
"Comandos
"

'c m a missão especifica .deo
fiscalização 7�'marcasta"

UJlla
firmas que iIi1petr�amnas
dados de segurança�.con�

JJlan
a conTlUJça .

da taxa,ge
tra stimentos, seguiraJill pa
�vtages dois srs. Fiscais da níeípíos: não só o governo
Fazenda! , i udenista lhes 'paga' o que

x x '" deve, como ainda� está,' aos
lÇ. .

. 1 poucos, excluindo os muníeí-
A tal taxa de, mvesttmen� pios das verbas d� retõmo

tos nada mais e do que um No caso .da tal· taxa. acon�
aumento no "vendas e cano teceu pior. O govêrno sabia
signações". que � cobrança desse tribu-to nao poderia ser' feita no
veram-lhe o nome - .ape- ,corrente ano, porque ele não
_ o nome - de taxa, para constava do orçamento. bendo

O �AIS Á_�TI GO, DIARIO DE SANTA CA 'l'ARINA

Sta. Catarina

.

Subvenções, a As..

sodatões, Rurais
. , '-

o desenvolvlmeotp da trl- tidsde variadfgsima de pro- I
de ,trigo no BrasU estão lo

tíeultura em no_ Dais re- dutos essenciais ao nosso de- caUza-das no RIo Grande C{O
veste-se de grande Impor- senvolvímento 'econômico. Sul, �n,quanto àpe�.s 9,% st-.
tâncía não sõmente em vlr- Já. por diversas vêzes te, tuam-se' no

. terrltérl0 de
tude da melhoria que o ce- mos nos ocupado dos proble- 'Santa Catarina.
real poderá trazer, se consu- mas que envolvem a brítíeu! .. l _Os graves.prejtlízos sofri
mido em larga esçalã, .ao re- tura nacíonal, d.etendo-nos I

dos pelá triticultura gaUC.hagime dietético de nossas po- na maioria das vêzes no exa- nas duas últimas saf�. càu"
putações, como também pe-I me dos probiemas econôml- sadas por fatôres cl1�t1coi
la elevada participação que. cos que envolvem a produ- ,adversos e pela infeit�o
representa

n.
as importações

I
ção de

trig.
o no Rio Grande i

de

doe.nça.
s, não chegal'atrr a

globais do Brasil. do Sul, principal e destaca- atingir, seriamente, a c�....
O consumo brasileiro "per do produtor nacional dêsse ra em Santa Catarina, e Q8"'

capíta" de trigo é realmente cereal. HOje, todavia, iare- rendimentos nas duas, ..'
multo baixo. Em 1954, era de mos alguns comentários sô- mas safras foram pra�
43;5 kg" enquanto no Cana- bre o trigo em Santa Catarl- I mente iguais (862 qui.los Pôt
dá atingia 504 kg., na Aus- na que, .embora contribua hectares em 1957 e 830 q�1t
trálía 299' kg., no Uruguai com uma parcela insignm""'I' los em 1958).. e aproximaaãt
297 kg. e na Argentina 203 cante para o montante glo! mente Interíores em 1�%- �o
kg, Tal .sítuação é por d11� bal do País, mesmo assim ss . rendimento normal de 1.000

x x maís delica.da porque de um constituí no segundo pI:Odu-
.

quilos, Enquanto isto, os tri-
x. lado, o incentivo 'ao consumo tor nacional e aquêle Aq� p,is

.

�iograndense$ apresen-
Os "comandos da víngan- torna-se indispensável ante sempre apresenta maior ren- . ,tal'�Lum rendimento médio

ça" estão agindo, na sua I os baixos Padrões alimenta- dímento por hectare planta�' dl\ ordem .de 647, quílés, pOr
faina díscrímínatóría e- odío- res da população; do outro, o do. Não obstante;' a produção. hectare, em 1957, � contra,

I
sa. É ordem do govêrno, que I aumento dêsse consumo, se catarinense carecer de maior apenas ,

331 quilos, em 195a,
não admlte recursos contra, não atendido em seus incre- importância para a economia

.

o que. demonstra a prof,utldil
suas ilegalidades, I meatos pela 'Produção Inter- trítícola bra�eir.il, G' fato !}, �isclePâl?-�ia verificada no-

na, concorreria para tornar que as autorídades respon- últlmo bíênío na triticultul:a,
E eram esses que falavam ainda mais deficiente a re- sáveís pelo.' incremento do do Rio Grande ,do Sul; ao

da ditadura! E eram esses
I ceita cambial do" país, já in- I cultivo dêsse cereal no Brá .. tempo em que em Santa Oa

que viam "pelegos" por toda' capaz de satisfazer a cres-! sl1 poderiam, a exemplo das tarína assinalava-se em

'parte! i cente demanda de uma quan experiências Já colhldas em igual período re,latlva esta,'
São. Paulo' e Mato Grôsso" bilidade. ..

R U' f r I li' disp�nsar especial atenção I - /
.

J J ao Incremento das planta
.

No quadro abaixo) apre-

H
<, / ções de trigo em Sta. Cata- . sentamos as clfras rela...t1va-s

.. a--o,'''''' a'ce' I·,ta· r'a' 'ac04rdo. q.-,-U·.e P' ec,'rpetue aI.
,

��t;��a!a�:o���bntd�:ss��;��t����tr��;ol���êúM��'·.
u'a maior expansão no Ri/), 'anos, segundo dados oficiais
Grande do SUl, cuja área' do Serviço de Estatística da

, agrícola [a se encontra qua- Produção, do Mlnlstérlo.-da

oc'Up lea'
--

o' de Be
'

I- O' •

d t 'I !�I:�dd:P!:I!�rfl:e:�d;:�a au=�:� ',;iecld: '��!:l;fr� ��tE:��! .1!�!CUll!�a. ProdU:ão k:�::' y,

.

.

'. -

1

-

'

. r ,I.m._ _
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( I en :a. Sovl-tlca para partida dos aliados mdisp'e�saVelS nao sõ à sua () () ( - I. )
.

_

_

. d
e,

11 economia, eemo a de todo o 11956
91.453 91,471 1.000

e Ber m,
.

' I país , Aliás,' deve-se salien-' 1957 108.661 93\609 862

"Be.r"
o dlal.17 de maio de 111959 I' tar que 82% das plantações 195& 116-800 96,979 830

, passou e Ber m permanece vre,_ '

-..,_..- _BUDAPESTE, s. (U,l'_) -� O I tu� a ocupação de Berlim (jcíden., je que �s questões de Berlím e da ferêncla. de Cl:)anceiei_;'es". pr,etendemos ali permanecer até

( b d
-

prUnelt'o.Minlstro, SOvletlco,

NI_1
tal '. '

'

Alem�nha Só poderão ser reSOlVI-I Multo embora manlfestando.se que uina solução justa e paelfl�a I 'u a' 'po er·a' romper re,laço-:es com' a '

klta Khruchtchev, desalentou, os Em seguida, o dirigente russo das em 'uma reunião dê cúpula.· otimista quan.to às perspectivas de seja encontrada, para o, probleI!)a

Iesforços qu,e realiza o Ocl,dente em. I
a,.cusou

o.
Ocidente .de estar tazen-.

,A.
bordado por um grupo de jorna- : negociações entre os dois bloco.s ja'

R b
� da Alemanha dividida", '

I· O
..

Genebra para chegar a ,um acôrdg do ,o possível para Impedir um �Istas ocidentais, Heymann afh'_ IniCiadas em Genebra, o represen- A U.tSS tem o propósito de enA epu I,ta omlnlcana,sôbre Beri(m, ao' fazer uma decla- acilrdo na conferência de Genebra mou: "Não há posslbll1dade de tente comunista reiterou que o tregar o controle das vias de co

rllÇão adversa a ,tal possibilidade, I
e de frustrar �slm úma posterior ,�ualquer a�rdo co.ncreto na Con- ,Govêrno 'da Alemanha Oriental munlcação com Berlim OCld,ental HAVANA, 8· (U: P.) - Co·

Em uma entr.evlsta JIue concedeu

I 'reunião'
de Chefes de Govêrno.' não -aceitará nenhuma proposta à Al;;manha Oriental, seja qual fór- mentam hoje, nos círculos

à agência de notíctas hú;>gara" "Certos circulos temem, evldente_

1���I.PE'�
que Implique na transferência da o resultado d� negOCiações de diplomáticos, a possibilidade

"M·I,T,", antes de subir ,ao jl.vlão mente, que os ministros das Rela-
.

capital vel:Illellill de Berlim Orlen_ �enebr�. segundo 'fontes dlplomá_
'de rutura de relações diplo,

em que retornou a Moscou, _Kh.- Qões Exteriores reunidos, em Ge- tal. ACrescentou H�y.ma.nn·. q'ue o máticas entre Cuba e a Ro-
, , t1cas chegadas à r-eunlão 40s chan_ ' "

ruchtchev declarou: "A Unlã,ú. So_ nebra cheguem a um aCôrdo sô- setôr ocidental de Berlim é o úl. celeres ,dos 4 "grandes. publIca I;>ominicana, depoi'l
Vlétlca, apesar das pressõ<ls,,' nao bre os problemas em disputa, mo_ A cidade' amanheceu enfalxa_ timo pedaço de território alemão N· _

.

.. do enérgico protesto feito p�-
, as ult,lmas 48: h,oras, funcloná_ lo Ml'nlS'te'rl'o' do Interl'or pt�-'1ICe�tará acôrdo algum que perpe� tlvo por que envl.dam todos os es- da. Nada de original, Plágios 110 que ainda está sujeito ao regime r19s so I ti . f d

-

forços por Imped�lo" c- afirmou "JANIO VE'M AI" e pla'gio do. d,e ocupação e que' o J:eferlclo pro- �
v e cos Vem azen o esta. rante O' encarregado de Ne:

�ve.::t('ncl� ,aos diplomatas oClden-1 gócios da Repu,b.lica. Dominl,'Khruchtchev TT"'a prova disso "QUEREMOS GETu'LIO", blema seria melhor. resolvld'o ,co-m tais d . d . 1 A CHINA' NO, CAMPO. . '_,- ,
" e acor. o ,com os c,rcu os In-, cana nesta ca,pital, ar. JOII""

-

acrescentou o primeiro-Ministro O queremismo, entre�anto, foi a retirada das tropas aliadas 'da formantes i
'"

ATóMICO
'

russo, é qu� "os inimigos da paz consideradoO processo corruptor, antiga capital do Relch. 'Nos cír�ulo,s ocidentais se con_ �iC\�qOú�ff����ela\��ri.�:��� Fontes de Genebra agsina-
proclamam que a CéÍllferêncla d�. contra os partidos; que deviam jectura que o "premler" w.rhuc.ht_ ont(,m sofrido por dois dl- Iam a preocupação�lO-
(lenebra entrou em um beco sem decidir soberanamente pelas suas' O Secretário do Exército, WIl� chev" da URSS, poderá dar um plomatas cubanos em Cíu- matas orientais t:.�tais
saída" e que "certos círCUlOS fa_ convenções. ber M� Brucke,T-, reafirmou' hoje a passo néssa direção, esta semana, dad Trujillo. Informou o de que a China, õfiet1em�têr

o Diretor da Divisão de Orça- lam, Inclusive, de uma cflse". " E a va�soura jimista, nas mãos vontade dos E�tados, Unidos d!l, qu'ando se .e�contràr em Moscóu, Ministério do Interior que venha ,a surgir como poUn-
'ento cKl Ministério da Agrlcul_ I Contudo, Khruchtchev expi"!lssOU do sr. Bornhausen, nada varrerá manterem suas fÔrças na. Berlim a partir de amanhã, com o pre- OS dois diplomatas, Juan cia nucleàr. Nesse sent1tló
ttirn, �r. Auto Célio Mota, auto. I que, em suá .opinião, a I;ltuação, .em nosso Estado, porque o. que Ocidental. mler Otto GrotewQhl e o chefé &_ Diaz deI' Real, encarregado comenta-se o fo�necimento
rizou seja efetuado o pngamentó .Intern�clonal é h(lJe m�!_llor'que, por aqui há de,varr·ível é'- da Isto foi dito numa'âlocuÇão na munlsta Walter Ulbrlcht, da Ale_ de Negócios de Cuba em'Ciu' ,de gran�es quO:.nt!dad� d.e
dllS,subvenções lnSc�ltJlS-em ;'Reji- l'ná dois tinos e. .:!!ue"� ope�SP�� .re!,ponsabili!ladll. e

-

�tiaÇã� _do Universidade· Norwich, '1m Nor_ ma.I_l;ha Orlentat,
'

dad .Trujillo, e Máriõ Riba .co17lqustzv�l.;.lltomfCo a Chi..

a pagar' de 19'51, El, 1�.[8·!,· cqJi._i- tlvas çle �elhOl'��� �_:I.Sltua.; -:pY9pi'j9: a ELFF� "'-�,co� per'- - � '< ..., , _ Patterson, primeiro sElcretá"' na �identemente �a-ra ,q,te
adas nOO ill·Q��';tJS/Jàct�te.�;i;9�0 :!�tt1J;���1\1 sl!���"�' ..�,l ':'���t'i.adZi. 'P��X!��,' li, -e_�,.r�,!l=!-uv':!: ·IS,Q.:"A 1:.'',.". i)··.•...!:,..,....�,',\,r;".",·,:.·.�,--.�".>.k,...J�":'�r'��"K'-,>�.: \"� _,;. '.,',t,l' .:',." ";'."�,:'.--,,,

,I rio ,da emba�ixada Citublà.�a, �qu-z8amto.?mP:'cSaS: I Nja:}'8�e!Ja!��cios, em btnlÍflct� ill\,:selÍUln,...,'fJ, \k en�re��m, :fQl"'�>JIr� ....9 ......� ,,�a 1-.ã;:��'...,,'!"��0 �� '.= l\�aL..J;l,. � "',
':;

�'. "
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" je à' tarde" 'pi:' cedentes -de ao que .consta; :t--erla-- MOsôf'k

-..

Cid' õttz
.'4 $ < .l'1It 'ii til � "]e' � ��"'�l-éiar. L,,�., �, ,,.' ....., .;il :";1f'<IV' .
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f" d'· concordado lina:lmente 11m

nt�:oal!X:ga:;I}::r'>"��AR� :TI'f:/��'\·��o.�e..,.,:.. ': �·�·��i::;r�'::���':9�_;.�����õ�s�·a:. �- ",��{.-. ·"�··",I·A:'L, 'A'" .',
, in����r =:t'e o'oain�%ent: dotarachi'nadeoentros'pf'9:

ros Estados, da Fede��çãÕ: 'VI- O chefe· do

,De.parta
..

meIit�.!ie 'proteção esé'ândalo!lll de um JERU!;>ALE'M, .8' (UP) 4 te. se travou sôbre � região oclden q,ue tiveram com exilados prioe d! �abricação de bom-

, com a Importância de 45 Informações da Alemanha 'Orlen_ llanc9 contra os interêsses do aviões a .JAto egípcj'ps invadiram tal do deserto de Negev le que a'; cUbanos na capital domini- bas ,atomzcas.
_n cruzeiros. ,tal, S'�fan He,ym!lonn, ' d.eclarou ho- Estado,' o abandono d.as estra" hOje, o espa{lo ae'�eõ' de Israel e I c,ana.'· PRESO DIPLOMATA RU�SO
..... "" av ões egípcios do tipo soviético PELOS AGENTES COMU-das que seriam asfaitadas',' o es'_ lutaram durante 5 minutos contra

-

Mlg-17 fugiram depois de 1) mlnu '

O p'r'otesto do Ministério ·NISTASqueeimento das centrais elétri- aviões Israelenses.
.

segundo üm
-

,

tos, 2 deles· na direção do mar do Interior referia-se a inei . Aqentes de seguran"'a fUS-
cas, que seriam construídas', os - porta-voz do, eXe'rêlto, N- 'If' d

,..
.

aO se n ormou Sôbre baixas. dente ocorrido num Banco a sos agiram em Londresvetos odiosos ao Estatuto -d·1)s O porta-voz disse. que o comba- Um por-ta-voz mllltll.r !Ia Repú_ c�pltal dominicana, não te'.n'
I
prendendo e levando a for-Fup,cíonários Públicos "

a perse_ bll'
, ,..

ca-Al\.abe UnIda informou que dO feito· o Ministério decla· I

ça para· Mosc,ou, num avião
guição 'aos adversários', os POSA "

'

I

I.

.

_

J

� av ões Israelenses atacaram esta -� a l'lctO soviético, o assisten·tozinhQs eleitoreir.�s; as grandes mC1.nhã u'a formação de 2 aviões te do adido naval' soviético
compras sem concorrência;' e a 'Ia· RAU que realizavam vôo de (urso de· / I da URSS junto, ao governo
parte social, saneada por .Torge

'são PI,..�U·'II t"elnamento dentro das fronteiras. britânico, capitão All;lxan-'
Lacerda e 'Heriberto �ulse.,. egípcias. ,/ I

dre Dmitriev. Sua esposa pe-
r- '" -, 1

X ,X
Um avião de 'Israel foi atingido, AVI·cultura I diu asilõ, político. na Grã-

X Bretanha, para St e sua li·
piaçaba é muito fJ:ágil para a -CONVA"R re�ressando em chamas a território Ih d

'
.

,

.

, • EncontFp, se em pleno

funclona-j
a e cmco anos.

remoção de tudo isso. Israelense, mas o outro escapou. -

PILOTO TCHECO FUGIU"' • • '

A a!!eAncla de notícl·as seml_ (nanto, na F.azenda Ressacada, um
O entulho exige processo mo_ -'" PARA A AUSTRIA

�

DI'A".RIO' otlclal Oriente Me'dlo.de6Iarou hoje Aviário de DemonstraçãO, cujo ob-
,to_mecaniza�o, eletronico ou �

, 'etlVo
' �ostrar a avicultores e Um avzador tcheco, apro-

nucl!)ar! :3" que nos _.�lrculos árabes se rece-, e, '. e-lt'ando-se de um VOA0' de
•

,..; t'e'cnlcos, os. me-todOS modernos de V • .

_ .

=I' beram Informações no sentido de .

d t
-

f da Tche
�� & h i � .. iL

que Israel. p'rojeta lançar ataques' 'l'la�a-o,' co'm o que se pretende emons.raç.ao ugzu .-
-«««s<s",.'»a»»>aa>a»»»>a?b>�?'�· -

Sl Á tSSSSSS;SSSSi..... Ja ....oõ" ....a----------- ...--.
,

.

: �tln�lr a ineta de um deseI),vol-. CO- ovaquza para a us na
,

,

puxa' conversa
aéreos e marítimos contra aviões ,! t grande escala da avl_ num planador. O piloto saiu

Onversa
. e barcos da 'Rep. Arabe. Unld\" ,;,men o ftPl. ',de Bratislava e desceu fiO

. .' .

.

�

O déspacho da agência, datado 1).lltura
_

ca�arlnense, ,Re�eben�o a

aeropõrto de, Viena, pedindo'.

'_ c..., "

,-, .

.

