÃO ;IJA PRIMEIRA CÃ- RAM JULGADOS OS SEGUIN__

'

tlça.;'
por seu promotor..Relator o

I
absolvições pela prática de lesõ

MARA CIviL'. REALIZADA NO TES FEITOS: ',,1 sr.· Iles.. HERCILIO MEm'EI- graves a Waldem1ro Ananlas e

D'I'A .

6' DE-'ABR'IL DO' CORREN . RO' IS decidindo a Câmara por lesões de natureza leve em Ped
.

1 � ,

-

• 1) - Recurse criminal n.o 15.798. .
_ ,

.

TE. "'OR "M JU�GADOS OS SE.
'

,

conrormídade de votas. e· oonscan , Ananlas e em Cirilo do r�aciS!' n. da comarca de Xanxerê. em 'que ' .
r

GUINTES FEITOS: é recorrente ;, dr. ,Juiz de Direito
te o parecer da 1.a SU'b,.-procúra_ I'ara que a nevo seja submett

1) - Apelação civil n.o 4.4'57. e .recorrldo AVllllno Florln. Rela- dorla Geral�do Estádõ. ,dar pro-

'da comarca de Lajes. em que . é vlmento ao recurso lnterp_flSto pe., lega�.s; e negar provimento ao I
tor o sr. des, FERREIRA BAS- "

,. ,I "

lo Prometo'1- Público, a. OlP' de anu., tel\poatà .. por aquele, réu da pa.
TO,S. de.::1t1lndo a Câmara; unaní , '

lar o julgãmento a que foi 9 réu' d'a decísão em que foi condenaa.memente. conhecer do recurso e. 'de .

submetido' na parte referente às Custas na forma da lei.,aCôl'do com o parecer do Dr. 1.0

":':_

apelante salvador, pucgl e apelado

A:hyr Waltrlck de- Córdova. Rel�
tor o sr. Des. IVO .GUILHON. de-

1."

--------��----�------�----�----=-��:=��---

«�IOIIE t MUIIUS lU MUNBn�
Nl R1BIU �U1RUJl

votaçãocldlndo a Câmara. por Sub. procurador Geral, SU�!tltu;_
tiJJ provê-lo a rim; de pronunciar.
como pronunciam, o réu como In_

curso no art, 121. do Código penal.
Custas a final.

COSINHEIRA

unânime. conhecer do recurso e

DE FLORIANO"POLIS" dar_lhe provlment�, para . julgàr

,.

'. 1mprocedente a açao. Custas pelo

!l.o 19.

TRATAR A '-RUA TIRADEN-

olva de Consumo dos FerrOViários 5) - Apelação Crlmlnál n, 9.0915.
da E.F.D.T.C. e agravada a Fazen,. da comarca de São Bento do Sul.

CR$ 'tOO. 000,00
da do Estado. -Relator o sr, Des. _em que são apele.ntes.e apelados

f-rente para a praia, toda de IVO. G.UILHON. decidindo a Câ , Antônio do Prado Lima e a Jus
material, 3 quartos. 1. saía.. mara, ungnímements não co:nhecer

d�7i����h�'�P��d!��:iS;ag���, do �recurso

VO,luntáfl0
por íntem..

"SS,SSSSSSSSS,-SiiiSSSS"SSSSSSSSSSSiSSSiS.SSSSSSSS'SSSSSSSS'.'SS'.S"I''Júndos, 'em terreno de·10x32. pestlvo e .connecer do recurso ex�
.----------------:------------_..;........---....,,""'.,' ·Tratar à RU'a Conselheí- o�nc10. 'par'a negar provímento,

1'0 Mafl·!!., 1:4. 'Custas nO:forma da lei.
-_ .r.:

ALI! !J�t��,,: L:'�, �.=: :: :,'1::::::.;
"

, Br' _. i-- O?'
-

:�II' '.em -que é'";pelante o Dr. Juiz 'deTO SUPERIOR D_O PRÉDIO.
Direito da l.a "vará e apelados As"'_SITO À RUA ,FELIPE SCHMIDT.
troglldO Alves' e sim. Relator o

Sr. Dei. ARNO HOESCHL. decl:

C-'..n',·ID·_e' re,·o e" 'nu-eA n·c·- ,-as'J'ES; n.O 12 _ 1.0 ANDAR OU
d!ndo a Câmara .. preliminarmente.

PELOS TÉLEFONES 324ft'e 3248.
converter o Julgamento em diligên-
cia. a !Im de que na Comarca de--------'--------------

NOVO ENDERECO
•

DA ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNI.

VENDE-SE
Uma resldencla CO!ll porão ab!

tável toda pintada 11 óleo. na

Travessa da rua General Nestor

apelado.

. 2) - Agravo n.o 2.599. da co. 2) - Recurso. criminal n.o 5.801 •

. marca de Tubarão. em que é agra- da comarca de ItaJal. em que é
vante o Dr. Juiz. de Direito .

e
recorrepte Vlce�t.e Avelino e re

,

agravado Jair Faraco. Relator o corrido O-O!. Juiz de Direito. Re-

l,Sr. Des. ALVES PEDRO'SA. de- lator o Sr. Des. HERCILIO ME

[�Idlndo a. Câmara.. por.�nanimlda: :qEJROS. decidindo, a Câ�ara.
).de de votos. conhecer do recurso. unânlmemente. negar provimento

ré'dar.lhe prot';tmento. p!'rll ,julgar

I
ao recurso, Custas a final.

',Improcedénte a reclamação. Custas
'

;ua forma da lei. 3) - Recurso criminal n.O 5.795.
, '. . � I da comarca de Joaçaba. em que é'

3) _: Agravo de petlçãQ n.o ·282, rec�rrente a Justiça, 'por seu, pro_
da comarca de Jolnv1lle. em que

cos e Ela vida comum cl
cidaEles, são transmitidas
das as- sextas-feiras da
.20,05 às 20,30 RS. \ Ama

por exemplo êste progra�
falarã Ela cidade de Salv
dor, com musícas r,elacloua.·
das a Baia, depois eontJnua
'rã a ratá..

,

Portanto está. de parabena
o Diretor Artístico da Radio
Guarujª, como também
seu produtor pela feliz idéi
.de levar ao ar um programa
de reà'l aproveitamento. .

Procura-se j!ompetente;
Paga-se a�é Cr$ 2.000,.

de acôrdo com a capacidade.
Tratar a rua Emir Rosa, 127
(antiga Saldanha Marinho).

é agravante Cla. Boa: Vista !te Se-
motor e recorrido Marcollno For

tuna, Relator o Sr. Des. BÉLISA'.
RIO COSTA. decidindo a Câmara.19uros e agravado Zlegfrled Zllos-

VENDE-SE
C ON·FECION.A .. SE

QUALQUER TIPO DE

C H A �V f S
Por motivo de.viagem

vende-se um quarto de ca

sal, sala de jantar ,e grupo
estofado. Vêr e tratar lJa RUA FRANCISCO TOLENTINO
Av. Mauro Ramos 249. N.O 20

.' ,.;.

origem. seja cumprida a exigência
da _procuradoria Geral do Estado.
Custas a final. ·Tem para pronta' �ntreg�,i

6) Apelação cível n.o 4.452.
da comarca de F�orlanópolls. em

que é apelante Alberto Nlenkotter
e apeladO André Maykot. Relator
o Sr.' Des .. ARNO. HOESCHL. de
cldlnd6 a éãmà.!:a. unânlmemente.
conhecer do. rEiêúrso e negar_lhe

,� ...
'

.
."

provimento. p_ar� <:)on!lrmar a sen_

tenç_a apelada. Custas pelo ape
lante.

