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Na cidade. 'dê .Tubarão
.

iool.lgu:tou""'Be Jmtem ãf':'Oa:sa
Coldlar _ O luxuesô estabe
-lecimento eomérelaí qUe de
verá- satisfazer' as exigenclas
daquela cidade é de propríe
dade do nosso amigo sr. Lqtz
Daux.

-000-
·FomoS" informados que se

rá no próximo 'dia 26, a festa
de apresentação das "D�21
Mais Elegantes" do ano, na

cidade de Blumenall.'
-000-

Continua bastante concor

rída a Exposição de Pintura
do sr. Aldo .Beek.

-000--:.
" Temos notado a falta do
'jovem ,mais' díseutído dá er
'dade ...'nas': reuniões sociais.
-

, '-' "':::--'+'--000--
Chega õ.'frio ínvernoso: pauihíà Silva é mais um

brotinho que também será
.

A cidade recolhe-se.' Debutante do .grande baile
Ab.re:-sç 9_guarda-roupa, Casacos epuleveres. Chapéus de agosto,' r

para cObriF .o "quengo", principalmente para às caréeas • -000-'--
.

teé
"

Ih
'

.

. Transcorreu
«Ó:

na data decujo pen e e apa,va a. '-,
,"

ontem o aniversário da sé":'E- as saborosas.' tàin}las, procurando � costa, deixam, nhorínha Ó}ga-jr. 'Lima
�

_ A:
se apanhar em lances de milháÍ'es�aS nossas"praias.' Coluna'; SocHtl associando-sê

,

,No começo, preço: alto. Depoís, devido à fartura que ao a.oon�cimentõ' "desej-a ã

enche as 'bancas do mercado,. com�menoréS e-convídatívos aniversai'fánt'ê os nfelllores
.preços, _

,

"
. ,� "

,

,

' '.
,

'

votos de, feJi�g�d.��:
'

-
,

'

, ·"Recheadas, f.h,tas"teJ:?peradas ao molho, escaladas, de Recebi o cotÍvit,e de Leda \toda a sorte e de toda máneil'l;i"constitueni o prato do dia Regína Deucher para â rests
nos hoteis, restaurantes e residênéias familiares. de l'el1 15.o'-âníversâi'io, a'rea

E as ovas? Chegam a esquentar com a sua caloria c
lízar-se no próxi�o;sábado·,,::,,:
A resposta já dei; e$tatêi lá.riquezas vítamínosas. '

"", ...:.__oOci:--,
-

,

Eu gosto do inverno, apezar 'dos meus "ínvernos". Esta de parâb'ens o casal
sra, Bento Vieira Menina OLGA BRUNO E gosto, porque gosto mais ainda das tainhas e 'suas sr. p<s.ra. Paulo ,(M�rI1t) vis-

Assinala a data de hoje o ovas. ghietti pelo nasêímento de
Com satisfação registamos, aniversario natalicio da me- Eug'êni<? -oL'u�z'OO-':

- - -

na efeméride de hoje, mais I nimt Olga Bruno,
.

filha do
E no verão elas não aparecem ...

um aniversário natalício da I distinto caSal Nerhézio-Maria E, aqui está a coluna de hoje, servida ao vento, ao frio O Departamento Esportivo
exma. ·sra. d. Celina Doll1 . Br_u!}o. '.

"

.
e, a tninhas com um bom vinho, é claro;'.. _ -' do Clube Doze 'esta com pla-

, Vieira, espõsa do nosso J>re-I O �$tA� ª" ,'" n,ta-Ihe e Até dá apetife.. .
nos de uma bonita festa ain-

ia.Q.o á-m\go e distinto conter- a se:lis�igíjós .. � s; sin 'da pata este mês.

:�1'����r::a�pl��1o��� I_c,er:;� �i�� : { �: . �,"!!1:!::..A'C·""O:'--E-S�CO--N"'--TR��AA "F�·A·"'·Z�':E--N-"""D-·�A'PU', B'
.....

L""""IC--A'"- Dt s��c?e7eTubarã0
_m�iós 'Sõç"a,_is e cultur�lS';f, r-��J;a;,:*ug�tp1.\1a ,(l-alluf

�'�ú��f:��f�t�ti�::;:��,��j"';���a Lldla. M�ncellos ! D'e,�laraco-es 'de ImpA-t-fo de Renda GRAÇA ALCAN(}AD"l
Q..ESTA,'B<!);eom vO.toscàe ps' .....,_ 'sr. OrivaLAndrade Cordo- li., Ul' ,

.renes."'féli&1dades. _ i va ;
.

",
, ,--

" ,'_ sr. Edelberto Costa Avila � Adm,·nl·sfrac'a-o de Pre'd·os�
'I

.Srta. b11,.dina Doiri V��ira _ sr. Marcos Manoel C01"· �
.

, '. I
T"anscorre hoje o tl,riiver-

'

, deiro
' .

l�'
ESCRITóRIO DE ADVOCACIA

_

E PROCURADORI.o\
sártp .pa'srta. <;>ndina 1?oin I

_ jovem João Luiz, ;,amar Rua Trajano, 29 _ 2,'1 andar '-- sala 1 l.Vjeirll, filha do s;F-.�.l3entp j que- .

-

i_Vie'irá·e dfi!.su'a ,exma.-espô5a�;_ sr. (}eraldo Fernando
_ .

Telefone: 3658 �.
ii. b.elina Doin 'Viêita.

'.

I BorQa. .I, ��_,..��_.........w�_ ..
----�.�'�--------'---�-----------�----------------------------------------------

�.. L:

2 FLORIANóPOblS. QUlNTA,FÊIRÂ' 21"DE MAiO"D� 1.959'.
,

M I N H A MÃE

__._.'� r

_' ") �u._· j'.�!:�"''' l� j,.l�-.. "

. -osvALJ;)(J 'MEnO
_r_. .,.; � ,..'� -f'l;.o:;" ,. 1'''' :f"

',i; :�ENT? S_UL �, �RI0. �, 'r;�;!ltf4 ;';�;s�ti�'o ,�alorãó.
,E sem anuncio prevro, ahas"como sempre acontece. O sul
'gosta de surpreender a gente. Pega-11OS de roupas de ve

rão, camisas esportistas abertas ao peito, suarentos com
tudo isso e com cerveja gelada e sorvetes e picolés.

Então, desenha no céu os conhecidos "rabos-de-galos,
muda a cor do mar na barra do sul, distribui no espaço pe
lotões em esquadrtlhas de urubús, que círandam- em sua,

díreção..

De repente,:, ç_�i ,�, se derrama por sôbre toda a ilha"
escurece o céu; 'so.1tantlo.-ge 'em. r:;tj�das .rrescas, assobían
.ãd vitd):'ioso�-t;, ch'éiô de;eu(orismo,po�.entre'as arvores que
'se curvam a med«;fà sua p,assagem., "

Ein sua éoiripirnhia; "dóna éhúv'a, acompanhando-o.
Passa a chúv�'sempre�impetuo$a e o sul fica.
Tres dias 'a tio, drii. 'e noite sem perder a sua ínten-

sídade, " ',�
,

,

'

.
'

, . ;:•. ;.:'�l '.�: �- d., '�7"�-
encentpa-ae etn :qo��a .�i4ad� ta:. .c1�·;U-;:dff ju1)ho;,;:; -

,

o S-\mpáJ;c.<:l: casa]: 'S!'. e sra.!
.

s- "'::- �a '�,"., .',_

Clodoaldo (Edith) AIthoff. I \T.l'a;iQu,p.a),:a <F:�rtalezá, cea-
'�', ,_ ��Oo--:--;:" -',

i rã, o(Or.-"Ing,o'A:,R'enttux, on�
Até agora, nada fomos ín- de 'participará ,àá:'cõnvençào

formados sobre os aconteci-: Nacio-nal do Lions Clube da
mentos com referência a da- I Brasil.

o bom carinho que gozei outrora,
Quando no berço ou no regaço amado,
Era 'prestado por um ser sagrado,
Que além descansa: no' sepulcro mora.

OU PELOS TELEFONES:. 3 2 4 6 E '3 2 4 8.'

(Dedicado à minha espôsa e à minha jilhe:
Ondina, hoje, dia do aniversário de ambas,
como sincera homenagem)

(ASA N e '-EltRO
� ,

ALUGA-SE TODO O PAVIMENTO SUPERIOR -ou EM

SALAS DO PRÉDIO A RUA FELIPE SCHMIDT.· 19
... ·f.r .. _,

TRATAR A RUA TIRADENTES. 12 - 1.° -ANDAR.

Fpolis, 21 - 5 - 59

Agdo Vieira
,

-

TER�E_NO �O CENBt �(,'JIMDE
Esquina com a Praça Getúlio Vargas, VENDE-SE,

'com casa' perfeitamente adptâval a uma ótima reforma
para 'residência, ,construção de ,prédio de apartamento
ou casa comercial. Tratar no Escrítôrio de Advocacia e

Procuradoria. D8,g 8 ás 12 e das 13,30. às 18 horas. Rua
'I'rajano, 29 - 2° andar - sala 1.

Bem á tardinha, quando o sol se cora,
E, que' seus' ráíos dizem adeus ao prado,
Ela, sentada, do meu berço ao lado,
Cantava alegre, para quem chorà, agora.

De noite, sempre, ao meu lado estava,
Entoando hinos às mimosas flôres,

.

Qual sentinela no seu pôsto, arfava.

ANIVERSARIaS
FAZEM ANOS HOJE

As felicitações de O ESTA
DO.

Ü--'ll'...J:'�S"Dl �tfJV�JlsA:RIQ:
comemorar a pas!!m � aníversãrío; quer de

pessoas, govêrnos ou atos de maior significação é uma tra
'diçãõ e assunto mais ou menos vulgar.

Em certas oeasíões há somente solenidades e em se
: tratãlido de pessoas, elas são presenteadas pelos parentes
e Amigos.
t: '$, entretanto, um caso bem diferente entre nós. Tra
ta-se ':aê uma aníversartante que em vez de presenteada ela
é que .presenteía seus Amigos e frêguezes.

Isto acontece nas comemorações dp 3�.0 aniversário 14�,
Modelár, esta�<1í�rÍl)lentos tradícíonaís e cuja vida está
intimamente lig'ada a vida de. Florianópolis.

'Ne$tà efeméride A Modelar presenteia sua freguezla
�'�";;)' ••

"'., "1", '. � ..,_ �".,"" r..

com os 35 Ja amplamente dlvul.�a�os. .
"

É um caso estranho, mas rl1;ilmept� nê�te caso A M,J

delar� a:.aniversariante � ,a suà frçg-uezia é,a pr.esenteadct,.

,'.'iii. JantofAnflrj,irraa;,it.:-
,

���. ,'- . .' �'t'--<� ''I.' -I' {!
__ r<

(1--
? ,'-

"
-

-

4",,, 'cf'
} �

_;;" i'" ",_l

t
E, hoje, triste, me .recordo dela.

Pois, assim passei os infantís amores,
De' miii'ha vida principal parcela.

A Émprêsa' Santo Anjo da o.uarda Ltâa., tem a sa�is ..

fação de' eomúnic!ir� ao distinto :'Ppbfiê9 qü�, 'a p�rt1Í" d� 2

de junhp próxi�o" iniéia,rá um:!. nov,a linhá entre, TUBA;.
RAÇ> e FLORiANqPqLIS, e� ôml.lus:��rçeqe� B�nz, tipil
PULLMAN, SuPér 'LtQra, obeàeéeildo ao seguinte hórário: •

PARTIDAS DE Tú.B�RAO' _: Terças; 'qu1ij.tas e' sába4o�l_�
..

- ."
.

�.. } , ,.. _" �., - ,.., -� .....,..."

. à��6;bºl'as _ CJ;lflgll:9� e�
" Fróriariópolis, às 10 �oras

PARTIDAS DE FLORIANÓPOLl&-"- Tei"ças, quintas e sá ..

- tJad�s, às
.

i6�45 �horas -

, t �çp:eijidas _ e� ''l:u�ªrã9,
,

,

..às 20,4-5 hO,ra�. ,

.MAIOR CONFõRTO -'-, MaJOR' R�jDEZ _
........

'

MAIOR SEGURANÇa- ; ,

rios modernos ônibus
-

Merced�s�,Benz, tipo Puii�an! "

Supt;:r Lmço da Emprêsa Santq-AlIjo d� Guar,q,a,Ltdq,.
,

Tubarão, maio de 1959
.,'

,',-; ...
-

,
,

Dl- MAIO-�
, .. �

,- �;_ i
.

y, .,. ,-" -,..t-

I
'-

,
.

