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7' 'lO t'ê'bia ct!htral. das rel�,to'-' o. grof. FrancisêO Del- dades e perªº-nali4ades _ ctne Funda,ção Getúlio Vargas, tigades para que também
. �CUSjõas s�. "Avali�ão dá olme; da Ve,p�ela; ,.para o esfão dando "",poio ao con- do Museu de Arte Moderna,

.

colaborem 'com a iniciativa
Per�aüàlidil.de e Relaç6'es Hu' tema sôbre � ,."�Iaçõ�s greS!l0' � fin\ de !acilitar fi, o�e,provàveimen1itl será rea- dos psteélogos brasileiros,

. , �anas" _' esclareceu, "Po- Grupais e Atituqes" será re- reallzaçoo das sessoes e hos- lizada a sessão !e instala-
,
ciência' que 'Vem tendo, laTir

" . rem, subdivide-se em vários !lator\ o prof. otto Klimebelg, pedagem d�� delegados. As- ção. A comissão organízado- ,apU,®&ão. no aumento Mi
RIO, 9 (V. A

..
) - �stl.ma- da sua diretoria tomam par- J outros, cada um dos quais da Universidade de Colum SIm. conta Ja com o apoi.) ra do Congresso está man- opro_Yiâade.

_...
'

__

mos .

que comparecerao 110
I
te repres�tantes dos três f v�i. ser tratado em uma ses- bia, e eorrélator o preto -)fa�-

i
'

. ��ã:�o�f����!fogl��:��� lconti�entes.'r "

..

' ,���e��o����r���dot Vr��a�;� I�:ré ���Pi�e\���de �����: DftCI'SallWo �e A�eDauer a�ll- ate'�ei��Ov�:fae�o.a��t.�:�ec.�!.r�.�; _-;cr�.s�:n�.o�s�s ,���gdtS:�.�
.. ��.�;.�if�fa. fa�.o;n.·t;��ê�ae °O.Ul�jrrJ�J�,�, d:e.'J.e.°l'�l��� Paerg

..

�:r�
'.

,'.o congresso n�o esteJA des- tidos os te�as considerados: castelhana." ..' R. Malmo, da Magill,1Jniver'
pertando ínterêsse. A verda- de maior relevãnc�a no eam- I ---:- "A,ss_im, por exemplo, sidade do Oanadá, e correta
de, no entB;n.to, e que. só po- po ua pisicologia. C�tu�o,.�; ij��a o teme, sôbre as "Rela- � tor o prof. Marcos Vitório,

�:rã�Si��f;��ra�r��is�r:!t: iuf:;�:ap:ie; -�u: �é;�ra" ���S-s�u�f��� ng �:�r.a��� . ��e��iversidade de Buenos

al11cer'C' IS'", ·'a'''',
.

cu'pu Iia -_'�(e Bo I I
credenciados através das as-

.

.

.
'.. ,

.. "";""'_'-,

Da '

_

soclações nacíonaís ou mem- ANO XLVI....:.... o MAlS ANTIGO DIARIO DE SANTA CA �ARINA N.cl 1 3 6 18
.

broJ da S,IB (Sociedade rn-.
teramericana"d� ;P�icolog!a)".
_ declarou o ,prof.. Emilw
Mire. y Lopez, secretário da

BONN 9 (U. P,) ...:_ Eugen de hora mais tarde, contudo, altercação que provocou a

comissão' organizadora do
Gen tenÍnaier, preSide;nte do I' foi convidado' a vo�tar à sa- irritada partida de .Gersten-

congresso, a se Instalar em
Parlamento, teve noíe uma la P. 'segundo se dís, recou- mater foi produto do acon-

agôE'to próximo, "no '!lio de violenta altercação com o .eílíou-se com. o chanceler tecimentos das últimas se-

Janeiro.
'

chanceler' Konrad Adenaúer com um apêrto de mão. manas e de suas eonsequên-
E prosseguiu: dui'ante uma, reunião da Oo- Gerstenmaier, um dos .cías", o que foi uma alusão.
- "A S'ociedade Interame- 'missão Executiva do bloco vice-presidentes do partído evidente ao fracasso dos es-

ricana de PisicolOgiq..- foi parlamentar democrata- crís- do chanceler Adenauer, cen- forços do chanceler para
criada para. intensi�cal'· e tão. e em resultado dela surou êste abertamente poc aplainar as divergenc1as so-

favorec�r o'iht�.Çâ:mbiO· en- DIRETOR: RUBENS DE ARRUDA RAMOS -: GERENTE: DOMINGOS F. DE AQUINO abandonou a sala vermelho, sua decisão da semana pas>: bre quem, seria o seu suces�
tre os estudiosos da Psicolo- .... • . - .

'

de raiva, batendo com a. sada de não aceitar sua ele1:' sor_. n� cargo e sua ,posterio!.

gía das três Anféricas .. Assim, EDIÇÃO DE HOJE: 8 Pág\g,ss - Cr$ 3,00 - FLORIANO'POLIS 10 DE JUNHO DE. 1959 porta atrás de si. Um quarto ção' para Ó. cargo de presl.:- d.ec1s8:0, de. conserva-II? par�
-----'-----_-, -

dente-e de. continuar como 81, .delxando �ula a sua an

�Conven�ão Munl(i"�al do Pa!ti�o ,Social ª����ª �&rnan=
. �Democrati(o.· m Itu,' pofa,'�nga ����;';:1��� CUIITIBA
,

porou 'a ela quando outro

�
.'

.
� , membro ' do Executivo, WiJl. . . �

João Carlos TftiS�n. o candidato a, Prefeito MunicipaLno' próximo .pleito. de 30 de agôsto próxi; :a:�:�s:'O���:id�t�so� ��:. �"....�

mo :'-Celso Rà�os candidato'ao'Govêrno do E,stado em 1:960, enlusiàsticaJnenle aplaudido pe- ��4�r]r����!�irg:av::;:
- Conforme noíãeíamos,li' ..', gls e Estivalet· Pir�s, �

,

cujos 'sen. candidato recem-esco- ocorrido ali' que' me torne
realizou-se domingo -passado, I .' OS convencionais

.

d-iScurso�. deram � grande
I

lhido, e que, pelas .qualid,adtl.3 possível continuar partich
). no municipio de Itupor�nga,

,
. . . . ,

.

_
assembleIa Rartldari� um' morais e pelo apOlO que me· pando da reunião".

'

a Convenção Municipal do sas �e!e�ações do inter�or do Vale �o ItaJal o sen9�r Joao clima da mílis calorosl\ vibra- recc do povo e de prestigio' Posteriormente, soube-se,
Partido Social Democrático, ttlunlClplo. Os convencIOna1s Carlos Thisen.·� PrQcl�ma" ção. talos aplausos e entu- I

sos lideres municipais, é can- que durante a ausência do
para a escolha do c.andidato e simpatizantes do PSD, em do pelo Pre.si_5lente o r�ulta· siasmos desp�rtados:. I didato pre�ia'n,lente. vitorio·

I

presidente do Padamento,
a Pl.efeito daquele municipio, numero superior a tresentas do d� elelçao, ,O' candidato .·0 sr .. Ayrton Muller su.., so� O seU discurso foi acla- loutros membros do Executi
no pleito de 30 de agôsto vin- pessôas, lp_taram integral- eleit� foi delir�temente, plenfe de deputàdo e dé.voh' ' màdissimo. Ence�ra_n,do a vo censur�ràm o chancelar
douro, Especialmente par� mente o salao do Clube local. ov�cIOnado pelos �convenclo- do lidero pes_sedista, e� bri-'- : memorável C-qJlvençao, dia.! pela du�eza das criticas que}
participar do grande concla- Assumiu a PI,88ldencia dos nal'l presentes. .

' l�an.te oraçao,' saudou O· can" cursou
_

o sr. Celso Ramos, lhe fizera antes de abandQ
ve partidário, seguiu do- trabalhos o sebhor Celso Ra;- .

Sob um �lima de indescri- didt>to partidário, "-.. exa1ta�-- : presidente do APSD e seu can- n�! a sala. Ao fim da t:eu
mingo cedo para ltuporanga 'mo�, que esc1!U!c�ndo a fl-, tivel. ent��lasm� .. falaram a do-lhe as qualidades' InoraIs ·c;l.idato ao governo do Estado. ma?, Rasner disse aos Jor-. 'II
o senhor Celso Ramos, Pre- nahdade da fJOteludade, deu seguir, varios oradore�, toqo:, e cívicas" e anunciandO ',1\ I '. nahstas que, quando Gers- ..
sidente do Diretorio 'Regional inicio de imed1ãto a votação achllnaqos pela àssistencI!, certeza da vitória. Se:u es- As suas palavras, já de tenmaier voltou a ela, �d!l'" ido Partido Social Democrati- para a escolha do eB.!ldidato ° dr. Nilo Ludwlg, em beia plendido discursQ, recebeu. infcio conquistaram o .audi- nal'.er" fêz uma declaraçao
co e candidato ao ,Governo do ,Par;ido ao pl�ito de 30 de oraç�o, ,saudou os srs. con-, verdadeiras ovações dos ilré- 'tório, .que o_ escutou com in- na qu.al classificou o séu ao· R. Felipe Schmidt, 24

do Estado em 1960. O Presi- agosto, Em melO a grande ,vencIOnálS. Em ,nom�' destes sentes-...
. , ;tensa emoçao, aplaUdindo'o tagemsta como homem hon· • Fones' - 21-11 .37-00

dente do PSD, fez-se acom- entusiasmo e· em �mb�en- e da classe rural agradec.eu Em palavra!! Simples, mas de instante a instantel.c para rado e, em seguid�, ambos se j
panhar dos senhores Deputa- te ge grande cordiallda- o sr. Arno Zimmerl1lB;nn, dn- exatas e eloqu!nt�;' falou a aclamá:lo consagradora:me�- estreitaram as maos. j
dos Estivalet Pires e Osni--de de e enten.dimento,· os. senho-.tnorad.àmente aPl;

..�UdlqO.: ��- S�_gt.lir o ..
sr, Joao Carlos'Thi- te ao fmal.. .' Acrescentou Rasner que n.

'

! ..

Medeiros Reg�. As catorze t:es convenci�nals .es�olh�,�rlar�m a seguiro�,sr.s .. , ;)'oao �. '. .
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, •••. genthio deCla.rou #�perSGna ve do código e tampouco In- ,comunist�s que se realizqu guic;a. Leguizªmon fqi a loe-
d d" t

- N" R mos um' de 'non grata" deixara. preve-· foxmou como havia conse·, em frente ao edlffcio . do gaçao da Bulgária com a co·
II1II tempil a � U;lO�S raÇao ereU a., � mente' o

. pa'ís. Os técnicos do guido lotalizar a estação. As Congresso,"
. I muníca�âo oncial.· Nela o

lIIfI RENATO BARBOSA
-

partamento publIco. 'govêrno loéaiizaram nà, ,le,· e�iss�es foraD! ouvidas pela I .9 ministro do Exterior., gov-érn? declara qu� �s uni:II1II I Sua indica"a-o naOO surg'iu, entrlltan.to,-i:om �ação um 'transmissor secre-:- prlme.lra vez, ao que parece, Dlogenes _Taboad�,. con.voco\1 <l,?s �eIOs. de q.ue álspoem (J$.lIIfI A eleição para ,a prefeitura de Florianópo-.. "to de onda curta;, que envia, a 27 de março. do co�rente

I
na manpa de hOJe Popov ao dlplomat_as para enviar �o-, lis, há cento e vlnta. dias de vencimento, é'pa- ' essas implicações..Foi lançada Partidàriam(!n"",.va uma ,grande quantidade aI).O 'e continuaram ate sa- seu gablnetJ! no Palacio San municaçao confidencial a

II1II dim quente que a UDN coloc,ou, pérfidamente,
. Ú, sêm prévia audiia,cia. ou 'consulta, ás fôr_·.··

de r..,ensageris·em eódigos p.a-
bado passado. Parece ser .Sig- .Martin, depois de consultar seus governos são. a m.ala di-_

lIIfI n�s mãos do PTB. Simples observadl)l', j;ituad,o ,ças das quais se, pretendia '-apóio, SitÚou.set.o
'ra O exterior, provavel�ente nific�tivo'o fato, de que, a I

ontem a noite o presidente, pl0l!latiea e os telegramas ci·
II1II .

em área raríssima no meio l(Jcal, e que consiste l�j)lema' em tal posição que; a e.sta .alt-q:ra, a .

pare a Europa.,
'

.e$taçao transmitisse muito, Frondlzi. :rl!-boada apresen- fraG,os, .segundo. reco�l1ece {)
lIIfI em poder agir com a mais completa indepen- carutí�atura em fóco nã,o representa,. em.,abs!l-' , Carlos L"gúizamon; cliefe a- 3 do corrente, de '6,15 da

I
tou ao' m!mstro pulgaro �s dIreito mternacIOn�1 e o ar-,

II1II dencia. confeSso que esperava da habilidade po. lUto, a,suspirada solllção inter-partidária, mas

IIIII.dO .protocolo, do. Ministéiio noi�e em diahte. Fo! esSa a . p_rovas das emissoes clandes- tigo 15 da Convençao de Ha-
lIIfI lítica da Executiva estadual melh,Qr coordena- singelo convite á adesão,.'endereçado 'pêlo PTB

IIIfIdo Exterior, foi hoje à Lega� nOtt·e· em que Q. governo, fa,- tInas e lhe disse que sua vana de 1928 ..
II1II

ção do problema, Não há dúVida de que, den- aos' oútros partidos. O PSD e o· P'RP.. ao que

,ção da Buldá. ria, a fim de .....,-----

lIIfI t" d I p'arece,. não se encontram slntonízado::is, e na9""" C�ARTA DA ALEMANH'A,
tro em pouco. será lançada.- em· ermos e �a. notific

..