APARELHOS DE AR CONDICIONADO.
/

BALA!'JÇAS "FILIZOLA".'

CiRCULADORES .DE AR.
\ -

,

CORREIAS E PNEUS "DUNLOP".

I.'asso. n.O 7 (ex _ Campo! No- -'.

IVOS). Vêr e. tratar na mesma. ou NA SESSÃO DA CÂMARA CRI
com João Nunes na portaria do MINAL. R1l:ALIZADA NO DIA 17.
IPÃSE .fac1l1ta um pouco do p� DE ABRIL DO CORRENTE. FO
gamento.

MÓVEIS E ESQUADRIAS

relh�da' com boas 'mãq-uinás,'
no. cen�ro .d,a �c�.dadej' cQ.nl

.

gal�es par� depósito e óti:
,# ',.., ->. '

mo predio �e residencia grau'
de área vaga e 'entrada livre

por duas ruas.

Tratar com o Sr. Henrique,
à Rua Lauro Muller, 2�5 -
ItâJai, ou em Florianópolis à

Praça 15 de Novembro, 27 -
�.o andar - tOl!e 3642, com O

COMUNICA(ÂO
O Prefeito Municipais de·

Floi'ianópolis.. comunica ao'

pÚb!ico que, ª' pattil' de 2.a
feira, dia 27' 40 corrente, es
tarã em pleno funcionamep
to o. novo MatadouI:o Muni
cipal, situado em Gapoeirali.

. Florianópolis, . '2:t de abtll
de 1959.
DIB CHEREM.- Prefeito

Municipal

.CANETAS COMPACTOR

EXTINTORES D� INCENDIO.

�lOS PARA ELETRICIDADE.

FOGOES . ECONOMICOS "WALLlG".

'

..

FILMES RAIO X "DBPONT".

GELADEIRAS,

MAQUiNAS SOMADORAS "BURROUGHS"
i

}'lAQUlNAS REGISTRADORAS ''BURROUGHS''

MEDIDORES DÉ LUZ D'E fi e 10 AMPERES.

'--Ter.réno
ótimos lotes em Barrei,ros
Bairro Santo Antonio '

V E.N D E - S E

Três_lotes juntos. Tratar

com Eduardo,Santos, na Rua

Visconde de Ouro Preto, 81
- Fone 37-26.

MATERIAIS CIRURGICOS.

MATERIAL PARA DESENHO�HKERN"

MOTORES PARA MAQUINAS DE COSTURA.

MAQUINAS DÉ COSTURA.

MOTORES ELETRicos:'
j

MOTORES MARITIMQS "PENTA"

PERSIANAS "KIRSH"

-

. FORD 1951
"

"'Quatro�portas em ótimo

estadq. .de funcionamento e

conserva·ção. TI1atar co�. o'
sr. Viriato, Telefones 2919
ou 3501.

RADIOS.

VENTiLADORES.
\:

.. _. •·· ..
'1 .. •

,
;_

Rua João Plnto; esquina Saldanha Marinbp

VENDE;SE um
..
terreno com 15,50 de 'frente por 13,00

� .

fundos, todo murado, ria Rua Itaja! (Rua-centra.ii.I�e;..c.,_f'J_.,"""'_.......
_�c''',,',,-l

..·Tratar â .!iua 130caiuva 197. .'-
.� psI,:tr��njSSSSSSS'q&ns'%1'n:17ff���Z;\!,:�7;T::Z��"1�1:r::��r�1r;'fi�:

Poa.. 1171'-- .84.
'

,
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pel'a liderança do Campe'onato
,..-•."...._?w.ft........·.·�·.__-.-,.-_-_..-........I4* ........-..-� ....�.._w.·."..,.-.,.��.....-...·...·.....,.. �..-........_....- .........'�........,.."..��""_'...........-,_..�... ......,......,. ...""�_�...............

" ,,-

Clube EspQrtivo
Àecebemos e agradece- KUl't- Schlosser (reeleito)

"mos, o seguinte ofício do .: Sécretfu.io Geral - Wal
Clube Esportivo PaYsandú: ter J. Borba
Brusque, março de 1959 lO '-,('C;-1 àtár:� - Ivocíllo
Ilmo. Sr, Redator do Jor- Oliveira

nal "O ESTADO" - Plo- 2D Secretário - Vic40r
,.jgnópolis. H. P. Loureiro
Prezado, Senhor. - Tesoureiro Geral - Éri-
Cumpre-me a �rata satll! :ç_o Hoffmann

fação de comunicar a V(v) 10 Tesoureiro =

,
José

Ses), que em data de 25 do Nílton SC}lOening
corrente mês, em ,req_nião 20 Tesoureiro ...;,..,

' Miguel'
dó conselho Deliberativo foi 'Moacir Machado

_

,

eleita-e empossada a nova Orador - Wilson Santos
Diretoria que regerá OS des
tinos dêste clube, no exer

cício dê 1959, ficando assim
constltuida :

'

Presidente ,;_ Arthur Ap
pel (reeleito)
Vice Presidente - Oscar

Maluche (reeleito)
20 Vice Presidente

Wilhnar Rístow
a'o Vice Presidente

PAYSANDO

Situada onde Europa, África e Ásia se' enéontram,
a Síria tem -sido, através dos sécülos, um -permanenté

"
campo de batalha. A sua história está contada em AL- COMISSÃO DE FINANÇAS
TEROSA desta quinzena, em uma grande reportagemobedecendo_se IIs partidas, ames- •

d
.-

• que é apenas uma das atrações da -nova edIção a revls�Em' of'clo que t��ou o nu'mero mo crlte'rlo de contagem de poniios1 �

ta' da família brasileira. Entre as outras' reportagens de
se então para o remador, dizendo: 27 de 5 de janeiro e que abaixo do artigo anterior.

','

I interêsse, ,encontram-se ainda: "Asp-eetos do Budismo,'"Meu filho, está'tudo pronto, transcrevemos, o sr. DI,retor do Art. 6.° - para? Torneio de
na Birmânia e no Japão" e "Dezenove 'Séculos de Arte

Infausta noticia, do faJeclmento mas leva 2 mil cruzeiros, pãra tuas DEFE autorizou a Inclusão do Bochas será obelieCldo o seguln-
Abstrata". ,

do sr. Antônio Luz, o nosso 'estl_ despesas pessoais na capital Fe- Torneio, no programa dos Jogos. te critério, a fim de se apurar as
Além disso e de numeí�osos contos da melhor

mado Nico Luz. Não, nos é fácil deral". Assim, conheéemos Nlc9 Ofício n.? 27, de 5/1/51) do DEF�, equipes vencedoras:
qualidade, ALTEROSA publica ainda, nesta segunda

escrever a respeito de Nico Luz, Luz. "Senhor presidente a) De quatro a alto concorren_
quin:;;ena de abri!. "O Tesouro de' Rommel", artigo onde

Estas cenas pata nós, tão dlgnl- Em respo�ta 'ao assunto exarado tes,. turno completo. Em caso de
se contam fatos até ago'ra inéditos ,sôbre o grand,e cabo-

vivo fosse, tudo era ;mals claro, Ucantes, eram no entanto para êle, em seu prezado oficio de n.o 88/58 empate dlcldlr_se_á pelo, número de-guerra nazista; e as costumeiras _seções que tanto V,l
menos tormentoso, pois podlamos tão. normais, que chegavam a ser de 17/12/58, Informamos que esta de jogos ganhos e se permanellBr_ lorizam a excelente, p'uhÍicação quinzenal, dentre as
conslderar-,nos grandés amigos. -A rotln�lras, Nico Luz, no s�u queri.1 Diretoria a\;torlzou a Inêlusão do �mpa�ado, pelo saldo favorável dê- qll;is destacamos: "Satélites, e T,eleguiados", "Quitandimorte traiçoeira que tudo nos do Aldo Luz, foi _desde presidente Torneio de Bochas, desde que o pontos obtidos.