,

• .'. d'e Belrut, diz que Dl; ataques s� Jpperaçao valiosa de orgaos ,publl• asilo ao governo autriaco.
, RÉNATO BARBOSA' apontado como o ma.s completo, G'ENTLE- . riam uma represálla,pela prolblçij.o -ils e pavt�cular:es, 'o �VlárlO abrl- '

REVOLTA ANTI-COMU- iJ."
N- 't '''d

"

a(:lnselhável para MANdesua·ep.!Jca.E'oque-osfrancêsesdeno- egípcia de artigos 'de Isráel �elo '}í novos-qorliontes a avlcultura,._ ," NISTÃ "

um pr:;i�::a; ;';",a�r;;:Sque" o convívio �oni miJía�, ��tr�duzlvelmente,. de "charme parla- Canal de' Sue!! ..
'

riêste ,Estado. 'Cj;lnstru.ldo em. de�
'Em üma pequena 10eal1':'

os 't,ribul\als, Assi�tir-l1les freqU:ente�ente ses- mentillre. Um, porda-voz do Exército Is- cl:>rrênola de um cQnvênlo. e��r� o
dáde,' próximo de Berlim, na"'" .

raelense anunciou que. quatro J!:TA BrasllcEsta4os, Unidos, ,atra_� Aleman1l.(i. 'oriental. 'houveIÕes. ,Nos intervalos, tí-o.car, imp,essões com seuds ! Em um. dêsses dias não de tÓdQ bons, o "Mlg 17" egípçlos tinham violado, \(,és do pro,tet,Ô- .4,.2', c,om,' 'O: asslstên- u"";a',' 're'v'oU,a ;'rtti-co'mun.ista.Membros, sôbre, por, exemplo, a soclallzjlç,ão o \." TAC P' W

Problema jurídico.;'ou'vir, no Supremo, relató- Dep'utallo Osmar cunha, no pinga_fôgo, proml!:- '
- domingo, o ,espaço a�réo abaixo do �a de técnIcos americanos e bra- Retorços ,vermelhos" envia"

tia aos motoristas profissionais do.·,Brasil in_. CRUZEIRO.' do ,SUL1 terrlt6rlo de Neguey,
-

sl.lelros, c,om a Secretaria .da Agrl,_ dos urnent,emente, sufoca-rios de seus grandes Juizes. A fôrça interp�e_ '. I'

tativa dos votos' sempre magistrais do Ministro tét,o; sem exclusão de unsinho sequer, a pos_ Imedlatamen�e éaçados por ctultura, ',o' Aviário é dotado de ram O movimento. 'OS aC()n'-

Luiz Gallotti.
-

J{ lapidar clareza e a robu�ta slbi:Iída4e de aquisição de suas viaturas. Com
agência :"

aviões ISJ;aelenses, dois dos avlõee �Plas é-.I'evoluclonárlas I��V� teéimentos foram mais gra-

cultura do MinistrQ.Gândido Mota FilhO. cer,ta ó" produto do trabalho honrado, êles susl;en-
" atacantes fugiram em direção ao Qões, Em nos� edição de �ama- ves' em Ploetzin, onde gru-

Vêz, quando o ,primeiro r e 1 a t a v a; �u taÍn, - textual - "suas dignas, e el'celéntís_ R. Felipe SChrnidt, 24 mar, enqual)to os dóis 'restantes,

I
!}hã, da"e_thos aOs nossos leitores, j'pos de camponeses d,estrut-

SUSSurrei a um ,de;conhecid'o,� sentado a meu' slm�s espôsas e seus interessantes filhinhos, Fones 21-11 e 37-00 após'- curta. b.atãlha, .Inter.narp,m_ p'l'I.'lCIP9il.lPe.nte
aos qu� se,dedlc rarn bustos�' de. 1terõis copt��

I F promessa radiosa da glória do Brasil de amanhã". se em terrItório egfpçlo, não ha- à avicültura, m�lores d$talhes em
I nistas e depredarqm, .o eãz-

�:::'C::d�S�íP�:::s::s �!:i::Sa'd�a;�:t::�óp:t Eis porqu'e, 'a bngo prazo e preço accessível, vendo 'per,da� a la.1JÍent�r.
, t�rm) cio grand� �mpreendlmento. fieio da�municipalidatte':

I
'

Á' J'Ul'OS de 'paLprá filho, re.duzidas .,e eliin�nadasis". Na mesmlli sessão, o Ministro Vasco d' '111. •

la passára a relatar um. caso que senslbilisára ,I)S algumas' taxas' absurdas e escorchantes .de imo

lilelos jurídicos do' Rio e de São pauloO. Como ::::a�!��in:ic::::OS:ãop��l�:,e:t��o c�:�=;�:�
sempre, perfeito. Relatóno em metade, eu dls_

2:1 'éa· O meu leitor está a ver que o país,. a
se baixinho á ,peSsoa ao meu lado: - " e

ef;�; ·.aportunidade, ou, melhor, a essa "ensan-
lêz a vida toAda em Sta. catarina. Foí muito' .

,

d cha oPllrtunosa", pediriá demissão de bacharel
tempo procurador da República. Eu sou' e

,.' . . em direito, para disputar, em concurso de pro_
:'lÍ". A resp.osta no mesmo tom, - iniCiO,

vas c d'e títulos. carteira .de motorista, profis.'iii. de excelen�e amiz�de com êsse talentosis- •

«- sional. fl s InspetOrias de Trânsito despov.»ariam,
o 'gaú-Cho, que é Daniel pinto Cardoso, não

da noite para o, dia:, as escolas superiores. Que'se fêz esperar: \'E'. Mas nasceu no Rio Gran-
.,...

.

t b' esplendida importação de cadilla,c!��. Parece que em. \!\IOlltenegro, EU am em

liíu de lá,"
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ração alguma a respeito WJ
ataquê posterior, sofrido pe
la t-mbaixada cubana e\,I)
Ciudad Trujillo.

!Mais de 16 mil participantes na (on
venção do' Rolary ,nternaci�J1al.

NOVA YORK 8 (U. P') - i internacionalidade dá orga·
),{ais de 16 mil �otarianos: de nizag�O rotá.rta.: '

. l12 países, compareceram à I . ii;. .

..so.a Convenção Anual do Ro, O pr�sidente do Rota1;y
tal'Y Internacional, . que on-, Inte�nacIOnal, !ir.,�lifford�A.

. tem se instalou nesta cidade. Ranoall, falando. a lmprensa�
O ponto cUlminante 40 disstJ que nos' .últiJ:!l0s onz�
onclave, que d�rará c1ncl) meses 313 novos Rotar� Clu-q�
dias; congregando homens de for:lm organiza(los"ep1_47 P�l
negocios . e profissionais de ses com o que o nwnel'Q. ue

10.200 Rotary Cluba, será a rotarianOS se eleva- a 477 mil.

Ptont rio' ,de Jânio,apavora
f

RIO 7 (V. A.) - O sr. Car- impacto de ,tal ordem sôbre I bem ainda, ·se 'agem pam

I
qeputado Eutípedes Cardom.

los Lacerda;' nas conversas I a, opinião pública que o apoio contornar 'o PrO.bl.e�.à.,. envol-· d.e Me.ne,z�s a �um.. do.s padr�s
. que manteve' com udenistas da UDN e do PDC ao ex-go" vendo o sr. Cardoso de Me- da UDN, de Sao :paulo, que·o

l
e democratas-cristãos em

I vernador de São Paulo se nezcs, <iu se, preferem satis- abordou numa. sondagem
São Paulo, contagio.

u êsses 11 torne Impossívél ou pelo

.me-
fazeI a próprla curiosidade preHn'iinar a respeito do ali'

I ( cOrl'E:ligionárió!'l .do receio, de nos Ineficaz.
"

.. ainda que com Q rlsco de: se sunt..o. , ,

I que está. possuído de que o OI! dirigentes estão perple- verl'm de .. repel).te face a

"do::s1er" do sr

..
Euripedés ,'.xos

em fa.c�, de d.oeumentos.
uma crise irremediável. Jorn'aUsta.lol·'esp'e.Cardoso de �nezes venha a que sabem que existe'm, mas , H,

n
.

1 d j ti'·
- O ''t>OSSIER''. , .

'"Fàõtmlz,'
a o.

1m cu,
o 00'

ii
·

iao... é�d�"r.;':::e.��� . ciallzar-se.

expu sara os Ip oma as constituido exclusivamente
El,lcontra-se na capl�al Federal,d.o material que lhe forne-

desde alguns dias, o jornalista

comunl·sl.s. .

ceu O sr. Juvenal Sayon, de
Téobaldo da Costa Jamundá. ApóS

São Paulo, o qual como se ter' exercido, durante multo tem_
sabe, ,vem correndo há- alo. .

atrás }lo. os cargos de Secretário da pre-

exceto
gwn tempo. reda'ção de cer-

f�ltura e presidente da. Associaçãotos jornais para oferecer do·
Rttral de Indalal, o n,osso confr�

cumentos sôbre a condu'_a
'bl'

.

d d 'de está !!<gora fazendo, sob o pa..
pu ICe. e prIva a o sr. Ja·

d Fed ç-o das Asso-
nio Quadros t"oclnlo a �ra a

O "dossie�" Sayon repr.�, clações, Rurais. do Estado de

senta apenas cinqu,enta paI' I Santa Catarina - FA�ESC::;
cento do "dossier" Cardoso um cur� de Informaçao Ag -

de Menezes que COligiu em I cola. nQ SIA e na. AJ3GAR. Teo

outras font�s ô restante di)· baldo agora é o rl!sponaáv.el pela.
Essa inforT!1!','< dlv.ul�� de tl'ftbalhos .agr[cO-',
.

pelp próprio '.,hl;s", da FARESC. r.

BUENOS AIRES, 7 (U. P.) diplomatas de pais�s
- Círculos autorizados as- da -Cortina de Ferro,
seguram à UPI qlle o. goVêr- os da URSS.

. nó Argentino solicitam, den- t Afirma-se, nessas fontes.
.

tró de ·48 horàs, a retilada' que os citados diplomatas
dos �:Uplomatas éomúntstas s�o' considera40s pelas auto
neste pais..

'

/, ridadas argentinas c o m o

As versões nesse sentido prir,cipats responsáve�s' po ..'

. indicaram que ol)tem o chan. inúmeros disturbiàs de C$.'
celp.r Diogenes Taboada, Co- rátel' trabalh1sta que afeta-
municou à pedl- ra11'. � tranquilidade.!I.o pais
dp"allp' �f o'S' a�li,últi_ "se!U na:s:fl\i!
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c.ontam, do Rio" que um freguês após fazer. uma. refeição. .

no. restauraBte do botei (Jop_:"caeana pálace, o famos(l "Bife. de

Quro'",> ,:sllge�iu a, gerêneia .do ·mes��ue� devi� ao estaelo de

rigidêz da carpe servtda, o noDie<dá�restau�an�e devert:i se)' mu;
dado para "O Bife de Bronze".

* *

A elegantíssima Nic·e Faria re.
Runàada em. 1946, e em

-- ...-- gressou de sua viagem ao Rio,
195.1 reconhecida pelo govêr- Agradeço a gentileza do co-'

,
com um novo penteado e jóia,s

no federal, a Faculdade de mando do 5}' Distrito Naval, pelo diterentes�
Farmácia e O(lontologia dc.. convite para assistir ao baile de __

...__

Santa Catarina tem prestaâ» gala, dia 11. êo�emorativo ia Ba- '

Dia. 14 nos salões. do Clube Doze
à mocidade sulina os mais talha do Riachuelo. d te, Agos o "Encontro com o_.Broti-
reteoantes serviços.

'

--
...-- nhev, mais uma animada reunião'

As 9. turmas de ,profissío· . DO,mingo aconteceu no Lux Ho., d "S
.

t " J ii_ o OCle y uven. '

nau: dela saídos, honram so- tel ume noite "Italiana". Muito
bremaneira nossas tradições I animação com a�esenç� de Sara,
de 1.'OVO culto, colaborando no manequim "italiano" e Ethel
pla1lo nacion_!ll para o sem- Chiaroni' ex' Miss São paulo.

I
CONSULTE OS NOSSOS

pr� crescente desenvol:vimen..
_

..._ PIlECOS
to cultural. Amanhã come.ntarei a festa da Rua Jerônimo Coelho t 1.0

d'
-

d� . tem t' -

Em nossa e zçao ,on Lady e o suntuoso desfile· de mo-, andar _ salas 14 e 15 _ Fone 3167
publicamos M,emorando as·

sinttdo por todos os ProfesSo
res daquele _estabelecimentó

,

de ensino, por meio do qual I
fomos sabedores do es;tadô�d.e
coisas porque' passa at�a�-
mente a Fuculdade. I
Na Fat:uzdade, "lutaram e

continuam a lutar os remelo
-:: Como Escrever",' entre outras

nescentes'e os novos, com a,'
que' a completam" fazendo' da

.

"re- .

,

vista da família brasileira" uma
falta absoluta de aparelha: i
gem de ensino, numa escola Ipublicação onde há interêsse para essencialmente técnica sem.

Do sumário dé 'AL'TÊRÕSA todos. • . ""," 'Ium só labo�atorw pJ�pTtO,
desta primeira ·quinzena de junh� ,MoraU'zada, bem feita, at:aente sem um gabtnete de quzmica
fazem ..parte ainda numerosõ� tl- ALTE'ROS'A é, no entanto; uma

ou de fisica. sem instituto d�
tulos, alguns doli

.

quais merecem revlsi:a"oferecf�a ,!IV p6bl1óo apre. anato,mia e fisiologia e a·té
sar destacado!!:' "O, Tvóvl!.dor de ços ·populares.: qUinze'· cruzeiros o sem" ''ga.binete de prótese, e

DeuS", colltando a htstóda do pe, número avuiso, 320 cruzeiros um�.
mesmo sem farmácia., Em

:Ouval, que cah�a para obter fun.. assinatura. anual (24. números). depEndencias descontortáveh,
dos para sua Igreja; "Desaparecem .que· pode ser obtida mediante II exiguas. sem amparo e sem.

.

'68 tlltlm.os m<ttos_ de' J4.llias",. 4iI� ,rem.essa.. 4ess�. I�portâ!:lcia .à Soe. assietência, em :i(.tlas e labo
Edltô�a Alt:rosa Ltda� �. (cátx� ratótios -emprestados' e com..

maxacal1s; i'NolJ;e <,dos Oscars". postal, 2.79 -;- Belo Horizonte, MI- 'umClr aparel11-agem· t'écni.ca
mostrando, o qU!l �pl .f:receIl.te ,dls'-., n�), acom.panhada de nome e en:.. :obsoleia� excêç_ão-:-teità'd� .. ,,"e;·
trib,\1!çãD ,de· J1f-êü!IOS .�.s, melhores· .;:4eiêçó. ,

"éente" aqUisIção, d� '.. e(J1L�p''ós.
':' . 'yo)

. ',� iI . /. -�
...

,_--
- "-_... ,-'_. para (L.S,lÍJ1.1Ç.({� ·ódfiítdlÓgtca,.

_ �. ), ,
. .; .! ..f .

eonieguid'a da,(iovêrno- pfos.
�, ,.� '& S ·1':.' N O 'I. C. E', N" T. R� O éstu.dantes, vem os 21 pró�s-

II sôres da Faculdade' e os assis-
tentes e monitores há trêze

ano.s mantendo o fogo sagra
do d6 entitsiasmo e obrigados
a p:rej:u.dicar os alunos com.

aulas quase exCl�,ipamente
teóricas, mesmo .n:a.s cadeir.as

pu.'I'aménte técn_içct,E}, desen

handO no- quadro negro mu

fUis de prótese, autôclaves e

'estufas, 'aparelhos d�Jisiea. e
até detalhes' anatômicos e

elementos dentários, porque
não possuem gabinetes ou la- - ---- -------------._-------..,..._;_--..-..;..,--:-�-.--..--:

boratórios '. montados .para '&

experiência'; e +u demonstra-_
ção."· .-_ . --� �

.,;.

,:-'�'
}

A situaç.ão· é desesperàdor'1
e cabe ao govêrno procurar
ao, menos impedir de que II '

mesma continue e ássim te·

nha o estabelecimento, para
'nossá vergonha, que feéhar.

As consequências serão úa

mais graves possíveis, e,

acontecerá o que atualmenie
ocorre com' õs. jovens que de·

se1am estudar medici11.a agro-
CQNSERTO DE' CALÇADAS. Posso afiançar, sec nomia,' etc,: _.têr,(, que se

l'{un<1o afirmação de- um ilustre veread'Or, que as constall- 4eslocar para Curitiba,
.

com

te.;;, ir�ume'raS,.quasi.diáxias reclamações que vimos fazen- preJuizos materiaiE} de gran ..

Clt> ne;,ftl'eoluRar sôb:l'e Q estado lerstimavel em que se encpn de monta -e, o (,l'!le é pri�,
tram os :..>a)�sei{)s (calçadas) de 'praças, avenidas � rUlls' c{pal, perd;e a '1tóssa terra

oesta Capital, 'movéram a preciosa atenção 'da Câmara, també.'th. grán�C$ intelil(ên--�,
que no momento está .entregUe a um sério estudo refe� .. Cip.s� põi.s -m!litQ$,".�e'·apegãm
rente ao assunto. " por láJ em outros -:estad;i;i'9'.3

L"mbrete, tambem incéssantemente aqui 'l'eportad,) nunca mais voltam.

de flua a cargo da -Pref.eitura di' fazer o serviço e de- QUt' coisa mais deprimen'
pois l:obrar dos proprietários 'mesmo pelo executivo, 'si te para um povo, quandO vê

for e<lf.e o easo, parece ter ,sÚio aceito pelos srs. Te'rea- o governante não, amparar -

tiores, d� maneira a realiiar uma obra de beneficiamell· o ensino, ao ponto de . uma

)"0 "á �i-dtl;de, que assim ficará a dever aos nobres repre-' congregação I de' p'�ofessores
fenta.!t-es· na· Câmara, mais êste .grande beneficio. temar resoluções extremas,

A população de Ff0lrianópo!is, zelosa pelo pregresRo como se depreende dêste t,j··

na cldade, ficará· ,satisfeita, quartdo as- primeiras provl- pico do Memorando pupli-'
OenclRs, de -caráter nficial, forem postas em prática. cada:'

t'.ão é ml'is llQssivel qúe reclamações tão justas fi· I, - Não serão realizados

(Juem,;post'as á margem. exames- vestibulares ho iníc;o
-

f4u�e venham pois essas providências, no sentido de do c;,no letiVQ de 1960;
que cada vez mais cresça <> prestígio dos srs. ver�adore;s 2) -'..' AO'1in,__dar (> ano de

no cQ:1ceito do el�itorado florianopolitano. 1960, conferirá gráu a sua

penúltima turma; .

-3i "":'" Ao, findar Q, atio de

1961, diplomará a Faculdade
..

a sua última turma de' cirur

giõe8-dentistas e de jar.ma-.'
cêu,Jic.Qs, e, em' .segu,i�it inter
rompÚá suas atividades.
S. &r;cia o ST. Governador

deveria � ou, do E:ttado não' deve
__

desco-
.

:010 nh ce,. o a'fltigo 1'14 da Cons-

�-� �.tl
.