·

á-la oficialmente d� . .'

1 t· i se
.

sintonizarão, nessa faixa. II1IIvação nacional, e em oposição ao an crn smo

"decisão do go_verilo argenti-

APdS
,.,.

II1II 'Jssoureiro, a fórmula Lott_Jango á p�esidên- A eleiça-o municipal de' o,u.tubro�ser.á aqui ,: de declarar Popov 'perso-

ropagan a ov "Iêt -I'(a"�o lIIfI eia. e vice,-presidência da _República. -, _' .. _ na non grata". O ministro . '

.

- II1II a prelimmar da suce�sao de 1960.. �..��o, de se_
disse que deixaria o 'país 10-

.

.

.

lIIfI
Não existe, em sã conciência. um pet�bista gundo quadril, para ;i;J._uardar .a eXlb�çaO ...

dO se_ 'go que fosse .possivel.· .

'

.

. ,

'. .

.

, verdadeiro,' de: norte a sul, que não encontre leciollado, OOmpulsa�dO boletms ellll�or!lls, ,��- 'II1II O transmissor,. de cin::lO
no presidénte ê1e seu---p.artido e no preclaro Vi- .,rífico 9ue.� com os resultados d� �l�lmo pl�ltO Jll!kilowatts, estava numa cabi- !%SSUSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSss-' __ .

, ce_presidente da República, doo qual o Depu- nesta capital, somadas as votaç�es d� l�g�nda, 'na de madeira, na parte su- PROF. HERMANN M, GORGEN
II1II tado Doutel de'4Ildrade,é homem,de merecida, alcançadas pelo PTB e UDN, nao, atmglrao as

'perior do edificio da Legação (Dep, Federal pelO p�rtido Democrata Cristã,O)
lIIfI confiança, o sensibilizador, por excelên�la,' de Dlesmas os result�d�s ,obtidos pelo PSD. com a lllllria casa num,ero 2.000 ·'da

•
- coperaÇaOO modestlsslma do PRP "C 11 G i P I O i Rio, junho (Dlv,ulgaçãp .Bureau press)

nossas rllivindicações sociais e economlcas, /
.

II1II a e u se, em a ermo c -

após o trágico fim dó grande e in�squecível IIIfIdental, elegante bairro deste, Diz lIj propaganda soviética que a Repúbl�•.

II1II Tenho dúvida de que, modificadas as pi!- 'd d D' ve no ql e ca Federal da Alemanha estaria evoluindo no .

lIIfI presidente Vargas.
dras. do xadre's, a UDN "cónsiga sensibilisar o·· ,CI a e.. lsse o go r J

sentido do mll.itarlsmo. nazista .. Ao mesmo tem_a estação operava na fr.e-
• Assim sendo. não se concebe que. para' , , PSP. Sua polarização passou par,a o Deputado IIIIIquencia de 13.50!) kc., utili- po prol1ura ela insuflar aos alemães, que' o

J
. t gens Man",el de Menezes. Atraído pelo ademarismo, "zando' uma grande vari-..:o-. de :g1undo ocidên.tal Só quer aproveitA-los como

possivels, p.arém bastante discutíveis van a
_

�
.

f
.

nar e1l1 por inspiração do lrineu, e com a int':,nção de 'de .letras 'de' iden.tific<>.I'_ão carne de canhão em defesa de seus Interêsses.
nos. Estac:Ios, o PTB pos� vir a unclo

,

. ..,..
, .. I' h r a melhorar legenda para que um favorito da mes�

. Respon.dia outra est<>.pao. econômicos:
• prejúizo de seu próprio Chefe. A ln. a se a -_,..

• 'to
. lian Ína desfrutasse, arrombando o páreo, aconte_ "uma e outra trocavam, de 'E' um,a. propaganda de fundo duplo, com

conservação, pura e simples, da VI rlOsa a -

,

I t ceu que o' referido Jornalista se tornolL-absolu-

·.frequencia a cada transin.i".� que os mestres da propaganda soviética .procu-
"a de 1955: _. PSp:..PTB. Nenhum e emen o ".

•
.. .

d eco- 'to dono da búla. " Com JS.óbras. �anhando, fun- são. i dlllfl ram tirai' vantagens, acusando ao mesmo tem.
dêste, com deflnJd,as responsabi,lida es na

.' "

fi ti do, '110 pavonismo cocacolizado de suposto Lord

•
Os técnicos in.fo.rmàJ;Xl. que' po a República Federal da Alemanha de planosrtomia partidária, oculta. a ext!cução ..

de Dl Vil>
d .rAvanchistas e.' mll1tarlstas, e' preveníndo (,• do pr�ble·má. Trata_se .de matéria vencida, 11_ protetor, lpgrou êle trazer, ain a, que a pau e, a estaçãO' clandestina cos- ,.

.

bit fe 'córda•. mais u�n deputado para sua; legenda. ,.�umava chamar durante 15 povo alemã,O contra uma suposta falsidade e. o

• gada
' c.oordenação respectiva, no âm

. o.
-

.

i .,a Repetição do episódio 'bíblico da filha de Ja
_.' .minutQs e depois 'envJlava egolsmo diabólico do mundo ocidental, que quer

.

lIeral, ro:�, Quer dizer: _ a UDN'nãll cabresteia "despachos cifrados�de gran·- abusa� das'nóbres Intenções 40 povo alemão
• mais Ó PSP, a menos que ,seu maís votado, n_

.
'de t:xtens,ão. AI.guns dO$� gru: em proveito própri_o,neliinitãndo a observação á suc�ssão mu-

.

-, 'i.é
"

•
...-v

ri t r présentante para a de.putação .esta"d_ual queu,a pOS numericos tinham '" 4J._,� De um lado procura a União Soviética re-
nicipal de Florianópolis, o .PTB deve a e. i

.

i P t restaura� aqu;ela �.umllhante �ltU!lçaO de' c� ,200
..

alg,ar smo�;. A· es 9a.0 I
vivificar todos os ressentImentos antinazistas

• apresentado à consideraçã'" dos dema s .�. 1_
pa e coZinha de Ifll�eu e paulinhll (Over P�I_ transmitia aSJTezes até. tres contra o }Íovo alenião, de outro IMo todo� os

dos candl'dato de aito' gabarito, Eu es�ou lm-
h id A � � I

'

lId ceL Bornhausen. ostensiva e intet'esseiramente II1II oras segu as... .' e$�"çaO sentimentos nacionalistas do povo alemão contra

• pedido dI! discutir, com sl;!renidade,-as quá ,a-
t' t- agremiaçoo IIIfIque recebia as mensagAns o munoo ocidental. Acenam com aquêle "tem-

des e os méritos do mell velho e prezado amigo dominante, a e en aO. na a .

,""

I's ,nunca se indentificou, pO- po á,ur�" dt! trabálhl> 4e
.

Ral?allo� 'alImentam

• .Cesar Sea'ra, Acontece que, a.o· na.scermos no
J (.,. re'm OS te'cnicos declararam d T " 1 de!t t

l SI a allallç� P·TB_l.DN - runguem me o "mito. e aurogg!ln e se p;roc amam en-

"ambOs, Já encontramos, >- �, felizmen e, a. e-
d' PDC?) perder o IIIIIque pro.vavelmente..s.,e.· en- .""'es. 1I0s verdad,el�os Intere'.sses.. naclónals do

JIlos "onservado '-. -aquela sólida amizade de dará notícia e um vago
.

.. :.' lIIfI ""po'VQ aloema-o.'
'

, .

..

pleito, com a candidatUra Cesar seái'a; o De- .

_

outros tempos, unindo nossas fámílias. U.ma , (I
·

d
' .,

• fi • ]lutada Doutel de Andrade fic!lrá bastan'te
ar as envia 'S

A verdade sôbre o rearmamento da Repú.,
das maiores emoçooes de minha vida pro Slb') -

'. '
..'

.-

alia:ládo, politicamente.. sobretudo em: relação ao brtca Federal é bem._outra.. Sabem os dlrlgehtel;.

• nal consl'stiu perta feita, em me afastar de uma ' ,
, ,�

i diretório nacloonal. tendo em vista sU,a espe-

I dô
soviéticos, - conhecedores que são das posàibl_ -

sessa-o da Assemble'ia, para, viajandO uma. n,o -

I
· ,

taculal' eleição para a preSidência .da Executiva • por e egula s lIdades restritas da Rf,lpú'blica Federal da Ale-1111 te 'In·t·eira com C'arlós Otaviano Seára e Lil,ita
.,lIIfI estadúai. E ein.a derrota, 'mesmo que a mãquina nha como potência m1l1tar que, de acôrdo .com

,.
"Pompílio Bento,. ir ,acusar, no Júri de 1\,ra- âdniinistrativa do Estado, soHdamellie refor-. • WASHINGTON, <U.P..) os planos de defesa do pacto da OTAN. nãfl
.ranguá, o sicário II,UII--' elimirwu o meu q.uer�do 'çad'a: 'pelo poder Econômico do INCO, consiga, .05 .Estados Unidos fl�rám, está em_condições de tpmar �ma atitude 'agreB-
Alcebíades Seára, criatura 'pnríssima, e um os

tlluísfe�ír para os seus boletins 20% d,a eleito_ IIIfIhojP., seu prinjeiro env� de slva seja contra quem fôr. Sabe a União 80.
melhores e 'mais' bem formados torações que ri! d� i

-

li I'tl" R' 'bll F d 1 d 1
�

J' rado que. na Capl·tal.• votou no rSD, é para ,correspon enc a por -e o e Ve ca que a epu ca e era a A emanha
tenho conhecl'do' neste. mundo. Condenou·.O'�-' ••• .

lnim pré..anunciáda, pela' leitura dos valores um projetil teleguiado. 1 é um dos fatôres de um conjunto defenSivo,
"ri o baadido á' pena máxima, R�pórt��_me; aritméticos constantes das l!=purações de outu_ .. O Departamento -de ;Cor.
êsses �tatos, par�, evitando explorações, ou -

bro de 58. Com o descalahro que aí está, es- I""rp!os anunciou que cêrQa de
terpretações apressadas, d�lxar patente que cu

poucando frequelltes desfalques e mal versa_ '3,000 cartas foram enviada�,
Jf�ais pOderia ser "oilt�a Justa pretensão de

çjies de dinheiros públicos, .a �

previsão � .que IIIIIquas.e à vel9ci.dade do !:$OI'1l,�r.
cresça, como fatôr de oposlÇaO, o e!_eltOIado "a_e �m subml\TqIO, no AIt,"\n.,

.

. ,

id fiutuante, independente e apartidário,.deriva.n- .tico, a Base A�ronava�. cid
, AI!-ali'so,

.

por.e'm. � ..tato político, de p.art o, A d Mayport na Florida __ ..l...;,
do p<l�a a área oposlchnista.. guar emos, 1'0IS, -

,
'
•.

"

,. UUlUo

apart.......E"clu'o prefe.�ências pessoais, O en-
lt e d finiti .eXP

....I'ienc·ft de signifiJiftft�...... �.,
na . .expectativa de solução em a os e - ':; no.. � '.

gllnolleiro . césar Seára poderia até ter sido o

vos, têrmos, a agiliclade com que o l!leu velho historica para "os pov�" e
de,elado candidato de alto gabarito, l1eutrali-

e prezado a�igo Doutel de And:'ade descalça- ,todo O �pndO ,: 'i A
.bbdo e evitando lutas. Técnico de reconheci_

rã essa bóta, descas�ando, no ,n:qmento, "U
II1II..

Os prOJeteis Regulus· te111
do renome, funcionário .zeloso e c�m ficha tun-,. maior abJicaxi dQ. .}101(tiea catarmense. ,,�ma velocid de de un_!l 960
Clonai 1,. chefiou, -em

'i._ -Wa:'
�- '\j\'---

caBO

no qual participam 15 países do mundo livre....

Sabe a União Soviética que o novo exército da
Alemanha é dentro· dêsse conjunto defensivo
uma dq,S fôrças defensivas. embÇlra 'bastánte Im_

portante 'pela sUa posiÇão estratégica lI'.a po-
, slÇão. geogrM�ca do território Ela República' Fe
deral da'Alema.nha. Sabe a'Unlão SoviéticO; que

,
os' de.p6sit0,f dê8Se exército em parte .eS�ãO co_
locados' nos ter.rltóriOs dos vizinhos da Repú
blica Federal. quer dizer, não ta solo prÓprio,
de maneira que a pergunta, como um exército
ssas co Oe' pode�la .toma umª, &tltuclp

, TAC
CRUZEIRO do SUL

agência:

agressiva,,,lá fica respolli!tda por êsse fato, qUe
não é consequência' de qualquer' suspeita ou

desconfiança da parte 40s aliadoS OCidentais
contra, a República Rede.ral, mas sim. da ne.-

t!essldade estratégica' e táiica.
Sabe multo bem a União Soviética que o

exército da República;' Federal não tem bom

bard�lros 9StratégICos., nem fôrçll:S navais para
operações de grande ·percl,lrso; sabe multo bem
a União Soviética que os 350.000. 'soldados da

República Federal da Alemanha _:_ e esta clfr�
será atlnglda- !tomente em 1962 - nunca po.

'.

de�,á exercer tima ·pressão'i.mUit!,-r ,sôbre os

quase 4 mUhões de soldados da Unlao Sovlétl
COI e dos· 6 e meio milhõesj de soldados no blo
co soviético todo, sem contar a China.Vermelha.