I
.--

!...

Ela usará
com' prazer'

o seu
:Dtes�nt�: '

�.\ �, ......:.- :;._

Agradeço a Pio XII
--

uma

graç.a" 'alcançãda. -f 1 '

..

.
.- �� " Maricha Daux

,
' .

• I

PRODUTOS DP

r DIA '17 _ Pedrinho e seu ('.()njunto e o Trio GevaIth.
p�(íij.�1W' tem o conjunto mais moderno

,�.� '.
.

de) Btâs�l; tendo feito sucesso em toda!l as
• capitiiis "do Brasil. Além desse moderno

coíijuilto o Doze apresentará também .:>
'. grà��,e'�TriQ' de Gaita de Boca mundial-

:. -,,'
mente ;eQnh�cido' já tendo se apresenta-

. ' , _} .dor nos �gran'des �entros internacionais,
tais cofii� 'Ffança; Alemànha, e ainda no

,,' �. ,festl�al'd�' Canlies.
'

DIA 30 _ O Charleston.
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Os. sons do' futuro'
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• fLOlUAlJ{).POlJS,. QUINTA FEiRA, 2�DE' MA'IO DE 1.959 .

»

./:==;:_�'----"-- D It A R I A M E N T E

:(. A S�· ·f,E R N A N D .. às 6 hs. para Itajaí, .Toinville-e Curitiba;
'.' Rua' Saldanha Marinho," 2

., 'às 13 hs. para' ltajAÍ e Joinville, nos dias

�aixa f::�3 34�78 e 3 U 3
iíí iililá� l:L

� N���e:����s,de 6N1BUS RAPlI)O!hla .

TtL�: "e A NA N"
;;l:":;�*�i lAGE.�g;;ek�!-���S(�:. i�!�e�e.�teF.l�,ORIANÓPOLIS·' �

. ,Stlvell'a' ""- "�i Rua.· CDnsellleiro. Mafra, 4';{

__---{D.-}-t=���t-·R--I-B-U�.I��-R_E__

S ,E_·_X_C_,_L_U__S_I_V_O__S_�__�,�t�.����!��a���!�:m���:�:�.�������������:���:�����������!�!�;������.�� �

l A V A II, D O:i .e O 'M S A B A O
� I

Vifg�m Especialidade
�' ..�,.' l!l! WfTZE'fn.USTRI1�, - JoIdvlHe � (Maru- ra�l� ...

elr

lo· ,

·CUIDADO!..,
,"o <�mpror . mó�ei� '$tc)"clo..��:�if,qv.

' .. o mólei�. �"f,.ito co ... as '8,''''''QI
. MOLAS NO..,.SAG·

>.. .

,

',. �..;

• milito "'0101" co·n#6"0.
•

.

• e�cepcionQt dltrobilidad.
• n�nco c.d�m .;-: .nunco 10.1'0.
• móveis mais levei
• dispensam. o UIO d. cordinha•• perctntol d. �Gnl""
• conservam 0, ••tofomento c;ibsollltament.

indeformóv.' '

�LAS� DO BRASil S. A.

f."r.• Escr.: lua 5ao Jorg., 374 - TeI. 9-0519 - Cx. Postal 875 - f .• J I : .. .... _

.'
" .

n... c. . NO·SA� - Soo Paulo

•

' ". REveNDEOORES, MEYER & ('14. .

.

a... f,h,. Sch�idt, 33. • R.Q Cooselh:iro Mafra. � - r.1. 257� - Ca. I'OJlol .48 _ FlORIANCP(X:>

'{�

." A G O R A '�
.

�
.

p R IO�N' TA

" E-,' m suaves

ENTREGA
pagamlnlos �,

I

:;" ...-.';"' .

.

_; . ..:"

, ,.:.''''l� ""�
.I, t ��

:. "'t
;'�

•• - ....

� �t '1�
..

. .JI.'

.e
.

_ '�.

....... ; 7";':·�"
'

,

.. ",,:� .....
"

-

).:,,�,:,/.}� ( .. :', ,�'

. .. . ... �

•
'0

""",.

",: ;. ,1 ... ·,ül�.J.�:'" ��.". ':'6:-"8"',
.'

,'( jil/�é"" ."'dJiI�;�í44 ",
. A. .' '.'

f
.'

". .

1..
.

J 'E a peque.n·�· máquin�'��f'IlI o< .Serlt�r.jO
. � � para o gi.lbinet"'Jlil!'J!�uJar ..

,

'.
.

.
Fomec:tI. .I:!m trabalho de'qH.Ii.dil@'

! elevada e clSrrll4aqte..

Une as car8cterlsti� ",,çst,,b,iijdade. .

e de robustez estrutural des"ri1l1dêlos malorel
i mobilidade e elegância da portátr.. ." -:1-' ,

. Dllv.ttl�ndu.trj,,'II.A. .:.:��-���
� -

.

..

:'. ':�íil.
�;.1:'�(.t}.�� �.�,

• J

..

�.�"t.�(.,

,#fl�.·!l'�
_.,..�==��h�l\....

........�...,

j
,
i'"

-.

.

.

!

"

.

<
.

"

Ku �JlMIn'...... 1"
r.l.re•• I8U - cu. r....a; 1•
••dereçe Telqdflce,,'"ADo.

. .

D I a a T o K..
"

.

MuMa. de Amadl.IIa."
o • �B.? N.,."." �:

..)

U••Io•• J't.ill�j. Aflu".
a.&. !TQ8..:W8.

'c 1)a.�I!I.le .:.... 1'1.. ....... .. :': ,

ADllr' NU. Tld..eo ...,... Pedre R.ul. "leia... - ZuI
. ,�

MI"""o -
. .'

COLABORADOllaS w

Prof. Barrelroa .'Uho - Dr. O•••ldo ROeIrl..... C.lt1'aa
� Pr. AJcidea ,4breu - Prof. Cá1'lo.·�. C".ta .. Pereira
- Prol .Qtjtoa 'ça,...,.. Maj.,. fldetohu./ JI1.� �

Prof.... M..aelitaeA-.&lnel - Dr ...Utft Leite �•. 'Ce& , .

- -Dr.: Rubea Coata:l- .Pi'8'·. A. SeIsu.r ..Net.';� W-aI_···

......... _"'Dr: ACWt"'·PIo.to ... Luz - Ael··C.... lTeJYe ,--
.

Na'. SUvelJ: . .:.,.., Dor.i�o 8011'.'<''::'' ;1Jí.;"_ÍQ�
R_,. � Nleoi. __tDlo.:.� P..choa�,;Apoat.o" ...... ·11."1., -

c."•.-. • PIII. r.ne•••••.A'.'Je ....,
.' ,

•. P U 8 L I CID A D a' �. , ..
,'

lII.rta CeJloa 8U.. - 1.140 Fen..-..d_
DI.. - Walter lJab.'"
PAGINAÇA'O ,

Ul.prlo Ortila, AmiltOD' $chmidt
IMPRENSORES ;

bULCENIR CARDOSO WANDERl&Y/ LDlOS
II • PR. 8 • N T A N T .;

Repre.....çt_ A. 8. Lu. Ltd� ..

.

810:-
.

RUI 8eIla'dor O••ta. 4ti' - ,._ ...4.,
. T.L lUta.

" ,
.

.

S. P_ule Rua Vit6rl. 167 - e." II ._-

\
'

Tet. 14-894'
...

'

"

SeJ'Y1'co Tele.r6f'e. d. UNITaU PRaSS UJ-P'
.

�

AG.NTMS • CORá.8POdD.:NT* I

�. T�.... allD1c1ploa d.:SA�TA :CA'TA&lN.&' �

• .&l'C·CN.CIOB"', "-t ; '.I}
....�•••&e co.'r.'.. de .eoril� co. '. labe.. •• riC.í' '.

Especialistà em moléstias de anus e reeto.

Tratam,ento' de hemorroidas, fistulas. etc..

.
Ciruraia anal I - r

C?du�fca:.a mudança .de seu Consultório Junto â 81,1.a,

rosídêncía na Rua "Durval Melquíades de Sousa &4

,:,' .

,

,.(. >. ',ORA. EBE B. BAIROJ
.

'

,,(..

CLINICA DE CRIANÇAS
. .' Consultórto, e 81114.a_ . COlllaUa.

.

··A\'. Hereilio. ,'Luz USA ap�..
" "8�&aada'à '.a-reu. '.

'",. j I
'

,�

,oi
'. d.i .. 15 i."·17 bor••

Te': - 2'" .

� .
...,

\ .:

FLORlANOP-OLIS

'DR HUI'� -'ME'S' u•..... a.u.�'Ui..�
• ;a/.. 'nLJIO�,

'. MEunA.......
· ue..... ti••'".....r..... '�._rt

nuu__".. TUB.aCULOH
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Telefone': 2661. .....
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Consult6rlo: Cura0 dé' ""dalia.Clo ••1.
'Rua Felipe Schmidi 11. 87.· �. H. T••x·l_.no ••z·••alt·

Esq. Álvaro de Ca"albo..

·

seas. d. m,..,,,., '0.;' Prt�., l',l>
Horário: . Galm.rI.. tato).

Das ,16,00 às 18,00. CoD... r.u,. IScam."., II -

Sábado: rom 1181
.
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,

'"Das 11,00 às 12,00.

•
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" •••. : - •••
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li d. ltaCeraldad. Dr. Culo. .....
.' ,

� .

Corria (Bem.... ma. .......... A dir
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i e.çao nao se respollsa lJ.�ô, pe 09
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.

O e a querosene
. VEN:DAS EM SUAVES. PRESTAÇÕES
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Com. e lnd. GERMANO :STEIN S. A.
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'io& restaUff!.Dte."e,·bares moderna radióla; com bell�'
.

Var
capital. vêm -se- ·.t;d'e-. v�r!ada5discoteca,. seinpred�

. deS��antld.':oom graves.:: PF.P� dlsposlçao dQs, seus frequeA-_�ro
s lpara.();.,melh()�, ,t�do.r�§" q, "Jardim Bar"��-.b1ern:s seus serviços destma- t� s�ncto implédasame'ftte "

to d
ao .público. Todos ain�a atingido por �l.uns frequen-, "eos
ecordam da destru�ç�o tadores de ma lndole. ,.(

se r
,1va'f�leVaaà a efeito no .',

\. j 1 i,
"

coletRosaf',mutlliza,ndo� os ,Q.âa.ndo....,chamam." o gar.' . J/f,��ar os com flôres' colõcados çon,:- alguns freqÚêh,táâO�S::��;'::�l}:;,
J���(' as mêses, ,cinzeiros ,o f-azem batendo, os COpOd I�,.�_' ..�l:·l��IIi\,"'<·so

dos toal}jaiS !,ra_sg�a.'i fklnka, as garJlaf�Y Or.a...,,, 0'. �....,.,,, 't . ,;I'

rou�im�da!j. C! '�ea�o �.r�.-I p�oprletá�io .do "Jard�m Bar:' .! � � .: .•

e ,9 tambem nao escapou a tevê alprlnclpal-preocu�ação" .�.' .

to
ha dos inimigo'S···.rdo seu. Pe' é01pcar ,a servíçe do pú- _, .'

sal}prío bem estar,. e ,teVe :edi,' blic(lh copos de' cristaJ, otere-.
pro�as cadeiras"estof�dasAf��' cendo tum serviço da m.,a.is 1

ferw ente, .il;u,lti�lza�s� .' tll�m alta classe.. ço:m. a ��itude
:;�utros' estrago�, levadas, a_ .po��'O 're�ome�á:ve1 "dõs"fre:

tto no 'WC: " . gueses� os finlSsimo$ copos"'"
ef�gora'� .

chegou·a .vez. t do ficam ,umprestávels "para o

"Jardim'. IfBat�'. ,Locali�ad9", seu "prQpr.jo.,.-, uso"-:yendo",,se
b m no centro d_a .capíta«, -seu propriet_ário na eontí-

1erecendO u�·

.�m�i�nte""e.x:�-'
gên�at de' substituÍ'-ltJs' por

�lusivamente • fàmlliat, 00111' co-pos t' '�o�u:ns.
<

ESper�(ls·
ê"as coloeadas •. sob<.�álWO ·qu�'() PUbl1eQ.,�llOl'iano:pa-.m �

emprestando um' ar pk. -lís, colaborá, ae, inv.és-�de, sa-

. :�esco e agradável, para U�l bO!ar.:l e,Q� o nosso progres-,
aleil'e �"t�-p�po, .e ,�m'!; .so.