nha", "Páginas da' História', "Arte Culinária", "Cinema'
rouba, lembrou_se cedo demais de até o mais humilde roupeiro. Sim, mesmo não Interflra de modo al- b) De nove a quarenta concor--: I' e "Picadeiro". " I� � I
Nico Luz. Levo�_o do nosso con_ pois em dias de competição, estava gum na prcgramáção oficial dos rent,es, eliminatória simples por Tudo isso é oferecido ao público de todo o Bràsil POl;
vivia, sem que para esse triste a- cedinho na sede do clube, às vaI.; Jogos.' sorteio com uma única rodada de

um preço que está aI? alcance de 'qualquer orçamento
conteclmento estlyessemos prepa- tas com os uniformes, com bar__ Esclarecemos ainda, ®e este perdedores, organlzando_se_ a cba-

por mais modesto: Cr$ 15,00. E
\ igualmente acessível é

rados. Levou_o rapidamente de- cos, com remos e, a.clma de tudo, ,Departamento nãO fornecerá re_ ve definitiva depois ,!-a rodada ,de O' preço de uma assinatura anuai: Cr$ 320,00 (24 núme-
sempre' preocupado com Q. estado, quIsição de p(lssagens para esse perdedores. ',' TOS). Para obtê-la, basta mandàr essa 'ünportância, acom-
de, seus -�e,mad'ores. -O Çlube de Torneio extra_oflclal, prevalece- c), DQ mais ele-quarenta conci�- panhada dê nome e enderêço à Soc" Editôra Alteroaa EM ,5 MINUTOS
Regatas Aldo, LUZ, multo deve ao mo_nos do ensejQ para renovar_ II rentes, processo' 'de ellmlnatoria Ltda. Caixa Postal 279 _ Belo Horizonte _ Mitlas. Rua lfrancisco Tolentino n.o 20

d NI L O cj ti V _ S. nossos protestos _de elevada Simples, por sorteio antes da pr1\..
"

, _

quem ,dedicou os melhores anos de �au aso co UZ. n e es vesse -

..... j� •• SSSSSSS-s,.:;SS%S$$SSSS""SSSSSS\SSSSSSS\S ..... 'SSSSSSSSSSS*'
..SCS!i=!'ib;S;S:;SSSSSS"

'::;s:;�:c:��so e:cj�:ora�:�::s:::: ::t1;�:a:::al�eC!:::alá �:::��na� �:t1;:rl:,a�\�:��ra)G�:;'lngOS Luz :=::�v:o::�a:��_,OrganIZa9ão de,L

H ,<O_ IEL' B-1_R-," io-'DE' IEFFE'va noàsa Federação Aquática. Em figura Blmpátl�a de Nico Luz, ora REGULAMENTO DO TORNEIO d) Em todos
_o,s �asos serto oi:

qualquer caso surgido, 'por rema- dando auxillo moral, ora' material DE BOCHAS servados co' RégUi8clIrento e c6d1ip
dores ou diretores, lá estava o aos nóssos atlétas. Foi talvez, o Art. 1.° - O Torneio de Bochas Esportivo dos JOG-O'S DO xxiv

T I 'f' HOBATEExclusivamente Familiar - Ende reço e egra ICO:amigo Nico, convencendo as partea- malar entre os maiores entuslaS_ que será reallzado extra-pragrama CAMPEONATO -ABERTO DO
AVENIDA BARÃO DE TEFFÉ: 99 _;;; Telefone: 43-9973a se, ,reconclllarem. Certa ocasião, tas do nosso remo. Infelizmente, dos JOGOS DO iXIV CAMPEO_ INTERIOR.

RIO DE JANEIROna-q mais podemos contar com NI_ NATO ABERTO DO INTERIOR, Art. 7.° - Como nos demais
L l' �

"le
-

d
•

f' 2Grande número de aposentos com.. oca Izaçao prlVl gla a pOIS Ica a
,co Luz, pore'm sua �embran'ça, sua o.bedecerá, no que se' refere- as esportes, o 'Torneio de- Bochas s�..- •

t d H ·t' 1 d Se'rVl'dores-

água corrente e todo o conforto, para.. m,mu ,OS o
_ OSpl a os ,alegria sadia, sua bondade caracte_' regras do jogo, as adotadas pela

-

rá controlado' e ,dirigido tecnica.
, d E t d E t � RodoVl'J.-I'a __casal _e solteiro. Banheiros com agua o s a o - s, açao ' -- SConfederação Brasileira de 'Des- _mente pela FedlU:ação Bochóflla

• t' G- M 't' P ,. ...aua· E""-,�

quente e frià a disposição da_dls Inta - are arl Ima - raça lU - '"
portos. pàullsta.

clientela.
'

tação de Navios dá Costeira, Lóide
Art. 2.° - Cada cidade poderá NOTÀ IMPORTANTE: - OS

SALÃO DE ESTAR COM TELEVI- Nacional e a 5 minutos da C_entral do-inscrever uma única equipe cons_ 'Interessados poderão' sollGltar à
s.ÃO, _ DIARIÀS A. PARTIR DE Brasil e Leopoldi�a. _ Reservam-se

tltulda de 7 atletas e '1 dirigente. C.C.O., aa- regras do jogo, que se_

CR$ 100,00 POR PESSOA EM APO- lugares pelo telefone ou p�lo enderê-
Al't.,3.0 - As partidas serão I'ão enviadas Imediatamente .lIelo'

SENTOS COM DUAS CAMAS. '

ço telegráfico.
dls}Jutadas por equipe e constarão ,correio. (Da Comissão Organiza-

REFEIÇõES MATINAIS - (a esc,olher): CAFÉ _ CRA _ CHOCOLATE
de 1 jogo Individual, 1 jogo de I!�ra do XXIV Campeonato Aberto I LEITE _ BACON _ 2 OVOS _ QUE IJO _ MA�TEIGA E GELÉIAS.
dupla e 1 .jogo de trio. do Interior, em Santo André S_P.) 1c€...4:C;:'4!qqq 4!tce:ce4llt4k4!€U 4t4LCf ,._<itiS%SSSSS%%SSSSSSSSSSSSS .SSSSSSS

� --------------------------------------------_---------- ------��--------------------------�--------------------�' '� ---

COM TrJDSCOrreram f as 8e�atas Universitárias,
Bainha e 'Araujo, da Faculdade de_' Economia, tripulando "Taubaté", a du pia campeã

-

A Federação- Ç;,tarinense
I
foi 0- Itagíba, Em -terceiro sente o incansável' presí- I Grillo Cuneo e Pedro LJ- ra Ferro e Odson Cardoso.

de Desportos pniversitários chegou Gavião.,
.

1 dente dar Federação Catar-i- '

pes Silva, SEGUNDA REGATA
fez T�al.izal' sábado: e domin- 'Fi.nalment�, �a manhã, de n.e�s? de Desportos �nivel"l �O) Ta_!clbaté -- Fer�ando 10) Taubaté.