Sabe a União Soviética, que o exército da

�epúbllca Federal da Al�maQ.ha não é exército
nacional no sentido clássico; mas simplesmen.
te a contribuição da República Federal à es_

tratégia defensiva do mundo livre, no qual lhe
cabe uma tarefa exclusivamente parcial. Sabe
a' União Sovétrca que o sistema dos oleodutos
da NATO alimenta os motores dêsse exército
alemão. que depende portanto dQ(l seus amigos
para poder movimentar-se, e sabe a UniãO
Soviética que não existe uma �l).dúst�la de ar...

mamentos digna de recebér--êste nome, numa

época, em que Só a fabricação das armas nu_
cleares garante o <"equilíbrio de plêdO" exlsten
;te, que, dll sua vêz, está garantlnddf a "paz do

mêdo'; do nl>sso tempo. Sabe a União Soviéti
ca que a produção de ármamentos está con

centrada nos países dos aliados da Repúbllca
Federal da Alemanha, em primeiro lugar nÓs
EE.UU., o qúe o poder ecoD,ômlco e financeiro
da República Federal da Alemanha nunca seria

suficiente para organizar uma indústria. de ar.

mamentos capaz de co;tcorrer nêsse terreI!o.
Flnalm,e.�te sabe bem a União Soviética

!lÚe a época de uma política puramente. nado..
-.�nal\&ta. digo mais. a época da .defesa nacional,

deflnlt1valllente' terminqu. e que portanto não

há nenhum Paí:s .. d1l. -Europa Ocidental, que se

pOSSI!< defender, sozInho. apOiado ex.olus[vamep.�
te ·em Seus próprios l'llcursos ..

O rc:t\1l.1itari$DlO AiemãOl! d�Jlóje não exlB
. te. e mesmo S'e extstiSSe, _espltitualmente lhe

faltariam os necessál'los meios técnicos' para se

concretizar em têrmos. !Jlllitares e estratégicos,
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NOITE DE ELEGANCIA apresentadas pelo conhecido

A alta socíedadecatarínen-" jornalist� da cidade de São

se se reuniu nos salões j,)
-

Paulo, e cronista do "Clube

Lira Tenis Clube na norte do da L�dy'�, sr, Etresmar Tor-
"

- sra. Elise Carmem La" .

t
.

dia 6, para assistir ao grande ret a. Taplbem o ,Governador
combe.

.desríle da valiosa coleção de do Estado e sra. Heriberto
Madame "Viazzi"; víndo' es- Hülse esjíveram presentes a

pecíalmente qe !;Ião P.atilo,' festa, o ex-senador e sra DI'.,
para a festa de, instalação do Ivo d'!\q!íino; sra. Aqui-nõ re

"Clube da .Lady;; 'em nossa:' presentando o '''Clube da La
cidade. A festa correspondou dy do Rio de Janeiro. O Pre
ao que dela se esperava. O .reíto da cidade e sra. Dr. Dlb
publico que fôrà prêso de Cherem, o senador Irlneu
enorme curiosidade, sôbre':) Bornhausen em companhia

Montadas com lâmInas de duro desfile, aplaudiu entusiasti- dos casais: Deputado Fer,·
aíumínío flexivel em ,12 béllsslmas camente as manequins. Bara nando Viegas, Deputadoss

ãtalíana, Ethel Chiarone éJC-' Colaço de Oliveira Deputado
Miss São Paulo, Marí1i<li Rui Hülse e Deputado Se-

'Ru,a Jerônimo Coelh.D, " 1.° Peluso, Eliana Lins e Mariz� bastião; Neves. sra. Iná Ta
andar - salas 14 e 15 - ·Fone 3167 vilaim, d,a nossa socíedade.. vares Moellmann Presidente

do Clube da Lady em Floria,
nópolís, sra: Ayde Guimarães

. .SUR,OEZ , Goulart- representando a co-
• ordenadora geral do "Clube

ULTJMA MARAVILHA. DA da Lady" do Brasil sra,'Lu-
,CIÊNCIA ALEMÃ la Relchenbarch; sr. e sra.

,
Encontra-se':l!a, cidade de BLUMENAU; no REX Dr. Newton' d'Avila,' srs.

"HOTEL de 12 a 17 do corrente, a representante da d'Avila usou lindo vestido

. 'S..ONQTONE CORPo U.S.A., para demonstrações dos
em seda ázul, sr. e sra. Dr.

aparelhos contra SuRDEZ, sem baterias, inclusive
Charles Motritz;'sr. e sra. Dr.

(111; novos OCULOS AUDITIVC'JS, de condução' óssea, Fulvio Luiz Vieira, sra. Viéi·

palia, ser usado como os óculos comuns. Descoberta
ra bonita e discreta, sr e sra.

.alemã, Aparelhos 'eOculos WENDTON, são"os prí- :Manoel Brandão, sr. e sra,

melros em todo mundo' a incorporar uma bobina de .Desembargàdor Osmundo da

Indução, permitindo a audição em Cinema, Rádio Nobrega, Desembargador e

i
T,elevisão, Telefone, etc. Repres. Exclusivo: _Mátriz

�

sra Arno Hoeche, sr. e sra.

Soe. Tac. de Àp. Auditivos Sotap Ltda. -..:; Rua Con:
Dr Z�lmar Lins, sr. e s�a.

selheiro Crispiniano, 344 _ 70 andar C/706 ) i Fr�nclsco . Grilo, sra. Amt�

São paúlo.
'

� i GrIlo destacou-se pela su�

,._,.w_..._. ...,..�----�.----�--_._-_"; ._._•••• ._._ ••_._.......__.

beleza, Dr. Osvaldo BulcãQ

Viana, sr. .e sra. Dr. Aujor
Luz, srta, Juracy Fóes da
sociedade de Itajaí, N,ereu
;Ramos Fllho.e sra., Di. Abc
fardo Gomes'e sra. Dr. Djal.'
ma Araujo e sra. Walter
�ayer� sr�.,.srta, Ligla,MQel-
Imann, srta. Milene Lebar
p�ehon,' sr. e sra. Gaudi�lo
Lenzi, Dr. Mauricio dos' Reis,
sr. e sra. Dr. Renato Costa
sr. e sra. Dr. -Alvaro Lobo,
o capitão dos Portos e sra.

Comandante EsposeI, sr. '!

sra, Capitão Cta. Haroldo
Castelo Branco, sra. Otilia
Fialho sr. e sra. Dr. Eugênio
Doin VIeira, sr. e sra. Dr.
Celso·Ramos Filho, sr. e sra,

Deputado Ivo'Montenegro,
sr, e sra. Dr. Gastão

-

Assia,_
sr. e sra, Dr: Vitor Peluso. .

- sra. Manoela Cabral
- menino SérgiO Rubens.

Fonseca filinho do sr. Ernani Porto
- tenente Getúlio Lélís '

e
A

Paulís I
de sua exma. esposa.

- sra. Amalie Marie :àohn.
- srta. Maria do Céu To-

lentino
- jovem

mento.

P·E R SI A:NAS
Waldir Livra-

cõres.

,

Participação
'. GILW�J' GILWANA e:

OILBERTINHO partícípant
aos parentes e pessôas das
relações de seus pais, GIL-'
BEItTO e WANDA, ó nasci
mento de seu írmãozínho
GILSON ocorrido saaado,
dia 6, às 19 hs., na Matér·

- nídade Dr. Carlos Correa.

Tambem a valiosa jóia sor ..

teada entre os
. presentes à

·festa da 'Lady, foi ganha.
pela srta. Juracy Fóes da Ci·
dade de Itajai.

A senhora Claudio (Celi
na) de Vicenzi foi a vencs-'
dors do sorteio de um lindo
vestido da coleção Madame
"Viazzi", na noite dê .sâbado
no Lira' Teili!! clube .

)
NE(ESSIT�SE

Elementos apresenfáv�is,
ativos, pará. serviçõ externo.
Otímo salário fixo e comis
sões.
Tratar com o sr. PAULO, !>,

Rua Fernando Machado, 6
- 1° andar.

A elegante Ruth :pereira
Oliveira também será uma
das lindas "Debutantes" do
baile de 15 de Agosto.

qe p[im�ira mio!
)-',. �

. � � ;;
"
r �:' J:

, ..

...

'

OS, ,noví,sshlios Super�Conv;a;irfda.�Real!
" �- .

. Com'f:!;are, os· aviões
j i

Nenhum,:Super-Cónvair qUe- a Reál colOco ao 'seu dispor
- parà uma boa, viagem - é ..adquiridQ recondicio

nado, de "segunda mã_o". Os aparelhos são novíssimos.

Modernos: Construídos sob encomenda para a Real. Mai�
áperfeiçoados que os modelos 240, . apr�sentam as se

güintes v1antagens: maior ve/õe,idade,' ,rna:ior autonomia

de vôo" -:- redução de' ruídç)s e vibrações - mqi;'"
'e'stçbilida.de no! �r; devido ;ao seu porte - melhor

pr...urização -da cabine -'�ar' refrigerado perfeito.
-i"

- Convair Supe� .:340 Super, 440
, 240 ' Convalr Convalr .

.. .

Cio V 10 Nenhum N,"hum
"
-� ..

Cio C
-

10 '4'" 3·

Real-
-

Nenhum 10* + 4*pl
Aerovias 6*

. cheqar'
..

• Novos de- fábrica I

Os d,emais ,são de- 2.- mão

'posso ..ter dormido mal· ns, noite passada, posso ter acor-.:

dado prOl"; entretanto, que 'eu.comi bem,.lá Isso comi!

E tã,p· entusi!lsmadQ estou com -o petisco, que vos trans,

-mrto 3 receita:
MOQUECA 'DE,-. XARÉU

. -'

Escamado o peixe e bem la\'ado com ,limão e água, tem_se

,a cl;lldll4o de .,.tlrM' os verme,s branoos que se criam no lombo e

na cabeça, prtncípalmente se o .Xaréu, está gordo.

tstes vermes variam de extensão e', espessura e. se l!ãO forem
. .'

extraídos. Imprimem à .moqueca- -sabor, adocicado,

Concll!ído êste' processo preítmínar, são as postas conserva

das na água, com, limão. espremido. até perder' todo o sangue.

Durante esta intusão prepara-se o.r.Plej;jJlO môlho da moque,

ca de peixe trêsco. send" que o azeite de oliveira deverá ser pre

terido ao de cheiro ou de dendê.
I �',

Finalmente, são as pOstas da �aréu depositadas na frig,ldtJt..

com o môlho e levàdas aO' togo.

O .xaréu de. escaldado obedecê ao'mesmo -aístema dos outros

simplesmente ccztdos .

Entre os peíxes mais S�bOrosos destacam-se pampo da espí;

nha ,l1\ole. doba gorda, c:í!ala, dentão, eurímg; pescada, olho Ide

boi, bicuda, tainha, cOrvina, taoea, vermelhu e otltroft de preço

Inferior.
.

•

�l;ltre os mariscos c0l!t'am-se o camarão, ostra, lagostim,

polvO, caranguejo, siri 1 e outros.

0SVALDO' MELO
ASSlINTQS, � VISTA -. 'Gpande.zona da Cidade .está, faz .três

!'11� seD.l t.elefône.,
T'l\.d(l 'mll�" sem,:"tlln-tlín" EI· SIlIJl.:,nada .

. \

O Alô_alô� ,complet�ente. atünlco.
A.coptecB.\..... Q!le um. cllJI}.,inhão esbarreu, pum poste. J<.

Õ-vPOllte,íW..\Qreu,� esten4eu a., 1l$1I, .e est.a
.. _partlu-se. /'.

EstjiD. cQÍi!leiltalÍdO. Si"". amlg� uangeir'pO\&. aconteceu sl�, ..

O�lt�a... tti��em"obra. 4_e. caminhão. Foi na. Avenida. Herclllo Luz.

f�en..te ..• à oflclA4L ,de, consêt;_tos ,da Empre "FlorianóPol18".

Um1\; �IJ� co�. oito .elll:ros. Al�lIS) desenco.s�ados do meio-fio.

Um outr<;l· ..cl;LDlinhãQ, vindo na ,mão, forçou passagem. De pronto
\

nãÓ: deli. I}l� o, chauffeul' Ílnh"" prllssa.
I

"

,r1.'P,�Ú.���u, ,porém e levq\),·Â�a.de,. de_.uma dll,ll lirvores

orYllmentllls: ;�. .

•
' '.

" � �; El,��{@�'�s�a; ,desta VElZ, ainda ·no�undo. perigoso dO��,., veio

"',ôulos.; .... "

,
"

,�i \J.hn:_����, cllzem, j�ce�(Il�u"$\'! .lá ,.p�las ."bandas" da

'�A:gl·onôPJf.ca l' 1':-;_ .

._.
-.

.J�.

..! � -�'-

'" '. iJ-" , '

·.Nãil houve �ortes nem teridefll.,
HÍ)uve. apimu, mistério.
Os "passagelros como -o

.

volante � desapareceram' e o número do

carro floou lrreconhecivel ...

, Há caQ,a uma em nossà Florianópolis ....
:S:ste registro fica assentado no titulo dos "casol! raros". Devo

dizer que não vi' Q "caso"". nem oEl,resto� do éàrro, nem sei quàis
foram os p,assagelros.

SI é boato, 1I.;,c.ulpa fol de' quem mei contou a. hlstól'la .

.

- Dentro de um CaQllnhão vindo de Jaraguá do Sul. foram traIu!..

portados p�a a -Capital; ,num caminhão ,.(outra. vez o caminhãO)

cent.enas de pintainhos para, serem vendidos aqui.
, .llma surprêsà ,aguardava o vendedor"

Todos est",valll mortos .

• Q. f�10. os matára,.. E· grande foi a .agl�meração dos CUriosos em
.

,

torno dos pobreslnhos mortps.
- No lugàr chamado 'Saco da Lama em côqUelros•• já ,não há

mals lama.