FLORIANóPOLIS, QUINTA �EtRA, 21 DE MAIO DE 1�959,
.----------�--�------------._�----�---

�,

."

Os )'Jacbail'el..ri!l9s d'àJ,'E'..a:eulcladtt:'d.e�,.})iieUo·".têll!. -» -

.

JIlá:s:imor,pJSazel' !eiD c�kllm�a'lilJ()cie_dadell�anópolitana, -c

para parti�pa�.,d� ,NOITEf,��AD1i:�t:801l'� daJl�' l

te, que. ,fa�Q J!�liZ�1'dlo!l--salões",do t'!ltul!ct.i'ae.� � �!

UDiver.gjtárw,�·a; rua· Alltal\o .de-,.{lar�of'\'com ><lIllCIO "U.. . -;

, 19 horas, do ,dia 2.4 ,�>c�!r�Jlte...• '''.
' .. ,.. ,

..,' Resep:vas,:de mesB$ Â04às .�8', nO,jtes::<lUb.U.,C.E., .

ao

preço de Cr$ 80,OO�. ',. ,_ �, ..

Bllsl8' dêl$(II1I.s.oi'· ""
! I. 11••11"···· ".'

'e ·...�'I!<V..... '·�9·
o carro do atualiàacle .brasileira r

"

.

. I; ,.;'. :. ..

. . ."'" )'-,
felQoamel1to :de' ·p.ess9a� 'de;' N'Í�·. -!:IéI"'__lthW., âpó's 'aquela "data,

.

.

.
�.' "'. .,

'
.. � .'li' '.

.

superlor-«CAPES), pem.;a'.s��,��' ;�� -comG"I?B""�U� <�tQ���',aiP:_e-•.� _. _
ção de comunicar aos>tntlll'ell8l1dOlti, �lientadc_l�-a �.utaçll'Q<.iD . .

.

(',..,
que a EDPbaj,.x� .dat,r·Rep.\Í�llcl\ Icompletll'-'> �"" '

,
' -

e..... . ." ..

Federal eda\"'AleDUlnh&',!.est.�\ of�:e-f: �ãO 'os s�f!iu,�nt�Sô. 08. d?C�m�,Il'i.S ,-
cendo, l"ara> O ano)e����. dê'1:6_.O/· l�ue develJl··sei a�êsentâdos, pel�!l', Sim_! São', ,8.009 prêmios' que,' esj:>�rcJiir-"os.
61. bôl!!as:.,��;.e.t�Q ''&<J brl\lIl}elTo& ca�l.da�,.; :"'" ., ,', .

'. .,. ..
.

P·. a.ss6geir.0s.··· da Real no., Grànde Cbn_çur:so·<.que desejemkeallZar.,cur�,ou..el .. , .. 1. .Forlh1>llá�IQ...:d1li GAllES; ,','

táglos ne..aPi!rfeiQOamento"êm 1__
: �. '2',. Hlstól\lcOJ ESCOlar' '0<10 çutiJO"''', ,)'

'que se'_ pfbldnga'tá" até, 10 �de" JÚ1ho. 'iPré:fj'ra 'o

tltulçõeS!Clf�Úfl.ge,S, ,b{l:u�y,ersi'- "S!lI;l�rioi feit� p�w��a��ljia�o'4�, ,.'

.', :. -

tirlas daquele, pai,.,
.

cel.'ti�IÇlI!(I�· das' notas- 'alclWçadas--' '" .." ".

•

'R�a( c;tgQ ra; pa r� ipa rtici pdf� def.!�'i�rbmó:;çãô;.;f,

As liôlsas São '''.(loncedi'd"aS.-pelO ".até a:série que�: éstlVer' "Óüpsando' .';'
.

'

- . '

.. ', ; . '.''!"''t�-,· .i,' ;

Serviço Alemão de 'Inte�câm:bio I�or Óoasúiô da il1SC�iç�a;;(.,.. ,. '. .

grandiosa. dos Ageni"es Rel!r'l�,d�qs"dqi.Jeal.;�),�,0CA
,_ • -', -. -, :,,<,;.,' �', ",_,,,, ,�I 0-. . .{

"

'i "� :....", .�, '�', ;�
_ �:v�S', ,

.. ;.;)';2, �.;_
Acadêmico. e às'.�,,!lm,�.<,'pqdBll�O.. '��, For�ulârio dOJt!il,y,�Ji't:;A1�J�" \ q-wercon.f6rto, rapidez, (j:ô:r;tEf§i�;.'po�dJiQ'liqade�,"' "

candld&cta!<;.se, ;eissoll8,.q\l;'�"teIib,� "mão (Be.)verbung"'·eDlJ duas. ,vias,.i -': '
.. ":,,,., �_

. :"
""

. ",�à>- �. ��..M<",". g'"W...:r><:4�:·"l\;·�..t.'ií·'r : - .... ":.:.·:I'!i:I·�,$. "�"1�l�(!>j;�f; �"".J�r· '''.�...dv':;.,';l>Ô)
.

O a). , ..\I!�e,';,O,i,IIf::•.• "f�c.e. '->l};l,.e...;:..I.�,
.•,.�· "?"U'.' maiS, ;

completltà;)� pol'OtlUlcs.r.al!�uuJ'!5 ....��� olUpfl'n ','
'"1" 'ifr;:�( ... '\l' 'J\W 'i' ",".- i/f' !.N!P �"' .

-

.sc:<·'-"��1i�A_v?-�: J!..,' -,' �'.' -<\. .-:-_-": • '" ''I , ',"'" '?::'--;-" �.,." \,.,,:- r:
_

�'':'
_

,�:I''::��
__

:J: �' �d,� -;:::;:, k��.de estudos
, \.\�,iver�Jt.(�os!,:,I,l�nd.�. '�BfhJ�_..'p?S���,,?l'te,!'" ,'< .�.... "�. .�.;.' �s",Âg:ent6'5 'R�;�i�qS ':dd�Re:J1 Itt�����:��9vram .

dada, no, en�l!!nto. < pr,efe\'êno�P;i.;·ao '4� ��rr_icul,uro.;v.�1(ae iem,l.alémili!';'; '.,

Candldato�"..gt'allullOo."""Pi:lllfesbolafV da .. próprlo jinanhO:"(io,.-ea.ndldil.to(,e' , •

€I possibilidade de ganhar prê (lÍos réolmente
superiOR!. com me'tibS'lJlii'Sól �?Q�' 'ac�Mp9.llh,9id:ô de':t'dulIis :é?�1�S. ita.;<;

";,'
..

. . _ ".
.<,. '.

de Idadel
\

'.
' .':' '. t1rogl'at,a�s ·:e;<d.e, �UlJ}.a .t;r.a��ão.", ,

"�_'

.

;��ra�i'ihosos! Pç.Ht! is�o: '.��sta. ;e$,�oJ��r .a """,
Além'óa Isenção d«lJ,tMllas�ese� ·�para, o ,português; . .-,' '

.... ,' ..� :. Repl< par,a as su.a,s viag,e;0s) ,.ÇcidQ ��,":,(ill���
larei OS-'''�lslstalS·.�ceee''''Q.'DM·.\.Y, 5, TrêsJcar-!�;.dil·,r.eQfil"$nà'àçíi.a.�.,.· , ::" .;" I' '. ",

' ,'" ,.,
....,.. .... H, .ii..", b'

-

d.300,60 lDensalS. dUi'&nte!i);�.me;es: e� duas �Ias cadlli\.uma.'!,endp.�u�;?, 'você ycar, 'tece cir.a 'l,Jm 'cupao numero, o.'
•

.

'\, '�". r·f -;.. ,. '

.• '-t., .
.

': � �r� ',:'';;', ,'*,� ':'e .... i ,,_':
.

. �
_ '�;;'>'1\ partir de V' de no�embr!l: de �cartas contendQ;.iRfOrDia!)�e:s.-prea. .,

l:'
,"

E cada novo' cup.ãQ: rep;pesenfo. 'mais u'ma:
1959 e .um· auxilio ."lol:la-l'c.ué:.Í)·M.O ·,tRdas po�, ClOiS .membros'·do .1ltii!',PO··· I .! ... > ,.

' .. ,"'
. .; .,. é,' .;;,."

'

600,OÓ 'para·'··uespes_-��iei.ill,".A:.' doeente dl\ eseola..frequentada pelo." chéin_'ce.. para" vOC�! .E .tão fáéil!
.p...agesís'·entre:-o ··'BriI,sfi.,·e··,à.-k1e... 'e!md�cÍà.to-e'·a tercelra-". assinada'-' , .,

..'

manha correrão per c?n�� do� 'CMl.;;. -'<por 'o�tra.. pessoa.....esl?onliá#el"'.-liôbJII " ,',

�mpll1Clo! com ali bôJIl�. ''''te ",
, a,.�erio�:�11d�,é,..0°,�'e.id'4.e,,;�. -,..:" ,.' �." _'>. - iF Yd'

,

Os pedidos de Inscrfção:..cÕmp� candidato;
.'.

, ':.(·Um. t p:r,O."".'CCI ��' '.s:
nhados'doi documento�,�xi�,!o.,c ,6. Atestada; _de' ,��.�ci�ncla:. :n�, ; ""; , .,..... .', '.' ".;'". ".' ,I.

teverão"'�er i���eli�t���;'títD-( ,lib,�úa/alemã> (�d'ltas· V'!1ts),.com 1', >,

i ! .

','"
.

baixada< da .A:i'�ap:h�A�;{Av:'::l'tW� trlt<fu��� pal��lp',1)9�t-n@.ês';\;',,{, '.'

BiI�bos� 62�' -':_' Rio 'de�' J��ka:). 1. A��stadLie, saúde�'{etfi, dha2 _...:_....;
.._,._

..

_..:...;..,._--::" �-"!'"'-_-:--"'":"--�_::::::"'":"-.....,_.--------...-----�------....---_"':-
.._' ----:----....--

ou aos.·conilulados' 'dá RepÓbltca .VI�),

A' 'U'
-

.•
.. •

t
' '.

.

Fecleral"t1a Al�'inahha',� �m_\,.Pôrt�·: .·f TOdO. 0$ doc'U�entos -i'e�gi�O�� ,,� )

Z', \ ':, �.� ··.·n. ·l'., " e �",_�,',: "'" 5', I .

'
,

a-, 1:', "','Alegre. ··eurltibiir- ;São': ··P!iúlo. Belo'· etti J ,pórtugtIês, com exceção do li:' '.� i>
_;

." .:..
'

•
,

,

.

•

Horizonte- e Recife; 'até' e_o dia·: l�Y� his-tõriCo escolar, deverã,o ser áiIom...
"'�

de novembro;,de':--'ig'51:)','l' Não! �i:ão,: pa,nlli\Clàs' A.. uma'<tl'lld1.!C)ã9,�..ara o: �:\
•

Considerados os ;�cúdi� �e i,;j�lÍri_ .,alemão.
\

•

(18 prtmlos.de ida- .. voltq.. para duas p."OQI/�.'
"

com ,estCKf.a pàga.de-U,dias'I)

le�"laclelr•• Gen...1 Elec.rlc I
'él' lembre-,,,:,"Geladelra ,�om!çà CClm .G., E:.

;lo • '.
"

. •
f

"

.:
., ;'

......
.....

:i.
.'

,. "'.-

'·f,

f
,

, ,:�' V .