.

go .ultlmo 9 Campeonato I domingo, (OI disputada a sltârios, Aldo Belarmino da Bainha e Edson Araujo, 20) Itagiba;
Universitário de Vela de regata final, que' daria o Silva. r aO) Gavião -- Boris Mo- 30, Gavião.
1959 que contou com it par- vencedor do Campeonato Os detalhes das três

�

re- reíra e Manoel Cardoso. TERCEIRA REGATA
ticípação de representantes Universitário de Vela de gatas 'foram os seguintes: 40) Zangado -- Arnaldo 10) Gavião.
das Faculdades de Direitó, 1959. Apresentaram-se para PRIMEIRA REGATA Silveira e João Baestaedt, 20) Taubaté.
Ciências Economícag e Far- a largada sômente três bar- l0) Itagiba - Roberto 50) Biriba - Luiz M;ou' ,aO)� Itagíba,
mácía e Odontologia, O 11)' cos, ou sejam, Itagiba, Ta,>-'
cal das regatas, _ que 'foi batê e Gavião. Desta feita
disputada em barcos da elas- o scharpie Gavião conseguiu
se scharpes, foi a raia' ofi- o laurel da vitória e, o bar
cial do Iate Clube Plorianó- co Taubaté com -o segundo Meus amigos, estão pr(js�e'l ordenar oreinícíodas obras. t pois o conhecemos desde hápolis;-loca1izada em "np!'1sa lugar. sagrou-se Campeão guindo, em ritmo acelerado, ; O gesto do Prefeito, ex-cro- muito e sabemos ,perfeitabaía. norte. ' Universitário de Velá de as obras de construção do I nista esportivo, veio calar mente que êle, como nós, jliNa pr'im-eira, regatá

-

,dis- 1959. Em terceiro chegou J reservado ii imprensa escrl- no fundo do coração' dos .

foi um idealista pela causaputada sábado à tarde-, a' Itagíba. ta e falada no campo da Fe-' 'cronistas esportivos da Ca- do esporte. Dos -tempos empresentaram-se para a lar- Portanto resumindo as deração Catarinense de Fu- pital, pois desde há,30 anos, que o cronista Dib Cheremgado cinco
-

barcos, ,sendo três regatas, tivemos- como tebol. Velha aspiração dos que a imprensa esportiva labutava diàríamente na ímdois representantes. d-a Fa- "Campeão Universitário de que'militam na crônica es- não tinha um .lugar adqua- prensa escritã e falada daculdade de Direito, dois pe Vela de 1959, o barco Tau' portiva de Florianópolis, o do para assistir as partidas Capital, ao lado de outroslá Ciências Econômicas e um batê da Ciências Eco" reservado, teve, de pronto. de futebol no/Estádio dr idea:listJs como Nelson Maiapela Odontologia. Com o ven nomícas e tripulado por Fer- o apoio do dr. Dib Cherem, Adolpho_ Konder. Aliás, a Machado, de saudosa memôto soprando de nordeste, foi 'nandn Bainha e Edson Arau- ilustre Prefeito da Capital, atitude do-Prefeito Dib Che- ria, Pedro Paulo Machado,dada a partida e desd� logn jo, com' um primeiro e dois que logo prontificou-se a rem não nos surpreend.., Hamílton Alves, MoacYrapontaram disputando o pri- segundos. Vice campeão foi Schutel, Jorge Cherem, Arf'melro pôsto, os barcos Itá- o seharps Itag-iba com Rv BaCHAr NOS JOGOS ABERTOS baldo Póvoas; Moacy Igua-'giba e' Taubaté.:ficanjlo· os ,berta Guneo e Pedro; Lope!! '- -,. �:' -

,

,.

temi da Silveira e outros.

�::��:es�l'�ae:.:�;:: :Sil���l:;��. �:, "'

: ��j!p�O,� "I_:IERIOR_�-- ���. '?- _' _:::.:::�:�e-;:�:!a�1Í��;sou em pdmeiró-; lugu- o °mêir�;,� um s��andn-: ,e" J.íiiil; ,Bil.seadõ� nos \ê�'mos -'da § 2.°, Art. 4.° �,será- vencedora da 'Gu!!trujá, O ""Rádio Esportesséharpie Itagiba e em se- terCell'O,' e fmalmente ,em .artlgo' 12.Q dó" Régulamento dos partida a equipe qUe somar me- Atlantic",. O mais completogu.ndo o Taubaté. tere�iro o ,�a..rco Gavião comi Jogos do XXIV �AMPEONATO nor n,úmero de- Ilontos, computan_ programa esportivo' que jáNa segunda regata d'a t8Y- BO.ris MoreIra e Manoel C()�'-I ABERTO_ DO INTERIOR, a C.C.O. do_ss O ponto p�r jogo,ganho e 1, teve o nosso rádio e ainda ( _
QBSERYf\DPRde, já com vento- mais ame�' delro, da Faculdade de Dl"

em ofício nO 88/58 de 17 de de_ ponto por jOgO_ perdidO. ---------�_'__-...--""-=-_-_:_:::_-__-_=
no, desta feita o. scharpie reito, com tlm p,�'i�eiro e zembra SOÜ'Cltou ao sr. Diretor Art. 5.°_ Se o torneio fôr-rea- "Síria - Encrulilhada de TrêsMundos"Taubaté desforrou-sé,de seu 'floh terceiros. --

"
Geral �o Departamento de Edu- ,llzado pela sistema de turno com_,

- antagonista vene,endo a pro Foi árbitro gera,l da re·
cação FisIca e Esportes, fosse in_ pleto, vencerá 1), equipe que SOmlU'

va por larga diferênça sô- gat."!· 'o dr. Arnoldo Suarez
1

- men'or núm�ro de ponto., no com-, cluido extra-programa, na re aÇaO �bre O segundo colo�ado que I Cúneo, ,estando taIllbém pre- dos Torneios dos Jºgos, o TOR� puto geral das" partidas jogadas,

Oscar M-aluche, Arthur
Jacowícz;' Alberto Alencas

tro;. Carlos Souza, Jaly de

Souza, Luiz Fernandõ de �.
e Silva; Orlando Risfow e

Dr. Otávio Sfráze2
'

no jornal "Diário da Ma
nhã", Díb Cherem dava
mostraj, de seu ideal em
pról do esporte catarfnense, ra.

Creia, senhor Prefeito Dib
Cherem, que no dia em, que
for inaugurado o reservado .

Pedro Werner _:Anto-destinado à Associação des
Schaadt e Nelsen de'Cronistas Esportivos, de nio

I

Santa Catarina, no estádio vaerd,
da Federação- Catarinense
de Futebol, a ceoníca espor
tiva florianópolitana .ser

lhe-á reconhecidamente gra
ta � daqui queremos sug,,�
rir aos diretores da ACESe
para que o nosso reSet:vado ,'1..-'0" FI'SCAL, '�.1' n-o-.:'l-.:'l""._ CONS'ELn

-;e;�i�;';;tM.iW:: :"""D;:-'G�iT�riné1têriaú-i -
a nossa opinião. Dr. Erich W. Bueckm�nn -

Norival Paes 1J0urelro

DEPARTAMENTOS
SOCIAL

. Reservado- "Dr. Dib"Cherém"
E S P O R T LV ,O
. '

,

'" ......._�
Kurt-Schlosser, Dr, Fran�

cisco R. Dàll'lgna, Miguél
Moadr - Machado, Pedro Mo
rem Egpn Appel, Alfredo.
Deic'hmann e.Antônio Perei-

DEPARTAMENTO
JUVENIL

BOLÃO
Willimar Ristow, Roberto

Harfco, Heroílío Barní Pau
lo Grai Otílio Montibeller,
VirtuJirlO Schuetz. e 'Herber
Mueller.

QONSULTORIA nJ'RIDICA
,

Dr.' Antonio Luiz da Sil
va � Dr. Euclides Ca.rdeal.