O, pr.teito Dlb Cherem transformou '0 local numa avenida,
. aterrou, ttl',?� dó mar um bom pedaçO, amuro� _Ce· aquilo está bonito
mesmo.,

',) � ,". _ .

Den�.!'o Ae pel,lcQs dias' será. lJlauguradg-: o trabalho, projetandO
mais ainda,. o planejamento dÍ) nova prefeíto, 'evidentemente. um

grande ainigó do progresso da Capital.

-:- O ,vento· sul está ai. ul�lando. pêlO �en,o� �ncjuantOj escrevo
. esta crônica, estilo "colcha d;" retalhos".

..

-

. Não sei se ficou. ou sI. ja foi embora .

I.
�

- Apesar- da proibição ter�lnante -e expressa" OI balões estão

subindo, ameaçando Incendlos
.

, Com vistas à pOUcla' flor�stal 'do "acordo".

E,. também, CQDl> a�Qlicla ..

l.l ·D: N E I N O (' 'E , I
Missa' do 1.-o,� Aniversário,

vvà,. Alalde Nocetl e filhos cop.vldam aos parentes e pessoas
amigas. para a Santa Missa que em IiUfrági-;' 'eda: alma de seu

queridO 'esposo 'e pai � SIDNEI - fa'-'iio rel!-lIzar. às 7,,30 horas

do dia 16 de Junho na. Igreja de São 'Franclséo.
Antecipadamente agradecem· a· tedos., qu.e _ �omparecerem ê:

êste ato de fé cristã, �

.'�09 O RI U·N:J D·À O'E'�

-,..- ,

<.
,

'

'"

\

Conceltuada organização de vjlndas d�, âmbito nacional.

prôcura elemento capac�tado com ID'andes conheclment.os d.

vendas para organizai a Agênola de vénóaafnellte Estado� ótllD&a
condições e estab1l1dade. ,�

.

......�

Enviar referências fotogrjiUcas e aptidões à .ME�PAL

,ME�CANTIL(•• Pl\ULISTA LTQA.
. _R.\JI\ MarcQl_l1 n,o '34 � &.0 andar coni. 62 - ,S. paulo

.._--.----,.-�--_._--,.

f ·.(OI,vnE�l .k\DIYfRSOES
DIVIRTA-SE A VALER NAS FESTAS JUNINAS
PltOMOVIDAS -PELOS ODONTOLANDOS' DE
1960, NOS DIAS 12, 13 E 14- DO CORRENtE, NOS

'1t;§ �,� {. ' .. VT:TJ.. RES
� "NTR,'

,

,i.s

º�:'�,,\t�i�'�;���'�i;Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ti V I T
,(ONVIDA·SE ,AS EXMAS: SENHORAS ,E SENHORITAS PARA' UMA VISITA' AO 2.° ANDAR DE A MODELAR,
DE MODAS, ONDEMAIS DE MIL'

.'

II

DESDE O VALOR DE CR$' "85,00 -ÂTÉ OS MODÉlOS MAIS LINDOS
àlgodão) ESTAO SENDO

II

, )

f AINDA:

/

e pelo contrário, estaremos com.

prometendo o futuro ..

Não é- compatlvel com ó g�áU

o panorama

reclamar maior

'brâslleiro está a .

intensidade nos

de éultura .do nosso povo a eam-.
.

,,-

panha 'politica com 'slmples frases

de efeIto, sem prqnUnclamentos
profundos e conscientes' sôbre

.

05

nossos. problemas:' Á dubiédade"

deixou de 'ser l\l'IDa de catequese

polltiC!,-. A hor!, é 'dps 'aflrlnati-'

vos, Temos qUI! dizer 50 pOVO.' o

que pensamos 'iJ3bre, os 'sÍlus pro,
..

blemas; qual o nosso prog�ama � .

quais as idéi!'S que nos congre;

gamo O veto 116 é ,se�reto em;' seu
ato tinal;·mas, �lá.ro. e preciso em

programas das atividade� rurais,

partindo de. maior tecnicidade

nas" operaçõe8� do campo. en_se
jando maior prodUtlvidade. em

relação ao capital e ao trabalho

empregados, com o fito d� alcan

çarem melhores \'l'emunerações. O

euxítío a êsse aprimóralllento ·téc.

níco deve corresponder, em quan

tidade e presteza. 50 qúe, com'

suas r!l.Zõé� inspiradoras.

As graves .questÕes que dai de

fluem para 08' orgimi.smos partidá

rl�s, na estruturaCã.ó de campa-.justiça e sabedoria, foi outorgado

ao nosso parque indulltrial. O de- nhM que propaguem essas ,Id�ias e

eenvoívtmento da Indlistria. o no. aentlmento,e, estão a mostrar os

resclmento do comércio e o UI'. cuidados que deVem preceder o

gente incremento das . atividades

I
seu lançamento. -

· rurais, são as peças básicas 'para Quem procura. com destemor e

a felicidade de um povo e a eman-. tenacidade•.soíução
: politica ade.

,clpàçãO dai NaçãO. quada à eonducão de uma vitória

eleitoral para o atendimento das

necessidades do povo, não pode
Se em qualquer dêsses setõres

adotarmos soluções parciais, pri
márias e fora da realidade brasi

leira, nada estaremos construindo

ser acusado .de omis.so. negligente
ou dispucen��.
Reconhecer' a urgência de uma

dectsãe, não sigJiif1ea o. propósito

de 'adotá.la irrealment!!, ou sem 8

indispensável preparação para o

IOITES
-

ISllalS
PODEM s'Ei'�

PROVOCaDaS .�PELO
.

MIU fUNCIONIMENTO
'.,f

�.

DOS R�I$;'\

< ••

_,. "".

:
.....

i

"

\..

E' ELEGANTES (Todos � de

ótimas
. capa, ,duplas, para I

chuva a

Taill�urs de algodão a .

'Manleaul de algodão� íiníssimo$ a

Calças de �ylén_, ·'a�:'''�;.:J.:.'' .. '. lO ..
'

...

OIimas calça.s deJjjio·.. (RS .1l"Q�...,cdliz'a '.'

'Bolsas 'pàra senhorá\-i
"

.. ,;.

Bolsas para"'�e�i�as' a ;

'Bolsas plásl,ic�s,' :"I.� .. ",_.
<

•

:-;:-i:-:-�-I-:-·�-:--ie';":-;-?-i-:-��-?-l-�-·�-:-:-,;-:�-�-::-�-�-,-!""-,--�·-:.---.-\-8--.--�.'-::"':';·-'D:'",..>�.�•.F�:í
to. tí!m que constitÍiir preocupa, r . .llU i
cão diuturna dos gover.nantes, que.

os devem observar. numa visão

global, para continuas correções,

de molde a evitar a nec�ssidade da

remoção brusca de desfavoráveis

efeitos acumulados que. via de

regra, gera a. intranquilldade po.

litica e compromete a paz 50«111.1.

. . . . .. (RS' 835,00
......... CR$ 395,00

. \' . . . .. CRS 835;00
..... � CRS .

37,00
(RS 180,00
(RS �129,00-
CR,$ 78�00'
CR$ 83,00

"

\�It�,.io
.'.

r�a "'uemocracià'
Como medida preümtnar, asse", I ttcas, ptopuz

o encontro dos dlrl. mas que nos conduzam a êsse o� para o ..apô.l() político indlspensá.

guradora ,da perfeita 'e�eéuçãO' d� gentes das agremiações partldári� I
jetivo.

" ,. vel IIQ fut�ro gov�rno.
todo :o processo POlÍttco.eleitoral,l·a fim: de serem estudadas as ncilr_1 Deve�os atuar como o sentido I prQcl!l.mand_o a dlficúldade' do
dentro das bôas. 'normaà de!Ilocrá-·

"

de que a campanha p;esiden«lal. problema nãO'!he ;econheç� o ce.-

fique adstrita. ao embate ideológl� ráter de' i�lúvel. Ao "Contrário,

co, faoUltando a escôlha popular,

".

\

"

_"

Despertar paixões por .motlvos ·municip�iS.
sem significação construnvs, é

obra de imperfeição politica. As

ameeças, as agitações estéreis, o

. apêlo a recursos, extra legais, não

compõem um quadrc': politico, à
altura da nossa condição de povo

conscientemente democl;'ático. Não

pouparemos esforçps para que um

cUma de P,fe,st{giO e confiança

envolva as atividades dos Partidos

pollticos do lIrasll. •

Recebo, em momento bastante

significativo, das mãos do emt,

nente correllgiOIiâriO Senador Be-.

nedicto Valladares, a honrosa, pre;
sldência dêste Diretório.
Estamos nu'ma encruzllhada do

nosso' destino. As decisões que
\

iremos adotar marearão, como ou.

.

......
tras já o :(izeraIÍl no paSsado. ru-

(om Vi�k VopoRúb norj�, gorgont-o e ;::tl::. ��:aO:::i:d::�a::nti:
Peito melhoram de segundo em segundo ,nuem � �p'oiar_!'II escôlhas Passe.:

.
I distas, é indispensável que elas se

"0 noite inteira I �z.' ·lB.,çam sob á única inspiração do�
'\

�
,
'" interêsse� do povo, sem 1nfluên-seu êxito.

,Túdo tem que ser feito pa:ta o

povo e pelo povo, razão de ser d�
exist,ência do Estiuto.

XXXXXX

No sistema democr-ático 'Presi

dencial é etapa da m'ais alta réle-.

vâncla a escôlha do presidente da,

�epúbllca. pelo qULêle pode re':'

presentar como gatantia �a exe

cução de um programa e pela ��z
e prosperidade que pode assegÍl

rar ao povo, 8 natural que- des.

perte o maior lntetêsse e agite to

"d9s �s re�ar'itol! do, rais. a: escÔ

lha do supremo magistr�o.
Mas, devemos e !ÍemQ8 a obriga.

ção de evitar' que essa ,fase normal alivia, ao memzo ttmpo,
da vida políticjl. sétransf()rme em

"
aS'3 regl:ões atil:gidas

�Ot1VO de temor para a.. po�tll&:.'�" pelo mfnado, gr�pe.,'ou.,
.

.

" .

;." catarro.
.
çãO e de ameaça à própria sobre-.

'vivA da do regime ..

In181110 de �ba·
iIIo, mui... pe.ou II per de-

,..ID.I' ind� e preoeu Slo.
,·.taeadu por dONl '* eoItaI. dol'M

de ta!lee., dllllllmo, .... de ....rrt.
e .....m no4teIlÍMI4",tlllClt. ......
llve. ctUe,,� .. lHO .....

·1II�·lni(iletie,. O ÍDau 1iIIGt....•
· _10dOI_,.,•• __,_

· •· 'ffIe de
' n.

� to', -,'_ 'nUI ..

·p.....r; ti eolDllJlbtillelrO. por
........ ,_. r_ter

.. �o __ OI diItiIr·

�. fÍl'O�CNI ,... u fuDIIOIIa'

4

No c�mbate ao resfriado, gripe, catarro ..•

VickVapoRub lhe proporciona um-alíviemaís
completo; mais rápido e duradouro do que'
comprimidos qu outros remédios. Ao deitar,
�uma simples fricção de Vick' VapoRub no

peito, nas costas e na gargiiÍlta, .. e p�onto I

'.
Imedi'otomente os vapôresmedicina1� e a rl:con-

C,?rÍante ação de cataplasma de yick VapoRub
aliviam as 3 regiões atingidas pelo res�iado,
gripe ou catarro - desentopem o nari�, sua-

, vizliJB_ a garganta irritada c descongestionam
15 peito. .' . i

. ". "("
E durante o noite inteira a duPla açjo de
\Iick VapoRub continl;la pr-o�rci.G�,..., "�e
�ãó desej�do��vio,a t64't':as"'-eg�ões dolq.(daS.

,_':
,,c

��:
"

.' �' II_�: -'
;;.'

_

�.

..i r } \ ..

,.'�'vICi 'YAPoR:UB
fsfiegüif .. e fronto.'

cía de ambiçãO" pessoal de qualquer

espécie. ;NãO fósse o ímpedímento
constitucional,'·.o.}lrotilema estaria

:

- resolvido com o' nQ�e- do atual

,.' presidente da· Repúbllca, tais e

tantos são' os tltulos que ocre.

denclam 'à' admiração. popUlar. �e.
.

sa af�rDiação não signlflca uma

simples corteZia ào correllgionál'io

mas, UJJl ato de JUstiça e de 1I.1s

.cernimento partidário.

A dificuldade do. problema está
.

,
e!Il qu,e a escôlha do candidato

.

precisa satisfazer virlos requiSitos:
um nóme capaz ele .�el!pertar o .1�..

terêsse dás massas' it01ià.nt�; c....'

paz, também, de cumprir O· nosso

programa, com Posài.blHelad"es _"o
de

..

atrair Qutr� fQrças partldár1as:"pa..-.

eleitoral

de
-

que, ,� llr�dendo, estarel

,engran�ééendo .Q Brasil' e assel'1.
rando iuas tranqullos 1\0 povo bre.

I\ifeito.

'. Y ,E. N .D', E � �S·: E ;

OtiR.1EtPonto (omerc·ial. no .Estrei·1o
r : rnformações: Telefone 318â·

.

. EMPREGADA -/PRECISA·SE
<,

PRECISA·SE DE ,UMA ,EMPREGADA :PÀRA.·,
FAZER SOMENTE LIMPESA E� UM APAWfA.
MENTO. PAGA·SE BOM ORDENADO. TRAT�R.
�A RUA FELIPE SCHM1xrr, 52 .

- AP�TA':
MENT0' 6, DAS 9. AS 11 HORAS COM GENTIL.