�

1. Cada vez que .voc� visjar pêta, \. impressas,no,vérso ..d. cacla';�.P4Q .

Rea�, na ioa e- na vo1ta, até 10 di j!,l�:'1)":" f&, ;icem' o R-egulam8nto q�6--,;l�ró-" '

lho próximo, você, receberá uni '\ c, q sua disposição nas Agências da
..1· ' -"�o

cupõo'numerado que concorrerá aos ,.,�, Reàl, Agê.lJdas <:Ie rurismo �;Balcc3.1
prêmios do Grande Concurso ReaL 't; '.: da Real IlOS Aeroportos:�1'. iI'..\:' _

,:- ..
'

... ",._

2. Os prêmios serão sorteados pela ";,�:,\3. E:oncorrer@o a$ pas$CIg�s,CQII)•.'

loteril!l'Federal oe 15 de Julho de )':"';piad;s�,�à;Vistd�Of;l a�cr�aitor .mal·

1259, 'de ·acÔrdo com as condições "
i sõmemHiY;®s linhcis.. fiadona;s.·

\

• �\\'� I

(

basta 1 voar. {;?
"

pa� ���a�l:iar ,.
'

,.
-

t..',,-"< '"-
• -:.j� ,'J'. ,..-:

,-" >

\

..
\

., r

Carta

longos debates, foram· escolhidos

"'of�cill1llJ}.edti, os me�br,ÓEl �a 14R.
A., que formarão á Ch�pa. do par.

tld,o Sltl,laCloI$ta, pari!.o pleito

LI itR. li' �i lte:'N�'r'S .:C �'U'8 -Ec;�
progr�.,t.t �unho ' ' ,,('

Dia 6' - sábado -'- 'SOIRJ!:E' DESFILE -tiIMÔ·,

'-if.

Salvo. todavia a fatos Imprevisí_ que se avizinha;

V�ifl, que .poderão, quem sa�e, �és- Éis a chapa do P,R.A.:
fazer esta vmtagem inicial..�a Re_, fara ,'presldente; RO��;iO; Stotera;u
no"ação, Vice' presidente} CIi!'!t'.no,"·

.

_

,

1* *

o Ca.mpeonatpNE'l'T A"; com..
apr�senta:ção d'e

autêntjcos modêlo'S';' europeus,
Instal�ção' do CLUBE DA 'LA-

. DY:DO BR.t,\SiL, - Secção 4e
Flori&nópolis� . Réserva .de Il-e

;,"

sa:s ,·,p.elo teiefon'e 2854>'
sábado- - BAILE DE SÃO, JOÃO, às 23

. hor_aB:<' �nçà da Quadrilha,
�

"". l ,',.;." �dir.J�da p!r Nhô.�M�ei.���.,�a�",; "1' <. "'.; sam6�to-,n� Roç�,�-:Que!mll.d�.E-
"',1, 'f'�:"- �; f� "-Lifl'dn;a, _. Pinnão �:_ Ra�'

<\.

Pil_dúm�. :A:�i!lldofm;, 1iesen:� i

d'!f ,.��g,.. ia.., 2()'G,,(}(), �a �Q81he-:
ria Mi1'llei.. ·'

. '<

.' pi�� ..28.,,..,.,. _d-O��KO:'(
.

.�*1�Jt), '-J�,FA.�TO�JUVE
'�";

'. '. ii '
. '. ,

. NIL D�, Si.'Oítp,Ea'RO, às lti
hora$,' .'Pé-de';'Mo�eque -. La-

r�nj� t'7",/;Ame;9tloirri:.; �:
..

' .

Dia 20

Catarinense, tem revelado grandes
,atletas; .ditl.. 15. põr .

ocasl'40 do "match" de fu�ebal �e
salão, entre' as eqÚi�� d� F�CUl_
di\Cle de Direito e Odontologia.
Erasmo, festjlJado artista' do fute""

.

pds,
001 e do ba$C{1,leté, deleitou a pla_. para Tes

.

,t,éla,...pr��ente; c� ji'lgadas 'feno-' "para 'Su�.

�e�Íl!S, jÓga(iÍl,s es��. que dobrll-
. �eta, �., ;

.....

'{
.

,..

-..,

J,iiCkSÓI\.
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Jôgo 'inicial da melhor de quatro p entes pelo vice-campeonato
,sssS'S'SS\SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSsssss

"

,

FUlEBOL VARZE'A.NO
.

o
j

S.ãO Luis Jogou assímCO� o, comparecimento de' nu

meroso Po\Í'Pl1co, tal q�lIputado do_

ccnstt.,

,tuldo: Antqnlo; Charuto, Deba ,

mingo à tarde, no gram!'d0 do C"rl1nhol; Bona: e Orlando; M,a.uro'

Abrigo dll. MenoplB" 'o prél10 entre ro ,dt;,pols Naldo), Enio, Blnha

as equlpes cio� Sã� �\1i8,. ,d? 'A,zes yaiunho
..

e M.�url (depol� Nelson).
do Gramado.

.
Goleou para o vencedor y�d�nl:!.0'

- lendo que
' AmUton assinalou para

Este cotêJo orereeeu lances de o Ázea da Gramado cobrando uma

(on'he�a O (ódig� Brasileiro de F�tebol �ft.���ª�(CoOntinuação)' passível das saneões previstas neste

I Mt. 226 - Não comparecer ao falta disciplinar bem como ore. Al·t. 230 - Não sol1cltar da ali-
apresentação dt. alvl_negro da

'Art. 221- - Deturpar o sentado �apitulo. . local' da competição. quando desíg., suttado da competição: socíação, do representante da en- .

Agronômica, dotado de Jogadores
aínador�sta do futebol, efetuando. Art. 224 - Demonstrar parcía., nado: pena - �ulta de cr$ 500,00 a. tldade ou da autortdade policial novos, .portadores de bôa veloclda....

pagamento. por qUalquer-,t{)�ma, a lidade em suas decisões .e de q�e, pena multa de Cr$ 1.000,00 a Cr$ 1.000,00 ou suspensão' por 50 presente, as garantias necessárias à de, 'e ainda mais praticam uo1::-tu-'
Cr$ 5.000,00 ou suspensgo por 100 a 100 dias. bô", orde�, à segurança individual tebbl a base de bola rasteira.
a 360 dias., ,I Art. 229 - Não conferir, quan_ 'próprla, de seus auxll1ares e atle-'

penalidade máxima.

A arbitragem COUbe ao sr. Júlio

Camargo (Jul1nhO), com excelen_
te trabalho.

O cotêjo preliminar
.

-tllrmlnou:
'\

empatado em. 1 tento.

O SãO, Luis formou com _

Amauri; Darcy, AdUson e Tadeu;
Nelson e Zllton; Naldo,
Herondlno depois NICO,. Luiz Car-

amador':

peua - Suspensão por 180 a

360 dias.

Art. 222 :.:_ A pena de suspensão

pelas In�rações previstas nesta.. lei

não se estenderá 'II. todas as atíví.,

dades desportivas da associação,

lUas tão somente, às do quadro que

resulte ou possa resultar prejulzo

para qualquer dos quadros díspu,

tantes:

pena - el1mlnação.

Art. 225 - Demonstrar Incapa_
cidade técnica, agir com dlsplicêu-'
era ou não se Impôr ao respeito
dos jogadores e seus ..au�1l1ares" de

No time vencedor todos jogaram
.

108; e ,Lênlo.
do exigida em lei, os regulamentos.
as fichas de Identidade dos atletas:

pena -",multa de Cr$ 200,00 a

Cr$ 1.000,00 ou suspensão por 20

a 100 dias.

Art. '227 - Não comparecer ao

campo com a antecedência mínima

de 3<) minutos da hora designada

para o início da competição:

pena - multa de. Cr$ 100,00 por

minuto de atrazo, e c dobro na

tas até a retirada das dependêu_
elas da assoçiação, ou deixar de

Interromper a partida, caso venham

a faltar ta.1� garantias:,
peua - 'multa de Cr$ 200,00 a

Cr$ 1. 000,00 e suspensão por 20

a 100'-<lIas.

Art. 231 - permitir a presen

ça em campo ao Inícíar a eompe,

tição e durante o seu transcurso,
de qualquer pessôa estrauha:

pena - multa de Cr$ 20�,00 a

er$ 1.000,00 e suspeneão por 20

a 100 dias.

'Art. 232 -:- Não
. ��treg��. ao

órgão competente da entidade; 'no
,

prazo ,e na ·forma regulameatar, o

relatório ou súmula da partida,
devidamente preencnída:

pena - multa de Cr$ 100.ÓO a

.

. \
Marcou para o São LUis Zllton.

. Estão de parabens, pois. dírtgen.; .

tes, atletas, associados e slmp�ti_
zantes, enfim, tôda a famma alvl-

num nívet técnico' satlsfatórlb,
mas Vadinho, com a sua 'Impetuo.:.

/
sidade e dispósição dllstacou�se den

tre os seus companheiros tendo

consignado Inclu�lve � dos tentos,
I. �ra da Agr9nômlc'a, pelo maiús

os quais' diga_lie "de passagem, to. , curo triunfo alcançado freute ao

ram de bela feitura. i azes do Gramado. n",.,·
"

-. Se' dessaparagrafo' �nlco
houver cometido a InfJ.:ação pu_ modo que comprometa a disclpll_ reincidência.

na da competição: Art. 228 - Não relatar por es-,

CÃ.PITULO X pena - suspensão de 20 a 100 crlto embóra susclntamente, aa

Das
.. in�ra�õ'ls do 'árbitro. I

dias ou rebaixamento de categoria principais ocorrências veriflcada&
Art. 223 - O árbitro é ainda ou exclusão do quadro. -durante a competição, Inclusíva

omissão resultar a Inclusãó Inde

vida de jogador nos quadros dís;

putantes:

nída.

pena - suspensão

180 dias.

por 30 a

NQmerQs finais do Campeonato
;Relâmpago da .(idade

WALDIR MAFRA D�IXOU O nico do Clube A_.tlétlco Cata,.Í-Inen_
D. T. - Acapa de deixar 'a dire- se, somente após Os jogoS da me
cão �do Departamento Técnico qlj, .. lhor de 'quatro pontos com o Pau_
F.C.F,. onde se encontrava há la Ra!Ilos. em disputa do titulo de

pouco mais de um mês lutando vice-campeão da cidade, é que o
Cr$ 500,00 e suspsnsgo p\ 10 a

50 dias.
para resolver o Impasse criado c.om

a falta de árbitros, o sr. Waldir
conjunto trtceíor do Estreito dará
Inicio à sua' projetada excursão ao

Interior do Estado, jogando nu'

cidades de Jaraguá. Blumenau,
�rusque, . JOln�llle e Itajaí.·

-'-'X X�-'

.Campeão o FigUeirense e více-cempe ões·Atlético: 'e' Paula rR;�.IJlOs� .Mais
r I

cíedade, comportamento recomen-.

produtivo o aíaque avaiano e menos vasada a deíesa pau eína � Oscar e Si -

::i:�é:�t::�ar;:=d::;:I::;.:e:=
vio empataram na corrida dos a,rtilhei ros - Os arquelms- Quatro expulsões ::ç�nt:::::�ça comum por crt,

� três penal idades miximas ;:.cD�at i�1,�!Ul�,��i5. jogos di��II.l'fig., ' :.�.. _.':;.:;:::;;, �_...

t b
' 'lJ '

t
. � tIÇ�O antes ao seu término. salvo'

,rense, am em campeao ,�e' aspira» es..
.

_ ;:��' c

'

motivo �e Incapacidade tisica .u-

'Nelson (Atléticó) .... .... !."... .:... 2 pervenleute, ou talta de garantias:

R· (B')
. ,

2 pima - 'multa de Cr$ 5QO.00 aomeu ':lCamVa .. .. . ...

Nilson (Paula Ramos) .. 1. • 2

Rod.rig.ll�l? (Figueirense) '.-. 2
Adilio (Bocaiuva) .. A. 2

.

Tonfiiho (Guaraní) .. 2
SadY (Guaraní) , 2

Oarlinhos (Guaraní) .. 2'
Joquíntia (�tl.ético)'.... .. 2
Zilton (Raula Ramos). .1. \. �
'�rico (i\'vaí) .;.. .....

1
Oládio ,'o • •• • •• : ••••

' - 1
Nelinho '(Paula Ramos) 1
Ailton (Paula' Ramos) ' 1. 1

Marledo (Bocaiuva). . ;'. � 1

Nagib (Bocaiuva) _ �' /.. 1

Zacky (Bocaiuva) : ,... 1
Osni (Guaraní) .'. '

..

'

. . . . .... . i.. .;;.. ,.. 1
Wilmar (Guaraní)

�

.'. ':" .... 1

.t 'Wilmar I (G-uaraní) " ., ;' .. , .-.. 1.,�;��1
..

'Edo (T�mandaré)' . . .. . ... ': .:. �'. .....
.

1
PaV:ãü' :(Tamimdaré . .. 1. ••.. •. 1

..-Telê (Tarrümdaré) .:.. .... . .. '. 1

Ubiraj.ara (Bocaiuva) �
}

. .I..- "... 1

Di{méy ('Eàmandaré) ... ,. . . . . 1
Anísi'o (Tamandaré) 1
Lauri (Tamandaré) 1

�Vadinho (Atlétic3') .1.1.. 1 ,

.