·J1}j.r:;RJ�
" .'

"'l;};rfJ�,�,7!tea1:";

menina Dila dos Passos
---o; srta, Sandra. Faria
,_ sr. Tenente 'Coronel Raul

de Morais Costa

;,
-

:!lu): com' a' srta. "!lf1lria
.

(}JIVi�1
,;:,Noite ..

'1i�; f�CIJa:rme'; será �a

"M�had.o mllrc�u
cas,

�ento .!r sr. b�nit,a
e' efegante fe�ta que aeon-,

Marte Meyer. A: Coluna Social as- tecerá nos- salões do Clube 6 de

,soc1ando.;se ao acontecimento de- Janeiro nD próximo dia 4. A ren-,

seja aos noivos e dignas rsmüíae da da citada, festa reverterá em

fçlicidades, pról da construção" de um Hospl.

zi".

--:"'" sr. Aldory'Souza
-;- sr, Mal}.oel�Sal,1lg:tià,nO �tl

�Quza"
., .". ';;.,..,.

. "

_ jovem Ozamír Schmidt
'

:...,_ sr.' Antonio Manoel da
Silva

_ Vva:. Ondina- Flores Soa-

-- ....
--

FeIo c�nsórclo TAC cruze'l�
do- Sul chegou.,domingo a nossa

cidade� :Prtlceden�e do Rio, a exma, !
ara, Ivone Brüggmann ,Leal.

A N.I:J V'E R S A'R I OS

'{i_e;,·,

F*Z-EM ANOS ;nOJE
I de Queiroz

,

_ sr, Rui da' Bílva Azevedo
_ menina, Ma,ria. Palmira
_ menina

.

EUzabeth Lu?
Souza

..

_ sra, Prof, 'Nilson Paulo
_ srta. Jov�ta '" dâ·· Costa

Lima

.tal no vizinho lJaii:ro do Estreito.

. € "

l d
,AnlverJlarlou no- dia 7 a srta,

t,f)ftle·ft . élfl ' ,no ,.Doris Br�ggmann. A COl�na so.,
, cial deseja.lhe sinceras fellcitl!--

.

Por T A DEU çÕes.
.'

Com .rodadas de uisque festejou
'aniversário no dia 6, o j.ovem '.
paulo Roberto pereira. Oliveira.

*

r,es
..:..... nieni,np� Rog�do. Lobão

,
..

" -

-

,gal}edor de um movimento de denodados populares .que es

tão decididos II acresc,ntar' um adendo à faixa de propaganda
do senador Irlneu Bornhausen colocada à entrada da' praça 15;
fa,;o dêsse espaço um apêló aquêlas pessaaa para que não o fa

çam, em nome de uma campanha l.1mp� � hone�'ta. Em tempo:
a fl\ixa. díz ; "Queremos Irineu"';_ o. adepdo diria: "Na cadeia!'"

* .* :>itc
"

P'ERSIANAJ ,.

Dé··P. Reitche recel!i e ag,·adeçõ.,
_

. i
. -

_.

Meu caro .P.C.R.

Nesta Capital.

Tenho lido sempre as 'suas crônicas na segunda pági,na. d�
nosso que�do "O ,Estado", , <',' •

Não sI! pode deixar de ádihirall a maneira tá�il e atraente
. .

. ,

- eom que você conta uma anedota', ''escrevendo�a pois que, de
. -

viva voz é bem mail fácil de o fazer.

Eseritórior',4tJY8CiCia e Pr_àd�tiâ
" .

Assis'Tt:�CIA DOS A-J).yOGADOS:........ .

, DR. AUGl}STo.,WOLF DR. ANTONIO GRILLO

DR. EMANUEL C,AMPOS oa, MAReIO COLLAÇO
DA&

.

8 - �s' 12 .e· dM' 13,30 às 18 horas

RUí! TraJaná. 29 '-� 2.° andar - sala'1 - Telefone: ,3658,

A bele:!:1 femln\IJ.:l_tcm sido uma

�reocupação constante,_ das mu_

� :'lJ1eres e,' so!lretudo; dós homens,

.EÍn faVOi' delà,�funclona no mun.

do uma daS�Indústrias mais' movi .. "Páginas ·<la História",. "Tapête'

PI'01bi4o Envelhecer".
+

.

pincel
atómico

Levando muito em conta niais êsse 'seu predicado, ofere

ço-lbe esta, "nova", que aind" não foi: lida pela sua cpluna:

Comemorava_se 'D ,"dia do índio". Ó presidente .JJ{. �ce
bia em audiência. um cacique de cada; tribo. Cada cacique ha

via trazido' ao presidé�te'muítns pr.esentes .eonstantes de obJe_
tos usados ou produzidos por suas tribO's. 'Em ·compensação, e
presidente q�eria itar aos i!uU()S, tudo. 'o .que 'êles

.

des!lJassem., E
ao mínimo desejo de cada. 'cacique corre�ndi� um sorridente
"sim" do presidentt::' ,

Os índios Já. esta:am Ohei.JS de '_miçangâ�, Jói�s( 'plástiCos,
ferramentas, armas, louças; falhares, terras, ca'sJls e tudo o mais

que haviam pedido. Mas Q p.·esldente qu�ria se.r. mnda mais

generoso _ comemoravl)_se 00 "dia do índ�o" _ e pedia,. insis

tentemente, aos intrérpretes dos C�CiqUl!S que� tI:aduzlssem os

seus menores desejos. ,Seriam t,,�o� a�IJ!!los.l ��
. Enquanto issQ, .UJII. cacique rep!lt�a uma. palavra .do seu

:vocabulário, indígena': ;'catô". "catôj,�' ;�atô'�.:. � e o intérprete
'se negava a traduzí-lo, procurando dissimU.l�r .0 ··seu pedid6,.En
tretanto, J. K: pr,estavil allenção'-A "pa.lav,ra,ci�7i.ndi� e exi�i� do>

intérprete o e!lllf'arec!mento do peJIido' "que, o· cadqué estava

fazendo. ..' (" .

.
- BIé':: �stA ltizendo que quer 1J_m.cartóli.o,,_ .

t�aduziu .0
in térprete. .,.

PR&lltDO( 'l'h':

EtlmtH�l:tR',r -.

,screve sôbre
qualquer superfície!

mentadas, e,é Bôbre essa-Indústria

que"apareee em' A.LTEROSA desta

qtllnzena a'grande re�o�tagem "É
�

.

do cinema �ericano.. Além di�,
ALTEROSA apresenta tôdas �s

suas costuméiras seções "panora

-ma do Mundo" "Bazar. Feminino",

Mágico", 'plcadell'o', "Como' Falar

{)s"'últlmo�

PIHLT"-

mostra como, vivem

ttereve em papel, ,
-

"

úJV teoldos, madeira, metais,
,,$i' vidros, porcelana, celofane,

,

' ,4Il. borracha ete.·

não se ápaga Com Atiua ,
.

001 Jllra o lar, _...Iibrlcal, ,
tterIl6r1ós, escol.. ,

,
� "Cartório? A! Cartório.não é comigo ....Diga à êle que

'santa Catarina, fica mals ao s"l ... "

o'
.,. cerdialmellte,

��
·1.. ·· 'P'. Heitche.

-

",,' ..�;.. *

. Icíllbu: armazén.,

deP.6slto�í I�.s, .

..laçõIa ferrovlárlaa e

� , rodovlárl... ete.

ALUGA-SE. todo O; pav.imento superior ou em

salas do ·Jft'édio &. Rua Felipe SchmiteJ; 19. Tratar,
,à rua Tirádentes, 12 - 1° andar, óu. pelos ,télefo:-'
.nes: ,3246 e 3248.

Im 8 cOM ,

,OSVALDO MELO

EMPREGADA _:PREC'ISA-SE,
PRECISA-SE DE' UMA EMPREGADA PARA
FAZER SOMENTE LIMPES� EM UM APARTA
_MEN1'Ó,.;PAGA·SE BOM ORDENADO. TRATAR

.

NA' RUA EELIPE.· SCHMII1'lt,· 52. -: APARTA.
, MEN'T9·. 6, Q&S 9' AS 11 R(JR.-t\..S COM GENTIL.

CORRIGINDO ... Na crônica de domingo, -existem
alguns, pasteis, que·me obrigam a corrigi-los desde já.

H"'c�c�vi _ '�Vou usar sinceridade contigo, sabe?"
.

Depóis do €QNTIGO,. saiu um VOC� paraquedista....
E\depois -."Sekque Deus não

....

teda cthido o espl-
ritO'·.pal'8 morter" .'

/

·Suprimir�..-:>-com verdadeiro ,ªteismo o "NÁO" e \fP
cou o sentido. .. sem sentidó.

'l'�m mais- _ Escrevi _ "Corroer com a matéria.
"Saiu _.;, com. "llr em.vez de "r" •..

Na ant-e-penúltimll' linha De- novo o paraquedista
VOC.e

A;}u'q,?: -se'
ALUGA�E uma r.esi4ê�

cia na' rua Marechal Gui
lherme .33. '(Em frente ao

Grupo Lauro Muller) Tratat,
no local eu pelo fone 2248

VENDE-SE'

ALUGA-SE
Por m9tivo de viajem
1 sala" de jantar
1 varând� de,cipó \

1 cama solteiro
1 cama casal colchão

'molas
. Ver 'e tratar. a Rua !.:l.
cente de Paula n. 13

. Bem com(j aluga-se are-'
ferida casa.

APARJAMENTl
AMPLÕ COM 3 DORMITófU
ALUGA-SE A RUA DEl\fE1'RI
RIBEIRO, 14 - TRATAR J"E{.

FONE:·U05.

AS PEDRINHAS NOVAMENTE .. '.,Por mais de

uma \'ez tem a Diretoria de Obr,as Públicas do Estado,
mal1daa� repa��r o bonito calçamento do passeió da Pra-

ça H, nas imediações do "Gato Preto".
. �

E1í1 alguns lugares (aliás, s.enrpre nos mesmos)., aca
-badj o consêrto se deslocam as.,pedrinhu 'ornamentais

Das duas, uma.
Ou o trabalho não tem sido como'

e��Íl, f,�ltaJ.ld�,.. -,,�".......�
.'

)ltQ�:" ';'

Precisa-se de cozinheira.
Paga-se bem, I

'Rua Frei Caneca ..:.. 78.

Maurício" dos' .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�n ..o_n:=· .

j BBSTAU�,_.�A�7J,_�N�T�B�L'u" , .

.

_' ...' �
',,, (.A MELHOR MESA 'DA; :CIDADE) ,

�.�..:�.a.: ,

fenas Siba dos • e U�miDUos Jantar Dalçalfe "COI 'Síliúo e ·seu to'
•

••t
_ ��"'_"'����""'#H::"""'�:_�""(����"'_(>4"�"_",,,,,(���

,

Nunes
,.
Pires, .

I Comprar Pelo'Menor Preço Da PraçaI'
.,' . .

.

:�Un!6�E.,.!0��� N�U�,"���U::n� E Ainda Ganhar, Presentes Na Prepor- w
saDiente. em todos os círculos da pires não perdeu tempo. fazendo

'

ça-o De35 Em (!IIIda 135
.

..
capital, a trágica morte de Ademar notáveis progressos em sua carrel_ . 1lII, '."
Nunes pires, o homem que nas. ra, sendo, durante' vários anos Q "d

. .

teci t C
. -

t
�-
d'

U CODi' a ardente vdcação de ser_ Imediato d
'

I
" uan O um acon eermen o omercíal ranscan e Oi!

ce ". o navo "Carl Hoepcke" Iímít d I'
""

�

'Vir à sua Pátria comojacmem do o qual tamb.ém chegou a
. 1mI es e norma idade, quando, as vantagens sao real"

Ih d
coman , t· -

d' t di
.. · � IDiar, dando o me or os seus dar em. várias oportunlda4es. men e Incomuns, para nao lzer ex raor marias, nao se

e�forços e a màts cara das suas Em 10 de dezembro de 1958. pode' deixai" de mencíonã-lo e dar-lhe o destaque que nl\ .

·energlas. tendo requerido InSpeção de Baú- verdade'merece.
'.,

�Ademar Nunes pires. que a cl- de, e sido
.

jUlgado apto pará. o' '"
.

" ". A • • •

d'''e toAda conhecia admirava e serviço retorn ' lambem, 35 anos de exístêncía, 35 anos de atlvída-
.....

. '. . ou aS suas atlvlda.- d . . . .

.

respeitava, nasceu no dlà 18 de des nS8 funções de Imediato do
es c�me:'clalS, representam algo, mas, aCIma deste algo

JJlalo de 1915. Em 19 de setem. navio "Anna". cargo que exerceu há algo ainda mais importante. F. o fenômeno earísaímo I

bro de 1935 Iniciou sua vida m�. até o dia em que a morte. tral_ de um estabelecimento comercial receber durante 35 anos
I

rltlma com o seu primeiro edt- "oelramente roubou O'
•

t
-, .., . .'

.

� I' ,,'. - ao nosso In ·t::ll"a a indefectívél preferencia d·apopulaçao 1i:' o
barque no navio "ItapQan". da convívio. .' •

•

Cla., NaCional de Navegação cos_, Apesar de ser ainda moço, Ade- fenOl:l�n� sentImento., .

.
.

. I.... ·

telra, nas funções de
" praticante '11s·r Nunes pires era de uma. ex

. E.IS Justamente tambem o 'motivo exato desta venda

ge pllôtO.. O)erlêncla ímpar no domjnío d� eom smorativa tão fora do comum. Desta venda que pÕ\Õ
'

Em 22 de .maio de. 1938. ap',õs mar, e conhecia os seus segrêdos à disposição do público, durante os. 5 di�s' de sua dura- !
assinalados serviços prestados à como poucos. Ao morrer ,I t�áglca- -

. t I' d d '1 tabeeleí t l' Ao
costeira. Ademar Ingressou na mente na vizinha capital gaiícl!..; çao,a qu�se to a Ida e O' �ucro A

do es abee .cIm�n. o, a ias

EJJlpresa Nacional de Navegação no dia 3 último, Ademar Nunee estabelecimentos porque sao três os EstabeleCImentos A
Hoepcke, nas funções de 2.0 pllô-' pires abriu uma profunda lacuna Modelar.
to. permaneceu nessa conceituada na Emprêsa a que serviu hones- () pOVO bem' analísou as var.tagens que' representa
EJJlprêsa até 8 de outubro de' 1955. tamen�e.· Com êle. desapareceu pod-e <omprar durante 35 dias as, melhores mercadorías
no navio "Anna", quando lhe foi também· um valor do. qual a Em. ." ','. .

concedida aposentadoria por a't!alc prêsa Naclonal'ck! Navegação Hoe� exístentes, Justamente nos estâbelecímentos cujo preço
da saúde. pcke ainda multo esperava. sempre foi dos mais acessíveis da praça e ainda por cima

A<,m'l'D"'H,p"E'M,·-r-,-,oR·___ U S
". leva!'."fi li. mesma ocasião da compra presentes valiosos

.

. A . M NE· PIRES -,

a sim inteira escolha na proporc:ão'elevadíssima de 35
.

. �. el·ud.iro�., em presentes para cada 135 cruzeiros de. com

AglradeciqJ�,nto e Missa prasUma simples compra de Or$ U/.500,00 significa!l
A FAMILIA. DE ADHEMAR NUNES PIRES, possibilidade ultra-tentadora de levar, além dás merea-

.,
morto em desastre de automóvel na cidade de Pôrto C'oriat: compradas, mais Cr$ '3.500,00 em me'rcadorias pre-
Alegre e sepultado ne�ta Capital, ainda profunda- senteadas. Presenteadas, porém de escolha inteiramente
mente abalada pelo trágtco acontecimênto, vem- de lIO gôsto e a von�ade do comprador•. '

público manifesta� a- sua imollredoura gratidão a .iSto é o que significa querer correspónder com sen":

qu&ntos a 'acomp�nharam no doloroso transe, como a timedo e com o coraçãQ, a preferencia simpatiea recebi-
qUllntos lhé manifes�ar.am o seu pesar, seja pessoal- da da. pCi)ulação durante 35�nos,
mente, seja por telegramas ou cartas e estiveram r. a �xistência do fenômeno sentimento que tanto

:'

prc!if'nte ao enterrainento de seu quer,ido' .Illorto. De- eleva e torna, tão' simpátLco� os Estabelecimentos' A

seja externar o seu gr�de Ieconheellllento, pelos Modelar.
.

desvelos que revelaram na triste h0r1lt _'Os _senhO"" ------------�.------------

res Dr. Aderbal Ramos da 'Silva. e todos- funCioná- A V 'I' S Orios das váriasé�eeções e dependências ,da firma Ca�
los Hoepeclke �i· _A� Laudelino Xavier, Joel Lang, aos

diretores da El1prêsa autct Viação Florianóplois, a
.

sociedade "Veleiros da llha", ao sr. :Waldj 'Gil e �x"a,

esposa. Neste ensejo. convida 80S parentejtlf�amigos
de ADHEMAR NUNES 'PIRES;' .para . -úsj8tir�m til

'

Missa d� Sé�imo l>i� que, niâttdaz,;celêln.·_� na' Capéla
,do' Celég·io . Gªtà�ig'en.,l,-ãs:?1,jlQ,:,ru,ril&.��, élU-JfL40 (\,.."

r
.. . . .' ., "I

corre-nte, quarta�feil'�" :" ',., '

:

.

wí....Y·i.ov'•.RJ.&ND D�O ••&1'" I. &�\
.

INDÚSTIIA I CO ....CIO

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS

AWillys-G>verland do Brasil S. A •• Indústria e Comércio. piuticipa iii S.US

Acionistas que a partir do dia 18 de maio p. pessedo �sM sendo pago
o dividendo trimestral ae 3-% ,(três por cento) solcul'ad.o sQbre}.:_,

.

.

...
.

.0' O valor nominal. de cede ação. ordinárta ou preferen
cial. repres.ntativa do capital de Cr$ (.1.01.100.000.00:

D)' Cr$ 235.70(;).000.00. representando apartádo aumen
to do capital social para Cr$ 2.193;400.000,00. com

direito a ésse dividendo. nos têrmos das deliberações
dõs assembléias gerais de 29 de agôsto e 10 de outu-
bro de 1,958. _

.

., . Cr$- 546.600.000,00. representendo a parcela ao eu

mento do capital social para Cr$ ,2.800.000.000.00 in

tegralizada até 31 de março de 1959.. nos +êrmes dá
deliberação das assembléias, gerais extraordinárias .ge
13 de outubro de

I

1958 é .16 de janeiro de ,1959 •

Este' dividendó correspende -eo período compreendido entre I' .d. ja
neiro e .31 de 'março de 1959; o pagamento do mesmo é feito aOS

Srs, Acionistas da forma s&gutnte:
Às ações nominativa. - por intermédio de cheqlle.no- ,

minai enviado pe10 Correio, pela Deltec S. A.• 1nvesti-
'

mentos. Crédito' e Financiamento;
À. ações ao po,,!�or -. mediante �presentaçio do
CUpOrn-A-9 8. no seguinte estabelecimento{

Estedo de Santa Catarina
I

. Banco Indo e Co�.{de.Santa Catarina S.Ao ''INOO''

A QiJ..torla
O DEPARTAMEN'fO' NAClONAL OE ESTRADAS DE RO�
DAGEM TORNA PÚBLICO QUE FARA REALlZAR NO

PRóXIMO IlIA S. AS 14 HORAS. CONCORRtNCIA :rtl'-
. \ .