A V ,I, 'S: O
. o DEPARTAMENTO NACIONAL DE' ESTRADAS DE RO
DAGEM TORNA PúBLICO QUE' FARA REALIZAR NO
PRóXIM.o DIA 8, AS 14 �HORAS •.CONCORRtNClA P1)'.'
BLICA PARA A VENDA DE, MATERIAIS INSERVIYEIS,
E� C_QNFORMIDADE COM O EDITAL., N. 001/59, PUBLi.

_
CADO NO DIÁRIO' OFICIAL ,D.O .MA 25/5/1959. ASg:
ANTHERO' D'ALMEIDA _MATTOS ENG.o CHEFE' .DO
ur.° D.R.F."·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. '. J. DEPARTAMENTO 'DE,.'SlODE- :POB1ICA
.

�p L'-A .N 'T Õ E S n E'
.

Fi A R M Á C I 11
c-

.

MES DE JU.N«O .' "

Farmácia sto. AntôlÜo Rua' Felipe Schmidt
Fa):'mácia .sto. Antônip Rua Feli�e �çhmidt/

, "-

/

• )11\ Illd•• Mew - �'lavfo A.ora. .- ,
\lltlHi �il •• Tlldll�('(I - Pedro Pau'" "Mada•••
.1';.··tl'hdH --

(' f) L A li O R A DO K .8 O . serviço noturno -será etetuado pelas farmácias stô. Antônio, Noturna e' Vitória
. ' ... , B!\rr .. ',..'''' filhó _ Dr. 08WAldo.:Rodrtl'u" Çabral situadas às iruas Felipe Schmidt, Traj�no e Praça 15 de Novembro. '

-

.- Itr A lcid�" � breu � Prof. Certo. dà Go�la' Per�"ra, .. o�i;ntã;:(ii6rno 'comprecn 4idõ entre .12 'e 12,30 horas será efetuado pela farmácta
- ."of. 011101; d'Eça -� Major 'ld�to!l8" .luv_" - Vitória, siiuada na' Ptaça 15 de Novembro.'

--

Pn.t. �htm�(;j'I" d ... Urn�lllt< - Dr. Mnt.tn Leite .•• C. \

- .,,, HU.h.en (11l'of1 - .. ·prof. \. �h.!l.8 Neto --Walt4;;J1Lanll' - lJr. Acyr Pinto da Luz -- Ad Cabral Teive -
.

'\Jaldy �nveir8 -- Doraléció
.' Soar�.- DI'. FOD'4!f

'HI'Y .... Nicolau Apostolo - PUj:hoatApo8toto - lfiiif

.
fJL. N.WTUN .JI'AVIL.l

,
. CIRURGIA G.Ul,.

'rl�.c" d. IleUo,.. ·_ t"r.r..
lO"a - IUetr.i::t"d.�4"6dI...
',Coal1llt6rio: "Baa Vldor ael

,.n.. , a. '18 - Telefoae 1iJo'l'
" .�P'!I'ta'l Da. 11 ,o�.i ....
'd"8.. .

.

,""'''lDcIaI rADe • U' �

. Ú·�\:.��t!(I,:���t�A .. 1:,'
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' ,,::;:�-,J�·�am .':t:::�:�< .....-� ��Ô�GÜ ur�!:��(�Lnli';: ,EM SUIi.'vesJ:'
•

PtRE'�y';AÇO-ES- MlENSÀIS.Cara ",di.,.1 da. Illfecoc6•• ""., CC).JI''!J�fio: .JoII:. Pt"'o, lI' _

' .' J lfIo\ .
- . ..

.-

.... ._ il'Clldea.; do .l1al:",'III<, If'" .CoDaDlta: ri,"', ." ...... 1,'1 "i'IJ·!,§,.•·

•

-
:

"

�.�\ �7��"·�l.
�

&�'
'

attó-Dria.trio .m .mbo. o•....v. .dilrtameDt. .ellOI ••í "�I''''''' , ,.\.
90ea"a. do aparaUló Oi ..e,.tln '·ReiiUDei. 80é.1 t." ,IIi

.

'

- ','
, 'J \. \ ' { /��:. 40 ,"te.a aeDo,o. f'OIt.' '"", i 11.

.

I"� I' . _

."',"0: 10� ãa 111 •.1 � te ." ""-T--
.< (

!lora. - CoDIDIt6ri�l R .. a 1'lra- . Da."n..AlljIIo ·.e.
'.

"ate., 1" -' 1.- And., - I'on. ..A1.L...·T..
..... J - ADVOGADO
- ...lll....Cla:. &Da,. L.c""". .,. VUOl' .et,.,I•• 110

Coll�Dlao; 11 (CUear.- Ih. 'ffl� I ''OU" ••,
Dila - 'oa•• 1148.' .,.....,.0.

,_,

ORA.' 'fVÀ B:' SCHWEIDS8N .� BlCHLER
ClfNICA DE SENHORAS E CRIANCAS.' :

. ,

Especialista em moléstias' dê anus (> recto

T'rataménto dt' hemorroidas, fi!ltulas. etc,
.

Cirurgia ana!
Coriuníca a 'mudança de seu Consultório junto 'á sua

r.widêncta na Rua Durval Melquiades ,de Sousa 54

,

DRA. EBE 8. BARROS
CLINICA DE -CRIANÇAS

Consultórto e Resldiaela Consulta.

.' .. II prcillo Lnz 155A aptO • �"e' u hda li fi a_'�ua

fia0 J;; à� 11 bOro".

Tp' - 29��FLOR1ANÓPOLlS

I
'

Da W,ALM9a, ZUM"
'G�

Diplomado' p.la ""ealdad. N.·
�Io..al de ·Medld.. d•.U.I.u,

........ .,.".
a:l-I.ceno 110' _II!....... 4.,

"ateraJda4•.' aa-,. \
I S",ytco:d� Prot. 'Oet'.lo<,

BocÍriÍ'Del Lima)
."-'DteJ:.O d. 8emc.· de "'Ir... U ..e,e(6 ... - lJo..n�..

·

d", _.. � .. ,. ...

ria do :11...1&'1' LA .....T.\,;. ,.. - ur.lea •• "."._
.. aI. d. b••ir.

.

C.rao.t. ..".tti·.u,,�".j·"'"
•·.édí.,.. d(>' Ho.pltaLdit CaridaO, BOI"ltal do. 8....14......... ,:.. !!I.'

.�. d. ."ter.at�d. D•. ·C.rlo. tado
COrra. (8e",co •• "'....,

.

á.,.j •.• .;. li«
1)(IINCA8 D. S.NBÔRAS - bdrade) -

�. fABT$Í8�_' b:P��C01l8 ..

- J Co.I.lta. - ""la "'''",.. ....

"AJlTO_ S"vooa pelo 'IIl"odCl BOlpital de <:'aridad.
.

. .

'j,itêÔ-proff16,illO. .. Ã tarde da. l'.�O ,.,Ut.1\I

CODl.I· a\:. leio PI..to II. lO, .diaDte DO eOD'Dlt6rlo • tu. N ..

, da. UI DO l. 1-8.00 hora. DCio ••chldo 17 .1001 ... 4. I' ".,

At�Dd. eo�' b.or•• marcadaa - "eat.. - Tel.f. 171141
1'el_foDe 1011 - 1i...lctaDda: a••ld'neia - Ro. p".",j.'1L,
tu G.�eral Bitteo."oOl't " �nl ')oDthlll� U' .--:: Tel. ilto

II•.••JIiIU�t·1 .... I"U.I
f

"AJUIaO
.

.'OICO

PI.LA
SOALHO

IRMÃOS BITENCOURT
(AI.'8AD·,ARO fONE 180t

�"TlC,O CEPÓS.lro .OAMr�;n
.. {, --

,� .

'-5", ',,'
- eó'�

1/ ,Artt.$ -
' ..

;t ,', - - ".,"'/JI8IrJt--

;;.� '.» "

-:

"

'p_' ,",. :..00,'
•

� -

t�'

" "A"S.OBUANÀ" :éRÁÇ" -15' ·'DE NOV-EMBRO -. flSQUlNA•

In'A FELiPE SCHMIDT'
. f -

FILIAL '!A titÁBB8AN�"" DJSTRITO DO ESTREITO- - CANTO
,'-

.
-

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

.;

, '-I'
. ".

f-;� ..

./
Ka. CoueÜletr••ar" .. -

'fele'oae .•O-U - cu. P..... ••
illrlllreço Telel'i'Mie4r-,T,4,OO

'0 I R _"T.o'8;··,
. Kutlf'nli de Ai'r�d•.IU';_·

G E-R. N T •.

1).IIQIOg08 FernaDditi de AQ.uIJl'
H&.DA1'OR ....

.

\

P U 8 Lo l C I D A n.a·
( .. Iina Sltlla - .Aldo 1t'e_JIIl'"

ÚIH _.W,Uer LID.....
P. A G I'N A C A ü .:

SCHIMIDT - DELAMAft SANTOS

Vtl'� J

AMILTON

.P�SOREs
DULCENIH CARDOSO WANDERLEY LEMOS

H E P R ,II: S I: � T A N T •

IlepreIJentaçõe8 A. S. Lar. Lid..
'110:- Hua Senador Oaat.. 4" - ,. ADfI.,

. TeJ. 225924 ,

!!'. hlUlt, Itu. Vitória 6óg ":"� c.ai ••._-
Te!. 34-8949-1

.

N-r� Iço Telearrá(jco da ,U�JTl!;lJ PRESS tU·p,
,

. Ma�N'l'ES E CORJUi1SPO!�DENTBe
�� 1'''114)" <)II' tÍlunidpioll de �A"TA CÃ'lÀRINA

A N 'U.� -q.fC() 8
.

M......nl .. contrato. de 8cor"0 c�•• labeJa e• .,1K8'

CR$ 600.00

A direçàu uãn �w re��ol�hili6d. pe]m
C"1H,d"Hc.s �"mitidos nos artigos assinado�,

IJIl. "\fIlTUlIi ii, 01,'\ f.lr.I.·

(ln"l!IIqA,'I. [.\0 PVJ.AtlO
TUU.RCULOS.

l;"nIlilJtó�la ;.. Raa 'eU".
�rb""'d.t. II! - Tel 1801

.' Bo,,'"O; 4". 14 .,; ie .0'"
a••t4.lJtlla r..h",. :Sc.llmid_t

,.
o' I�"

.

I·
I

RO,5S MI"RKI
EM

A

��OO'N.TF°U���AfíLÕI.�D:A1D�f-��I' ", �_'�'_De_-'tJdert_,,_a�:
1

. : ".
'..

"

1 ••• CUWTJBN,."
'

Rf'fRltal:a�,�, ,Iápida ) i '\'
..

"

.'" 'IUUt

. '. LSul-Brasileiro - <te o H"'.-

DIARIAMENTE' l,

,às -6 hs. 'para Itajaí, ,Joinville e Curitiba; e1étrko·é a ctuer6sen�e
às 1'3 hs. para ItajéÚ e Joinville, nos dias .

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

'..
.

úteis e feriados,. ,

.

� y'.t1lDA,I" EM' cU jlllffi��'
.

NOVA: FROTÃ de ÔNIBUS RAPIDOS da ; ',' r;�' A�:J' J� ���J·.·rft1.�I;u1jv9.
.

.

_ classe EXPRESSOS D� LUXO
'.

.' �
:AGE.NCIA: Rua'peodoro (esq. Rua Tenente�·
"

:Silveira
,.

.. :'
.:

De$'pàcbam-s� Encomendas Telefon� 2172· /::
..,._._.*:.-�.._-..._,,!:----••••_._._!•. ,..._-_._._-_..._---.---...-.._......_-.....-".'!'.... ...,..

--�����------------���,

'. Oarantià contra quaSquet
... ,�_ ,-" defeito ,de fabricação 1, .

. .- �,

'. facilJd�e éin
-.

encontrar peças
.. _ ori9i!,� pj', 'reposiçãó, �m"

Conselheàa-í Mafra. 4'7- _ éontro-i d., crua�••{e-�Mh.it'I-: .,.

,-
� :;._' ,

..

:.' taODI&Q$ �* "�;·,,ufIIUÊS E'�'AS
:- {:. eti;;'

;. - r � __,���:,_ '.'.�;, " '.

�
_

'1 'c

,.

----�------�------------.-------------�----��� ���--����..������--����

't -4\ V'A--N D Ô ',ln( 'O'M S�A···r·"1 O :".F:(,�

'''.1')''0' �.;m' ;F�ne'C-,1-:::;' i:��:ade·'fV;� .i ..t:1."��".� ,. �._.,�
- ... �. -�'.'�""!�"."�"., _,

��;�:l�l,t WITlft IHDUJJIIM' -t' JoIIfllIe �. (�,lrci�,_"Gt�:
.
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. ,

.'

')--1 7�"'.·
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Com. e hld. GE�MA�Q '.STEIN· Si. �f\:.
"

Rua

6 - Sábado (Tarde)

l.7 - .D9min� /

I

13 .;._ Sábado' (Taro&)
14 - D�mingO_

Farmácia catarinense
Farmácia catartnenSe

,
Rua Trajano
.Rua Trajano

Farmácia' Noturna
.' F�rmáciã

.

Noturna

.

\
" "

,Rua ';rrajano '"
,Rua Trajano

20 �.: Sábado (tarelEl)
21 - Domingo

Farmácia, Vitór1a
Farmácia Vitória

Praçã 15 de �ovembro
Praça 15 de Novembro

. 2'1 -.,Sállado (tarde)
28 - Dcmlingo

---__....

ESTltEI'r'p
'.1: '

1- Dom.1ngo
14 - Domingo
21 - Domingo
28 _: IlOIilingo

. Farmácia do Canto
FarmáclfÍ .l);.diana
,Farmácia catarÍuense
Farmácia>1IO canto,

Rua 24 de M;aio
Rua Pedro Demoro

t, .