,.

Loló (Avaí) .......... , ........ \ .... 1 I -!!::I'.Nels!R�;;���U!���i �A!��?r� ���S�a�ado do r iQ_j"Re�âmpag.i\ com 13 tentos, seguindo-se Aldo, do Gua-
. -,

raní. com 8; Nilson, do Atlético, Joel do .Bocaiuva e AléÍn ,do F!.IlJlelrenSe e do Aval

Walter 1'0 Tamandaré é com 7; Tonico, do Tamandar�\ e um .�. cllibo 'da Cl\pltal logrou sei

Jaime do Guaraní, con{ 6; Polli, do Guaràní e LeIo, do campeã.o do Estado: o Clube Atlé

AvaL corq 5; Wilson, do Avaí, cQm 4; Leibnitz, do Paula tlco Catarluense, proesa conquls_

Ram"s !e Djalma 10 Figueirense, com 3 e Tatú, do Fi- tada.no ano de 1934. Onda média:
gueirensel, com 1.

.
.

"

XXX

Um ���!�:�;!�iv���g�s�;���e �!�:d�- o certa- ca�p�::::: :::�:::lC:::S m�: (5 KW) .1420 .kcs.
d t P

-

d T d' f dA' fHtebol disputou envergando o

O d
.. ,

m,e, sen o au Dr avao, o aman are,:a avor o vaI.

n a curta lla, que, não poderão partlcll!aTQUATRO EXPULSÕES" scratch nacional foi Zizinho. com' : d. disputa do troféu, conforme
Verificaram-se em todc.;, o "Relâmpago" apenas seis ��esenças. seguindo-se Djal_

(1'0 K.W)', 5'"7''5, kcs.' deram ciência à mentora naclO.

quatrü expulsões: Valério, çlü 'l'aula Ramos; ToniJl.ho ma Sàntos, Nilton SantQIi, GlImar lial.
do Guaraní e 'roelê e Nilton do Tamandaré· e Mauro, co� 5 e Didi, DanUo.

'TRÊS PENALIDADES MAXIMAS Ademir, Jair. Frlenderelch, AmU-

P A R T I C' I P A r A- OFOi 3m .

apitadas. três penalidades máximas cobradas car e Fontes, com 4.
.'

,.' ,

�
pc:' Oscar, do Aval; HéH::J., do Paula Ramos e Pereréca,
do Figu,eirense, êste, desperdiçando.

,
CINCO APITADORES �M AÇÃO

'-
Em ;=lção no certame estiveram cinco juizes. Gerson

Demaria, apitou o maior número de paJ!tidas, funcionan
do onze vezes" vindo a seguir Salvadqr Lemos dos San':'
tos, com 6 e Lázaro Bartolomeu� Eucnd�s Perewa e Ze
·nirci() Ferreirey com uma vez cada um�

ASPIRANTES
No cértame de aspirantes foi'a seguinte ';;1 classifi

cação - Campeão - Figueirense, 2; Vice-campeão -

Tamlandar6, 4; 3.° lugar - Avaí, 5;,4.0 lugar - Atlético
e Guaraní, 6; 5.° lugal'l - Paula Ram):s, 9 e em último
o BocaiUva, com 10 pontos perdidos!

Art. 233 - Não manter, na 110_
Mafra. Motivou a saída daquele

desportista o caso da arbitragem
da pelejlVqe domingo passado en

tre Atlético . e. paula Ramal. Co_
mo esta tolhf!. dlv,ulgou terQa...felra..

o árbitrO designado. sr. Eucl1des

Pereira nego-q-se 1\ reterlr o jô�o.
VITóRIA no VASCO É DER

ROTA'DO ,BOTAFOGO - A�, dl!._
sol1dárlo 'que-_esta-va comi seu co. Íegações .1:10 V,asço da Gama 'e/ do

lega Gerson Demarla. O· quàl, de_· BotafOgo, que' '!'Iajaram juntas pa...

slgnado para' Bertir como "bandei

rinha", .vlu_Be 8ubstltuldo, ao que
disse-nos, Injustamente. Tendo o

presidente Osn! Mello 'aceito seu

ra li. Europa, fizeram suas' estréias

domingo em Estocolmo, tendo o

Vasco Imposto uma goleada de,
5x1 aa Oddevold, enquanto o al

VI_negro' não foi feUz, pois perdeu

para o AIK, pelo escore mlnlmo.

-X X-

Eis ..uma estatística do Campeonato
da Cidade, após a rodada final:

JOGOS� EFETUADOS Cr$ 3.000,00 e suspensão por 50 a

300 dias.Avaí 7 X Bocaiuva 2
Paula Ramos 3 X Guaraní 1
Atlético 2 X Tamandaré 1

Figueirense 1 X Paula Ramos 1
Bocaiuvâ 1 X.Tamandaré 1
Atlético::5 X Guaraní 1,
Avaí 2 X Tamandaré 1

Figuei�se 3 X Atlético 2
Bocaiuva 3 X Gu,a-raní 2
Atlético Q X Paula Ram.os O
Avaí 4 X Guaraní 2

Figuei;r:ense 3 X Bocaiuva 1
TamarÍdaré 3.X Guarani 2-

Paula Ramos 6 X Bocaiuva 1

Figueirense 1 X AViaí O
•.

Atlético W X Bocaiuva O

FigUeirense 3 X Tamandaré O
Avãí ,O X Paula Ramos O

Figueirense 1 X Guaraní '0
Atlético 3 X Avaí 2
Paula Ramos 3 X Tamandaré O

,
A CLASSIFICAÇÃO

A classificação é a seguinte:
Campeão � Figueirense, 1 p.p.

Vice-Campeões - Atlético'e Paula Ramos, 3 p.p.
3.° lugar - Avaí, 5 p.p.
4.° IUglar - Bocaiuva e Tamandaré, 9 p.p.
5,° lugar - Guaraní.' 12 p.p.

ATAQUE MAIS PRODUTIVO: AVAl
Foi o seguintel:l' movimento 'de gols a favor:

Avai .... .... 15
Paula Ramos .,.. 13

·Figueire�se 1. �... 12
Atlético' .... 12

8
8
6·

PAULA RAMOS

pedido de demissão, espera...se a
Art. 235 - Deixar de comunl

�lIir, a; quem de dlrefto e em t�po qual,quer. momeuto a deslgnllção
do novo diretor do_ D. T ..

-�X--
SóMENTE APóS A MELHpR

DE QUATRO PONTOS A EX_
CUR�ÁO DO ATLÉTICO - Con
soante nOI informou a sr. pro�
sor'Llbórlo SIlv,a, preparador téc_

• ,_;l'

oportuno, não se' achar em con_

dlôçes de exercer as $uali funções:

pena - multa de Crij; JÓc..'"
Cr$ 500.00 e suspensão. por 10 a

QUE,� HENRiQUE O V',�S80
- O,Vasco da Gali;la pret'ende ó

av.ante Henrique, do Flamengo, •

o que� noticiam os jornais cario

pu..,

50 dias.

(Contin�a)

-X X-

AG��!��VA ·RÁDIO GUARUJA
l,�EMBJu.AG_·�-:--7··..... DE FLORIANÓPOLIS

.... Alu.gâ,·s� .l
:Aluga_se no' centro. dll;" cldfe

ótimo apartamento, SO�,r&do. na

ru� padre Roma, 50.
_

.

.

O BRASIL NÃO DISfUTARA'
A TAÇA ATLÁNTICO E A CO

PA ROCA - Rio, 20 (VA) - Em

reunião ievada a efeito ontem à

tarde, a C:HD resolveu não parti_
cipar da disputa da Taça do

Atlântico no coz:rente ano nem na

Taça Roca, em 1960, a prlmell:a
em M.ontevldéu e ii segunda em

Bu)!!IlOS Aires.

.
'A entidade 'eclética Irá se dlflglr

� Associação Uruguaia de Futebol
comunloendo que enviará repre
sentante ao Cougresso da Taça dO

Atlãntlco, o qual será o sr. Abllio

,de Almeida.

p'or sua vêz, decidiu a CBD que

em 1961 a seleção bra'SlIelra, em.

preeuderá um!li excursão à Euro.

pa co�o parte, dos preparátlvoS
para a· Taça do Mundo, no çnlle,
em 1962.

...

, ,

...-
para a Taça das 'Nações, ,qu�

será levada a efeito pela CBD êS,
te ano, tOfam convidadaS as sele--Bocaiuva .

Guaraní .

Tamandaré .

DEFESA MENOS VASADA:

!;Iões da Es,Panha e portugal, eIll

S:qbstltulção à da Rússia .e da IM.

O movimento de tentos contra foi o qu� segue:
Paula Ramos .... .... .... .... .... 3

�igueirense .,. ...' ( 4
, '7A.tlétIco .. .. ...... ..,

AVlaí ...... 9
Tamandarél.. .. .. 13

Boc�iuva '

.. ;'.. 19
Guaraní .. .. .. .. 19

OSCAR E SILVIO, .oS ARTILHEIROS
A relaçã! j dos go}ead'ures é a seguinte:

Oscar (Avaí) .... .; ..
'
.. ,. . .

Silvio (A�lético) .\ �
\

.

'Palito (Avaí) � .. : ..

Hélio (Paula Ramos) .

Betinho (Avaí) , '.

So'mbra (Paula Ramos) . .

Per-eréca (Figueirense) . .

JuÍinlio (Figueú'ense)
� .. ,

,N)lson (Figueirense) .... ..... . ....

Alf;li,r (4ttéti.C;o)' .. . .. ,.)"

xxx
" Antonio Carlos Campos, participa aOI(! :parentês e

pess(ias amigas de seus pais, Iris Antonio Campos e

Mary Ligocki Campos, o nascimento de seu irmãozinhO
FRANCISCO CAMPOS' NETO.

Curitib8l,. 10 de maio ·de 1959

Os países ,que enfrentar!l>m o

Brallll em pelejas otlclals de se

If,ções, jamais conseguindo derro

tá_lo são � seguintes: Bolívia (6
jogos), Equador (5 jogos), Co.

J' ,

lambia (3 jogOS), polonla e Es-

tados! Unidos (1 jogo),' Suécia (3
jogos), Sujça (2 jogOS) )\léXICO
(4 jogoS), panamá, Holanda L:qxem

burgQ·e Costa Rice. (11ogo). po�_
tugal 3 jô�os_J" TurqUia, Russia,

França e país Il.l! Gales (1 làgo),
Australia e BU<l1,'áriil. (2 jogos).

5
5-

. �
4
3
3
3
3
3
2

Acha-se' aberta a inséri�o para cf curso. de dança" ,�.
, ps' mteressados, ppderio se: dirigir a secretaria io

Clube <I..� 8 'i 12 hora� e.das 14 às 18 hóra:�.) -.

".
,. ..

DIRETOR S0�lAL
\",2"

\
,
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r

"reten_tjO". . �onoran�� . �� , .tr§�iR.", (Qb.,t.
p

cit a.� �,r�i nirc.rã<Yd.e: 1\JI'TT TON' LEITE nA COs"T'
.

A" .e RUBENS' COSTAadiJoUgdo. yerb'!_ inã6vlC!a ao, 'Pllgl:t;lI�; �.!}). :'. '. �9J.�., �. u........... - ,

Proeutaãor êm cau-sa· pr.Qpr-i4.. Dn' mesmo """til "C o;: .

�
.•

Sé
.

�',
rc-

�
,.

& �
-

': . .

.

.

-

��st��:!�te �.ãO,. Id1: ,���::��tyi.!r;�' 'Jf::ig��{S .' eD ,-Ie'
-

txeas
"

,-:.c
mar Joaquun Can!la Ver,de 'a favor di pessôª' e

. .&..&."
e sua �ulher fo�múlam pe- .nome 'se inscreveu ou�r��!� fôrça é reconhecer que a [u- P,1r outro lado, cumpre sa- Demais di$to, consoante a

dido remvldi�atoriQ contea ,creveu." (Código Civil Inter rísprudêncía mais �requen- Iíentar.que acessões industri- doutrina anteriormente ex

FraJlcisco 'JaClnto, .S!?P a �l�- vól. X, pãg. -549.� �
p. t«;lm!"n�.,o tem 'considerado aís e simples benfeitorias não posta, o direito de retenção

gação de que. ao.qwrlJ!W paI . No caso, a", prasunçâo direito pessoal r,"." se confundem e êstão disci-
.