BLlCk .i�.ARA A VENDA DE MATERIAIS INSERVIVEIS.

EM'CQNFORMIDADE CO� O EDITAL N. 001/59. PUBLI._
CA.DO 'N.O biÁJUO OFICIAI;' DO' PIA 25/�/1959. ASS.

.. :Jf]'1�;,��", �AT'f0�.• �••��G,o C�EF� ,,�?

.-

__....... -_---__,__....,.. t�......._

LEIA EM NOSSA NOVA
EMBALAGEM COMO
.SE PREPARA UM BOM
t, ,�>CÂf:t;{t.�- ..""_

V E N'D f. - S E
Três lote8Junt�s.. -'-: Trstar eom Eduardo santos. na rua.

...� . ,;V�sco�e Ol1l!Oxp.reto. 81 - F,me�3726•.
.

, •. .

<, ?

CONVIDÁ-SE AS EXMAS. �NÍtORU E SENHORITAS P�RA UMA VISITA AO 2.° AN,DAR DE:! MODeLAR,.

, PI MODAS, ONDE MAIS'DI MIL
.

,�.
.

vt:'IT·IDOS
" '1"

" '

"

.... :'I

\P
.

"

DESDLO VÁtO(D� CR$ 185,00 -:ATE OS'' MODELOS MAIS LINDOS E

'algodão}" ESTÃO ',SENDO"
.

�-

.

-
-

...
"

.. -

)

,'I !.,.'

.

,

'.'
....

'

'.

"

....; 4-: ........ <I. "-

� U·
...�

..

;'1'. ''; :

-

"

<,

'É AINDA: ., -_.., ..

"
-

"

óIi';' capa, dup�s; Para �h�yã�a:·�":>4_., "

Tainêllrs, ere. "atgo�ã� a....... . .

.

i '. ':-� ��
.

' Mante@ol: dei algodío,<·liníssimos a �
..

,(alç��> d�.- -���on � .�..�..... ': .. :. � .. ;' ..
Ótimas ca,ç�s�_�e �eta �� 1.6,00 - dUDa. _","' ...
"lolsI5' Jara,' �eDh�ras ';.�<: .i �;.·. .. .�,-
80lsas· para'__s. :1/ :� · o , o

..."
...

�

(RS.835,00,
CRS' 395,00
(RS-835,00
(RS 37,00·
CRS 180,00
(R$ f,29�.
(RS 78,00

l·

"

,/

" .

I.

, ... (

"

-
..

.

;

.I
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'

DlPARJAMENT(l, 'DE� 'SAODE PUBLICA
,

P L A N 'i: Õ E S ' D E, F A R M ,A C -I A.
MÊS DE JUNHO

1.

DRA� EV� 'It' SCHWEIDSON BICHLER'
. {[miCA, DE S�NHORAS E ;.CRIANÇAS

.
' r�specialis�a, em l'Í1olé.stias' de anus e recro
Tratamento 'ri" hemorroidas. fiRtulafl. etc.

Cirurgia anal
Cõrurnlca li mudança: de seu C9D.sultêrio."'jüntó ã'" s(já

�
'r.)."idência 'na �úa Durval Melquiades de Sousa 54

'

Farmácia sto. Antônio', Rua F�Jipe Schmidt
Farmácia Sto: Antô�io -

_
.

Rua Felipe Schmidt
, 6 - Sábado' f'Parde)
7 - Domingo'

Ku. Co_IJa�•....m 'A

J'eleloue aoZJ ':_. Cu. P.... t•
Ende"eço Telear,oe.'�ÂOO

D'I R • l' O Ir .

.

tftl�m d� Anua. K&_.
.

o'i R. • N T •

UomlngOll 'Fernudie de Aqui"•.
R K,r/A TO K • '" .,.

f hl\ aldo Melu -! Flavio'A.ort. -_ !
'

Farmácia Catarinense
, Farmácia Catíninense

13 �,Sábado (Tarde)
14 ;_ Domingo -

Ruá Trajano
Rua 'rràjano

,

/

.

- \
20";'- Sábado (tarde)
21 L Domingo
2'1 _:_ Sábádo (tarde)

._ 28 - DomingO'

Rua Trajario'
Rua Trajano

Farmácia Noturna
Farmácia No�ma

Fahnácia Vitória
Fal'mácta vitóda

...

.1

Praça 15 de Novembro

.Praça 15 de Novembro,/

,5�rviço noturno será ele,t-uado"'pelas, IarmáclallíSto. Antônio"Notuma e Vitória
situádas' à'S'Tuas'�Felipe S'ch'midt-j '1'r&:;8Oo' �'Praçat 15 d�, Novembro.
- ,,��. _._' _ .. '

.
� ... _ ..__......._._---._--------- ..

plantão' 'diúrno compreendido! entre· 12 t! /12,30 horas 'será efetuado .pela farmác\a
Vitôria,_sltuada ria Praça 15 de NOvembro.

,-_._----�-------------""-

ESTJt E r r O
, Rua 24 de Maio
,Rua Pedro Demoro
Rua Pedrõ Demoro
Rüa 24. de-Maio

FAtmácla do .Canto
Farmáciar Indiana
;FàmIácla' Cátarlnense
Farmá:cia do Canto

'1, - Domingo
, 14: "':",Dóm1ngo

21/ - 1)olillngo
. 28 -,-dI>omkIgo

.......""------..........----_._._...._---..--..-.------ ---�

p serviço noturno será efi!'�ado' pelas tarmácl,�s do. 'Canto, Indiana e catarínense .

.-. . .

i\ presente tabelá. nãp po(iera' se:falteradá sem préVia autorlzação dêste Departamento.
,-SSMSS,·*ssss,_>iISSSSUSSSCSSiSSSSSS"ssU;4SSS%%-SS\si&S\iS"t%":"

JJ
:.,.. ..", . I_�

. ',._ " ... ,_ ..•.�-_.
.,. � ---,

__' �
c_

�-,' e, _......,.... ...

L rR: AO TÊ M- I S tt U B E
PFograma -,de Jo.nllo

....... 1--0__.,..;..__-.........

;A:TENÇÁ'O CON1lRIBVIN;�·
. . TES )()'JESTREITO

..

I '

a PôstQ de ArreçadaçãQ .dal .

Prefeitura' de Florian�s,
sediado no: sub.. distrito ;'dol
'Estreito;' tranSferiu suas .me
tr:..laçôes'· pam a.rrua Aracy"

. V�:l. Caliado� nC)' 46,' onde;.dq
i.!'S'J, ante; .

atenderá -aos eoe- .

:trl1lúlntes dJwmllmcipio que,
'se ctevem' dirigir àEpele põs-

;

Dia 20 - sábado .._ BAILE DE" 840 JOÃO, às 23
horas, 'l)ançá: da Quadrilha,
djrigida por Nbô Medeiros. Ca
sâaiento. na- Roçà ..:..... Queimada
- .Laranja - Pinhão - Ra-

! padura ...:.... ·Amendoim. Reser�a
de Mesas "a_20'O,00, na Joalhe
ria' Mune!'.

;,:m-a.. ·28, _ .4omingo '_ BAILE l:N'FANTO-JUVE
NIL DE-.Si.O�;PEDRÕ. às 16
horas, 'Pé�de-:�oleque - La
ranja ..,..:. Ameí;ldoim.

_/

•• ,,-�� .. J.�_tMo 'ffi&), �'H"''':·.t:t•• t-... _ �f'
alaor......i... lICIDái"'; ,_'
Caril. "adlca} 4••

'

lut.cçÕ••
'

....

••• • • ·Ttilllr.••• 'dn 811&1.. 111" �..

Dtto-arln.irj(l .10 &.mboa o, '!'/1,••

Roano•• do ..._r.lIao lhr•• t,v4i
a do' Illtem" DAnOIO. '

- Bor'rlo; 1.0 I,i ã. lá • i ....
·

àt ,,'
'.Q"•• - Conaalt6rlo: Rua flr..·'
4MD�•• I' j,. "'.nd.., --- _"0".
'161.
-

'

••Ild'ael.: Ra. 1..'.-"0,
Oo1l"D"'0. II (Cll'cu. d� •• ""
.ala. ..;.. rODaI 1141.1

-,Pt. f"_'" !lNO ..
..At.I .....1·,.

- A'DVOQAI)O .

••• Vito!' "'rá••• , e#
.Olfll- ••.,

n.Ja••,.b.

II
I

KI
lO B A tO J Á I

.

I

lei. 1820 , .

I

M O' V f ,�

R'O S S-M··A R
, r"

-:--
.

. --

"A SOBERANA" PRAÇ" 15 DE NOVÉMBRO -, ESQUINA.
.

RUA FELIPE sCiltubT ,

'FILIAL ••� SABERANA�' DISTRITO' DO ESTREITO - CANTO

te .

r.__-_-. __.... �......- -.......... - ....-_-_-....- ••_-_..�•• ._.••.-.-",-.-...-••_-.-_-_•••_-_.

CONFÔRIO E' o
para �

.'., ITAJAJ ..

� O NlU� L1�A D.E o-o o ��=�E é�

lsJ�lr�::;eiro .. ,
DI'ARIAMENTE

. às 6 hs. para Itajaí, .Joinville e Curitiba;'
·as 13 hs. para Itajní e Joinville, nos dias
úteis e feriados.

.

NOVA FROTA de ÔNIBUS RAplDOS da \
classe EXPRESSOS DE LUXO �

AGE.NCIA: Rua Deodoro' (esq. Rua Tenente <
Silveira ,

. ;:
_Despacham-se Encomendas Telefone 2172 <

�ua Deodoro f n��. � 5
\.

._-"--------_.--- ..._--_... ..;--...._._.

REf _IOOR
. ....,. '

.. ",' -

. �
-

«( ·0 � S U\ [»
elétrico e a· querosene

�

VENDAS EM·, SUlVES PRESTAÇÕES

-

A.PENAS ,CR. o

Y. conta com estéís và,,'ogel)s :'

��. -

I
..

na sua Mon.rk: �-.

,. GauÍ�lia contra qualquer
defé,lto dI: fobricaçaa I·

"

• facílidad. em, enc�Íltrar p�çá$
originais de--reposição, c;om.
cC;mtr(lle ,cfe qualidade Monarle I

tIOOBOS ,*.��. ..uJLItUIi I CllAHÇA$
\"

CR$ '1.490.00 - A VISTA oP

CR$' &23. - MÉNSAIS.
.

-�
,

-

'

REVENDEDORES
\I A'C A'Z t N E

LODL e Ind. GERl\1'ANO STErN s. ,A� .

lÍoErCKE

R_ua ConseH�,eif() M,afra, 47
-;;. �

Rua- FeUl'e Schmldt - ,

li'Jol!laíill1�ollS .:_ f:! �

. �:t_'�. :;...... ,

SA·BIO

em: EcspeciaJ�(tade'.
,'�.' �",t��, J�cl�'WEIlfl JR�USJRlAl'. '.:_ J.ln,llle'�·�__stradâ)'

blm,:·
���

t A', V A N :0 0'- ·<C· o M

Vir
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_ E D-"I.T I tDIAS p!icata foi de favor e que não JUIZO DE DffiEITO DA 4a. ' nado L�ôa pp Peri, di$t,rito ,� e.." .

O poutor Ary Pereira corresponde, como de, fato
í
V�RA - IDEITOS· DA FA- de �lbei:rã..o. da nha e O' de- JUIZO, DE DIREITO DA 4'" com ditas do suplicante. O fim de que produza os seus

Oliveira, Juiz de Direi.- não corres�ndia),venda efe- ,ZENDA PúBLICA DA 00- poimento pessoal dos con- VARA _ FEITOS DA FA-
. Suplicante possue 'o referido devIdos é legais efeitos. Ex

to da 3a. Vara da ca- tíva de mercadorias e· muito . MARCA DE FLORIANÓ- frontantes.:_. na fQrma e jlQb, <-ZENDA PO"BLICA: DA CO-' terreno 'há. mais de vinte' peça-se 'mandado de citaçao
pital, no exercício do menos obrlgação. dos protes - POLIS as penas da -lei. Nestas con- MARCA. DE FLORIANó-

I anos mansa e pacificamente, aos coptipantes do imóvel em
cargo de Juiz de Direi.. tantes. II -:- O DIREITO 6°

"

,
díções, requer a V. Excia. POLIS sendo dispensados, de aeõr- q�e3tão, bem como ao dr. 4'.)

to da la. Vara da Co
- O art. 720 do Cód. de Pro- EDITAL "DE CITAÇãO COM I

que, na forma do artigo 455 i do com o Código Civil, os Promotor Públlco, na quatt-
marca de 'Florianópo- cesso Civil é

iexpresso que O PRAZ0.Dl!! T�INTA (30) 'e seguintes' do Código de EDiTAL DE CITAÇÃO COM requisitos de justo titulo � dade de représentante da
lis, Estado de Sant.a "Se alguém: quiser prevenir DIAS Processo Civil, se proceda em O PRAZO DE TRINTA (3l1.' ! boa fé que em tal caso se Fazenda do Estado e do Or-.Càtarina, na forma da responsabilidade, prover à dia, ho�� e .lugar ,

desígnados, DIAS,
.

I' presume. Requer o Suplicad·, .gão do 1>4iJ.}is'tério Público, e
lei, conservação, e. ressalva de di- E D I T A ,L com ciencia . previa do Sr. ' te, '�eja oportunamente, com. o dr" .Dlretor do Serviço. d:

FAZ SABER aos qüe o pre- reitos por 'escrito fará pro- Representant,e ,do Ministé·· E D ;1- T A L ciência -dos inter�ssàdos, to- 'Patlimônio da União, para
sente. edital de citação com o ;testo " 7° - Diz, Da O Doutor WALDEMIRO rio· Público" a justificação mado o depoimento 'das tes- todos, querendo, contestarem
prazo ,de trinta (30) dias vi- Plácido e Silva, Ood, de Pro- CASCAES, l0 Juiz Substituto. "ínítío Iítts", _.' com o depol , 'O Doutor, WALDEMIRO temunhas J9sé Ferreira dos o ,pedido; 'no prazo da lei:
rem, ou dêle conhecimento cesso Civil, vol. 3, pág. 1283,' da l8a. Circunscrição 'Judi� mente das te�temunhas ar- CASCAES, l0 Juiz Substituto. Santos, Servino Izidoro Pi- Outrossim, expeça-se edital'
tiveram e interessar possa, ao comentar" o ártigo em eíáría, em exercíéío do cargo roladas, fei�o

-

o qU�, julgue da la, Circunstriçãõ 'Judiciá-- . res e Jôs� Theodoro de Mat- de citação com o prazo de'
para que não se alegue igno- aprêçe, o protesto: �'Tem fi. tie Juiz de Direito da 48. Va- V. E�<lia. a Justtneação, man - ria. em exereíeío do cargo de

I tos, todos brasileiros, casa- trinta dias (30) dias aos in
rãncía ou boa fé, que' por formação precípua de as - ra - Feitos da Fazenda Pú- dando citar pessoalmente' JS Juiz de Direito da 48. vara'l dos, lavradores,. residentes e ter�ados iricertos, citaçã,o
'parte de Adaucto Freitas e sinal' uma situação de fato, blica da Comarca de Flo- mencio�ados - conrrontantes, -. Feitos da Fazenda PÚbli-! domiciliados

-

nêste 'Mun,ici- essa- que, deverá ser feita de
Victor G. Rossa, lhe foi di- já existente, que possa as, rianópolis, Capital do Estado residentes nas vizinhanças ca da Comarca de Florianó- pio de Florianópolis, no '10- conformidade com o artigo
rígida a petição abaixo traria- segurar o exercício de um di- de Santa Catarina na forma doslmóveis em

.
causa, bem polis, Capital do Estado de c�l denominado Lagôa do' fi5 �, l° do Cód. de Proc. Cl..

,

críta,
_

reito preexistente,' do protes- da lei, etc, como o Sr. Representante do Santa Catarina na 'form'l 'Perí distrito de Ril;>eirão da Vil. Qustas afinal. P.R.I. Fló-
"Exmo; Sr. Dr. Juiz de 'Di· tante, sem qualquer obstá- FAZ saber aos que o pre- M�lüstério Público,'e por edi- da lei, etc.' ilha, e o depoimento pessoal r!unópous, 27 de Novembro

reito da la. Vara desta Ca- ulo, que lhe possa opor a sente edital de citação como
taís de 30 (trinta) dias, os FAZ saber aos que o pre- . dos conrrontantes, na forma de 195�. (ass.) Waldemiro

pIta1- Adaucto Fereitas e parte adversa". 8° :_ Outra prazo de trinta (30) dias Vi-I
interessados

.
incertos para sente edital de citação com e sob as, penas da lei. Nessas .cascaes 'l° Juiz Bubstítuta

Victor G. Rossa, brasileiros, não é a menos ilustrada li- ,rem. ou dêle conhecimento contestare� a presente ação o prazo de trinta (30) dias condições, requer a V. Ex�ia. em 'exercício "na 48. Vara. E:
''Casados; representantes co- ção de Zótico Batista (Cod, tiverem que, por parte' da

de _usucaplao,
,

no prazo �I} virem, ou dêle conhecimento, que, .na forma do artigo 455 para -que chegue, ao eonhe
mercíal, residentes nesta cà":' de Proc. Civil Anotado e Co- VITORINO JOSli: LUIZ, lh�

10 (�ez,). dias, que se seguir tiverem que, por parte dei
e seguintes do Código de cimento de todos mandou ex

pita\- nesta "eídade, entende" 'mentado, voI. nOil, pág.176J, foidirigida-a petição do teõr
ao término do prazo edital VITORINO JOSli: LUIZ, lhe Processo Çivil, se proceda em pedrr o presente edital que

ram de bom aviso promover, "O, fim do protesto, quando seguínta: EXlDo. Sr. Dr. Juiz
na qual se !lede seja decla- foi dirigida a petição do ! dia .. hora e lugar designados, será afixado no 'lugar de

em -conâunto, por intermédio não tem efeito conservatório de Direito. da 4i1.. Vara r�do o .dommio..