-

Rua ,Pedro Demoro
Rua 24 de Maio

o &�O 'mturno '�éit .te tuad� p� farmácias' -lo canto, Indiana e catarínense.

A��b�la n�d.ra �er � ·:::�'�_s��·��é�ia�crizaç�o dêsté Departa�en�o.
%54,ss" ,

[ I: ,I� A . J �I 'ti I 's . _ ( L U B' E
,

-

,Programa. de lunho,
'

�cJ. ,:' ";:
ACOR.A. COMN.

.

EMBALAGEM '

ATENÇÃO CONTRIBUIN
TES DO ESTREITO IO Pôsto de Arrecacfaçio -.da .

Prefeitura de Florianópolis,
sedíado no sub- distrito'" do

: Esbelto, transfériu sua$ ins ...

't::.laçoes para a ;Tua Arle»:
,

Vali Callado, nO 46, onde, �\)-
:'", ante, atomderá �9S' cO_Q'- .

trhnlintes do munlcípio que
se df!vem dirir.l:r àqJe\!! Pôs-
to. ,

,

Dla-20 - s4bado _; BAILE DE S�O JOÃO, .às 23
horas, 'DanÇa da Qu:addlh2,

. dir,igida por 'NM Medeiros. Ca
samento na' Rbça - Queimada
- Ltü'anja''::'''_ Pinhão - Ra
padur!l .:..... AWendoim. Reserva
de Mes'ªs a 200,00, na Joalhe- '

\ 1 ria MuÚer.
r:ia 22 - domingo - BAiLE lNFANT_Q-JUVE-

,

NJL DE SÃO PE:QRO, às' 16
horas.. Pé-de:,MoIéque - La
ranja ..,..- Aín'�Íldoim.

,'i,

! <��Guestões' Jrlbal�,slasn
,

EScritóriO': Rua João Pinto n. 18 sobo

úlefôné. n; 2.467': - -Cà1xa �osta� n. 25
'hOBARI"'; Das:115 as "17' horas;

.

,;.;

\
.

tAUL ! PERE1RA
. C:Ã,LDAS

AO VQ GA (la

-� --'o

Ir
\

'o,;_,

.

f

i
\

-, 1

"

i
. 'I .

-

awlu�p()" lmfe]J'endente .•. !
I·!

'

.....:._•. "
.

.... 'IO ,',.
.' ".

'..

'I
1

'\1
·ai

..�o;�
-l �

• i.. lAPEN"S' Cl:t. /
,

. eH. 7 A9••ClÍt _ À V.ISTA oU

CR$ ":62'3. _;; MENSAIS
I msNDmoftlES ..

\i Ãi �. A Z I N Ê
.. ',-

_

,

Y. c.onta com esta� 'lantage"•.
ilg. sua. !t'onark:

1:\

'. rtn E" P C I(E
,,:"1 ....

:t, t

'RUfI;'�Fel�:Sch_ldt·_·
.

.
FtorI"óIIfJl>ls:' ""'" fI-' ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,m<O L" nmsrro�::t !:�!�� .. n� de

, :. -I D ',. T I·
r

L), ........ -

liA, - FEITOS DA ,FAZENDA eSPlnho,�, n� extremae�quer�a,.
'

" .." , �.t_'�1·�""Ú LICA DA COMARCA JUIZO DE DIREITO DA 4à. -nado Làgôa ao Perí, tlf�tito '
.

p B uma cêrca de gravatá. 5.0 -Que, '

DE FLORIANóp,.OLIS há cêrc� de alto (8) 'anos, os re,
VARA. - .FEITOS· DA FA-: de RibeirãO' , dá. :Ilha"e o de- JUIZO PE DIREI'ro" DA' 4" com ditas ào Suplicante, O fim de que prOduza os seus
ZENDA PPBUÓA, DA ,.CO- 'poimento pelll';oàl dos eon- VARA _ +.t""ímns DA FA- Suplicante possue o 'r�ferido devidos e legais efeitos. Ex-querentes' estãO" na- posse mansa "1"".. I:'J:!J �V

.
'MARCA DE' FLORIANo-" frontantes, bá ,forma, e sob, ZE"'DA PúBLICA DA CO- terreno há mais de, vinte, peça-se mandado de citaçãoe pacífica, com ânimo de dono, 4�

,

e
.

".' :,' 'PQLIS as penas da lei. ,Nestas eon- MARO'A DE FLORI�6- anos mansa e pacificamente, aos confinantes do imóvel em
,

5 m Inte�rupçãO neiD. oposíca-� a'1_ ' " '"
'

- ., � ,
.
""

díções, requer :a V. Excia.
, 'P.OiLIS 'sendo díspensados, de acõr-. questão, bem como ao dr. 4'J'guma., do �erten6 téima desêfltà." ...

, llDITAL DE CITAQAO 'C'OM que, na fOl'tna-, do artfgó 455
-

'do com' o CÓdigo Civil, os Promotor Público, na. quatt-aliás, no ;Jltado terreno, os supll_
'

.

,

d d d'O doutor waldemll'o,Csscaes, V" O PRAZO DE, TR.,'. I�TA (30) e seguíntes do, Código de; ED:lTAL DE CITAÇAO COM requisitos de jusW título e a e e representante da
[uíz sUbstituto, -em : exercício do

cantes poss'Qe� udla :Casa dê' �stu_' DIAS Processo Civil,.. se proceda em . O. PRAZO DE TRINTA _(3�.' boa fé que em tal casa ue Fazenda do Estado e do O,'·que, ca.fezal � 6ananal.' 6.0' _,_' Que, -

d Mi i téi i P 'b-licargo de juiz de direito (la 4.a '
. 'dia, hora e lugar designados, ''D}:AS presume. Requer o Buplícan- gao o n s r o u co, e, 03 supllca�tes propõem a presente ' ,

O dr Di t d S i -dVara; - Feitos dá Faz-emia Públ�oa E D I T A L com ciência prévía do Sr. te, seja oportunamente, com . re 01' o erv ço .1
tia "éómareil de Fl()l'�an·óPl'llls. na

ação, no sentido d,e regularlzs'r o Representante do Mihisté�' E D I T A L ciência dos interessados, to-i. <Piltlimôn�o_ cnt l)':rUão, paraseu direito, com o reconheclmertto O Doutor' WALDEMIRO rio Público, a justificação mado o depoimento das tes�, todos, querendo, contestarem,

;udlclárlo
-

dó : seu 'dotÍÍínlo s-o'bre' '- '

did 'CASCAES, 1P Juiz Substituto, "ínítío Iítís", com o depol. O Doutor' WALDEMIRO temunhas José Ferreira dós ,�pc o, no prazo da lei.Faz saber aos que o presente o Imóvel. 7.0 - O.ue, para í$so,' "

tod'
..

, Outrôssim 'dit�'
'- da tJI. Circunscrição Judi' men

.
as testemunhas ar- CASCAE.S, la Juiz Substituto, Santos, Servino Izidoro Pi-:-' ,_" , expeça-se e IMedital de citação eom o prazo de Ille dão funda 't

d 'ta-
men o o Código CI- cíáría, em exercício do cargo roladas, feito o que, [ulgue da la Cl'-r'cunscrtçãO JUd'I'Cl'U _ res e José TheodOrO de Mat- "e" Cl. çao com o prazo Çtetrinta (30) dias, virem ou dêl... 111 no art 650

t i t di
.

,
+»: ; e no 552, quan, de .Tuiz de Díreítoda 411.; Va- V. FJ.xcia. a justificação, man- rta. em exercício do cargo de tos, todos brasileiros, casa- ._� m a as (30) d�as aos in-conhecimento tiverem que, nos, au., do a.utOl'lza ao POSSUidor "s'u'co_ d d it

.

teressados i 't
.

it-
u � ra _ Feitos da Fazendá pú·, an o c ar pessoalmente )S Juiz di! DIreito da 4a. Vara dos lavràdores, residentes e,. ncer OS, caça0tos de ação. da USUGap�ão, em. que Mente, para efeito de contagetri blíca da Comarca. de Flo- menciollados, çon!r?ntantes, ,

__

'

Fei�os 9a Fazénda Públí- domiciliados' nêste Munici- essa �que, deverá ser feita deforam requerentes José, de. Souza lo temlSo legai 'ao usucapião trln_ da�Ópolis, Capital do Estad."), residentes nas vizlfthança�, ca da Oomàrõa dé Floriartó': .pío de Florianópolis, no 10- conformídada com o artigoMacbado e sua mulher d. Mapls das &ená,l'lo, o dltlefto de acrescentar d'e' $antà Catarina na form�. dos imóveis em causa, bem .polís, Capital dt. Estado
r
de cal denominado Lagôa do 455 §, 10 dQ Cód. de Proc. Ci..!)Ores MoachaLio, foi ,pl'ofel'lda 8. � tfu� liôsse" a, po� ele seu anté- da lei, etc. con:.o· o Sr. Representante do i Santa' Catarina na forma Perí distrito de Ribeirão da �iL Custas afinal. P.�.I. Flosentença do teor segÜlnte: Vistos, JeSEOr, Uma vêz qUe ambas se FAZ saber aos que 'o pre,.· .

Ministério P:tíbIíéo, e �or edi-, da lei, etc.' �lha:, e o depoime:Q.to pessoal riur.PPolis; 27 de Novembroetc, Julgo por sentença a }ustlfl- Lpresentem cOntíi:lUlIS e Pacífl�as. sente edital de citação com Q, ,this de. 30 (tri�t.a) dias, 3$: FAZ sabér aos que o pre- dos confrontantes, na forma' d� 1�58. _ (ass.) WaldemirocaçãO cOlls�ante de fls, e fls, em :.0 - Que, os suplIcantes têm" pràzQ de trinta '(30) dias vh, .interessados inêertos para, sente etli�al de 'citaçao com -e sob as ,penas da lei. Nessas' Cascaes 1° J-u-iz Substituto,flue foram requerentés José dI!' ealmenté, o p:raZ'o' legal necessá,.. têni. OU dêle conhecimento. contestarem'a presente ação o prazo de trinta' (30) dias condições, requer a V. Ex;cia. em exercício na 411.., Vara., E,�ouza Máchado e, IIU� .,mulher, a' 10 ,à prescrição' IIqulsltiva do Imó- �iyereIll que, por parte da. de usucapiâl_?, 'no prazo dt} 'virem, ôu dêle conheeimehto que, na 'forma do artigo 455' para. que Chegue, ao conhe,fim de que prOdu�a os seus devidos lei, pPFQ\�antOr JuntáMo à suá VITORINO JOSÉ LUIZ, lh�� 10 (dez) dia�, q.u,e sE7 seguir ,tiverem que, por parte oe: e seguintes do CÓdigo de cimênto de todosmãndóu exe legill!s efeitos. Expeça-se'mand� posse; a pÓsse 'ma'hsa li' pãoí11ea 'fói difigida a petição do teor. 'ao térl,llino de:'. pr��!? edital VITORINO, 'JOSÉ LUIZ, lhe Processo Civil, se proceda em pedir o presente edital quedo de citação aos confinantes do .:ios srus :antecessores _ que ,r,e_ següInte: Exmo. Sr. Dr. Juiz na qual' se pede 'seJa decla- foi dirigida a petição do ,dia. hora 'e lugar designados, será afixado 1)0 ·lugar deimóv,el em questãil, bem como ao �onta, a 1920 - e encontrà pré- de Direitó da: 4a. Var.a '- rado o .domínio ' do peticio-- teôr seguinte': Exmo. Sr. Dr" com ciência prévia de) repre' costume e publicado :na f01'"�epresentante do órg,ão do Mlnis.i _21'samentll ceD10 l'esultlido da soma çõmaréa de 'FlórianÓpolis. nário sô�re o alud�do ter- Juiz de Direito da 4a. Vara sentante.. do Ministério Pu- ,!Da da lei. Dado e passadotél'lO Público e ao dr. cllretor d· de tais pos�es: o lapso de'·�m\>o. Diz VITORllilO JOSÉ LUIZ, reno, procegq!�do-se como de _ Comarca da Capital. Dl;; blico, a. justificaçao initio Ii· !lesta cidage �.e Ji'}orlanópoSel'Vlço do patrimônio. da União. [ior lei exigido, à aquisição do dci-; l:>���léiró, casa�o, lavra90r,; I dif��tq�_ at�:' n�lI.� '�e�t!!nJa C ,VITORINO JOSÉ LUIZ, �:ra" tis, com o depoimento drts lis, �<?s viJilt� �. nove dias dopara. todos, 'quçrentlo, contestarem '. :n!ntó pleno do terrena. 'AssIm, resfdehte e' domiciliado nêst.� ,execuçaO', Da�se a presente Slleiro, casado, lavrador, re- testemunhas arroladas, feito ,mês �e Novembr.o do' arto de
o pedido, no prAZO da lei. Outros_ requerem os supllcantes' que, de, M:tinicipio de Florianópolis, o vslôl' dp bit 3.000,00 (três· sidefitll'e domiciliado 'nêste o 'que, , julgue V. Excia., a ll?-il noyeceJ;ltos e cincoenta e

, �lm" c!tem,-!!e por .
editá! oom' o ',Jols de processada e JUlgada' :à: I IrO-- l'ocal.,denominadq Làgõa �il � c!uzeiros) para os efe! .. · Municlpi'd de Florianópolis" justificação, mandando ci-� o)to: :J!::u, VINICIUS 'GONZA"prãZO de trtn�a �i�: os InteresSa: ulstiflcaçãO, na forina do art. 464 i;10 �Perí, distrito de Ribeirão tos de alçada: Assim, D. e A.' no loOal ãenominado lagôa tar pessoalmente ps mencio-' GA, (Es�rivão, r O '

subscrevi
dOS Incertos, citação' essa que de-. ! segUintes. do Código de processo dá lllla:, pór seu bastante pro- COIr. 0$ inclusos doc�mentos., do peri, distrito de Ribeirão nados confrontantes resi· (asslnàdo) WALDEMIROverá ser fêrta de 'i!On10rmldade com Civil, ptes'ertte o dr. representante cú,r�do:r abaixo assinada; ad.. Ped� peferimento. Floriailó�" da' Ilha,. ,por, seu ba:stante dentes ·na vizinhança do "d��C�ES ,..; 1� Juiz SUbsti
o art. 455, § 1.0, do,Código de lo Ministério Públlco e ouvidas -Vogado inscrito ná Ordem, polis, 10 de junho