é de natureza pessoal e os

escritura publlca, devida- orhmdru desse' registr.o nãe .'. "Em contrário, há de- plinadas em normas juridi- autores não assumiram a

mente regist�aq�, e de P!_I-t- foi elidida por prova contr�� císões, Mas são em menor cas diversas embora o artí- obrigação de pagar meneio
ticalaresj o ímõve; enfU;�u- ria e I}8m mesmo ele sofreu n\!'P'1e.ro, litnitando-se a asse- se 548 do Código Civil hata,' nádas acessões:
tiçq' � t�r.e!}1? �� ·m.�:V�l).a .qualqusr impugIlação., ,

gurar a eficácia dá retenção e por vezes tambem a juri,,- . E 'por 'tudo isso e mais por
_ clesÇ,!J-tp �.!} lI?-iclal.e qu,� o (i) inMaado, préeoriteato de do locatário contra o terceiro prudência, equiparado as que�'O dir.eito ínadmíte 'a "re
téll ,IH\� �9 o�l.\P.a r�.f�I:ld,o compna e. venda celebrado adquirente do imóvel, ou do duas noções. (Apud. Arnoldo tentie"'por- acessões. (S.T.F.,
te.rJeno sem quaJ9uer.,. tl�Uio por .p,essôas, possíseímente possuidor de bôa fé em rela- M. da Fonseca, "in'" Ob. ctt. "in'" Oiárfb ·da' .1;ustiça n...

como recusa-se re�tltUl-JO, autDctzadas pana tanto pelo� ção ao credor hipotecário, ou pág. 222) '*�. 214, de 15/9/95.2; pâgs. 4.263
IJ,ã,Q ob�tan�e, qjl �pe os np.�- transmitentes, do tr.ato ,de ainda a conceder ao retentor Washington de Barros Mon:- e' seguinte) ',\ , .:,

&e :se�!lpO, sempre fr��t�do�. terras em questão e o réu,
'a proteção dos interditos, sem teiro, com base em Clóvis . O ilustre Ministro Or02im-

pedlr:!!-m a ;r.es}!t':l.i,Ç8.tO_ des- podia ser avençado verbal- que se afirme diretamente a Paulo da Rocha, ensina: "As' bo Nontato, em voto- venct'

se 'imóvel e a condenaça9 .Cio mante de v.ez 'que se refere natureza real do direito de benfeitorias são despesas fei- dor proferido' no Supremo
réu nas custas e ,llonorarlos à negociação de valor não retenção". (Direito' de Reten- tas com a coisa, ou-obrás fei- Tribunal Federal, elucidou
de llgvogado." .' su,periQl'- à taJÇ_á legal (Apud, ção., págs. 261 e 262, n. 139). tas, com o fito de conservá.. bem esse ponto, ®11entando

E Juntaram, ale�. do ins- Cunha G,Qll.Ç.all«lS, "ln" D3.. L�pes .
da

. Cos,.,ta coloca o la, melhorá-Ia ou émbelezá- qu� "o éaso, pois, da constru.
trumento procurator�o, doIs. CQtnP'll4l. e Venda no Direito direIto d� retençao ·no plano la. As acessões são Obras que ção,.é çliseipl1nado pelo ar�.

documentos e o talao cor-, CQ)llerc.!al Br.àsileiro, pág.' d;as relaçoes peS&(Í�is� cré�it.o criam coisas novas:, diferen- M7 transcrito, que não filia
respondep.te ao l!.a��Illen,to 536;) I mªs' nã,Q possue eficá- rIas. (Cur�o de DIreIto Cml tes, que vêm aderir à coisa em retenção e nã.o pelo a'rt.
da t!L�a ju,qtc!t\ria. _ cJ.a real ROr, irregistáv�l. voI., III, P!1g. 142) . anteriormente existente". 516, que a cOI)cede ao "pos
'''0 r,é� con�eAtou � aqao, �&.')l',·FI\· e T . .!. dQ D.F., "in" �unha Gonç�lve.s: "O di- (Curso de Direito Civil, "Di- sessor bonae 'fide!" que le

argu,l.nd<! �Ir,l�p.re1m:�n.ar. a Diários 'Àa. J,uatiça m. 79, de relto. de retel,lça? e uma_ga- reit�) das Coisas", pág. 117) vanta benfeitorias necessá
inviabilidade da aç�9 rem- 7/4/951; 2,07, � 8/9/49 e 204 Irantla sem seque��ia; nao a

'

Desse modo, 'e porque são rias ou llteis.". (Rev. dos
vid.�catóda para a re�;Ul!.erl\· de 2.0/11950) ,

'

I companha o p_redlO quand? cor.struções novas, as obràs Tríbs. vai. 216/549)
ção de .terraSo. �e marin9� e. ale apen_as, na espécie, im- eS�,e passa a maos d� tercel- levantadas no terreno em li.. Assim, a retenção pratica
no ménto, invocou o dIreito p'r1n�� à P.QSI>e do réu o ca-

,ro, (Trat. de Dir. Civil, vaI. tigio devem ser consideradas da pelo réu é contrária ao

de reter apontado imóvel ratêr de posse, de bôà. fé.- ,.9, t
..1, pág. 6�) .

acessões. (Carvalho Santos, direito.
'

até ser indenizado do ,valer E nem mesmo pretendeu o f>. n�rlsprudenCla _ cons1del:a: Código Civil Interp. voI. 28. E, por conseguinte, a posse
das benfeitorias nele feItas e ir.npE'tl,'ado conferir tal efei-

o d"relto de retençoo u� dl- págs. 59 e 60)
.

que ele exerce sobre a coisa
alegou que sua posse decor- to a esse contrato. :ei�J pesso�l como ,�e ,�e dos Mas, ainda sob estE: aspec- reclamada em desconformi-

re de compromisso -verbal de Ao revés, reconhece o do, Julgaà..?s mser�os lll., Rev. to não tem razão o réu. dade com esse direito é in-

compra, e venda. minlo dos autores sobre me:ij-
dos Tnbs. vols. 152/139, 187/ Conforme ficou dito e co- justa.

A contestação veio acom· cionadC? lote e até. admite a
281. 1881722, 190/723, 195/419, �o explica !-opes da Costa: Em sentidg lato, posse In-

panhada ' de quatro dOcu-, procedencia da at;ão: 120?/482, 218/�2B e 223/427,; Se a. retençao se funda num justa é aquela cuja aquisição
mentos e da procuráção. O que ele objetiva é o re-, a�err·. de outros. ' prinCIpio de equidade, visan- repugpa ao direito. (Lafayet-

Os autores replicaram a conhecimento do direito de _De outra parte, nos autos do eVItar o locupletamento te, Direito das Coisas, § 8,
contestação ex-vi do disp�s� ret.enção pelas benfeitorias'

nao c'onl)t� tlvesse� os _auto- com a fortuna allleia, é bem n. 6l
to nQ;:�r;t;'·.?9�i'litel!l _,Iii" ;�o alí feitas. ' rçs ass�mldo a oJjrlga�ao de de ver qu� o adquirente a ti- É nesse 'sentido e não no

Cód� �de��PÍiQét GijiI;�:;, - :\.' _:;,:'::, '. Mas, não lhe assiste razão. pagar <;bscutidas benfel�()ri�s. I tulo partlCular já, pagou ao sentIdo·do art. 489, do Códi-

sa�e�q.�::�; .p.:t,�çes§9,.�_Q �{t!l'-� , ��l!é;_u l'0tula-se. compró-:, FJ_se mexiste essa obngaça:o
I
tr�ns�itent.e o valor justo.da go Civil - posse violenta,

tal' pre_S);ou ��}1í:,l1men��.es- missáno' comprador do ..t�r-
e nao se. t!�ta�d.o de um dl= COIsa, mclum�o o pro�uZl<!o clanaestina ou precária

soal? na a'!Jdiep.cla-de mstru- reno' em' foco �or ,título que ,r�ito real .e üegItlma. a reten p�lo retentor. (Obr. Clt. pa·, que o art. 524, do citado Có

ção t> jqlga;�en�o e' 9úviram- não emana dos autores.': : çao exercIda pelo reu. gma 142) digo: toma a expressão" in

se .testemuIlhas : 'de:,ambos Estes são adquirentes des
os ládos, 'co�stâI!c.lo os· deba':" sé imóveJ e�ficou 'convincen
tes orais da respectivá ata, temente provado que

.

as

junta aos autos por certidã,f. questionadas benfeitorias to'
É o relatório.

.

ram feitas anteriormente t.
Conforme ficou claro no respectiva aquisição.

sanE'ador, ,a ação reinyidic!1- E se de fato assim_ é, deve
tória é adequada para a re: se' presümir incluída rio pre·
cuperação das terras deno- ço pago pelos adquir'entes o

.

minadas' de marinha. valor da� benfeitorias ade-
Os direitos reais' - o do-- rentes ao sólo. (Azevedo

mi:aio direto. e o dominio Marqu.es, "in" 'Ações de,Des
útil enfitêutico ,podem ser pejos e Aluguéis, página 98;
reinvidicados. (Apud. Cunhll Luiz A. de Andrade 'e J. J.
Gonçalves, Trat. vol. Xl(; Marques Filho, ,"in" Da Lo-
tomo I, página 219) caçfí.o de Prédio, pág. 92 e r.·A propósito nota, Pontes de Luiz M. Guimarães, em .seus

M�r�nda: "A ação v1;n�U..eati- Comentários aQ Cód. de pJ;oc.. J
.

va do direito enfitêutlc'J Ciyll, pág. a15)' ,'e, .

tailto se pode colocar na Esse principio, '.muitas ve- .

cla:s-se"'fdurs ,"Vindicaçõlls� -d� 'zêsnnVoCf1:do �'ílãí'ã�''''''ail'lmlrJ- < ';'�·A. "

dire.i�o& reais limitados qpmo ! cont.rovél'sias - �ctênticas . em
0'0 � ..

nl1 classe da� reinvidicações, I casos de loçação_predial, tem
porque (J conteudo d9 dire.1�o ; inte1ra apl1caçãõ â" hipotese

enfif@uticoa:técertopôntól'focalizada' rios· au�s.
apanha � o prédio mesmo. O Desse modo, nao sendo
que �mporta é qUe!,não se dê . �quitativo obrigar 'os auto
à rein,vidicat(lria, pro_'ostl!-,.lres a pagar novamente ditas
pelo enfiteuta, maior con- j benfeitorias, resta ao ·réu·
teudo do que a vindicacfao· pléiteiar o valor' delas d03
do direito enfitêutico." (Trat. I transmitentes do terrenO' em

de Dir. Privo vaI. 18, § 2.1911) apreço.
:É nesse sentido..,...., vind\- ,Mas, a não prevalecer es

cação do direito' efiteutlco _;__ sa presunção em face do de·
a presente decisão.

,.

clarado pela autor élÜ depoi
.

; Assim· postá a. preliminar, mento pessoál _:_ as 'benfei
decido o "meritum 'causae�: ta lias poderiam estarlocali

Os autores provaram cum- . zadas _fóra do: te!1reno adqui
pridalIl:e�te que são titulares 1 rido - deve a pretensão do
do dominio útil do terreno t demandado s� repelida ,sol:l
reinvldicando através de.' o seg1l.inté tundamcn.to:

'

tra!l&prição
'

ImobU\ária, pois I O �direit_o.. de' retenção não
tem em favo_r a preBunção é. de nat�eza. real. ,

.

do registro, segllndo o pí:in,j O prQftrssól': Arriq14o.M;. Ja
.

. cipio do art. 859, do Código: Fonseçà, intransigente. de·
Clvll.' '.

�

I fensor da realidade desse d1- .

l!: o que ensina o citado :-reito, . 'confessa: "�Todavia,
.>

....
'.

�

RECREATIVO

JANE I R.O
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PROGRAMA DO MÇS DE. MAIO

D�a .24 - Tarde D�8an1� ini�)u às',

15 horll;�.

r

�
ii
'I

'.

E' indispensavel � 'A.J}esentaçã(} da ,

carteira social e' � talão' do mês.
.

i

!
'4�=��,,-.::�_� _ _;;·'_-;:·=o;;;::=:::.==,:;.:: ;'==s:==�f..,

o' i,

t
.