-do petícío- teôr seguinte: Exmo. Sr. Dr. com eíêncía prévia do repre costume e publicado na ror- -

'de. seu advogado que esta de direito; é impe<;tir que, a C�marca 'de Florianópolit:.
.nárío sobre o. aludido ter- ,Juiz de Direito da 48. Vara se�tante. do. �ini�té�i� .'p�- ma,#-da !ei. Dado e passado

subscreve; tdocsi_nos.-12/, pe� ,todo tempo, se díga q�� o DIZ VITORINO JOSli: LUIZ, r�no, proc�guindo-s� como de - ,Comárca da Capital. Dis b.beo, a Justlflca�ao lIlltlO 11· �es.a cld.ade de Florianópo
rante V./Excia. o"p-resente" ,interessado, com o se� s.llen- b:r�slleiro, casado, lavrador, dlreito,_ ate �inal �entença c �I�ORINO JOSli: LUIZ, bra- tlS, com o depOlmento �as lls__:- 'aos VInte e nove dias do
protesto-notificação como' cio, consentiu no at?, � cu c resldente e domiciliado nêste exe:u.çao. Da-se a presen!e silelro, casado, lavrador,

re-I testem�.has arroladas: felto mes de l'iovembro do ano de
previsto e parà"�& ·efeito8.,do mo que um�. advertencla ,�o 'Municipio de Florianópolis,

o .vc<lor d� Cr$ 3..000,00 (tres sidente e domiciliado 'nêste � q��, J�lgue V. Excla., .a �il no�ecentQs � cincoenta e�

t 720 do Código de Proces- ,protestante a parte cO�,tra no local denominado Lag"
mIl cruzeIros) para os �fel·' Municipio de Florianópolis" Justlflcaçao, mandando Cl- Ol'tO. fU;. VI:NIC1US GONZA-ar, '<nvii ,dir-igido a,'ERNES- ria de que ,s� mantém4'vigl- do Perí, distrito de Ribeir�a tos de a�çada. Assim, D. e A. ,no local denominado lagôa � tar pessoalmente os mencio- GAl-- �sciivp.o{ o subscrevi';'0 AMARO"V,ImRA, pelOS lant� e não abrlrá -mão �(J da Ilha, por seu bastante pr�� COlr. os mc�usos documento�. do Perí, distrito de Ribeirão

I nados confro��antes re81- (a�sinàdor WALDEMIRO
t' que se seguem' I _ ,seu direito". 9° - AdemaiS curadt:H' abaixo assinado ad- P�e DeferImento. Floriano�

.
da Ilha, por seu bastante

I dentes na vlzmhança dn CASCAES - l° Juiz Substi-�: IV;�TOS l0 _ E;nesto a duplicata é Atransmissá�el 'vogado ihsctito -na O;dem POh�; J.O de lunh� de 1958. ,procurado!', abaixo assinado, imóvel, bem com� ? .repr�' tuto em exercicio da 48• Va-
A' Vi i' 'omel:ciante por endôsso e e�tem func�- dos Advogados do Brasil Se, (assmado) Carlos Eduardi), advogado inscrito na Ordem sentante do MimsterlO Pu- 1'a. +'

r;:�� 91/ �� E�treito, com na com a m�sma qu�li,dade, ção de Santa Catarin;, S�h Viega.s Orle." (Estavam es-. d�s Advogados do Brasil, Sec- •
bUco" ,e �or editais de 30 Confére com o original

.

,

i d d
.

as e'tc ,em que funCIOna nos tltulos nO 919 e- com escritório tampllhas e�:!l1l.is no va- çao' de Santa Catarina sob- (trinta) dias, os interessados O Escrivãoo (,!'Imerc o e ma elr", ",
' n') lôr de Cr. 600 .

C'l i
' ,

.

t t t .

Iti t te tan.. de c 'r é d i to endossaveis: Ed. Sul America sala 501
'li' � , m us ve fi.

j
nO 919 e com escritório no mcer os para con es arem a Vmicius Gonzaga�:. e� c;:I���:i :::a.

s

d11- transmite a propriedade' do (doc. '1), que verii"possuind� respectiva de' �aúde. Publi(l<'-"t'E4� Sul Am�rica, sala 501, 'presente ação de usucapião
.' tO' 56'1 1 'd título à obrigação cambial, há mais de vinte anos man- E�ta.dual). Em a dlta peti- nestª' Cap.ital, que vem pos-

' no prazo de 10 (dez) que se

RÁ .

.',
.-pbca a n , no tva 011. e

que ela comporta (De :Plácl-' sa 'e paclflca:rnente s�m 1
çao foi pro�erido o seguinte I suindo há ma� de vinte ano"

I seguir ao término do pra�<)
. 010, GUARUJA·C�$ 105.000;00 (cen o e cm�,) do e Silva _ Das D�pucatan 'térrupção nem oP�Sição nct- despacho: ,A� "ii. conclusão, mansa e pacifi�'àmente se; � edital, na ql!al se pede. seja, "lml cruzeiros) para venc1.- , .' ' . " � Fpolis 12-6-58 -( ) MI. •

d 1 d d' i d
'

,
,

t't 1
- pág. 579).m - O PRO· quem quer 9ue seJ'a d 1 L

_

' -. asso a- mterrupção nem, oposição d� I,. ec ara o o ,omm o o pc-:-

D'Emerto em 31.1.195:9·,_ a J: u o .. c J
" o s Ler noel Barbosa de La d S t··

,.

Ab 1 d'd
'

.'" f" i '"TESTO 10Q - Assim de mo renos localizados I I
,cer a. u- quem quer que seja uma lClonatlo so re o a u 1 ,>

graCIOSO 'e seni venda e et -
"

no oca binco os to t·-.
'

t '" .

d. do formal, os reqtlerentes' denominado La- oaA d p'
' au sape Iça0 rl�- falXa de terra, situada ,nu erreno, !,ross�gum o-se co-

,_va de mercadOrIas. 211 --' . � o er., ceberam o
.

t d d d' ·t' 't' f' 1. . . vem protestar como de fato 'distI'ito' de Ribeir�a d Ilh
segum e espa - local denominado Lagôa do :mo e IreI o, � ,e, ma seu

_COIr efeIto o titulo fOlacel-' o a a. cho' Des'g S E i-, ,

t
-

D"
" .t.

IIU�
,

. . protestado têm pela inteint nêste Municin;o' e
-

'

-
. 1 ne o r. SCl' vaI) Perl, Distrito de Ribeirão da enra a execuçao. ,a-se a .... "-�, � _to de favor para auxlllar (J ',' .t'�, como nao dia e h"ra para

.

t'fi A t IA d
-

Ao&.'" I II
.

'
..

m'- insenção de responder e, di- pOS$ue nem terrl. título de _ .• 1:" a JUS 1 CR- Ilha. neste Municipio; e co- presen e- o va or e . ,....

:'-,.. . �v � iP'e�lltente, que, se dIz�a "a , -ge� de responsabilidade' .. e posse- e domín�. çao ,cIentes as _partes e o Dr. mo nãQ possue, nem tem ti _ Cr$ 2.100,00 para os efeltô� �\\nC'\\� "'�� 'r '/go dos protes:an�es,,!Ir l:va�-, "óbr!gaçâo no pagam�nto JiJI te V� Excia., r�O'uiu��!e�an. 4°'Promotor �ííblico. Fpolis, tulo de posse e' dominio. de alçada. Assim, D. e A. "'�_" "'�v�! i' fitar a respe_ct�va nnportanc�.l duplicata em aprêço;por fa!"', 'direItos " sôbre
g o: ref i�us, �7-6-1958. (assm_ado) M. La- quer, perante V. Excia. re· com os inclusos documento;;, I 'tlJ' _..óI.,I.';" I.em estabele�l�ento de

,.

cre",
ta de caúsa e efeito i, ain.91l., ;}m4Yejs-, �el " t

,er _?S cerda.,;. SENTENÇ4-:, Visto::!" gulf,rizar 'seus direitos sôbre Pede Def-erimento. Floria:p-6 '

.

"'11'
���'

.

d�to, nesta p.}:��Pt� ,.n!1.,l.I}:�e-:.

'pr.dt'l!!t'àffi,';sefã
'ttaitsfer,'ên� (le-;'-'ilfsll�-ã)jl�' prt:n,1uaa�:' etc: õlilgw_;;:Dor _, senten.ça ,a ,.1')" tefer.!di:>" imõ"el;' pela..Pl'e- P-Oli:&: --lJt de- '�Novembra â'��'''.'�- �

j:.;i;
,

res�.!' �(exelusivo de Aç-réd*-' 'cia' da mesma' p'oÍ' endôsso ménto no :a' t'i fL550 d nc� I justifi-cação cónstante de fls. sente ação de usucapião 1958. (Ass.) Carlos Eduard,)

�\,nesta praça no interesse ex- ,
.

r go ,o 0-. . l'
' '.

O 1 (EtE'
.

,

'

.

O.U·SQb'.Q11alquer modo a ter- -digo Cici!, d' ... f·e fls., em que fOI requeren,1$ com fundamento· no artigo Vlegas r e. s avam s

� ,\:..·clusiVl1 do mesmo, O' qual,. . 'f.""', r':' '.
"

, '

'

, .,segun O O proces-. É LUIZ . '. t ilh 'IA d V�r ..

. ,:" t"
'

iu 'de;,- ceiros, -sdb pena de s�· c,onsi- 'so estabelecido nos artigos
I VITORINO JOS. _, a 550 do COdlgO Civll, � segun- amp as no �a or e . . . .

��"__"II'I.efet.vamen e, conse� .� dó d-erarem conviventes com (o 454 e seguintes do Código de I fim de que ;produza os seus do o

proce.sso estabelecido Cr$ 6,00, inclUSIve a respectl-'

�
..

,

.

contar num, ·concel a
A emitente para todos os efei- Processo C- il O t devidos e 'legais. efeitos. Ex-pe- nos artigos 454 e seguintes va taxa de Saúde Pública as· :.Banco a duplicataA em, a.p�e· 'to� legai�. Osto pôsto: Com a em referênc:: tem �s ::r:�� I ça-se o competente mandado do Código de Processo Civh, ta�uap. Em a dita petiçãl) ,_

iIoJt-,,\
ço, conf.orme se- ove do, aV�Í>o 'finalidade expressa e inequi -

tes cracterístÍcas: o pr�m i- de citação aos con:inante�� O terreno em referência tem fOl p�oferido 'o, s�guinte �e.>-, ,

/"'��"""anexo (doc. n ·3), porem ". de resguârdarem à con- . "t t 1 d
�

I do imóvel em questao, 'bem a seguinte característica: pacho: A. a conclusao, !1 ZYJ-7 .c;a.,VA c , ,'7
com a obrigação ,de r-eem- voca.. I' , .. ro, com a area o a e. . . . .

t d S
'

FI" 17 'll 58 ( ) W ;IInCLB9 Jemlclf ..--:::::-.

.
'. .

.�. �serv.ação e ressalva, , de dl- 452.000 (quatrocentos e' cin-
I colDO ao dlre or o �rvlço com a área total de 14.000

.. � �s'. �.:. asso .'
E ARtisTlCÀmenn: PeIlf't:lTOS'bolsá-lo no respectIvo ven, .t. equerem os protes-" t d

.

-1) t
t do Patrimônio da União e 9!o (quatorze mil) metros qua- "Cáscaes:'Submdo. os autos a

cimento. 3° - Mas,' v.encida _trel tOS,
r

s'e 'dl'gne" 'v· . Exc·i9. coend a d e

f01S ôm1 f mte ro�.,,'4u Promotor Público, na qua- dradós e faz fren'te ao oeste conclusão receberam o

se-I
'

.-

f', au ·es ' ..'. qua ra os, azen o ren e ao
'

.

..

.

-

" '. '
.

.

O' d
'

..e reembolsada quaL,nao Oi j
d'" n'otificar ERNES L t 452 t lidade de representante dI>. com terras de Francisco Jo- gumte despacho. DeSIgne o

n a me'dlaA

os protestan- man ar . es (., em me ros com o
.

O
. - ..

.

h
"surpresa p!1ra, 'TO 'A·""'';''R'Ó VIEIRA no en' T

-

d F' Fazenda do Estado e. do r- sé de Salles" brasileiro, Cfl,- sr. Escnvao Ola e ora para •

te ue no dl'a 9 de marro
' <nA. .' . , ravessao OS erreIras, e

é P
-

bli
.

t· f"
- . A

t
.S q , .-

d
-

c. a.' :citado pa"ll f' O t
'

.

gão do Minist rio u co, sado lavrador numa exten- a ,Jus 1 lcaçao, clen es os m·
do ano corrente,' o'emitent� ereçto_ah,cçuníên.·�la"&.êite p-r�-" ulltoaos_ ao es te, na mdesma para todos querendo, contes-I são de 14 metros' fundos a teressedos e o dor. 4° Pro (5 KW) 1420 kes.1 ·tada duplicata � .que en (j. c. '

.

ex ensao, com erras e Je-
d' -

d
"

t' P' br FI'
,

lievou a CI
. � testç. e de su�

,

finalidàde. �uino José Apolinário, e t�rem 'o pedi o, no prazo � I leste, também em 1� metros, mo or u lCO. orIanopo s,
protesto contra os nQtltican . "' ..

"'d 'sejam P11- "leI' OutroSsim citem-se po., com 'terras do Suphcane' aI';' 17-11-58. (assinado) W. Ca� - .,·

't Requerem, am a. .
., Francisco Jose Apol1nario,' ., , " � _.

;(.tes./por �alt� de pagame� o: blicí<dos editais de esti\o' pa ambos brasileiros,,, casados, edital c�m � pra�o de trinta latE'rais com: 1.000 (mil) me- caes. SENTENÇi\. Vistos� et�. Ond'a curta.conforme prov.am os aV(dlso. >',a ''''I'e�n'c"l'a' 'e ·-co'nh'ecim
...e,nto 1 d 1 t· (30), dlas, os

_
,mteressados, tros cada, confrontam-se ao Julgo pO,r sentença a JUStl-' .'. •

I .' , avru ores; as a erals, com _

' '.de protestos mc usos QS. "'
.•

'

"', fim 'de que inCérto� citaçao ess_a que norte com terras de Jesuim; ficacão constante de fls. e
.

"

° 4 5) 40 I f a de terceIros, a
. 1.000 (mil) metros de exteh:; . .

'

-'
, "n s, /. - ncon orm. -

nin2:uém p'ossa' 'aH�gar, ,igno· deverá ser feita de, �onfor- José Apolinário, brasileií'o, fls., em que foi requerent� (40" .KW) 59�5 kes.dos, no prazo de 72 horas; A··-'
.

b"- a fe' Requerem
são, confrontam-se ao norte

midade com o artigo 455 � casado, lavrador, e ao sul VITORINO JOSl!: LUIZ, � ..
.

i d q ranCla 01,1 o . , .. com te��r!l:s de pário ,Amaro�onstltu r�m a v�ga. o�
. e

'finnlmente,' seJam . os pre� Du::u'te,' brasileiro, casado 'e
do Código de Processo Ci- -------";-------�---------.:;:;.

� este, ,i�ed�latiamelntei': \dtoemqou': sentes autos entreg,ues ao ad ,.

lavrador, e ao Sql, com di.. vil. 'Custas afinal P.R.I. Fb10-as provl enc as ega s.
. d

.

a 'presehti!! subs"
' rianópolis, ··27 de No�em 1'0

.resulto_u o Auto de Infraçã;) voga o. qu� ndente de ttas�
tas do �up'licfl'nte. O segun..

de 1958. (Ass.)
"
Waldemiro

nO 3684 lavrado em 12'.3.1959, creve, mqepe .,', (io terreno a�que preten�e o ,
.

l0 Juiz Substituto'. ". lado, depois de cumpridas 'lS suplicante, possue uma are:l ,cascaes, ,
.

. ,,:'. o qual se. veriflCa, em certl-
f lidades }eiNIis Dá-se a d 157450 (t' t t

' em exerclcio na 48. Vara . .L'.i
.

dão anexa (doc. nO '61, o se- .orma
"

P-d
,. . �.. .'

cen o e se en a 'e
: para -que chegue ao conheci-

'. ,<' O h

-1
presente o valor, ,e _.. cmmo mil e quatrocentos e

I __. gumte. a) que, as 9,2 D
$ 500000 para os efeItos . t') t d

' mento de todos. mandou ex,

.

'

_ Cr ., ',.' ,
- cmcoen a me ros qua r�-

-

"

,

ras no dia ,12'.3.1959, a su
t .'t· te fiscais 'Têrmos d 'f d f t L t

"

pedi.r o prese�te edital que
pl1c;ata nO 561, no valor d,e ,�s r. amepn deferi-e'nto' FlO�' os. azent 9

_ redn e15a9050es e., � será nfixadó:Ílo lu�:'âr do cos-,
,

. .

fi em que, .. , ",oe •

•
numa ,ex ansao e· . me-,' .-

.,
. -, . ". ,

Cr$ 105.000,00, emltlda. e
,.

l' 22 de maio de t I
A

'd p' tume, e' publicado, .
a, .forma

28111'958 t
."

prote" rianopo lS,. ros com a agoa o en I:l . .'
.

do t�. , con ra os ,,-

1959 (Ass.) JoãQ Momm - fundos ao Oeste na mesma 1 da lei. Dado e _pas�a nas a

tantes, encontrava.-se, n<!. 'do d t' -

t 'ra de Tho· cidllde de Flori.ano.polis, aos
· .

- . �
.

�
-

A voga o; ex ensao com. er s -
.

, ':" A'
...

<q__a.!'tono de Protesto, ,e qu..) ". HO DE FLS. 12 mas D()�in os Martins Brà- vinte e' nove -dIas do,m� (le-
se achava estampilhada; b) DESPAC.... .. '

. ,_ .,: g , '; Novembr.o do anô de mll,n'l'·

i
'

d'
"

'ntabili Dtlfiro a Inlcial. Em 25.5.09., sl161ro, casado, lavrador,' ",

t
.

i' tqu�. e�am na a a co,. -

, ..' i'
. .

" vecentos ,e-cincoen a e o o.
d d .. d

.

o ,'Ernesto (Ass.) Ary perell:?-.. ".c.�hve 19. 'sendo, cortado pela vertente
CIUS'-GON-a e. o. mes�?, , ..

'

o ..� Jü'z de Dir�ito. E para' do morro; .as laterais, com (1958). Eu".V�I. 'Ama.ro Vieira, f�l, ver1fl�d.. �
.

�

Meim.ent.o 1 iO(} metros de cumprimen- ZAGA, Escrlvao) o subs�revl.
que no copiador de faturM que çheg�e ao c0!l .".

. .
.

� (assinado) WAiL"l>EMlRO
° 3 i t i d fatura de todos mandoU espedir li ,to, cada, llmltam-se ao !:iul

° J' "''''bstitn
, ex s e cop a a a '

.

,

f' .

J' CASCAES, 1 UlZ..... U .

nO 561, de 30.11.1958, no va- presente edltal, que sera a �'. C�1Jl te�ra,s <!� Fra�c�sco o -

to, da 18. C1rcunsc},'1�O Ju:-
1 d C � 2 12000 lj:adc no lugar de costume f. se Apolmario, brasIleIro, ca-. .

. .,. '. -

r
.

4"(odr i ap�nlas t
e �'iI'i t' cr'u públicado na forma da lei. sado, lavrador, e ao Norte, ,dlCI(lrla, em e"erCle ti na, .....

os ml cen o e v n e -, :,'.
d .. Vara.

i·
','

t t P"'" Dado e passado' nesta clda e com quem de dlreito. O Su·
ze ros) e con ra ou r.a � ...

-

, . .
.