,

de 195ft procurador, ábaixo assinado, imóvel, bêm como o repre' . �ujü 'em e�.rcício da 4a. Va
processo Clvll. CustllS afinal. p. l.S testemunhas abaixo arroladtts, dos ,Advogados do �rasil, Sec· (as�inado), ':-'Carlos Eduardo àdvogado Jnsctlto na Ordem sentante do'Ministério Pú· ra. '

R. I, Florlanópolls, 10 de dllzem- ';e digne v. excia. de -nandar cl. çã;o� c;l.� Santa Catarina, sob. Viegas Ol'l�.. (Estavam es"" 'dó's"Ad\'ogatlos do Brasil, Sec- blico, � .por editais de 30 Canféte cQm l) originalb1'O de 1957, (Assln8do) Manoel ';ar os confinantes do imóvel e 01 nO 919, e com escritório n'J t�nipilbas, estaduais no va-· ção de Santa Catarina, 'sob (trinta) dias, os interessa,dos, O Esc-ri'vão
Barbósa dé Lacetda, Juiz de dl_ dr; representante do

. Mlnlsté1'lo Ed. S}ll A::mérica, sala 501 lor de Cr$, ,6,00, inclusive 1\ 'nl) .919 e com eScrit'órió no incertos para contestarem �.. Vinicius Gonzaga
l'elto da 4.a vará. PetiçãO Inicial: Públlco e o doutor' del�gado dt

. (doc. :1), �ue vem possuind:> ,respec�i\1.a d� Saúde Publica Ed. SUl América, sala 501,. ,:pres�te a�o de usucapião
Excelentíssimo senhor doutor juiz .;�rvlço do .Patrlmí'nlo da União, 'ha milis de viJ;lte anos,'man- ��ta.d,ual): Em a dita peti- nesta Capital, que' vem pos- n� prazo de. 10 (de�) qúe se

j'IJ"'�"
'..;.. :.,' ..

.:ie direito, � 4.a Vara desta cO- 'sa e pacificamente sem' in- çao 'foi proferido o seguinte 'suihdo há mais de vinte anos- seguir ao término' do praz:), D,) ,.1(I�U:',IA 'neste Estado, bem assim como, ..

'

, , '. .

d h . à - ' ,
.

.

. , V UIIK 'Imarcá: José de Souza Machallo, é '. ,
,

. terrupçã� nem onosição d� . espac o. A. conelusaQ, malhsa e pa'clficamente sem edItal, na qual se pede-seja,
,

' ')01' edttal� de.iIiMa (30) dias. Oe .�S::, -F oli 12 6 58 (
-

"
.

'�
,"",'ma mulher-do Maria das Dores . céi'b . quem quer que seja dois ter- p �,'. ;- -, . ,ass.)

Ma-lintCITUpçãO
nem oposição dI') dec,arado o dommio do pe-,

8'·E"ftOR·
,"

tI'Nó:
"

.

Machado, an\bos braSllelros, eAíé"Ia: illte.e�s.aao.s ln
,

," para contdS-, rénos' "io�aliZados
'

no'local', ,noeli JiI,arb9$a de Lacerda. Su- 'quem quer que seja, uma t.l·cl.·on.ário sôbre o aludid�l�
.

ç . "l'lr,
.

, ,,"L'em,_hQ . .'pl'a�()'da' lei, ,a pl'escnt,· I >
• binc:l

'

t
,("

t'
- .'.. I . Jvrador e ela, de aflÍzeres dom<stli • ,"

' denominado Lagôa do Perl, o 'Os .au os ª pe Iça0 r�- faixa 'de terra situada no. ,t�rreno,,_prossegumdo-se co· �/' ,
" �ÇaO; em virtude da qual e na. ,�'"

bit d '.' d" ..

.::os, residentes e domlc1l1adoB no
'

di'S�I}�o,qe Jtibelrão,d� Ilha, �� �ram, o segu n e esp:,"- local 'denominado Lagoa 'do mo de lrelto, a�e fm�l seu,orma dos arts. 550 e 552, do Có' I ti'êste�'lI4tinií,cinio; I,! como nãu. ,ç.li,o. ��s.i�n� o Sr. Eserivaú Pel'í, Distrito de Ribeirão d9. ten�a a execuçao. Da-se a',lugar denomlnàdo "Várzel!> cje Bom 19O Cl�lI deverá ser l'econhecldc. ., .
�

,

d"'a e h '

"'fi 'A dJesus" distrito de Cachoeira de ",po�u,\.(e I1éfu t�m tttulo de'�·. !;AP�� para, a JUSlll ca- "Ilha: nêste 'Muniêipio; e 'cn- presente o valor �e declaradà o domlnlo dos supll., . . '.', "ao clen"'''s as partes' e o Dr .
. -, ..

t t' C $ 2 100 00 O' f it,
. ,'posse ',e, domínio, quer,..pe,ralr., ."',. ','."'" '.' ,

. mo 'nao possue, ne,m . em 1-' ,r .', para s e e os,Bom {as1.ls• ·�êste munlcípio e ,co- ante',,_,'bre o terreno acl :a d .. j 40 :D to li
.

, ',., '>. r , "", "�:',',�.', .

' � -

eS-,:,I.!�e::V. ':Évc,ia.,·re...ul.a ...."zar,.se.,us., /Aromo r"p.up co.' Fpol�s!1 tulo de ,posse,.' e dominl0, de alçada. ,Assim, D. e A.marca, 'por '�u assistell:te j\(d�o'lá.;: Ito . lnll se d di' .�' ,&'�. .

17 6-19 8 (
.. • ,p•.o�3egU o... como. e .:- direitos sô'br� "9S '_j:-eferidos"

- �. assmado) M. La.." quer, peqmte Vi Exe1a. re- com os inclusos documento:>,::�t�n::a-�;=d,:,s:::::;;ol:; �lt.� ate. fln,al s��tença, ;qMe ser:; ,��veisr�:Pe.1_a;. Pl:�$�.n;te. ação.., cerda. SEN'l'E�ÇA: Vist63, l'gtilr,rizar seus' d�reitos sôbr� Pede Deferimento. Florian6,
, " ,A

.

;I.-a. de t��U�Q ,l).llbll para,�" t�an�.I:á�:"QSllclipião,�.' Cõ�",funda.;' �tc. Julgo;.. pt)l"�; sente:q.ça a o r�ferido ,��óve-l, ,pela' i>re� polili, 17' de Novembro,\ ��S��!::�;2:,� c!:t:S��I����n� 'LIYUO:�e; ll�f!'!t!f ,de : !���êl: �iit9 �*9 '�rtigo '�f; qo_ PÔ � jU�!�iê,�'Ça�5�as,ta�t�. de. !IS. sente
'.

ação de' u�ucapião, 1�8. (AS�.) Carlos Eduar�')'. ,ote�t-am. os �q!lJlcJ!.n�.!lS_�ól' T� dí�.,O' Ci.vití."sê-g"und.Q O; pr®es... e .f�s'h� que 191 req.u!:ren'!t.:. :com tbnâlunêlito . nO 'artigo. 'V�egas Q�le. ,. �Estav�"" '�"' >"h�� '�""""'.�-,
,'''la A}yar,.o,. de çarV_�lho, .n. '.

38, o o �'n o de p I I I . 6, .,., 'SÉ LUIZ" •

d
., , ,

._
.

" ,'f:�:' ...

,: rov,as: .nc us, v�,
so es,t�b�!�cido ,no� art!�os, .vJ>.TORINO -.lO "

, Q' 550 do Cõdigo Civil, e segun- tampilhas nó valor e .... '. ""'�C:;Y"v"m, 'com' fundamento n�s
.

arts;; d�p01men� 'J!I�al . de
, qualqUe\: "454" e áegu1ntes do Código de .fim, de que produza. os seus 'do o processo ;estabelecido Cr$ 6,00, inclusiVe a respecu-I ��[,50 e 552, do Código CI,!l1 e 454 ,nteressado, Inqul:'lção dé testemu_ p�bcesso. Ci\1il. ' Os :texrenos. ,.d,eVldós e legais efeitos. Expe-, : nos- àftigos . 454'. e seguintes :va taxa de Saúde Públic� es' �oe segUlnt�s 'd"o Código ,de' processo n))as,. vI�toria, etc.. UnlcaI!lente, ein l'eferência, tem as seguin. 'Ça-se o "c0l!!pe�n�e ma.ndado� 'do 'Cõ'dig'o 'de Processo Civil.. tadual). Em a dita pe.tiçãQ iUvll, expor e requerer o seguinte: pdora. a· determlnsçãb de alçada, tes cracterísticas: O ptimH- \ d� . çitação aOs. _conflnante:i O te�reno' em referêhcia tem foi proferido' O· seguinte de.;-1.0 - Que llá mais de Oito. (8� "JS suplica.ntes .dão à presente cau.

ro, com a. área total de .... ' do imÓvel em � questão, bem a ; �eguin�é ,:caracterfs'tica: pacho: A. à conclusão, I
anos, os supl1cantes adquiriram;' ,ia. �'� v,,:lor d.e <'I' 5.000,00, Nes-'i f52:000 (quatrocentos e cin- ,çomo ao diretor do �erviço com à;' ârea .total de 14.000 Fpolis, 17-11-58.. (ass.) W. I
I�or simples transação, de M_"noe� .� té1'.lnos, A. está. com o docu-: coenta e dois mil) metros çl'O._J::Iat:r�ô,�io da União e ao. (qua'tOr2e mm metros qua,- Casraes. Subimto os autos 'a I
APol1nário da Silveira e sua; mU-i ,.�nto incluso. pedem 4eferlmento� quadrados, fazenda frente, ao 40 pro,nlotor Público, n,a qua�, :dradbs; e fãz fiénte aô oeste, conclusão receberam o S�""' I ',' , ,I:ler, a antiga posse c:Je uma área ,.;01 de,'testemunhas. l,&)-.Tllrtulla.c Leste, em 452 metrós com o Jld�tJ!! de representa:Q.te da ·c?m 'terras, de Fra�cisêÔ' Jo- guinte ?e_spac�o: Designe 6 Onda' m·e�dl·a.de terreno situado no "luglU' deno-. !la de Brito xaVier;. 2&) Sérgio} Travessão dos Ferreiras, e. ;Fazen4,a do Estado e do Or' se de Salres, 'brasIleiro, C8.- sr. Escrlvao dIa e hQra 'para '.minado "Várzea de Bom Jésus",

fundos ao Oeste, na mesma ,.g-ão 90 �t:ini�tério Público" 'sadô, 'lávrációr;' numa exten- a justificação, ciênte� os indlstl'ito de éachoelra do BO� Je_. ;01'Cjuato Nrelra; 3&) Altalr.O.dall' extensão, com terras qe Je- 'para todos querendo, contes- são de 14-met'ros; fundos a teressaos e o dr. 40 Pro'odos residentes.' nesta ,Gapltal' e
dsus, nêste munlciplo e comarca,

suino José, ApOlinário, e tarem o p.edido, no prazo la. .I'leste; também em. ',14 .met.ros, motor público
.. Florianópolis,1 .:le cOlnp:.récerão inéfépendentte_ .

i it () ,

cuja terreno tem, em Sllllo. tot" Ida- . Francillco José Apoliná:rio, lei. �utl'oss m, c ,em-se p �. com terràs do SupUcante; ns 17-11-58. (assinado) W. Casde, uaia ár�a de ,qu"renta e nove: ,en,ttf'd-J: clta,ÇãÕ. 'FlorianÓpolis, ambos brasileiros, casados, edital com o p�azo de trin\a laterais córiJ 1.000 (mil) me- cae:;. SENTENcya. Vistos, et�.nUl e quinhentos metros quadra- !3?e o�tübro 'de' 1957, ,(ASS,) lav:radores; as laterais, .com ,(30) dias, os interesEiados tros· �adá, éonfrontam-se ao Julgo po� sentença a justidoa. 2:0 - Que, anteriormente; \hanci,%co. CâmarÍl- Nettl)" a;ss!sten- 1.000 (mil) metros dI,! exten- incertos,: cita_ção essa que nortt' com te:rrás de Jesuin{1 ficação constante de fls. e
e,sa gleba fôra ocupií'�a, duranté �e judiciário. ,Em a drtl! 'J;letlção são, confrontam-se' ao norte· lieverá ser feita. de confor..= JUsé ApOlináriO; brasilêb'o, fls., em que foi requerent,=multas anos, por d. M�la Deltiill� 01 prof�}"ldO o. sl!,gUl)lye despacbo.