FLORIANóPOLIS. QUINTA FEIRA, 21 DE MAIO DE 1.959. 7
------�----------,---

-Oustas em proporção (ao
terça parte das custas) em
vIrtude de haverem. os auto«

� res decaído, do pedido de ho
norários dj! advogado. �

Publique-se na audiência
designadà. "

"

. '_
\":lc-Ó

São J§�e, �g:3-59 '."_": '."

Ed.ilardo Pedro da':�'J... -

'

Juiz de;:pireito i
"

justamente' os 'possua". (Pon
tes de Miranda, Obro cit. voI.
14� págs. '26 ,e ,�7 e Nergll10 de
Sá' Pereir.a, Direito das CQi
sas, ed. 1924, págs. 24 e 25)
Dai concluir o primeiro:
"Quem reinv�dica, .. EllÍl ação..
pede que seiapanheve retire
a, colsa, que. está contraria
mente a diI'_eito, na�'�fera [u
rídtca do demandado e se lhe
enttel}Ue." «jbr. e vOI. cits.
:pág,' 18) ,

.

A bôa -fé do réu, aceitável
.no caso em tela, não exclue
a reinvidicatória.

Ji se viu' que no juizo reín
vídtcatóríb, o conceito de
posse injusta é mais amplo.

São pressupostos da ação
de reinvidicação, todos bem
provados no processo: a) o

domínio. dos autores sobre a

coísa, e b) ,a posse .injusta do
réu. :(Lafayette1

.

Obro cito �
82) ,� ...

'

,
"

'

Não são devidos honorários
advocatiCiõs: .

.

Advogando em causa pró··
pria, o Autor 'não dispendeu
dinheiJ;o, .não tendo aS$im,
direito a honorários. (S.T,F..

"in":'A. Pauta. ano de 1950;'
n .. l1.302),

.

-Isto posto; julgo precéden
te a llçãO"'e determino/que se

expeça em favor' dos autores
mandado- de reintegração de
posse.

.

.

TELHAS. TIfOLOS
�

CAL E AREIA
'IRMÃOS BlTENCOURT
C,,'I� 8AOARÓ ',�Nl 1809

ANTIGO DlPÓ"srl'O OAMI ....... '

Mauri�io· dos Reis
,

M�ogado
ED. SUL AlViÉRICA _ 5,0 ANDAR

TELS.: '2198 - 2681.
"

Mecâ,n.icos��'tr,ei:nado's na, Fábrica "g:a,ra:nt��h1
• r: ._ .

. �"

•

-::01'. r

.

,
'

ERVI E F·EITO·
•

paréJ s�,
.

FordJ'
,.:}.:--,

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

•• I.. �

...
_,�....

•

�É o' mesmo que .Iev�r seu ..Ford à própria, Fábric�'! ., ..
' �.

)-
'"

;

Os mecânicos dos Revendedores Ford têm cursos especiais da

Escola ,Ford! Conhecem peça por peça todo veículo Ford.
Determinam' ràpidamente as cauS;;lS de quaisquer desarranjos e as

corr!gem com segurança,_sem perda 'de tempo. Para V. isso quer

dizer; serviço bem Jeito e um mínimo de despesa de mão·de-obra!
, f"

,

-
_.

FERRAMENTAS ESPEC'IAIS I METODOS APROVADOS. 'EÇAS FORD LEGíTI MAS I

O Revendedor Ford trabalha COql •

os mesmos métodos adotados pe
la Fábrica, e- tem assistência cons.

tante dos téc'nlcos da Ford. POl'
Isso, não precisa "adivinhar" o

ql.1e deve ser feito em seu .Ford.

Os llevendedores Ford têm Peças
Ford Legítimas ... submetidas a

rigorosos testes de' precisão na

Fábrica Ford, t,al como se fôssem

as peças de seu novo �utomóvel
ou caminhão.

. Os mecânicos dos Revendedore�
Ford dispõem de fer-ramentas.�
equipamentos fabr.lcados especial
mente para garantir o máximo de

perfeição, a cada serviço do se�,

Ford, em muitp menQs tempol

"

�
"

.

-s6 leve' seu Ford a um

......
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Chega·rá, hoje em FloFi�n6iolls
Cruzador talHana.ré

.

Chega,rão, hoje a esta oa-I de Mar e Guerra - 4ureo comanc:tõ do' Caj;)ltão de €01'-
"

Está
•

se�do �iabÓtado. ,ulJ(

pitalo oruzador Talílandaré, Danta-s �orr�s e o Contra- veta � Alfredo. Carlos �oa� programa de rece.pçao à bor-.
sob o Comando do Capitão torpedeiro Babitonga sob o res Dutra Filho, os dois va- do dês!e nayio, sendo q.ue a

_________...:.. ..;...��-----.;...-- sos de guerra da nossa Ma- visitaçao públíca .sera no

"MORR'E U"M GAT'O N'A 'CHINA" rin� fundearão próximo ao sabado.e dOll}.1ngo das 14 hs.
antiga Fortaleza de Anhato- às 17,30 bs.

SUCESSO. ÊiI It.fÁ;Ai" 'em !�tjaí)" foi devido a um grupo
mlrbD. --.......- .......-----.......,.....-"

Conforme 'havíamos noticiado, a de pessoas, à frente das quais es- O Exmo. Sr. Ministro da >

Pe's'soal conlraladr
equipe de I'Morre um Gato na tava o jornalista Silveira Junior. Marinha, por intermédio do

China" viajou, sábado passado, dia Foi êle quem conseguiu, j.nto ao ccmandante do 5° Distrito

A
.

I I I I16, para a vtsínha cidade de,Ita- INCO e junto à prefeitura Muni Naval. convidou o Exmo. S�. umen O ,sa ar. a_ :
3aí, atendendo honroso convite clpal, o apOio material IndlaplD-' Gove'rnador do Estado, auto- -

formulado por apreciadores do tea; sável para que o TAF - pobre e rldodea civís, militares, eele- O Diretor Geral do 16.0
tro daquel� comuna, a fim de desprotegido como .ê - se pudes- síástícas e a imprensa escn- Distrito Rodoviário Federal,
apresentar, nos salõesh da Soeleda- se apresentar, com "tanto sucesso, 'ta e falada, para assistirem' autorizou um aumento de
de Guarany, est� alta COmédia de naquela eídade.. aos exercí� de tiro r�al de 30% nos vencimentos dó pes-'
Pedro Bloê}l qúe tantos comen, FíllNIX _ TEATRO AMADOR súperríeíe, wO real- anti- soat contratado, a' partir de'

tárlos elogíosos causou, e eontí., DE ITAJAI' aéreo e a uma demonstração l0 de Malo corrente e tendo

nua. causando em nossa Capital. de passagem de um navio por base os salários vigentes
Esta apresentação do Teatro para outro, de material e em Dezembro de 1999.

ENTREVISTA NA RADIO CLU_ Amad�r de Florianópolis fêz com pessoal com ambos os na..-
BE'< DE IT,ALAI', que, qual moderna Fênlx, o Tea- vios navegando.

Lá chegados, 'e a convite da dl- tro Amador de Itajai se agitaSse Ainda ontem, foi realizado
reção dàqtleia Emissôra, ·'os com., nas cinzas em que jazia. Isto se na séde do Comando do 59
ponentes do Teatro Amador de deve ao trabalho de muitos, en-. Distrito Naval, uma expl1ca
Florianópolis foram entrevistados, troe os quais os senhores ROdolfo ção dos _ exereíeíos progra
num ambiente de franca cordíalí., Bosco e Sllv.elra Junlol·. Que vá mados, para que os convíâa
dade, sendo feita um apresentação adiante; que Isso se realize, ele- dos Já fouem para bordo
de Geny Borges; dos difíceis pa- vano cada vêz mais o nome do com o conhecimento préViO
péls que representou, nas maiores teatro catartnense. Sendo o teatro, do que iriam assistir.
Companhias Teatrais do Rio de cultura, é a cultura mesma que O Contra.pédeiro Babl
Janeiro, ao, lado dos mais famosos se elevará com o desenvolvimento tonga, atracará amanhã nes
atores nacionais. Também foi do teatro em nossa terra. te porto, penna�écendo até
ventilado 1- com a ftnalldade de O 1iia 25 dO corrente mês.
esclarecer - a diferença existente Em F,oll·s. o dr.entre o Teatro Amador de Floria..
nópolls e uma outra: equipe teatral

que, há dias atrás, havia apresen., Fernando Boctado um espetáculo teatral com

�:!��s�m�e!��:ã� u::i:�I��d;a:� ,/ coll.nl.desconfiança para com tôdas as

�������
Líder da Oposição verbera a aluação da Fiscalização Fa
zendária volante P ôsto de, Saúde para Pomerode - Esti
valet·e A., Almeida realçam posição d a Igreja no desen-

volvimento da Agricultura.
O deputado pedl10 Zlmermann FORQUILHImlA E RIO MAl - mo se trata de convênio da

, NA, EM CRICIUMA municipalidade com o Minis

Na órdem do dia são vota- tério da Agricultura, as ver

dos,' em segunda discussão, e bas vêm diretamente à ,re

aprovados os projetos de ort- partição competente, iste"- é,
gem governamental sob nOs o Fomento Agdcol�. após o

88 E" 90/59 criando os dístrí- depósito, da Prefeitura, da

tos de Forquilhinha e Rio importância que lhe corres

Mai.na, no munícípío de Cri- ponde: 800 mil cruzeir-os em

cíúma, com parecer do depu- um aeôrdo e �OO mil com ou

tado Volney de Oliveira. Os' tro, ficando, desta forma,
projetos vão à Comissão de perfeitamente esclarecida a

Redação de Leis.
.

questão.
ESTIVALET E ANTONIO AL- Levado a se manifestar sõ-
MEID4.: PARTICIPAÇAO DA bre a participação da Igreja
IGREJA NO DESENVOLVI- no que concerne ao desenvol-

MENTO DO pAts· vímento da agricultura em
O sr. Manoel .de Menezes Florianópolis, teceu, o lider

vai f" tribuna, 'em Explicações da oposição, inúmeros con

'Pessoais, fazenâo restrições à celtos que' faziam com que
atuação do arcebispo coadíu- tôsse inteiramente fávQ_rável
tor, d. Felicio da Cunha de a que órgãos técnicos muni
vasconceüos .na questão da' cipais, estaduais

_

e federais
organização do cinturão ver- recebessem - como é o caso)
de em tômô da capital floría- - a colaboração sábia de
nopolitana, alegando que o clero, referindo-se à Semana
assunto é de competêncía téc- RuraÍista organizada pelo Mi
níca da Secretaria' de Agri- nístérío da Agricultura, na

cuU.ura, setôr especializado qual religiosos participam
da Prefeitura MuIiici'pal, agrô com seu vasto cabedal de co

nomos, etc. 0 sr.,Antonio,Al- nbecimentos. E disse mais, o

melda, em aparte, pondera sr. Estivalet Pires, que a co
a0 orador o importante"tra- laboração da Igreja, em nos
balho da Igreja no setôr ru- so país, através dos tempos,
ral, e sua competência e prá': não se prendia só no terreno
tica nessa questão� devendo da agricultura, porém à edu
sua, vóz ser ouvida com res- cação, da saúde, das ciências,
peiro, no tocante a uma par- etc., sendo, ela, necellsária,
ticipação na campanha que indispensável e útil.
ora se vem encetando, em JOTA GONÇALVES: COMU-
Florianópolis. NICAÇAO DO SR. JOA-

,

QUIM RAMOS
O sr. Jota Gonçalves vai à,

tribuna para informar a Ca
sa da comunicação do depu
tado federal Joaquim 'Ramos,
que, ,de sua vez, foi notifica
do pela presidência da repú
blica que o sr. Juscelino Kubl
tscheck instruiu o pagamen·
to, aos mineiros grevistas,
dos dias que não

'

trabalha
ram. O sr. �alter Roussenq
comunica que r_ecebeu infor
mações do deputado federal
Doutel de And'rade em senti
do idêntico.