Cnnf 'r'" com o o-..l·glnal'

li gi" de FlorianopohS, Estado de phcante possue os referidos '-' e .. ··
.

n

,soa' c) que no vro re ;:>" ,;,;.,. Escr'lva-ot'd
'

ilh Santa Catarina, aos quatro terre.nos, ha 32 anos, mansa v
'

,

ro e estamp as, em .... . '.
i

'

d di V-Im·c-l.,,,, ""�n"aga
28 1] 19 8 xi t aldó dias do mês' de jqnho do ano . e 'pa,c ficamente, seu o s- • • .•",.'uv '"

.

.. 5,eseos in 'd d Ad o
apenas de Cr$ 117,50 . (cent:) de mil novecentos e ,c neaque1· ·CPeôdn�a °cs'. OI

e ac-or � .ct9md
é!

• in ta e nove Eu (ass.)· r os ,go lVl, os- requlSl os e
e _eztessetet cruz)el�os f� .cen- 'Saldnnha' Es�r1vão, o subs" justo .títulQ e boa fé, -que- emquen a cen avos "lnsu lCl - .... '

" ',- c .',' ' ., ., ,

t d -d 11 crevo (Ass ) Ary Perelra tal caso se p
...

resume. Requer
e para a selagem a o up - . '. '.. '.

t-', .

t
'

.

l'
'.

... Oliveira Juiz de DIreito. o Sup11eante, seJa epor una-
� 'i.-ca ::a. nO 561, no va or ,U.e .... .

. -
'

. .

.

.

iA i· d
.

t, P t· d
.

j..

C$. 1. t Confere com o ongmal. mente, com c enc a os m e 00'� l-VO' &, Via em
. r 105.000,o,<? e, .f�na men;� Ivo C. c..àrvalho ressados, tO,mago o depoi- l:.�ala de ���,

..

�? que, retornan�p ..

ao Ca
_
'.. �i:: Es�riv�o /;J� '" rner.to ,:das ,,�estem':1�as }�.:

-

h'lr�J)IUlda -de',\eipó
, ..,tOF-i(, dEl Protesto,::as 11,30 �� �� 'z, .o:""�', ,_---- '�é F'erreira >dos'Santos, Ser,', ..1 camtl-\soJtelro .

.

.� !��,I��t�=�Om�; !:.3��::�,: A�1· U ij;! A�; .... S' E ':;��Od!:�d6�� ��:�s,e, t:�:� n{!la�ama casl(1-�olchãn" 'de·
va, .no mesmo po�que �aVia ALUGA.,SE O PR�Dl(J ,SITO A 'br,ª;ile�� ca,sados, e, l�vra- , ;Ver e tr�tar a Rua. S;..,Vl-sido retirada p�IO ,pr�pr�o AVENIDA HERCU.i:(Ü"àz�:'219" 'dores, rUid�nte�.:e dOmiciUa- cente de Paul!l n. 13

-

iSr. Ernesto Amaro 'Il�;��� TRATAR COM O SR. �N�ONIO dos nêste.Munld io de Fió� B ,ga-se a J.' ..

�4·.1��:�;.'!::�f,;�';i�?f"��F��·�.q_·.
,I,\�.

FLORIANóPOLIS. TERÇA FEIRA. 9 DE JUNHO DE 1959

-

-'

'IVEN�Sf:
�,6{""-Sr .

FLOR'fANÓP_OUS

Dia 14 - Domtngo '-. Encontro dos brotin,hos

"Cassino de Sevilha"

Dia 27 - Sábado - Soirée de São Pedre ...... 1n1-

Dia 29 - Segunda-Feira (Feriado)

- Bingo'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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•• FLORB,NÓPOLIS, TERÇA FEIRA, 9 DE JUNHO DE 1959

:
A s s e Bta � o p a r B' qui n t B I e i r a A ti é t i c o I A' ,a í

-

.

CHEGARAM A,BOM TERMO AS DEMARCHES QUE SE PROCESSARAM-ENTRE AS DIRETORIAS DO ATLÉTICO 'E AVAl, PARA A REALI-
ZA'ÇAO Df UM JOGO AMISTOSO ENTRE OS ESQUADRÕES DE PROfiSSIONAIS DOS DOIS CLUBES, TENDO SIDO M4RCADA A PRÓXIMA.
OUINTA � FEIRA, À' NOIlE, PARA -I EFETIVA'ÇÃO DO 'ENCONTRO QUE-D�SDE JÁ VEM ,EMPOLGANDO OS CIR CULOS ·f:UTEBOLISTICOS
�LOCAIS. PARA O AVAl O ENCONTRO lERÁ CARATER DE, "REVANCHE" PORQUANTO LEVOU A' PIOR NO CHOQOE C�M OS TRICOLO-

'RES,POR OCASIÃO DA DISPUTA DO "RELÂMPAGO"
.

\
----------------------------/----------------------------------------------.-

NÃO JOGÁRAM AVAl E PAULA Carlos.R���
RAMOS E EM JOINViLLE' NÃO ..P'"

,,/'
. .

HOUVE O CONFRONTO DOS OLARI� J'r��IG()R 1 O
ALVI_PRETOS - O público es- cam�rlnCIPal do Abrigo de Me
portlvo desta Capital teve que lias.. _'lõ1es apanhou, na tarde de•. do

sar um "domingo �em' bran�� .

mingo, um público numeroso que
com a ausência de j�g�ntre se deliciou com a peleja varzeana
profissionais, Isto��lsta de. Intermunicipal disputada entre c

caii1llllamen���mlsioso entre
.

Ola1'la: J�o bairro da Agro�Ô�i:a e

Avaf e �.",ill. Ramos, a 'pedido do o Frjgor, 'de Brumsna,� e cujo re ..

��e' ale�ou ,m.'ptlvoS
de 01''- sultado foi o triunfo. florlano

I""'em técnica. Também, o encontro polltanos, com grandes méritos

Figueirense x. caxl��. que estava pelo escore de 2xl.

marcado para o mesmo dia na

cidade de Jolnvllle foi cancelado.

'o·.. . .

- ,

. � -

,

·1:'a'
-

i n '8 ,8r i to s 21 U i c I i s t a 8
..'" I

'('DA VElMAIOR o INTERÊSSE PELA I PR'OVA CICUSTICA 'VOLTA AO MORRO QUE A GUARUJÁ
'PROMOVERÁ'NO DIA 28 DO CORR:ENTE - ESPERADAS NOVAS ADESÕES

Nunca ê demais focallz�mos, em mular o esporte amador em FIo

nossas páginas esportlvll.s, a ímcía; rlanópolls, tem ela a seu favor o

t;va do- DilParta.Ínento de,''ESPQrtes fato do nosso ciclismo necessita!'

d!\ Rádio GUIU'uJá, em ,prqmover de um maior Incentivo, através de

no próximo dia '28 a {a prova '(;I'- .provas qUI! despertem o Intergsse
clistlca Volta ao. Morro, dos pedaltstas de todo o Estado.

Não fora uma. competição que 'Multo eIflbora, seja destinada so_
visa única e excluslva�ente estt; mente a bicicletas de passeio, a re-,

ferida disputa deverá atrair um Elol Vargas, Osvaldlno Quadros, terêsse despertado em todos os

]?om .número de competidores, to-I Ivo ROdrigues, �rllndo Alvaro I circulas esportivos da metrópole,
dos ê1es lutando por uma honrosa Barbosa e Válc!!r Brasil, já aten, ,esperamos 'obter êxito com a realt,

classlflca\)ão. deram ao nosso 'apêlo, Inscreven- zaç.ão da ·I.a prova ClcUstlca Volta
Nêstes registos que fl\zemos,. do_se para, disputarem a grande ao Morro, cuja finalidade prtmor.,

sempre destacamos a ímprescradí.,
vel colaboração da Federação Atíé;

prova.
_

dlal os nosso leltores.:,��nbl!(ÍeÍÍl.::-
portanto, tendo em vista o In- na de sol;lejPc·�-'· -o-:

',.._..
tlca Catarlnense e tambem da DI-

SERÁ EFETUAQ<) ,O TRIANGU

LAR ATLÉTICO - OLIMPICÓ _

AVAI - Lograram o esperadO' su.

cesso os entendimentos entre as di_
retorias do Ava{ e Atlético, desta

Capital e do Grêmio Esportivo

Olimplco, 'de Blumenau. para, a

reallUÇão de qm Torneio Trlan�..4
lar de Futebol reunlndo.os. três

poderosos ':grêmlos que nãq tive"

ram IIOrte, na classificação pata o

Estadual GI�ante de 1959, Os jo_
gos do Torneio em referência se

riam efetuados aos âãbados' à tar_

de ou à noite, na falta de do_
mingos disponíveis, visto a reali

zação do Estadual. Ainda esta se-

,PRÓXÍMA RODADA

postal1.° lugar -r-r- Telegráfico,
HOJE: BRASIL X ARGENTINA o p. p,

Mas, já esta semana todos os qua

tro clubes estarão em ação: o

Avai frente: ao Atlético, 5.a feira;
o Figueirense frente ao Carlos .Re.;.
naux, o paula·Ramos rrente ao

Barrpso e ,o caxias frent�,ao Bae

pendi, domingo.

1

Montevidéu, 7 (V.P.) - Em be- V t'
n.
erícío dos flagelados das últimas

I
.' fi '" e • �, e

fundações, vai ser. realizado, nesta
•

. Capital, um torneio Internacional

T-de basqueteboí, que obedecerá à) C) C -se
seguinte tabela: .'

Telegráfico e Treze de Mala, tendo

r U .

o líder Invicto _;Obtido mais uma

, vitória de 'cate�orl,\ ao abater' 'se,u
.

.

antagonista pelo.' eS{:,?re 'de 4 a 2�
de forma. que os trezlstas voltaram

_

a divlr o últldro P.(isto ;com o ve�-
Têrça_felra, dia 9: Brasil x Ar- VENl;)E-SE OU TROCA-S'E daval;

.'

gentlna e Uruguai x para�al; O ARl\(AZEM. RIACHUELO A partlç!a de, ,fundo da rqdada

Quinta-feira, dia 11: Brasil x' A RUo
'. ):.,�. ;1. '"

TE LAME-I
teve �omo pio

..

tagOnlstas São ·Pa.Ul?
, GO 2

.

TO COM' -!l Austl'�:a. te�do .0 prlmelrq levado
"

.

ENTO' a: m�lhDl' p,or: 3 X' 2, após árdua

.��_ I. bata!ha... :
. '.

-_�J', ....

2.° lugar - São paulo e Taman.-

daré, 2 p. p.

3P lugar - Iplranga, 3 p, p,

4.° lugar.- Austrla, 5 p.p.

5.° Iugar Treze de Mala e

. VeIi.�avl).l" 6 p.P.

A sétima rod�a. a real1zar...
no pró?Clmo sábado, marca' dois

Jogos,' a' saber: São pa\Jlo x Ipi,..

ra�gà. � Tama�dar�, � '. v�;��vai: ·1
----�--�--------�---------

mana. sel'á dada a conliecer a ta,.

bcJ\i do Trlangular_
�.

OSCAR TEM PASSE LIVRE - r
o avante Oscar que é sem dÚ71da
o mais técnico em sua pOSição na

cidade, está- mesmo propenso a dei_
xar o Aval p�lo Clube Atlético

CarlOs�-Renaux, de Brusque, mas

.até a&Ol'a clube e jogador,não,che
gar� '110 um acõrdo quanto às ba

ses-c de seu Ingresso ,no: vlce�cam_

peão do Es.tado O.scar, ao qu�·

apuramos, �em passe lI:vre.

CL ..\lJDIO Só SERÁ, EMPRES�

TADO.: POR SEIS MESES ME
DIANTE 17 MIL CRUZEIROS _ .

. O excjlente centro médio avalano

Cláudio é, conforme Já demos �o_
tícla, um dos reforços qUI! iÓ ,çl�be
At1ttlco Carlos Renaux pretande

para-os jogos do Estadual de 195!),

O cl'ack deseja mesmo atu!lr· pelO
clUbe de Telxelrlnha, .cedido por

. empréStimo pelo A vai. Ao que

soubemos, o dr. Abel Capella, pre
sidente do alvl-celeste, consultado

comum ver-se um' moço de
LIN.COLN iunto o essas ferramentas ."

e instrumento!... porque Ssse.
"

é o cigarro dos que se co"cenfi.c.m·
.no trabalho ... o cigarro ig�ot?;�' ,i' "

[ .. ;�

em todos os .moços... um .prâzer''''iil'
que animo,- todos os diQ';' O ritmo

Figueirense X ,Carlus Renclx,
o primeiro :c-htq.oe

i

que
assislirem�l�

.

Como está. organizada a tabela da
Prlmeira Etapa dó Campeonato 'Est�

dual de Futebol de 1959'
, i

.

TABELA DO -CAMPEONA�O DA la ZONA OEST1<:
T-U'R NO

LOCAL-
.LHA -- 14/6 Vasco da:Gama x Juventus -- Caçado!'
Iudependanta x Caçadorense - Curitibanos
Comercial x Internacional - -Jo.açaba
2 1./6 Caçadorense x ç�mel'c:al -- Caçador
,iuventus x Independente - Tanga,rã
Internacional x N'.Il,SÇO .da Gama - Lajes
28l6...

- Váscô-'da Gam� x Caçadorense -- Caçador
. ...), Cómercial x Independente - Joaçaba

Internacional x Juventbs '- LajÊ!s
5;; .:.... Independénte x; Internacional -- Curitibanos
Juvente.'l x Caçadorense - Tangará
Vasco da Gama x Comercial - Caçador
12/7 :.._ Cemercial x Juventus - Joaçaba
Indepsndenta x Vasco ;d� Gama -- Curitibanos

.Caçadorerrse x Irrtemadíonalv-; €açadof!
R E Tnf,'R-N O

.

,
. I..

],9/7 -_.lu.ventus x Vas;co, da Gama -- 'I'angará
Caçl:l.d<9'iW,�e x Indepsndente - Caçàdor
r!l4;erIl�u;i(lnal x Comercial - L�jes
26/7 - ).Comercial x Caçadorense - Joaçaba
l'!depel}d��te x Juventus ;_ Curitibanos
Vasco. da Gama x Internacional. - Caçador
2/8 - Caçadorense -, Vasco. da Gama -- Caçador .:
Independente .� Comercial _. Curitibanos

.

Juventus x Internacional - Tangará
.

9/8 -r 'illt,ernaciona'l x 'Independente --:- Lajes

ç;R�.ad.o'��ll;B,e_x}�J�!l1u� -;, ..pa�<�dor . ".�',·'Jt)��eIj.êI,� '�-a�o�a ....Ga��:�tp:aç-a�,I<.,
1618 '7-" JuVen�us: x ·Coptel'êlfl;l.",....�'r.apgs.l'a
-Vasco da Gam� x Independente _;_ Gàçador
Internacional x. Caçadorense - Lajes

--',x X x--,
_ _

T�BELA DO CAMPEONA;rQ DA 2& ZbNA - LEST'�,·
T UiR NO'

Dia - 14/6 - Paysandú x' Marcilío ;_ Brusque
Figueirense x Carlos nenaux -,- Fpõlís

. Barroso x Paula Ramos - najai
21/6 - Marcilio 'x Figueirense - Itajaí
Carlos Renaux x Barro�o - Brusque
rltuJa Ramos - 'Paysandú -- Fpólis.
28/6- - Barroso.' x Mar,cilio - Itajai
l'aisandY x Figlleirens.e :c' Brllilque ..

Paula Râmos" x Carlos; Renaux -- Fpolis. \,

5/7-- Figueirense x Éarroso - Fpo.lis.
Carlos "Renaux x Paysan'dú - Brusque

. (Continua na 7a Pagina) '>

.�

de, po.qta
a ponta

; Ó;....
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DE 1959

EDITAL DE CI'rAQAO COM plicata nO 561, fio valor-
.

De
ou sOb)iúalquer �oI a &eh $ldailbâ, Escrivão,' o sUb.. '

I'
Oontére. com O-·oriSlná!.

O PRAZO DE TRINTA (30) Cr$ 105.000,00 (cento t! cinco
ceiros, sob pena de se consi- llr�vo. (Ass.) Ary Pereira ·1tJo C. C4r0alho

DIAS mil crUZeiros), para venct-
derarem cony,lventes com c; ,Oliv.eka;. ilü..d&. J;)Jl'eito. j: El8clWio

o Doutor Acy Pereira mer.to em 31.1.19". a titulo eniítente.p_:"''' ...tel·· '.

� r I'. ,. fW.'
-

,'i. r A
-

O
Oliveira. Juiz de Direl- ,radOBO e sem venda eletl'

'o, .1...... Isto pato: Com', c.� f. R., �. ,., A c

"'"
'"

to .da 3a. Vara ..,..,.. va de .mercadorias. 'o �-' dàde do mesmo, Ernesto '_0 """",,ua de. as, 'lnall_.'_"" e-�-
. 'I'EiIEN'I'& 'w>GIn.nIO'i); 'IIACIIWO

pítal, no exercleie do 00", eleito. o título fo, acei- Amaro Vieira. foi _Ileado I sínar- umá:si'_ de fato. voea de ......ardarezn a con- .

.,
e

. :

cargo de Julz de Díreí- to .de favor. para �wdllar o que, no copíador de raturas I já exístente," que possa as-: se"..aa.e ressa(va de di-
•

NWiA�flIW>O
to da la. \tara da Oo- emítente, que se dlZia amí- nO 3, existe copiada a fatura I

segurar o- exercício de um di- reitos, .requerem. os protes- JUVE. .
,

.'

.' :.
marca de FIorlanópo· go dosprotestantes, a l:va?, nO. 5.,. de 3•.1U.... no va-.1 relto preexístante, do .protes- tantes

'

se digne V. _Ia.
GUSTAVO �

lis,
.

EstªdQ' de Santa. tar a respectiva ·1mportanC'!J. lor· apenas.' �'Cr$ 2.120,00 tante, sem, qualquer obstá- mandar notificar
.
ERNES.Catarimt� na formada em estabelecimento de eré- (dois .míl cento evínta cru-' culo, que lhe possa opor a TO AMARO VIEIRA, no en-

GERQY DE-:-CÁ�TR€J2'-&uvPoRI .

-; ,

lei, dito, nesta praça, no ínte- zeírosj e contra . .;utra pe:;-) parte adversa". 80 _ Outra dereço a�ill!-� citad�, p�rl\ ..

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

,

FAZ SABER a�s q�e o ·pre-. rêsss exclusivo do mesmo, 1)) soa: c). que no: livro regís.. ' não é a menos ilustrada Ii- que tenha cíêncía dêste pro-
Jlartic�pam aos parentes e amígos.o n?iva�o de �eus' fnho�'

sente edital. de citação .com o I qua efetivamente, eonsE!gu.iu tro de esta�Pilhas,. em '. . .. ção de ZóticO Batista (Cod. teste. e .de su� f�al1dade. 'I'n,erez)nha e Humbêrto José.
.

" c .