UM D E. S P O R TIS T-A NEIO DE �OCHAS.
Arthúr l,{istenmacher';_

Carlos Cid Renaux - An

selmo Mayer _: Érico Appe�
- Bruno Maluche.
Esperando ,merecer dQ

V.(v). Ses). a mesma dis
tinção com'que-foi honraàa
a 'Diretoria ànterior, a.pre
sento ris protestos de estj
ma e consideração.
Cordais saudações
CLUBE ESPORTIVO

PAYSANDU
Walter J. Bórba - S�cre-

tário Geral.
"

Lauro SÔD�inl
A cidade flcou chocada com a

agora que Já não mais existe. Si

mais, depressa demais!!!

Nico Luz, foi o grande baluarte

do Clube de Regatas Aldo Luz a
,

,
,

CHAVES

melhor mOdo, Indo ao armazem, � homens. A nossa esperança é que
açougueiro, ao padeiro, ao leiteiro. Deus, tenha a alma ,bpndosa de
ordenando que fosse dadlll a fami. Nico Luz, em seu reino, e que es_
lia do atleta, tOda a as�lstêDcla ta descanse em paz, para todo o

necessária até ,a sua volta. Virou_ sempre, I (
.

O�min:go: I nas �qladras da � Ura lenis CJabe:
ESTADUAL INFANTO'- JUVENIL DE TE�IS

de,' JOINVlLLE Boa Vista Tenis' (Iube;, _- BWMENAU - Tabajára
FLORIAMPOll5 - Lira Tenis' (Iube.

VENDE-SE

calou fundo no coraçãÇl.

ce�a" que nos

l'ístlcB,
_

DOS' acompanh-arão para

assistimos a uma

'-
. Um remador, negou-Sll a dlspu_
tar o c�mpeonato bra�lletro, por
motivos flnancelros. Niéo Luz,
resolveu tudo rapidamente e do

mentos em q\le ,descrermos da

sempre, Infl1.1enclando-nos nos ino-

bondade e da compreensão dos

Síú1lo e
(AMPEOft�T--o
(om __ participação

'

d� tenistas
Tenis Clube; - ITAJAI I,Clube Guaraní;

.

Uma l'esldencla com porão Ibi
tlivel tod_!!- pintada
Travessa da rua General Nestor

paasos n.O 7 (ex _ Campos "No.;.

v�s). Vêr '-8 tratar na mesma, ou

com JQã._o Nunea mi< portaria elo

IPASE faclllta 1llP pouco do pa-

I gamento.-
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ainda e caso da AIfâó· I N a Iss e m b I é i a Legislati
,

,

,'Na sessão de anteontem, 22 do IINEXEQUIVEIS HOSPITAL DE LAJES ,E INSTITUTO União tardava.

.

' ," corrente, o sr., Osny Regia, da DE EDUCA'ÇÃO:, SEBASTIÃO CONFESSA _ 'WAL- MA�OEL DE MENEZES: CR

d d,/ It
· · bancada pessedista requer �'en�lo DEMAR SALLES: PREFE�NCIA CAMBIAL PARA ÇAO DE UM HQSPITAL N

�

ega e aja I
de telegrama de congratulaçgeaà,' • ,ESTREITO
direção da 'Escola No�mal Vldal SOTELCA - JOTA APREENSIVO RECLAMA QUOTA Na tribuna, o sr. Manoel de
Ramos, de Lajes, pela passagem de DO ARTIGO VINTE: "JOINVILLE NÃO PODE PA- nezes faz referência à sua Idél�

,

- seu 25.0 aniversário, Inda à trl- RAR" _ LIDER DO GOVERNO CONFIRMA: ABUSO construir qm hospital no Estre
Recebemos: ,/

sô�re crimes �" eontrabandcs que .fândega e lião' a pedído 'do ·sr. buna dISCOl':er sôbve os trabalhos DE CARROS OFICIAIS __, ,OSNY REGIS CRITICA 'para atender as localidades

Carta .a/n.c Vem, lamentavelmente, ocorrendo Od1lon Rebelo, como êle faz cobs_ prestados nesse quarto de século A
'

'E .' Palhoça, São José, Santo Am

Em 11 de, abrJI de 1959 no porto de Itajaí, a saber: taro Esse processo, embora ímctado . );)01' aquele tradicional estabeíecí; MENS GE� - MANOEL DE M NEZES. ESTREITO e, naturalmente, o próprio Estr

,�--, Ilmo Sr. - Em nove de dezembro de 1958 há mais de três (3), mêses al�da menta de ensino. O sr. Adernar TERA HOSPITAL to, afirmando, ainda, que tlv
Diretor cio ,"lornal "O ESTADO" dirigi ao sr'. João Norberto S1lvel- não chegou ao seu término. Não Ghlsl, vlce_llder da UDN se as- major Mlr-ândola, comandante da regou,' até agora, 70 m1lhões para êsse pensamento anterlormel;l
Florianópolis "

ra, Administrador da Alfândega posso afirmar que as providências,' socía a essas manifestações. Base Aérea da capital,'pelo trans., o er,ário estadual, que absorverá,. atendendo a que os nosoccmíos

Volto a presença de V. SoO depois de Hajaí, um oficio em que sou; por mim adotadas tenham .extínto FERNANDO VIEGAS: CONGRA- curso do 14.0 aniversário da en até o i1m dêste exercício, a soma capital vivem superlotados.
de tomar couhe'clmento de uma citava �rovldênclas sôbre a prá_ completamente o contrabando nes, TULAÇÕES 'A FAB tarada, na guerra do 1.0 Grupo de de 200 m1lhões de cruzeiros. Ma- Comunicou à Ca.sa o represe
carta publicada na edição de 25 de ttca de contrabando neste Pôrto te Pôrto, mas acredito que as ml_ O deputado Fernando Viegas Caça da FAB, comandado pelo nlfesta, ainda, o orador, que de tante peaslÍplsta, qU� o dr. W
março p.p. do seu prestigioso [or-, com o conhecimento e conívgncía nhas atitudes, de caráter saneador; requer telegrama de congratulações CeI. Nero Moura. O autor do re- janeiro' a mala de 1958 o Estado mar Dias está tratando da cana

,/ nal. do sr. Odtlon Rebelo, ,então o Guar- tenham, pelo menos, acarretado' ao Ministro da Aeronáutica e ao querlmento vai à tribuna Jusnn. c0!1cedeu ao, prefeito Dario SaUes tulÇão Jurídica da sociedade
/

Eni 22 de março último, apare , da-Mór daquela 'Alfandega. dificuldades e receio de parte dos cando 'sua pretensão com entu; a ímportgncía de 14 milhões das gel'lrá o hospital, e dá clên�
ceu_uma nota, �ObO título "Apre_ - Em 13 de dezembro de 1958 contraventores. Da�, naturalmente" 8

"'" síasmo,
.