Viajando por um "Con-
vair" Tac-Cruzeiro do Sul

a procedente de São Paulo, 4e
peQ,a, os salões da Sociedade Gua_ veri chegar domingo em
rany estavam completamente lo. nossa Capital o Dr. Fernan
tados, não obstante outras festi_ do Boccólini, acompanhado
vldades que, no Clube de Caça e de sua Exma. esposa. ,
Tiro Vasconcelos Drumond e em O ilustre visitante exerce
residências particulares, se rea na Capital da República, as
Ilzavam àquela hora. No final d� altas funções de Diretor do
terceiro ato os aplausos foram Serviço de Recuperação plo'O
tantos e tão demorados q\Ue obri_ fissiortal do IAPC e do SESI.
garam o contra--regra - já' bastan_ Sua vinda à Florianópoli3
te cansado -, a abrir e derrar o· prende-se à um convite que
pano Inúmeras vêzes. 'APós tudo lhe foi formulado pelo Gc
terminado e feita a limpeza da vêrno do Estado, a fim de
maquilagem, os componentes do estudar a possibilidades da
TAF lam.,se retl,rar, quando fo_ criação na Coloma Sta. To
ram cumprimentados por grande resa de um núcleo de recu
número de r_epresentatlvas pessoas peração profissional para
da sociedade Itajalense, à frente enfêrmos incapacitados ali
das quais se encontrava o prefeito fnternados.
Carlos de p�ula Seára e família. Aproveitando a estada en
Haviam aguardado, no baIl, a fim tre nós do Dr. Fernando Boc
de oferecer, com o calor dos cum_ colini, O Diretor da' Facul
prlmentos, o estímulo Indispensã_ dade de Direito. de Santa
vel para que o TAF continue trl_ Catarina, ProfessOr Dr. David
lhando o st;lU caminho.

. Ferreira Lima, convidou-c;> a
RECEPÇÃO NA AA. BB. pro:lierir no Salão nobre da.-.

A çonvlte do cronista Sebastião que}Q casa de ensino supe
Reis,' à equipe de !'Morre um Ga- rior uma conferência sôbre o
to na China" dirigiu_se, à seguir, 'assunto de sua especialida
para os salões acolnedores da As- de, tendo, igualmente sido
soclação.•Atlética Banco do Brasil. solicitado pela Associação
Dnde estavam reunidas os seus Catarinense. de Medicina pa
membros, os amantes do teatro, e

ra expor oficialmente sôbre
a sociedade Itajalense, numa. sol- teme, 'de

_
sua matéria, na.

rée. Alí chegando foram festlva_ jornada que está sendo pro-
mente recepcionados, enqullnto movida por aquela assocla- 1estouravam os flashes e a Rádio ção de classe.
Clube de !taJaí' novamente fazia De grande importância p9.
uma longa entrevista com os par- ra nossos meios e oflcials
Ucipantes da peça e os anfitriões. será, porta�to, a vinda do

SILVEIRA JUNIOR I Professor Fernando Boccoli'-
Usou da palavra, dando vazão ni que já representou nosso

ao contentamento que' lhe la país. em vários conclàves iii·
o'alma. o jornalista Silveira Ju- ternacionais sôbre recupera-
nlor, o qual. dentre outras coisas ção profissional.

.

acentuou: "O Teatro Amador de A sua -chegada que deverá
E'lorlanópolls recolocou, no seu dar-se por volta das 10,30
devido lugar, o conceito do teatro, noraS pelo "Convair" Tac
previamente comprometido por Cruzeiro do Sul deverão e3-
uma apresenta_ção, h_ã uns vinte tar presentes autorldades,
dias, atrás, que' a todos desBiradou professores e ,membros da
»ela ausência absoluta de qualquer ASSociação Catarinense de
qualidade artística", ajuntando Medicina: e a imprensa locp,}.
ainda: 'Só se sane que a apresen_
tação de "Morre um Gato na Chi
na" era feita por amadores porque
assim havia sido anunciado: no

mais, pelo trabalho desenvolvido.
tinha-se a impressão de ver pro_
fissionais" .

COLABORAÇÃO
Todo o êxito obtido pelo TAF

apresentou, na sessão de ontem,

projeto -de ...lel. autortzendo o go-.
vêrno a . construir" um pôsto de

saúde em� po�60d'll, "e qúe tem

caminho à ...comíssgc -oeempetente.
.ALDO ANDRAD'E: PEDE RETL
RADA DE UEQUERIMENTO

O udenista Ald'o Andrade vai à
tribuna ,sollcltaf ã reUrad�,� de

pa.rte do sr. Ademar Ghlsl, do

requerimento dêste pedindo envio

de telegrama ao sr. Vitor ,Nunes
Leal e ministro"Cyrlllo Jr. e que

apresentara . .na sessão. anterior. O
vice-líder do govêrno retira a pro-

poS1Ç�o.
..' ,_.

'�-t-- .

AUXILIO A ASILO DR ORFÁOS
O sr. Manoel de Menezes apre

senta projeto de- -lei' de 'auxíllo: de

parte 110 govêrno� sob a forma de

subvenção, o Asilo dê órmos S.
Vicente de paula, nesta

_ capital.
A presidência encamínna và co.

missão; A seguir, é aprovado, por.

tinamrnídade, o requerímento do

sr. Antotll0 Almeida, no sentido

de que a Casa remetesse ao go-.
verna,dor dp Estado' te1'lgrama so_
lIcltandó extensão'de energia elé
trica pat;a a 10caUdade da Estrada
da Serra, em São Bento do Sul.
RETIRADO O PROJETO. 49·59:

EMENDA.
O projeto n.o 49-59, de' origem

governamental, criando cargos na.

secretaria dp Trabalho é 'retirado

do plenário por haver sido emen.'
dado ,pelo lideI' da oposlão, vol

tando à comissão' competente.
INSTALAÇÃO DE TELEFONES

El\'1 LOCAIS AFASTADOS DO
CENTRO

O sr. Fernando Viegas, da UDN,
requer telegrama, da Casa à Cla.
Telefõnlca Catarlnense. no sentido

de Instalar te�efone na Trindade,
Coqueiros, Barreiros e Capoeiras.
Vai e tribuna e justifica.
FiSCALIZAÇÃO VOLANTE DA

FAZENDAl VINGATIVA E
ILEGAL

O sr. Sebastião Neves vai à ,tri_
buna para protestar cOI\tra o te_

legrama do 'adVOgadó Arno Duarte,
do sul do Estado, que acoima a

Iflscallraação, volante dã. Fazenda
de vlng'ttlva e Ilegal. O sr. Estlva
let pires, julgando ser _o têrmo
mais apropriado o dI) escolta ou

patrulha de fiscallzagão, diz em

aparte que o lideI' do govêrno, até
o momento, não conseguiu provar

a lle�alldade da mesma, e pergun
ta que ato oficial a justifica.

O sr. Sebastião Neves mllnÚ'es_
ta que se trata de portaria da Se
cretaria da Fazenda, porém o lí_
der da oposiÇão, novamente em

aparte, afirma que a oposição não
conhece o ato; o vice-líder do go

vêrno, então, o espeCifica, e o sr.

Estlvalet pires adianta que aos

homens do govêrno tudo é faclll

tado, em mínimo lapso de tem_
po, e com um telefonema ao palá
cio ou à Secretaria -da Fazenda,
enquanto que à opOSição tudo é
negado, e continua a criticar a

atitude da fiscalização volante no

Estado.
BANCADA DO PTB: RADIO
GRAMA A GOVERNADOR

LEONEL BRISOLA
A bancada do PTB, na Ca

sa, requer um radiograma ao

governador do Rio Grande
do Sul, dr. Leonel Brisola,
c9ngratulando-se pela en

campação da empresa que
explora a energia elétrica. O
sr. Walter Roussenq retira a

proposição, para ser votada Dirigindo ulÍla

na sessão de amanhã. I
ETA. mlss Wlllle

CRIADOS DISTRITOS DE ção, lançando-se às viços ao nosso bem estar rural.

,!'tpreseÍltações naquela cidade.

A PEÇA
'As 8,30 horas, ao Iniciar-se

ESTIVALET: A QUESTA0
DAS VERBAS FEDERAIS
DESTINADAS A AGRICUL-
TlJRA E A TRANSCEDEN-,
TAL IMPORTANCIA DA
IGREJA NO DESENVOL

VIMENTO DO PAtS
Solicitado, anteriormente,

a prestar informações a res

peito de verbas federais des
tinadas ao desenvolvimento
da agricultura, 'na capital,
pelo sr. Manoel de,. Menezes,
e sendo citado, pelo fato; l.!!tacessão anterior, o líder da
opOI;ição vai à tribuna e, pron
tall:.énte, atende, a sOlicltaçáo
do parlamentar pessedista'.

Inl.cia, . afirmlÍado .

que' ex '.

terna, como veículo, informa
ções q'!!El lhe foram dadas pe
lo prefeito Dib Cherem, e as

quai� endossa por lhe'mere
cerem crédito. Eí continua,
manifestando que, segundo
tais informes, desde 1956 vem
sendo consignado no orça
rfiento da União verõa de cin
co milhões de cruzeiros,' de,s
tinada à recuperação agrí
cola do interior da ilha. O
valor acima foi o, úrllco que
veio a Florianópolis, mas, co-

WALTER GOMES: NOVA
RÊDAÇAO A LEJ; N. 198
O sr. Walter Gome_s' apre

senta projeto de lei, que <é
encaminhado à comissão a

propriada" que dá a redação
abaixo ao § l.0 do art. 104,
da Lei n. 198, de 18 de de
zembro de 1954:

"§ l.0 - Serão computadOS
os dias de efetivo exercício, à
vist� do registro de frequên'
cia ou folha de pagamento, o

tempo de serviço prestado ao

Estado sob qualquer forma.
desde que remunerado pelos
cofres públicos".

MOR'REU MISS WILLlE
Faleceu tràgicamente, na ma-'

nhã de ontem, nas proximidades
do município de Indaial, a "advl.
ser" de Economia DomésÍ1ca do

ETA-Proj_eto 17 - ACARESC,
mlss Wlllle wermilllon. Miss
Wlllle viera dos Estados Unidos
prestar relevantes Serviços ao de

senvolvimento da, Extensão Rural

margens da estrada, tendo quebra
do diversas costelas e sofrido fra-

tur�ções outras. Leva41a imedia�
tamente para o hospital, fpram
debaldes os esfôrços médicos dls

pendidos para salvar-lhe a vida,
falecendo momentos após. Em
sua companhia viajavam mais d.
extensionlstas, que sofreram ape
nas ferimentos leves, sem maiores

gravidades. Este Jornal envia à
direção do ETA BrasU_Estados
Unidos os seus mais sinceros sen

timentos de pesar pelo trágico fI!.

leclmento de mlss Wlllle WermU_
1I0n, que prestou assinalados ser-

em nosso país, e se encontrava a

serviço do projeto 17, no Interior
do Estado, onde foi colhida pela
fatalidade.

.... / .

Ponle sôbre O rio
Várzêa

Encontra-se em andamen
to a construção da ponte sõ
bre o Rio da Var.zea, no tre ..

cho Lages-Joaçaba da BR-36,
contratada com a firma Em

preza de Pavimentação e l!lu
genhia, Empel Lt(ta.

FLORIANóPOLIS, QUINTA FEIRA, 21 DE MAIO DE 1.959:

Juscelino é 01) maior quando elogia o nosgo governador!

Fora dessa meta, o presidente é o responsável pela Infla_

ção. universal, pela fome em. vários continentes, pela carestia

em mul:tos países e pelo resto
...

no resto habitável deste vale

de lágrimas! '.-

para elogiar· - Juscellno vale! Até, de Sua Excelência

lhe chamam! Reconhec'em mesmo' que êle é o Presidente' dI(

República!
Escrevem ,-até assim: Sua Elicelêncla, o Exmo. Sr. presl_

dent!! Juscelino Kubitschek!
, Fora do elogio é Cl usurpador que o 11 de novembro) pôs

lio Catete; o aventureir� de Brasília; o ;pelxe.-vlvo; o Jusça!

E, vivam os respeitosos I,
X

Na lIstll< de candidatos do P.S.D., à pre�ld'êncla, foram In_'
tluldos nomes de: outros 'partidOS e apena� por serem homens

,
acusados duramente, como os srs. Mendes de �orals e Assis

Chateaubrland.
.

ser� que Dona Marina_não pode ser candidata da U.D.N.
ao govêrno do Estado? Ela tem 'tanto prestígio ...

FLORIANO'POLIS, QUINTA-FEI�A, 21 DE MAIO DE 1959

;; �'"''!�'''''
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TodOs OS dias,
camlonete do.

perdeu a dlI:e-
num vale'

Teatro Alvaro de Carvalho'
HOJE ÀS 20,30. HORAS HOJE

I,
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