\.�

prazo de t�mta (30) días vi- descontar num ',cGliéeItuuda 28.11.1958, existe' o saldo de Proc. Civil Anotado e Co- Requerem, aínda, seJa.m pu-rem, ou de�e conhecimento Banco a duplicata em aprê- ap.e�a.s, dé Cr$ 117,50 (cento mentado, vol: nO II, p�g. 176), blícados .edítaís de estílo pativerem e �nteressar ., �OSi!� eo, conforme se vê. do aviso e dezessete .crúzeÍros e eín- "O fim 'do protesto, :;:quando I ra cíêneía e co�hecimentopara que nao se al�gue rgno- anexo (doe, nO 3Y, porém quenta centavos), ínsufícíen-, não tem efeito conservatório" d? ter.ceir.os, a nm de. q1,l�râncla ou boa fe, que po:..' com a o?rigação de reem- te para a selegem da .dupH- de direito, é impedi!', que, a I n.mg�em possa .--ale.gar ígnoparte de Adaucto ·F'reit.as e, bo�sá-Io ,no respectivo ven- cata n,b 561, no valor de .... todo tempo, s.e diga. que o .rancia ou boa �e. Requerem,Victor G. ��s�, l�e !cn -dí- cimento. 3° .;.;_ Mas; vencida Cr$ 105.000,00 e, finalmente, interessãdo, com o seu sííên- .finalmente, seiam os prerígida a p_etIçao abaíxô trans- e<1'eemboIsada qual.não foI;;, d) que, retornando' ao Car- cio, consentiu no ato; é co _ sentes au�s entregues ao ad.cr1t�.
.' . surprêsa .para OS' protestan- tóri(J de Protesto ·às 1130 ho-· mo que uma advertência do vogadn que.a presente subs.-"Exmo. Sr. Dr. Juiz de 01· tes que, tio dia 9 de' março ras, do mesmo dia 12:3.1959, .protestante à parte contrá.":" ci'eve, in!i_ependente de. trasreito da la. Vara desta Ca· do .ano corrente, � Ó enütent� duplicata não mais se acha.- ria de que.' se mantém vigl- lado, depois �d� c\lmpr-1das aspita�. Adauto Freitas e levou a citàaa .

dUpl1eatã a 'va no mesmo' porque havia lante e não abrirá inão do formálid�des legais., Dá-se aVictor G. Rossa, brasileiros,..protesto contra os notifican- sido retirada. pelo próprio seu direito". 90 _ Ademais: presente o va�or de ..... , ..casados,. 'representantes co- teso Por falta dê' pagamento, Sr. Ernesto Amaro Vieira a:
.

duplicata é transmissivel ,cr$
5.000,00 para os e.feitosmerda1 resfdente n e s ta· conforme provam os avisos que assim desfazia' o protes- por endôsso e êstem funcio- estritam�nte, fiscais. Termo�c i d a 11 e , entenderam de' de protestos inclusos ·(dos. to. 50 _ Não deixa qüalquer' na com a mesma qualidade, .

em ,�ue, .P. deferimento. FIo jbom aviso promove,r, eUl nOs. 4/5). 4° - Inconforma- dúvida que a emissão da du _ em que funciona nos titulos !

riar.opoh�,. 22 _de maio de

I
. con:un-to, .pÇ)r illtermédio dos,l no prazo de 72 horas, I plicata foi de favor e que não .de c r é d i t � end()'ss�ve1s: 11959 (ASS.), ,Joao Momm ---,ce �E'll advogado que -esta constit'Qiram advogados·.e I cprresponde, como de fato transmite a propriedade do Advogado.

.

'.
subsel'eve '(does. nOs. 1/2), êste. imediatamente, tomou 'não corresponçlia, venda efe- título à obrigação cambial, I -'1mSY�-mm DE .

_

.perante V. Excia. o presente as providências legais de que, tilia d.e mer.cad"orias e muito. que ela comPorta (De Pláci- Dtifir�a inicial. Em 25.-5.D�.protesto-notifIcação como resultou o Auto de Infraçã·.)
.
menos obrigação dos protes� do e Silva _ Das Duplicatas

I (AS!).). Ary Pereir-a.. 0l1vei�3
t

. previsto e para OS efeitos do nO 3684, lavrado em 12.3,1959, tantes. II _ O DIREITO 60 :- pago 597. UI _ O PRO, I
_ JUIZ de Direito. E para.art. 720 do Código de Proces- a qual se verifica'; em cert.l- I

- O art. ?20 do Cód. de Pro- TESTO l(jõ _:_ Assim de
..
mo

I que .chegue ao conhecimen��:, so Civil, dirigido a ERNES- c;lão anexa (doc. nO 6), o se- I
cesso C.ivil é expresso que

I do formal, os requerentes', de �odos, mandou e�pe�F i�TO AMARO VIEIRA,
� pelos gúinte: a) -que, -às 9,20 ho- : "Se alguém quiser prevenir I vem protestar, como de 'fato presente ed�t�, que sera afmotivos que se seguem: I - ras no dia: 12.3:1959, a du- responsabilidade; prover à, protestado t�m; pela inteir.u ': x�dc. na lugar de .costume eOS FATOS 1° --Ernesto plicata nO 561, no valor de

I
conservação e re�alva de di-I insenção de responder e, c;U� I'PubhcadQ_ na forma. da lei.Amaro Vieira, comerciante Cr$ 105.000,00, emitida· em ! reitos por escrito fará pro- go, de responsabilldade e· Dado e pas.sado nesta cida.d.eestabelecido à Rua Max Sch- 28.1'1.1958, contra os protes- testo " 7° - Diz, Da I Obrigação no pagamento da �e FlorianoPolis" Estado de'ramm, 914, no Estreito, com tantes, encontrava-se no Plácido e Silva, Cod. de PrQ- . duplicata em aprêço, por 'fal- Santa ca�arina� aos quatroo c'Imércio de madeiras etc. Cartório de Protesto,. e QUI! cesso Civil, vol: 3, pág. 1280, I ta de causa e efeito e, aind9" dias do lpes de Junho do anoemltiu contra os protestan... se achava. estampilhada; b) ao comentar o arti�o em protestam pela transfez:ên- de mil novecentos e C1n�e��teso em 28.11.1958, uma du-' que·. examinada a contabil1- aprê�,.o protesto:, "Tem a 1 cia da mesma, por end�so ta e nove. Eu, (ass.) C I.

MétodO:$- aprovados
gara tem! ,o

!

. : .. ,�

"11-,?:..;IS�".-'- .

,

.

.
.-

-,

para

.

É o"nÜiSflto que- levar' seu Ford à própria Fábri�a!,,.
'.'

Umai as�Jstência" técnica perieita, prop�rcii)nad� pelos Enge�heiros,

da: Forét e -pel�s visitas "periódicas .dos' s�us Inspetores,. m�ntém
..

'os' 'Revendedores
-

Ford permane:�temente' ,a par dos métod�s
-

imns:
adequados> à boa conservação dos veículos F�rd. Assin�,

-

qualquer
desarranjo em s�u carro ou caminhão recebe um tratame�to
altaménte especializado e de nível técnico realmente superior.

''''.

-El:_�"FA� E$PECIAISI
N�nhum medÚlico .pode trabalhar

.

Íl'::l'I; "ierromentas aâequaàas... Os

.moc5n1c.o:.i da� Rev.endedores Ford.
í(>j�) fel'l'amoot;t3'e. ,equipamentos fa-·

bl:tca-d�S, espedaolmentt'! para reaUzar
. t1'3li.:..1r.o li:�:r.fc1to; eIb '�t;nQ&

.

�empo I -

.

eECAS FORD LEG{TlMASI
.

Os Re�endedoreg Ford têm Faças�

t :Ford Legítimas ... submetidas a rigo
rosos, 'testes de precisão na Fá
brica Ford, tal como se fôssem as

peças de seu novo automóvel ou
.

catuinbão I

e� MECANI.COS TRÉINADOS-!
,

Os mecªnicos' treinàdos na' .própria
Fórd cÍéi�rminam com segurança .as

... �cáusas- do' desarranjo e as corrigem
com exatidão e,.rapidez. Isso _ signifi
�a ser�iço :bem, feito e. um.. -mínimo

''',
�. 'de despesa de mão.de�o'àra!

�

�

. ·_:.ó leve ,�seu fof�.. ce "u.m

,

HUMBERTO e �EREZINHA

Rua· José cJo Patrocinio 1050 � ap. 22
Avenida João Pessõà .n .. 809 - ap: 2

Porto Alegre, 19 de maio de"'J95�._
·�AUIItfAt� 'DE,�;fOll8.l_

. ff>m: prMCa <PfeJis�s�j'GQm '.

U{{)ê:nt!ia'- NaÁ_ELAR·
. .' .

fijeirease �l &-artij
;1tUau'11ÚIIÍt�:'

(Cõ�tinuação da 6"" Pªgilla)" -:- '. .r"ll(rr:ílio. Dias x Paula Ral)1.1)s·,...,.".. ItaJatt .

"

.

Í2/7 - Paula Ramos x Figueirense··- Ftmlis.,
. Barllos'o x Paysandú - I:tajaf '.

Carlos Renaux x Marcílio _. Bru's,que
RETU-RNO,'

19/7 - Marcílio x Pays�mdú.-::- Itajai
, 81;')Os, Renaux x Figueirense ..::.,... Brusque
Paula Ramos x Barroso - Fpolis.
2!)/7 -:- Figueirense x Marcilio - F.poHs.
liar'I'oso x Carlos Renaux -- Ita-jàí
I'<iYsácndú.; x Paula'Rám-os ---'- Brusqucr
:?i8 ;;_"'!4arcilió x B-�r:t;oso ......-: It�J.a. -0' ...._ t

' ,

�

};'Jgúéil'e'n-se:x, p.àysand6 -:-"'. :Fp6{is>' :�t;';"..·,.
_
-�: . ,:;�+ �,:�[.rios Renaulc eX Paula RaÍ6os,.:!..._: BrQ�q�:� '. <;,� ��

"

_...
"

. ,.. � .

r,:;/8- ...::.... �afl'Oso x Figueirense .,...... Itajai
.

'. ;,\ ;-.(:-,.,
.

,I>aysandú x Carlos Renau;x,.;:-,- -Bru'sq!.l,e ��.-

Pa.u-h, Ramos x Mal'.eitio··'....,-.,! Fp_ól{s. ,

l6/8 - Fjg�eirense x Fa,u1a Ramos - Fp�li,s.P-aysandú x Barroso - Br'�!ique
. .

Mareilio x Carlos Renaux<-' Itll'jai
--x X X-'-

TABELA DO CAMPEONATO pA 3a ZONA -
.....
SUL-.

la. REGLl.O
.

TURNO ,

....1:/6 - Atlét'ico OperÚio :oi Henriqu,e Lage -;- �:r.!�
....... (Oiurua �. �-._"" '.'" _ � ":'J ....

�__�. �""-"'i;f';...!'"'...Io:i".'" � ';"-'l�',--�,:; -· ..... '.:1_ -'io.
E. C. Gti-;tá x- Comerciário -_.G!fatá'

,

:!1/6 .....: Comerciário" Xi Renrlqué" 't!Íge - Criéiuma
1<;. C. Guatá x Atlético Ope...ârio -:- Guatá .�,

2V& - Atlético Operá�io x CO_JJ1�r.c·iário - CricÍUD'l..a,.
Henrique Lage x E. C. Guatá - .Lauro Müller

_:, R'E'T U R NO
�)/7 -Henrique Lages x .Atlético Operário - Lall-

ro l\füH�r
.

,..
,

t'.rmerciário x E. C. Guatá· - Ortciuma
12/7......:. Henrique Lage, x Comerciário- --" L. MuHer
Atlético Operário x E. G. Guatá - Criciuma
J GÍ7 - 'Comerciário x Atlética Op__erário - Criéium::t
E. C. Guatá x Rt:nrique.Lages - Guatá

--x ,x x--'
l'ABF.LA,DO CAMPEONATO DA 3& ZONA - SUL ......

24 REGIÃO
TURNOj

14/6 - Imbituba x Fer·roviário - ReJlrique Lage
nercílio Luz x Barriga Verde - TubarãO'
21/6 - ferroviário ,x Rercílio Luz -'Tubarão
B'lr,riga Verde. x Imbituba -;- Lag-una
2€.,{6 ��Ferróvi4'rio x Barrigá Verde - Tubarão
Imb<itu,ba x· Rercílio Luz - Renr-ique' Lage;-.'

R' E T U R N" o-
mA 5/!T - FerrQviário :xl Imbituba - Tubarão .

Barriga' Verde )C Rereilio Luz - Laguna
- .12/7 Hercí1io Luz :I( Ferrov:átio - Tubarão

, 1rfJjitubá ,x Barriga Verde ...:.. Henrique Lage
�9/.7 -h�arriga Verde x Ferroviário -- Laguna
Re.rcilió· Luz x Imbituba - Tubarão I

•• 1,

TABl<.!LA 00 CAMPEONATO DA 44 ZONA - 'NORTE.

, ., .. , TURNO
14/6 .,.....·Caxias �. Baependi - Joinvil-e� Vr..stú Ver�'x .América � Blumenau
!Jslêto x _Palmeiras - Guaraníirim
��lj6 "'--'-'·B.aeptmdi x Vasto Verde. - dararuá
P. ;né;r4c-a� �'Seleto ...:.... JoinviUe .

Falmeiras x Caxias - Blumenau)

�8Í6 SeÍeto x Baepedí - Guaramirim
Caxia-\l'x Vas�o Verde - Joinvile
P:dmeir.as. x América - Blvmenau
5/7 . .....:.. Seletó x Caxias - Guaramirim

-- Amériea x BaepetÍdi' - Joi·nvile
.

Palmeiras x Vasto' Verde - Blumenau
12/7' Vl:l,sto Verde x Seleto - Blumenau
C�xias �x América - Joinvile

.

Eaepen-dí x Palmeiras - Jaraguá'

RETURNO
i�/7 ......:. Baependi x Caxias - J'araguá
Amé-rica x Vasto Verde - Join:vile
Palmeiras x Seleto - Blumenau .

:.;,6/7"":" Vasto.Verde x Baependi -- Blumenau.
Sé,lef.o x América ......: Guara-miri�
Cr,xias x Palmeiras - JoinvHe

.

2 /8 - Ba.cÚ>endi x Seleto _:.. J.araguá
Vasto Verd,e x Caxias - Blumenau
Amél'Íca x Palmeiras ;_ J.6invile
9/8 - _Caxias x Seleto - JoiJivüe
Ba.ependi x·América - JilraguA-- . .

Vasta V-erd.e x Palmeiras�.�.

H·IS .,......:. Seleto x Vasto Verdi!: �'c(J1Iaramirlm
aXlas - JOi_nVi
)aepend'i ......:._:l\ BI

_

..

."
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-o Hbspital de Bom Reftto sa da cidáde, a lulí! do >Hosl

(ta'!
:

do povo.
' .

é uma sociedade civil: FuÍl- pital.,._ "/' Mas, Sua-Senhoria O: deíxa
darem-na e a ela _pertcnc'enl) DE.pois disto, não se pede râ, .estamos certos, e muito

____---',:._ -------�------�"I as �iguras mais representatl- i esperar que o, Sr FIares 7- ,10�o.. _

vas do �unicípio. Numa das por bem -:-- largue o Hospi--l li;- esperar e ver.

cláusulãs da entidade está' ,

'

.' " -

escrito que o Hospitalseria'
'

entregue a uma"Congr,egação
rellgiosÀ, logo que as condt
ções de estabU1dade e pet'·
manêneía pudessem .ser ti-

S ('
das .ecmc alcançadas.

anta 'alarina e Isto' já ocorreu' há tempo.
'FLORL\.NÕPOLIS, TERÇA FEIRA, 9 :DE ,JUNHO DE 1959 No entanto, por mera paItU-

do solo cíaís ao progresso da agfi· caírem e' para 'gax:antir o con-
,

"

'
' cultura e da peeuáriá. < N 'I'·' 'd (

"

M·· I trôle de uma �ciedad� que é

Sob o patroeinio do �nnis·· O Dep�r!amento N_acional O IClas, a amara:,. unlclpa do povo - e não de partldó,i
terio da Agricultura; reau"l d� �roduçao Vegetal, do Mi-

Ó presidente da câmara Muni.
,polit-icos - O atual Prest-

sou-se pelo D,epartamento nístérío da. Agricultura, 0.0.
nístratíva e apresentar_lhe 08 dente, ao que parece o sr,

Nacional da PrQdução .Vege- gita "de realizar duas dessas cipal. yereador Júlio paulln,o da meus protestos do nosso alto apre. ! FIares Figueiredo de Ol1vel

tal e Escritório Técnico d".� J reuniões ainda no' presen:e Sllva,_ recebeu as seguintes comu... ço. (As.) Cyro Canaan - presi- .ra, mentor 'que a UDN te

Agricultura Brasll-Estados I ano, uma no Estado de Sao nlcaçollS e agradecimentos: , dente. ! jeita mas: que não se'dá por

Unidos, em "Carazinho, 'Rlo I
Paulo e outra nOA N�rdeste, DO DEPUTADO DOUTEL DE DA SECRETARIA DE EDUÇA-, achádo,

-

está procrastinando
Grande do Sul, uma reunião em face da importãn!lla que ANDRADE, �RESIDENTE DO t çxo E CULTURA I a atitude que deveria ter to,-

de conservação do sol� que representa para o P�lS o pro- p. T. B. I Inspetoria Escolar da 5.a Clr_ mado.> ';'

teve por objetivo o intercâm- ble�a d�,conservaçao d(i�- _Tel-egrama de agradecimento I cunscríçgo � or, n.o 27 ,I '.' ,

-

bio de connecímentos e ex- lo- e da agua" PQi�, devl�o pelas felicitações envtadas pela, Florianópolis, 4 de junho de Exphca·se O fato, por - dl-

perlén�ias dos téehlebS do aos �stragos produzldos pe�a. sua' etelção a presidente do PTB. 11!l�9. ", .versas razões. Nã,o vale re-

Ministério da, Ag1ilCliltura, erosao, os terrenos cad_9: d.a DA CAMARA MUNICIPAL 'DE

I
Sanho!' Presl�ente: rerí-Ias todas. seria ocioso

das Secretarias de Agricul· oferecem menos produção. .

BÊLO HO�IZONTE 1) Solicito.vos o obséquio de E" depois, para que, se o. sr,

tuie, e do J!lT,A,
,

da, Região Sa.nta Catarina esteve pre-
Gablriete do presídente r Em providenciardes, junto ao Senhor FIares pensa que é dono dI)'

Sul. ' r. ' sente à importante reuníão, 12 de �alo de 1959 - pref,slto- Municipal, sejam substl- m_undo?'
• I

,A reunião t�ve como séde com técnicos do ETA-Preje·
.

Exmo, Sr. presidente �a Câma.- tuídos OS mó\rels velhós e eatrã=- .