�uotas-:do artlgo,20, mencionando também, da cessgo do terreno 11
ensgo de contlabando", a qual' dirigi ao Exmo Sr. Vlce_Almlran_ a reação contra minha pessca.vpee.; usca-,pe"- EMENDAS CONSTITUC10NA�S este 'fato -para realçar a dírerença J'a,tal construção, de parte do

respondi com uma carta explícac ,
te, Dltetor, de portos e Costas Um feitamente patenteada na carta de .;) O .presídenta Braz Alves dá co_

de trat!lment;o, de parte do poder -mercíante Jacques Schweld�on,
tlv�, juntando t,�mbém uma decla., ofício expondo a S. Excla. as con., 25 de março' acima referida. O sr. Dídim.o dos Santos Cola-

nheclmento à Casa que se encon., est�dual, estando ,na cheila ""do gleba de sua propriedade deno

raÇao da'�lfand�ga de Hajai, as travençges que ,vinha observan!!o Solicito de-V. S.' mais uma v&z: ço, fiscal da Fazenda em Itupo_,
tra, na Mesa, assinada pelo ude., Executivo municipal um prefeito nada Jardim Atlântico. Aflr

quais V.S. teve a bondade de pu.. e citando, nominalmente o sr,
a publicação desta e do oficio n,o ranga em março últiino, foi

nlsta\. Waldomlro Silva e vários udenlsta, de vêz -que o atual pre , ainda-c orador que o sr, Os
c b'f1ca� em ,7 do cOrJ'ellte. Entretan_ Odl1on -Rebelo como ,participante 122/59 da Alfandega de Itajai. transferido para palmeira .. Des_

deputados emenda à constituição feito de Jolnvllle não recebeu um Regueíra se comprometeu a', do

to, so agora tomei conhecimento, das atividades de contrabando Valho-me desta nova oportuní., confiado de que o ato era de �o Estado, à dispOSição do plená� celtll das _verbas em questão. ao hospital fazenda para a CDn!
da cart,a publicada em 25 de mar- nêste Pôrto. dade para apresentar a V. S. a se..1 natureza poolítica, veio a Floria.

1'10 por 10 dias, para receber emen., Mais adiante, 'exprime o repre., �ão das fronhas e êle faz doaç-
ço. E e sôbre ela que me dírljo a _ Em consequência dessas de , gurança do meu profundo respelt�;:,. L nópolis e aqft:í teve a connrma.,

,das. Em seguida, menciona outra sentante pessedlsta do pujante, no momento, de clncoenta

V.S.. núnclas, foi o drto "

Guarda_Mór LAURO GUARANYS GUIMA_ � cão. Concili[ltõriamente pediu
assinada pelo sr. Mario Br�sa e município do norte catartnense, cruzeiros, para aqulslçâo de tlj

A fim de que 'v. S. e os, nume , �ebalxado a Guarda Aduaneiro e, RÃES - Capitão de Corveta _ que tornassem o ato sem efeito
outros parlamentares. Essas emen,

sua apreensão, pois em lugar do re., los, pois, em suas palavr

rosas leitores de "O ESTADO'� posteriormente, o referido Adml- Delegado da, Capitania dos portos que a lei não permitia a trans., das serâo publicadas no Diário da tôrno de 2 milhões e 500 mil cru; diz que "êste hospital não flc

possam ajuízar com melhor co
,

nístrador 'mandou Instaurar um
em Itajaf. �

"
ferê'ncia. Disserarn-lhe alguns Assembléia. zelros mensais, soube que será gl- Só na pedra fundamental, como

nhecÍmento de callsa sôbre os mo_ pr'i'cesso' admlnlstratl')lQ., A 1!1'Opó-j f' desaforos e maniÍaram_no p�ra Designa, na ocasião, o sr. 'Braz rada pelo tesouro ,estadual à cole- mlrabolante- nosocômlo de Laj

Uvas que ,levaram-o Guarda Adua_, s1t�, transm�to � .V.,S:. -tima fôÍo- MINISTÉRIO DA ,FAZENDA�, o inferno. Ele não foi. Foi a.o Alv,es, a comlssâo que r�presentará torla de JOlnvllle, à disposição do SEBASTIÃO NEVES CONFESS

ne!:ro Odilon Rebelo a Investir con- cópia do oficio n.õ
< 12'2/59 ' de ALFANDEGA DE ITAJAí 10 d�. judiciário. O gl>vêrno então re

a Casa .na posse "do bispo de Xa- poder muniCipal, a exígua sôma INEXEQUIVEIS O 'HOSPIT.
tra minha pessoa, julgo suficiente 10.4.59 da Alfândega de Itajai, em

I
abril de 1959. "

,cuou, bem na horinha pois � pecó, a 26 do çorrente, do. Jos� de quinhentos mil cruzeiros. DE LAJES E O INSTITUTO D

apresentar, e� slmplesreláto, pro- que fica provado que o \C1t�dO pr�- Oficio n.o 122/59 recurso já estava par: ser jul_
Thurner: deputados 'Elgldlo Lu_ O sr. Sebastião Neves, lideI' go_ EDUCAÇÃO

vidências que te�ho tomado, em cesso foi Instaurado por determl- Do A�ministrador da Alfândega g'acio quando mandou às pres_.
nardl, João Muxfeld, Agostinho vernlsta, em aparte, extel'na que, O sr. Sebastião' Neves, êm apar

dec9rrêncla de minhas funções"l nação dg sr. Adml�lstra4or da Al_
de Itajal, S. C,. ,

sas o() séguinte para o DIÁRIO
Mlgnone, Manoel de Menezes, Que_' realmente, não ê nenhum favor, te, afirma à Casa que o Hc;rnpl

'" Ao sr.' Capitâo do pôrto da ci_ OFICIAL, de 20 do corrente:
rlno Flack e Nazareno Neves que o govêrno está fazendo pagan- Regional de Lajes, obra previa

dade ,de Itajaí S. C.. O GOVERNADOR RESOLVE
WALDEMAR SALLES: éAM- do a quota do artigo 20 em atl'a_ no plano de Obras e Equlpame

Assunto: Faz oomunicação sô_ Tornar sem efeltõ: ,
BIAIS PARA A SOTELCA IM_ 80, -pois é sua obrigação, frisando tos; dado ao setl tamanho e se

bre iniciativa dI! inquérito. O decreto datado de 9 de mar_
PORTAR MAQUINAS que o poder estadual pagará Inte- custo, sofrerá cortes dos técnico

Sr. Capitão' ço do corrente Jl.-no, que remo� Um dos pontos altos da sesslo gl'almente 9 que deve, ao que o bem como o Instituto de Edu
Em resposta ao ,ofício de V. Sa. veu "ex-offlclo", Dldlmo dos

de 22 do corrente foi o requerl_lorador volta à càrga n:anlfestando ção, pois as obras são suntuárlll8
sob n.O 0130, de " do-corrente mês Santos CoUaço, ocupante do car-

menta à Casa, de autoria do pes_ que. se o pagan:ento for .em doses

I
Diz, ainda, o lider' governista, q

I�formo-lhe que o processo admt- go dll classe 0_18 da carrelrá de
sedlsta Waldemar Salles, SOllel_lhOmeOPátlCaS

toda a estlutura da, somente o ginásio do Instituto

�ls�rativo instau�adtQ nesta repar-: Fiscal da. Fazellda, do Quadro
tando, fôsse passado um telegrama administração m�nlclpal sofrerá, Educação está orçado em '80

trçao para apur,ar irregUlaridades do poder Executivo, da 30 a zo
ao presidente da república no sen_

come Já está. sofrendo, um Im- lhôes, devendo o Estado, para

que. se .

tel'iam ,verificado conforme na fiscal, com séde em itupo� tido de amparar a justa preten_1
pacto de ...graves consequ'ênclas. E

,'l.antlr a contlnuldàde', normlll dé

denunCIa escrita do sr. Capitão ranga, pára a 63.a zona fiscal,
são da Sotelfa no sentido de con-

continuando diz, cem multa fell- sa construçã,o, gastal' 12 ,mllhõ
do porto desta cidade e ,outras, foi 'com, séde em palmeiras. segUir as cambiais par!! a Impor_ cidade, que "JolnvllJe, nãO pode

I
mensalmente. Os técnicos do go..

levado a efeito por iniciativa do Enquanto isso o mandado de
tação de maqulI!árla. Na tribuna, parar e está parando por culpa do

I
vêl'no também estão reduz�do

,Administrador desta repartição em segurança, requerid,!) pelo nosso
o deputadp �Waldemar SaUes hls... govérno do Estado."

i
sa l'eallzação faraônica

obediência aoo que preSCI'eve o art. diretor, recebia despacho do ex_
torla a organização da referida em_ o- deputado Waldemar SaUes, sárlo

217 do E.N.P.C.U., e não que, mo. sr. Des. MauriUo Coimbra
presa, tecendo ,consideração de em aparte, diz saber ql+e o govêr_ I

.

houvesse, para isso, pedido de qual_ concedendo a medida liminar da
alto significado sôbre o prOblema no, se passa por dificuldades eco- A propósito, vale mencionar qu

quer um dos indiciados. 'suspensão da 'tran,sferência, até
da bacia carbó"nIfera do sul do Es... nômlcas, não devia comprar cem uma não menos mirabolante exp

Sem outro assunto que conti_ jUlgamento definitivo. 't,ado, a redenção daquela área caminhonetes, cedendo O. Importe slçáo de obras a realizar andou

vesse o Ofício acima citado, apro_ Nosso diretor, interrogado sô_
pelo aproveitamento do

.

produto dessa aquisição a J'Olnvllle,' e que, por municípios do Estatlo, mos

veito a oportunidade para reite_ bre se, à vista do eng,!)lImento
pela Sotelca" e pela Cla. Slderúrgl_ além dlasljI, as Viaturas' do govêr": trando o

_
que o Plano de Obras

ra.r á V Sa. os meus protestos da do ato, ia requerer a desistência
ca de I Santa Catarina e que, ,lião no sâo usadas Indlscrlmlnadamen_ Equipamentos estava' criando pa_

mais alta estima e distinta consl_ do mandado, protestou:', publicadas noutro- 10C�1. te.
,

ra Santa Catarina, fixando 'a pu

deração. _ Nunca! Se el1 desistir Iho_
O orador; na ocasião, ,requer, O líder gO,V�rnlsta afirma, en-I

bllcldade multo espe�mlmente n

JOÃO �ORBERTO SILVEIRA Je, o j!'ovêrno amalihã é capaz de tambo!m, Inscrição em ata do dls_ tão, que o governador' do Estado
duas obra.s acüna cltad!l<s�e 'que

Administrador fazer a transferência outra vêz...
curso proferido' p!llo general pinto já tomou prOvidênciaS em tal sen- agora, o govêrno sentiu sua ln

Ao Ilmo. 8-1'. Lauro Guaranys Tenho que deixar. que a Justiça
da Veiga, dire't9r <Ja CEPCAN, tido e já mandou apreender ca1'_ xequlblllga,de •..

Guimarães. M D. Capitão de Cor- Julgue o recu,rso prejUdicado a' recentemente, em Crlclúma, por ros' oficialS''. O dep'uta'do 'Ped'ro ..

. O 'sr. Manoel de Menezes, alnd
veta e Delegado da Capitania do vista da revogação() da persegui_

ocasião da h_lauguração de nova Zlmmermaunn confirma a acusa-

p' t / f I' d h It
' - na trlbtlna, sugere o ,nome pa

01' o n c dade. çã,o... a a o osp aI S. José. ' -o do sr. Waldemar SaUes o hospital do Estreito do saudo
SEBAStIÃO E GHISI DE ESTIVALET PIRES: l�COE-
ACôRDO 'COM W"SALLES' 'Ríi:NCIA no GOVtRNO·

Atendendo ao alto Interêsse qUe Na
-

oportunidade, o' lider
.

,da
suscita o 'assunto tratada pelo óposlÇâci, em' aparte, tl'az a públl
parlamentar da OpoSIÇã(), sr., Wal- éo a 'Incoerência do govêrno' que
demar SaUes,. o líder do govêrno, encontl'a "dificuldades no atendi-,
sr. Sebastião Neves, em aparte so menta de novos municípios, pelas
IIdarlza-se cQm o :requerimllnto d� íiespêsa1l q� acarretám e, na en

orador, dizendo ser essa sua Idéia tanto, deputados da bancada da
a respeito de tâo mom.entoso as. VDN subscreviam emendas à

,

sunto que, toca de pertõ a eCOIlO- I Constituição fac11ltando a criação
POR,MEDIDAS PARALELAS mia de Santa Catarina. Idêntlca_ t de novas localidades.
A Prefeitura iniciou a pa-·Imente se manifesta o cieputado: SR: OSNY REGIS: CRíTICAS 'A �:a���u.fala

vimentação a paralelepípe- sulista e vice_lideI' do govêrno 'sr.,
.

MENSAGEM GOVERNAMENTAL
dos do trecho ,final da rua Adhemar Ghlsl. O 'depútado osny Regls critica, -----.......------_

Nereu Ramos. Os serviços, JOTA GONÇALVES: PREFEI- a mensagem ,!?:overnamental no que

que se iniclaram em rítmo TURA DE, JOINVILLE COM 14 se refere ao empréstimo .de 125 FALE(.IM'ENTOacelerado, desenvolvflr-se-ão, l\ULHÕES DE, DEFICIT EM Imilhões de parte do Estado ao

dora_vante, '�om menos in- MARÇO govêrno' federal, pois naq�ele do- Faleceu ontem, em sua resldên
tensldade, ate que o Serviço Levanta, novamente, na tribuna, cumento faltam Inforlhações ml_ CI1I, na Estreito, ã rua 3 de MaiO
de Agua e Esgôto conclua as c deputado Jota Gonçalves, a ques_ I I I j. nuc asas, a us vas a ,prazos, uros, ,11 exma. sra. lracema Graffette.
tarefas que ali vem real1zan-' tão das quotas ,do artigo 20 devl- '

• etc., ao passo que detalha o plan- Seu· pa!!S,amento consternou pro
do. Mas, não pararão. das pelo Estado à prefeitura de tio de 6 litros de sementes de ml- 'fundamente nossa Capital e e

CALÇADAS: COOPERAÇAO Jolnvllle. O representante jolnvll_ ,lha na Colônia Santa Tereza� ..

uE PARTICULARES lense lê o balancete de receita e Vem, entãO, a Casa, a saber, pe- Vil. de- sólidas amizades. S\lus res

O" passeios esburacados I
despêsa da administração munlcl- Ia vóz do líder do govêmo, que o tos mo�tals !lerão trasladados de

enfeiam a cidade Cada um paI relativo ao mês de março pas_ Estado fizera um empréstimo de 'sua residência, hO;le, para o Ceml_
deve dar um pou�o pelo eru· sado� e pelo quaf'sé Infere a li': cem milhões ao Banco Inca, para 'têriO de Coqueiros, às 17 horas.

oelezamento da metrópole tuaçao,por que passa âquele poder cobertura de gastos, enquanto o I 'A famma enlutada ,as noss

catarinense. Alguns particu· na manchester catarlnense, pOis empréstimo pedido ao govêrno da lllnceras �ndolênclas.
'

,

�

lareS, compreendendo a par- há. ali express� o deficit de 14 ml_

cela de cooperação que lhes lhôes de cruZe11'ps.
toca, vêm procedendo à re- Afirma Jota Gonçalves, a seguir,

'forma de suas calçadas. Uma que Joinvl11e contribui mensal_

.niciativa que merece louvo- mente com 15 milhões par!, os

L'es e ser imitada. cofres do Estado e.nêste ano car-

PARA NÓS

ocêémais Importante...
Ao iniciarmos -o 33° !lno de atividades em beneficio da Aviação Comercial

Brasileira, a' responsabilidade de um prestígio, conquistado e consolidado duran

te êste tempo, nos dá o dirdto -de dizer. sérimamente, com tôda lealdade.