De qualquer Jeito, ��1,
as instalações do Posto Agro- to 17, que vem desenvolveu- la Municipal - Florlanopolls. gados da. escoía munícípa! de vai um� .. a principal talvez_

pecuá:r.io de Carazil'lho, e 'se do neste Estado um magní- prezado Colega Canto do Mor�rá, distrito de Ra_ O apegO do Sr. Flares, Fl-

estendeu de 19 a 22, de maio fico programa de conserva- I Com absoluta confiança no es; 'tones, neste' município. 2) Ou. gueíredo ao Hospital - é -/

último O pr�a, com- ção do solo, um dos mais ím- pirlto público de V. 'Excla. toma, trosslm, seria, eonvéniente uma
comenta-se em Bom Reti

preendeu 1elma. sé�ie. de pa- portantes projetos, que ,os
mos a Hberdade de soltcítar do vistoria na. estrada. do mesmo dls-- ro -, que, J20Ssulndo o Hos

lestras; mê$8s-.re6ondas e de- extensíomstas rurais estão Ilustre cOlppatrl_clo que nos sejam trrto, por urge"� reparos e o povo pitaJ luz proprla, O fi!'. FIa

monstraçôes no. caQ'llpO, aDo'!':... executando no mem rural enviados documentoa: 1) um exem , tlcarla satisfeito e, sumamente,
res dela se utiliza.

Itiar.-do os. -P.l'inc�pai!i, tóp.cos- catarínense. No prímeíro tri- piar da constituição dêsse Estado; grito., Aproyelto 'o en!1e.lo"para Sim, senhores, o' Presi4en ..

de um ptog""'ma dê' oonser mest d t t 2) cópias das leis e resoluçges que t' V s
te da UDN de Bom Retiro,

, '",..
'. 'IV

- re es e ano, os ex e11- apresen ar a . . os meus pro- homem-de largas posses e que
�·f(P.�0 dó

,

s610 e'da "'água, a sionistas catarinenses entra- estabelecem os proventos aos Vil- testas' de tôda ,'consideração, e res; as alardeia, ligou à sua' ca. \
-fIm �e que se' poss9" desen- ram em contato direto com readores dessa jlustre Munlclpall_ peito',"(As.) NaIr Haberbeck. Ins- _ '

,

't9lv�r na parte mér.idi�nal 15.832'agricultores, dos quais dade. AntecipandO agradecemos a petQr Escolar da 41).a Glrcunscrl� O' ,.,-,-A
....

-N-
.....---.....- .........----"""'l------------.--------..

do território' b!asileirD" ,úm 1.3,75 fqram alcançados pelo favorável acolhlda,'que y. Excla. Ção.,..l. Prele,'lo Or'lando
, ip�nso program_a _d,e recupp,· metodd' de conservação do dispensar a presente sollcltação e Ao Sr. Júij.o Paullno da Sllva "E'RR,IY'EL ,MA'AUINA, MILITAR.

_,'

raçno e manutençao da ,:pro' \ solo, ou 'seja, 8% dos agd· apl'Oveltamos a oportuntliade pa:- DD. presldllnte da Câmara �u- I'· U, .

'Bdutividade \d� solo, essen·· rcultores alcançados. ra desejar-lhe prosperidade 1l.dmi- nlClpal' - NESTA.
_,

- ec'ker',-.

CELSO LOND.RES.. 8 m., p.) ....:. O gunda sessão plenária cio
» �,�,._

'

Q I T��.EGRAll�:MQO:R. Dr. Mordcai Jehnson, presi- I Congresso do Atlântico ,reu·

_. LÇA.J:tT-A -DA.-�L��ANHA , "I B,aldicero Filomeno - preslden_
dente çIa Unlyersi<!àde de nião de .cidadão desta�ados RETIFICA(,AO

B
·

BP?
· te em exetcicl0. Câmar� Municl- Harward, em '""Washington,

I
dos paises membros da

,�..
,'

.

� ;J'V().
-

_�_'
'

,O'.nn, • 'ar'l·S' '. '.1 pa�efoP�!�� I�!�!!�IO Vossencia ��:;!:����m:�c��!�d: �T:�'Je��a�iscutir o futu-

� .It..'1 -

, .agradeço sensibllzaçãp congratula.-
"horrivel máquina 'milltar-"" A Assembléia ouviu em sI·

, o com instrumento eapaz' 4� lêncio absoluto o orador ne·
, PROF� -6ERMAlQ'N M. GORGEN Foi publicr.da há poucos dias uma 'noticia, • ções, essa,egregllÍcâmara, modo es.

ajudar à,�, milhões d�-�l'1';' I
gro, que- ",ultrapassou 'enl

';'<Deputado fédl!rai pela U�ião Cristã Democrata) segundo ,3 qual os 'turistas al�mães hoje 'são re,- -= �:��!n��:tr�,::��:�r Domingos
canÇ>S e '-àslãticQS ,que luta� I meia hora. o tempó que lhe,

cebidos de bra<:,os abertos na França, não ape_ :
sau4ações. pôr su� libe�t�ção. <ContudQ-, ',fôra conce,dldojt e quando êle

Rio, junho (DiVUlgaçãO Bureau Press).. -na� po: causa aa sua capacidade financeira, mas •
(AS.) Celso Ramos. a versaa O-flçJal do �&Ç.ursQ' termhlou o' premiou com

Des!.le a ascJn-;ã'O'do;Gep�ral De.GauÍle B!> também porqu� o povo francês' está ·sentindo. DO I"LAMENGO I"UTEBOL de Johnsoll>uada-a"conheccr umaov,acçãQ:�queduróu,qua-
poder, tanto o múndo ocidental, como o blocO sempre mais a necessidade da reconciliação defi- I 'CLUlBE matf, 'tarde�, omitiu sua 're", se cinco mmútOs. '

soviético encararam a nova sItuação política na nltiva para com, o povo alemão. CAPOEIRAS - 1.0 de Junho ferência à "horrivél máq�:l ','
"

,

F"ança �om es�eranças: temor ao mesmo tempo.
_ : ,(te 1.959. "

'>
•

.;. mlEtar", su_bstl-tuind9-a pela "Durante, 500 anos" _ dis-
Na -Re�ubllca li e;ieral da Alemanha surgiram. voo ,

Não surgiu até agúra nenhuma diferença nos : I
llJDo. Sr. preB�ente da Cama_ eXPx:,essão "esta g,rande "or- se Johnson

-

- "riós (' e Oe9·
zes rece,osas a respeito. de um possivel enfraque- p�ntoS-de-vlsta dos Govêr'nos francês e alemão _ ,ra Municlp!ll e demais Vereadores. ganização mi�i�ar"). ,�te) temós sido os. agréssote'S
<!lment,O das.,.!,,�as relaçoes entre a França e a Ale_

-

COlI\ .referência ao problema de, Berlim e à

neceS_1
Fpolls .. Em no� da d!!etoria do Jc.hnson crli!aCOu enêrgic�· na Asia e. na A.frica.. Temos Nem por isso, por êsse êrl'O

m�ha e_das rea.lIzli.ções e�Ol?)�las objetlvadas n? sidade, de ,uma atitude firma da paTte dos oclden- Flam�ngo Esporte Clube de ca.-
..
mente a �xploração -.ociden- explorà� -Seus, recursos, ,na- ,Impe�d�ável, foi empanado o

T�ataqo do Mercado �mum Europeu. tais frante aos soviéticos. Foi o ,General De Gaul- poeiras, tenho a honra de convl- tal da Afrlca e ,Asia" asS1na:- tura� e- os' separamOs em sua brilho dOs festejOS que ms.rca-

De, outro lado fqi a- União SoVlé�iCII- que del- le que, numa frase multo acert(cta, da3musc:lrO:I
1ar V. ,Excla., para assistir, as so_llandO. que .chegou 1),1ll0men- própria terra., NIt' hora em ram a data natalícia do sr. Or'-

, X{lU 1;ransi)ar,!cer ,a :SlIa 'esl!eraJ+ça no Q-e'neral De 'todos os projetos do desarmamen�o e d� zonas de. lenidades '!i� InauguraçãD fia p1'8>- to' de adotax: a :fUoso(!aI,,�n que êjes têm" qué escolher lIm40 Becker, dinâmico pl'lltelto

�aJllJe,.J>.A;se,� �m s� at���o_,,�,ll. >apóS-gutl,f.ra, '-"�F��ín;,(a'El'as, prov.enientes do, b_lp_j;o sovl�!(:O: ,di� ,ça, ,<:te ,�s'p°ft�, a",,��f!l-l�,ill�,..s� no- "fratemida�e:,h�llna";;'f:A';:; en�rt;:, r.l'�s_fàc.uniãC! S:�viétf, do, novo e,"�rogressista miinlclplo"
quando def��tleu a, tese c:Ia "repartiçãO da Alll-"� zeI1-� qU(!. só. um des8o!'mameIito entreo_ A1;"ã�. ,

\Ia ,7 de junho dg. ,Çl:l1'rente ano. c!eEcento;'l" Cil�Jjt'O,�ldenk! ,cal·são poSSUidos de 'Úri1 te- �Aqul-' ftoa, :cpnslgnadjl. a 'rétlfl_

manba' �m dlv�,'sos �t��� Independentes tlc·<:> ,e
�
Os Montes Urais eficazmente' -�ontl'Ol!tdO :onfqr�e program� a�xo., Certo ,tmh,a, mul� _ q� aprender, nl!:)l' ,:.-�()- ,Oéidênte, c:t'1ie't não! cll{ião, ,com nossas: escusas pelo

e da amlzad!l franco_sovlétlca como elo da futu. po.derla iIiteressar ao bloco ocidental e abrir o' do comparecimen� de -Vossas- �x- dos ,comunIstas '�o �rata�e",� po�o .ser· ,eliminado"., I 'llC,ontecldo. >

rI!: ,�o�itt!,a franc�sa,".' camlnllO para negoclaçé'Íes de 1!�. clas.. apresento os, meus ,protestos to com o� povo� subde,senvo{, �..
'

..' ...
'
..
' .........iii��"·..........-.,�-_...,._-_.__.....� _

Já antes da mudl10Ilça radical da vida politica,
'

Mesmo ,110 terreno da politica '"conõml'ca eu-
de elav.ada estima e distinta con_ vides e al!l�a nao Compromê-

da França. tive oce.sfão de prevenir aos entendl- ropéla foi o General De Gaulle ,que abriu novos slderaç�. A�enc1osamente, B. Fer. tidos, pohtlcamente.
dos 8 de .d,ec�arar. em d,iverSOB. �rtlgos, que o Ge'- caminhos à FranÇl!., restabelecénáo a converslbl� naIÍdes. 'l.oi� Secretário. � Salientou, que- a debilidade

neml De Gaulle não desistiria de maneira nenhu. lldade'do franco francês e exigindo do povo fran_ DA F:AMILI� FONTES PIAZZA do qcide!lt.e consiste em,que,_
ma da amiZade franco_alemã. e qu� as relações cês os maiores sacrlfíélos para sua política econõ- ,walter F. plazza e setis' fllhos ao contrarlQ, dos comunistas,
Iranc04Qvlétlcas se enquadrariam ÇlÓm certeza aos

.

mica, que visa o fiel cumprimento das obrigações ,Maria de Fátima, Alba ,Lucia" não'--pode tratar com 'os jlfri-
planos gerais ,e defem\lvQs, do (mundo ocldentll.l a�suÍIlldas nos Tratados do Mercado Comum Walter Junior e Roxane Maria' c!lnós e asiáticos sem prc- -

contra o ltVa,nço do ·lJolchevismo. Europeu. Henrique dajSllva Font�s e CIO� co:t1ceit�s. AO mesmo t�po,
,

Qlúuido- assim acontéceu _ tanto que hoje Esquecera-bl os receosos, Inlc'lalmente cltad\)s. tll,de da LUz' Fohtes e seus filhos, friseu que f�láva com �tcl"'. c

se falp, abertamente no eixo Bonn-paris _ a-, qlÍe- a Idéia básica do General De Gaulle para o
rnha� e noras, ';! Romeu Boiteux, ra franqueza ppr: seu '�l!lOr

âmlzàde franco.alemã, !>Í1seada em reais' Inte_ futuro político da, EurQpa foL sempre o bloco po':' plazza ti Aracy Bp,tlsta Pereira" ados tid�ais da, deTocrac�. o�t
,;êsses e ao mesmo tempo na aproximação cord1à.l Htlco franco"alemão com tõdas'as consequências piazza e suas' flllias e e genro" en, a, que o e evou �.'

lho de um escravo nQrte-
dos dois povos, se mostrou a reálldade básica da ' de se constituir algum dia um Estado comum en_ agradecem, IIl-Ulto comOvidos. as

americano _,-a presidente' de'
politica eJJt:oPéla pcidental! Advelo 'como clrcuns. tre os dota povos. caridosas condOlêl!clas pelo passa_

uma Universidade.
'

tâncla mui feUz a compreensâo 'mútua entre o
,v Fa.lando em Eixo Bonn_parls estamos, por.

mento de sua espôsa, mãe, filha, G discurso de Johnson foi
Gene ai d G 11 Ch 1 Ad, • t t '11 d di· I 'I 1 Irmã. nora, c.unhada é concunho

r, e au e e o ance, er '" enAuer, que an o, apenas ana san o a reÇaO pr nc pa e ....

a :nota' de ãestáque 'da �e-,
reiteradas vêzes se têm encontrado e acertado f-undamental da política dos dois Govêrnos. em. ,çla."ALBA MARIA FONTES PIAZ-

, _

sempré ma�' uma,polltlca coDium não apenas no bOFa Iõs,se um grande êrro considerar a' amizade ZA, a quem DeUS 'levou a 8 de

FALECIMEN1:A
'

sentido do estnltamento das rel�ões fcanco-ale_ 'franco_alemã em têrmós' de "politica de eiXO", maj.o de 1959. FpollB., mala de
'

íU
mãs, mas també_m no sentido da formação de re� política de lémbrança horrível para o nosso sé- t91>9.

sistênclâ comum contra os planps soviéticos com culo. Não há n3nhuma exclusividade nos objetl- TELÉGRAMA DO SINDICATO

respeito à Alemanha.
' vo� politlcos fI'anco.alemães. Há, no entanto, DOS TRAIlALHADORES E Será sepUl�ad�, �oJe, às 9 ho-

. NãO' c8.usa, surprêlla nenhuma que os dois uma linha cO,mum representada pelas potências IN,DúSTRfA ::LS, a sra. ,d. 'Horminda Silva

-pOVOIl ef;tl!'JaIÍÍ constantemente, Intensificando e mais résponsáveis 'pelo futuro da llberdade po_ Sindicato trabalhadorell-Indús 'llçollcll, on'teDl fall{clda, 'na slJ.a·
-

melhorando a cOmpre';!nsão mútua. lItlca eurOPéia e da, cultura ocidental. trla, extraçãO Carvão criçluma 'veu'; esldêncla à Rua D.' JB;lme ,Câ-'

.....................................-.............................. agradecer valiosa colaboração es: :1arâ, 39.
sa Câmara éonquista reivindica:- 'A extinta" éra ei;pl?sa do sr,

�ão salarial trabalhadores carvão ';duardo Nlcollch, Secretária da,
'anta Catarina � Sauds. Antonio rtinta Comercial do Eetadó.
José parente, presidente. por SUIIS excelssas vlrtudjls de

EXMO. SR. PRESIDENTE DA �aráter' e coração, d. Hortninda,
CAMARA MUNICIPAL DE' FLO':' ;ozava em nossos meios de VRS

...

RIANÓPOLIS

I
tos círculos de amizades, motivo

Sollctto $ejl!o sustada ii partir da porque I;l notícia de seu passa.

presente data, a Ucença que me nento foi recebida com grande
foi concedida." . lesar.

l�polls. 6 de junho de 1959. 'A famílla enlutada, as slnce.

(AS.) Moacyr pe'l"elra. 'RS condolências de O ESTADO'l

AGORA. rt�A[S BARATO!
Até40 /. de abàtlmento .

, .

e mais
..

NAS PASSAGENS
DE VOLTA

...... J,]._;;,r

, Tarifris em vigor nOI> diversas ,

� -F,Qbas do Consó��io
'

," ·�'i!.I'c;;GjUjZEIRO DO SUL
� ..... ..

por um êrro lamentável de

�Qs� Redator, na . edição' de

DOIílII1-go, ao noticiarmos o na.-.
, talíc)o "do, si:. prefj!lto Orlando
'Bec]cer, de Santo Amaro da. Im-
peratrlz, foram trocados os no_
-nes � o ellchê. O prefeito de

Santo Amaro é o sr. Orlando
Becker;' e não Aldo Beck, corno

saiu, nada tendo que ver com_ a

noticia o clichê do sr. Adolfo
Konder.

'

! '

. '\

EnQU!lnto emissoras e ótgaos da.' i�J;)rensa anuri-

c:i:Ull que a U;D.N. florianopolitana resolveu aderir à
�andjdatura Cesar Seara, do P.T.B., os membros do

tiiretórip metropolitano da '''eterna vigilância", com

08 srs. Fernando Viegas, Manoel Donato da;, Luz e Eu-
1:icQ Hosterno à frente, garàntem que essa solução é
mero boatQ!

Outros, mais boquirrotos, vão a extremos: juram
que o diretôri?, se o voto fór secreto, deeldirâ por um
,.:andidato próprio, cem por cento do Olube da Lan·
terna ou ,da RepÍí.blica do galeão' e' duzentos por cento
contra o que eles considerám,. '�peleges do mar de
lama".

Essa indocilidade à Carlos Lacerda não é 'de 00-
óe;' é meramente eapilar ou ctttânea!

'Na reunião decisiva do dfre:tório municipal estará
'

lo':cs,ente,: como ,convidado especial" o sr. Irineu Bo:'
,

l�hauten, que, d,e inicio, dirá o seguinte:
"M�us valo.rosos correligionários,
"'Vamos decidir hoje a sucessão _, municip�l.

correntes de opinião já são conhecidas aqui: uma

ql1(:;r candidato 'próprio: outra deseja apoiá� candlda·
tr lançado Pelo P,T.B. Vamos, pelo voto 'secreto saber
'cem qual delas está a maioria, pará respeitá�l� de·
mocr<tticàmenté, A sessão ficará suspensa por 10 ini�
m:tos para a preparação dã§ cédulas."

, Reabertos os trabalhos, o sr. Bornhausen dirá:
H?l,feus valorosos correligionários.

Antes de iniciarmos, a. votação ,secretà, devo aler
t�r..yos sôbre o seguinte; o -pleito' da Capital sempr\�
,foi muito -caro. No caso de os s1'S. decidirem llvremen
te por uma candidat.urà própria. eu 'peço qUl{ não Sí�

r('tirem sem assinarem aqui uma lista' de contribut
ÇC(S ,para a campanha. O minimo é de Cr$ 100.000,00
,iJunJ, ca,da membro do Diretório. Eu deixo de contrl
õ:J!rl porque,dévo fazer reservas para a campanha' es·
tadual, que nada lucrará COIl"'. essa decisãO. Se, entre'1-
'tanto, os sis, déU�erarem peja, aprovação da outb
l:I�lllÇãO, é meu d

..

evé�,.-como Chefe, do Partido, fin�'
Clar toçla a campanha.. DitQ isto, comecemos avo.
çã.o."

� ,

"'--

" 'EnCer�all1ento;;� ,:

"Mêus� valoro�' CQrreligionários.
Congratulo;"mé com todos pela decisão

que acabamos de:� tomar."
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