,
Além da baixa de ta7'ifas, não podemos oferecer vantagens espetaculares

para atrair maior número de pO-fsageiros., "

'

, A dignidade e tradição do nome ___,' CONSóRCIO TAC-CRUZEIRO DO SUL

_ impõem continuar a dar o mesmo confôrto, a mesma assistência' e a tranqui-'
lidade de saber que podemos oferecer sempre o melhor E para que estas condi·

ções e.§tejam presentes qu�ndo você Viaja, ,é indispensavel:
* Serviço de ma,nutenção l constante das aeronave-s

* Um cuidado ininterrupto
* Seleção apuradci n-o pessoal de �ôo
.. Equipes ?elosamen,te preparadas para o máximü

de' eficiência.
Máquinas ajustadas, ,complementando-se' para a per-Enfim, Homens e

feição totàl de um vôo.
E para não' sacrjficar tudo isto, que para você' significa ,tranquilidade em -

lua viagem, temos a coragem de dizer: ,

Quando você adquirir sua pas!j.,agem, nenhuma vantagem espetacular po

demo{i oferecer. Mas; você ganha a certeza de que continua inalterável aquilo
que, através dos anos, temos a.firmado

"CONSÓRCIO TAC-CRUZEIRO DO SUL"
SEMPRE UMA BOA VIAGEM!

r·

FLORIANóPOLIS, SEXTA F;EIRA, '24 DE ABRIL DE 1959

CONVITE
-O Prefeito Municipal tem a honra de comunicar a

inauguràçáo sábado, dia 25 do corrente, às 16 horas, dI)
primeiro Super-mercado da Capital, insttl,lado entre as

avenidas Mauro Ramos e Hercilio Luz. Na oportunidad�
em que iflforma tão auspicioso acontecimento para Flo
rianópolis, convida as autoridades, civis, militares e ecle·

siasticas, os sindicatos e as associações de classes, e o p;':
vo

.

em geral, para prestigiarem com' sqas presenças even

to de tão expressiva significação nas atividades da me'

tropo!e-'catarinense.
Florianópolis, 22 de abril' de 1.959

DIB CHEREM - Pr�feito Municipal

(DIIRlLJSIAOD
fi
DE SANTA CATARINA.·
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MlL:'
C,RUZEIROS"

ATl!JRRO EM COQUEIROS
FÇlram intensificados, nos

últimos dias, os trab�hos de
atêrro do chamado "Saco
da I,.ama", em Coqueiros, que
proporcionará uma nova ro

dovia, que, partindo de UUl

dos acessos da BR-59, acom·
panhará, pa'l'alelamente, par·
te- da extensão da estrada
geral.

'

O Prefeito Dib Cherem es·

pera entregá-Ia ao 'trânsito
públic,o ainda no primeiro
sementre do ano, se não se

verificarem contratempos.
PROMESSA FEITA, PRO
MESSA CUMPRIDA

O sr. Dib Cherêm, quando
esteve no Rotary Club� do,

Estreito, há algum. tempo,
prometeu - e foi a únlca
promessa' que fez:::'_ entre
gar à população, dentro de
um prazo razoável,

'

ó novo

Mat�douro Municipal, locali�
zado em Capoeiras. Já, na

próxima segunda-feira, esta
i'á funcionando, após as pro
vidências complementares
que o

' atual governador do

município' adotou.
PAVTh{ENTAÇAO DA RUA
NEREU RAMOS ESPERA

.

Nola da Assoçiação dos Servidores
P6blicos de Sanla 'Cálarina

Tendo chegadõ ao conhecimento desta Entidade que

funi!lonários públiCOS estaduais, aposentados, favorecidol'l

pela Lei 1629, de 22-12-1956 (Lei Jorge Lacerda),� estão

sendo ameaçados, por errônea interpretação de Jecenta
Lei, ce verem diminuidos seus proventos, comunicamos aOR

nosso.:: sóeios que esta Associação estará a disposição do�

prejudicados, ,para tomàr as providencias que se f�zerem

nece�sárias na 'forma da Lei.

Florianópolis, 2il de Abril de 1959.
,IVO GANDOLFI

Presidente
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Teatro Amador: NOVA. fASE
É com- indizível satisfaçãQ fia. .

que noticiámos a"verdadeira Não poderia ser mais aus

-azáfama que vai pelo reduto picio.!'a essa fase do TAF,
artístico do nosso teatro que irá obter melhor lugar
amador. no concêrto dO teatro nacio-

"l!:sse setor de atividade nal de amadores, com o ca

cultural que sofreu um lon- lor da cultura indiscutível de

go perfOdO �de inatividade, seus, novos elementos.

renasceu em nossa Capital, O mundo artístico de Flo

com- o esfôrço e o dinaml.s- rianópol1s está de parabéns.
mo de Oeny Borg-es e Fran- Sabe;.se que o próximo mês

cisco Mascarenhas, que, à de maio, em sua primelrll
frente de um grupo de espe- quinzena, está reservado pa

rançados amadores, pude- ra � primeira exibição do

ram encenar, para gáudio do' TAP, em sua nova e movi

nosso público, ótimas peças mentada' fase.

infantís. I Aguardemos' para levar

Agora, o TAF acaba d.e 'r
os nossos aplausos.

passar por nova fase. �d9U\- _,' M-ADEIRAS PARA

']re sua personalidade Jurldi- I -

ca com-a feitura de seus es· ÇONSTRUCAO
tatutos e a êle vem juntar- IRMAOS BITENC()URT
se um grupo de denodados ( A I S 8 Á t, ,,: w 6 ' f o N ( I li o ,

'estudantes das nossas'Fa- ANTIGO OHÓSI!9 (lA;"'.,I> ... "

culdades de Direito e Filoso- .. .==-�w�=,--

deputado federal Leoberto Leal,
que recebe do plenário palmas uni
nlmes, externando" óutrosslm, con

tar, já', com'o concurso dos fa_
cultatlvos 1l colegas' de legislatiVO
drs. Bàhla Blttencourt, Dario Sal_
les e do dt. Enol')7 'felxelra' P
to, apelando ii toiiQ� para que o

hospital do Estreito seja em bre

uma realidade. O sr. Ademar' G
é .o último orador, e

Eis um bilhete:
·'Sr. Dr. Rubens.
Lendo um artigo do seu irmão Jaime, nele encon·

trei uma alusão à Dona Marina, prestigiosa cor

r�ligionária do nosso partido- (UDN) ali no Estreito,
onde foi e tem sido -atlla grande lutadora pela nossa

causa. A alusão taxava-a de concua.sionál'ia públicl,t,
Corri ao dicionário e vi que isso quer dizer aquelt
que pratica concussão. Depois fui ver o que era con

cussão e li peculato, cometido por empregado públicc,
no exercício de suas funções. Como ainda não perce
be'3se bem, procurei

t

a palavra peculato e vi desvio à
dinheiro ou rendimentos públicos, por pessoa que (JS

admiidst'ra ou guarda.
Fique o senhor e séu irmão sabe,ndo que a Don�

,Marina não é nada disso. Ela não é concussionári!l
nem peculata, ela é aposenta(la. Quem aposentou"a
fe! o governo, o nosso governo da UDN. �ogo ela me

recia ller aposentada como qualquer outro funcioná'
rio que houvesse servido honradamente o Estado dll

rante mais de 30 anos. Entenderam'?
a só.
Marina Junior."

xxx

,Cá no meu fraco 'bestunto,
....

o sr. Marino

parece querer' equacionar um caso:
-'
Marina mais go,

verno mais UDN, menos dever - igual a ... o que a

está.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