com tê'rtas de Dário Amaro, Jllidatie com Q artigo 455 �, casado, latrádór, e ao sul VIÍJ:OlÚNO JOSÉ' LUIZ, ad� Silva, tendo ,�sta, �I�d� e,m vi":' ." .� .conclu�ãà! FlorlitnõPo\ls,' 23:" Duarte, brasileiro, casado �
. do Código de Pro�ess9 Ci

da, C<!dldo a pojs� dQ citado ter- '0-19;),\. (Ass.,) lIHmo� Barbosa de
.lav-rador, .e ao Sul, com di- ,vil. Custas afinal P.R.I. Flo

rena a:uu neto Manoel APolinário :..ac;)l'da.' Subindo os autos à 'con-
tas'. do Suplicante. O �g.un",' rlanQp911s, 27 de �Qvembro

d'a S�lvelra" 3.0 _ Que, �. terreno iUsão' receberam d seg!l!p.te c;Ies_ do·'terreno; a que"'prete�de o de 19S8. (Ass,)' Waldemiro
em aprêçó e de form� retimg1:ltai', :à�ho: Desl;;i'ie b sr. �rlvão .c!!� -suJ)licante, possue uma área Cascaes, 1° Juiz Substituto.;
tendo trinta 'e tl'ês (33) metros d� ,1101':1' p;�ra"�: justlfléllÇ�O; clell_ de·175.4qO (cento e setenta e' ,em exercíe10 .na ,4a, _Vara..?r.ente por mil e quinhentos, . '.. . 'es os intel'essados e o doutor �,o cinco mil '(! quatrocentos é ,para que chegue ao conhecl�
(1.500) 'ditos de fundo, .e, a.tual�":' ,,,),ornotor público, Florianl}pal1s,' cincoenta) metros quadra'- mento de todos m�ndou ex

{"anta, terP as confront�§es' se": !5-10-1957. (.-\ss.) M. Lacerda. E, dos fàzendo frente ao Lest'3', pedIr o presente e,dital' que
t;ulntes: li�1ta-se pela'1i.eri�":�'fIê�: . )Ii'l'h';qút'ctlegü'e' ao llonhecld"emo

numa, extensão de 159.50 m�l. :serã afixado no lugar do cos

te), com terras do Estatlo de sàn... de tqcfõs, plllndou expedir o pre-
1

tros com a lagôa do Perí f,l, ,tume. e:' publicadO na forma'.
.�� Catiu'lna; pelo ladd direito sente -edlt�l, que será. afixado no I

fundos ao Oeste, na mesmi' '<la. lei..:Dado· e passado nesta
(�ol·te), com a proprlédade de l1g!lr.d 3 costume' � publlc�do ns extensão, com terras de Tho- 'cil:lt'de' de'.Fiorianópolis, aos,

Waldemar Soal'es; -pelp., lado' :es;:' tO\mft:::ifa Jel.' I)d®'é p.lü10 ner'\ ,m,s Domingos Marti�s, Bra _

.

vinte e Jlove dias do mês 1�,.':uerdo (61-11), com tel're\ta de Ce- ta cidade de Florianópolis, aos dOis �s1ieiro, casado, lavrador, �0:vembr9 .dÓ':.ano de mil n-;>

c,illo Teotloro "'de SO�2;a' e ,pelos
.

dias do mês de janell'o do 11no .d� sendo cortado pela verte�te vêcentos e ci:nc�enta "e Oit;:_.
'�1Udos (leste), �om

.' �1'�"�' �e
"

�1�,nc),\>-e,ceJlt� ,e ,'1��qU�p,t!l "�� �I.t;' do morro;" as .aterais, �om! ;,(1958). Eu, V�NICI�S' GON�
Eduardo Marques,;O'i!itIe �lSte'ulJ1&' filu(Vrnflltus' -Gol;l!tagã, escrlvãQ, o 1.100 metros de cumprimen·- ,ZAGA, Escrivao, o subscrevI,;
cachoeira separando 08 '"'dois ter- subscí·eví. (Ass.). WaldeJn1ro, Cas. to cadá :Ümitam-se ao' sul (assinado) .: ,WALDEMIRO
rimos. 4.0,-' flue, 0&' uínltés' do::, �..e;, 1.0' j(íl'z �\lbstituto, em exer_ cdrn ter�as de ,francisco JO-, ;qAS���, 1� Juiz �u�stitu·
terrenÇ) em refe'rêncla 'etttão assl- I cíclo na 4.& Vara, C�nfere co�. o sé Apolinário, brasileiro, ca� t�,. ?a. 1 . qlrcunse�içao JU;

.
nalad� com mal'CO ,�é' ,pedra,j,orlglnal. O escrivão: y'IXíCIUS sádo, lavrador, .e ao NortE", dlciari�" em exerciclo, na 4,'
acrescendo, ainda, que � extrema iONZ.\GA.' com quem' de direito. ,.Q Su- Vara.
_ "'_ _

' ,

plica.nte possúe os referidos Confére com o originá)..l�V •• �

� terrenos, . há 32 anos, mansa
.

.

O -Escrivão
cr .j

.
" "e .pacificamente, sendo dis- Vtllicjy.s Gonzaga

UA-IS 'DI!" ·t QOO LINDOS VESDDOS DE pensados, de acôrdo com o
'

f'I ,.
.

. ._. . '

.

Cód\go Civil, os tequisilos de VfIID! 'SE
,

"
.

'

':,' . ': .'
'

"

", 1 justo .t.ítUlo eboa fé, que em ,�

',ALGODÃO ROR f/3- D&'OU� VALEM f! !a�:;:ca�te�r::�,�o�::;�
.

AIÚGA·SE
No 2& 'Pávimentó do es�abelecjmetlto "de mOdas 'A Mo-

I
mente, c9m ciência qos inte·· Por mot1�� de viaj�m

!(Iela.r, fof'lmproviza'qa um�, venda d� artigo. II P,8t:a.. ,' senhO-. ,I
r

..
e,ssac;los, tom.;,adO, .

o depoi= 1 sala de· jantar
• �.bpeetalmente de vestidoS, e taUl�Ul's.' ". "

.

mer.t9 das testemunhas JO_ 1 'l'arán. de c1:pó '

� ._,L8ão -belos' vestidÓs: bem feitos e'em t'e.s,�e\i2ri�i:.'),�� ,��t:lie�ra.: dçs S.a�tos, Ser ,:1 C�à sQltelro
, _

ma ,ordem. {> seu preço' e que f01 co��i*lD,l!}n�� vlll,o IZl� �r:s.e .•. JO��, � cl;\'lll9. f.� colch�o de

j\(lU:a',do, consíitui�do" uma ve,r�àélta opo�l�e. : I T�t:()d9P��; ,d� l'4atl�".�do�. molas. "

. _,Vale a pena (e vàle .mesmo) subir ao '2° aJ\c1ar.. pa�ª, .bt�i�, ca���d( e lavr�- ,"{� e tll,Qliar a �ua S. ,Vt '

a
.

'v€rificação, ou confitmação do q'úê dMjnos.:O ,pl'�';" ,�te.s, :r.entes�e doroicll1a-, cente, de Pa'Ula :Q.. 13
de .feitio normal é -ali erfor llLo preÇo çla ;ven�a:d()s- vesí ,QfMI,neste Muntcl lQ de Fl' Be

tido.:' e ta;i,
.

I'

Edital �e citação: com o() prazo de

trinta (�Ci) dta�

rotma, da let etc,

(5 KW) 1420 'kcs.
Onda curfa!

'" '

, ,..

PROGRAM'A, DO MES: ..
,

.":"".

Dia 14 Encontro dos :brotinhes

Dia 26 Sexta Bingo da Legião Irmã Ben-

I

"

..nicio às 19 hl):.:as.I
I

tL
�:.�

_

. wàrda

')
.�

II
I

11 ,,��::� v:::-Fdr•
I

Dia 21 DOmingo "Cassino de SevUha"

Dia 27 ..,- Sábado Soirée ele São Pedro - Iní-

cio à& 22 horas. ,
.

,Dia 29 - Segunda-Feira ·(Feriado) SOirée in-
/ .

far..to JuvenIl de São Pedro �. Início às 16� h()ras ..

Bingo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•

LI

r\r-j-
,.

: 6'I I E S T R c: I.r Ó

Il.�. -.�
,

1,·Pr9.grama. do' mês de Junho
I :

DIA 13 � sá�:io' --;- HaitI! dO�' N�moradoá _

I I
II·!
I I

I

C�U8(-,R��REATI�O
DE 'J A N E , R'O

com dlversl'S SUP,réSas - Inicio - 22 horas.

·DIA 21 - Doml:ngo �. Tarde Infantil '9,- "Calpl_ .:

ra" dedicada' a })etizada com premias aos qu� me

lhor 'se apresentarem - Inicio - Iii horas.
\

DIA 27 - .Sábado - Grandlosa"'festa Junlna _

'Quadrl1has. chotes, valsas, etc.... � Haverá pi
nhão, laranja, àmendolm e quentãq. etc. _

OBS.: Nesta festa para malar bl'l1haI).tlsmo. p��
_

de-ae traie -a carater.

NOTA: Será Indispensável a' a·presentação ds car_

.

telra social, bem como o talão do mês. ,.-

.

para as festas dos dias 13 e 27 as mesas

.

'. )
se acham a venda na Secretaria do Cljlbe.
ao preço de CR$ lDp,JO

\
.

'.!'

'FLo'RIANõPOLIS. QUARTA'-FEIRA. lo DE' JUNHO DE 1959 I. ..... unH
, ;-, -':-

.. ) _-----------------------..-------.________________----J-----�.�
. �-------

A· ,TBHES····�iüli·:"·si·6'ãdo·"·:··aiãcs2Ó
.

"

-, BaileJ ,de ;São� João:
'DANÇA DA QUADRILHA -. CASAMENTO NA R,OÇA - BANDI"HA QUENTAO � LARANJA --- PUXA-PUX4 AMENDOIM
-- PINHÃO - PÉ-DE-M.OlÉQUE ., RAPAQURA �,RAJE À �ARATER - RESERVA DE MESAS,NA JOALHER·IA MÜLLER, A 280,00

'ssss'!sss·sssssssss*ssssjCsssssssssss�sssssssssssssssss"1155»SSSSSS$ ssssssssssssssss
..ssssssssSSSjCSSS4ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssS_SS,USfiSSSSSSssss's

:=r�jfi�l� D,_."'e ( I- S a·
..·

O'·, J' u' d -I (",'1- .á r"I· a
.

f'e��
tão interventor feder.aI, Sr. ,'.,' .. ';

, GISMUNDO GRADOWSKT'
r:

.,
.,

.�' -:�', . • •.• ' ". -,

MANUEL RIBAS, o dec. .... " APRIGIO.CORDEIRO; LAU�
na 2.768, de 29 de novembro ��

-: » >

.i RO LOPES; J. FERREIRA
de 1941, determinando que dêsse tempo de serviço pa- mente no exercícíc de servi- to é, "Indeferido em face do 'JIm:l interpretação mais con-. agentes da admínístração i qUIMÃRAES; JAMES MACE-
todos os servrços de Saúd.e ta todos os .ereítos legais. ços públicos encampados pe- parecer",' isso em 16 de julho tânea com o atual conceito ção pública estadual. . I .1;>0;' AUGUSTO GUIMA.
Pública, at-ualmente mantí- Tendo ficado o seu requeri- lo. Estado.. Esclarece ainda de 1953, nã6 podem, na' rea- de serviço público, atribuir. RÃlllS CORTES; FRANCISCO
dos pelas Prefeituras Munh mento sem solução, apesar de que, durante o tempo em que lidade; como, bem se demons- ao serviço públic.o prestado a

3. Por êsses fundamentos: DE PAULA XAVIER FILHO
.

eípaís, passassem a ser ad- ter sido grafado no tôpo de
I
fo!. médico municipal em tra na inicial, valer como outros Estados, aos Munici- AC'?fdam, -em sessão plenâ- Fui presente.. LAERTES

ministrados diretamente pelo sua petição os dízeres "In-
t
Palmeira, exerceu coneomt- despacho, como solução fina.} piol) e à União Federal a fôr-

ria: por unanímldade-de v�· -MUNHOZ, procurador Geral.
Departamento de Saúde' Pú- deferido, em face do pare- j tantemente, durante sete ao pedido, eis' que a tais di- ça de influir na contágem do

tos. em conhecer do pedido;,· (Da Revista Forense,
.

voí,
, blica do E��ado, e .alega quê, .eer", sem que tal despacho anos a suplência de juiz de zeres falta a assinatura do tempo de serviço funcional

desacolhendo a prelímínar J65, págs. 263 ao: 265).
em vIrtude dessa verdadeira .contívesse a assinatura do' direito da comarca, o cargo Exmo. Sr. governador do Es- até levantada .'pelo Exino. Sr. I

.

.

.

----_

encampação dos servíeos ,:". então go'vernador do Estad'" I de delegado de hígíene duo
"

. _e para os efeItos de percep:' de tia' d d
'

Iy .. lI''''''' v,
I

tado, nem se publícou tal çao de adicionais, 'nos termos
sem rga or-proeura or- ..

Saúde e Higiene Municipais 'nem fosse jamais publicado;
I
rante seís anos, e ainda o de despacho, se assIm pode ser do art. 152 da Constituição g�r9.1, e, também sem díver-

IMàurício
- pelo Estado, passou êle.. ím- o requerente [untou-Ihe no-' prefeito municlp8J..' chamado, no órgão oficial do do Estado. Foram vários os

gêncía _de votação; em con-

I'
.

.

t t à t I d f ,.). I A t C ti ceder a segurança Impetrada.pe ran e, ca egor a
_

e un- va doeumentação; demons-'� . �gumen a que a onsn Estado. _Julgados nesse sentido e li
li'

eíonárío estadual, nao sem trando e provando que, POl' tuíção federal, no art. 192, .É a assInatura da _autorl- Inicial enumeras vários dê _.
Custas como de leI.

-
'

antes cumprír certas exígên- lei municipal, o' MunicíPio: não proibe que o .tempo de dade responsável que dá au- l�s.
.

.....'1.
Curitiba, 14 de outubro de

cías, Inclusive cursos deca- de Palmeira aplica aos seus serviço público, estadual, te- tentlcldade aos atos- oflclats . 'OI 1955. i''':
.pacttação e concurso. servídores o Estatuto' dos't deral ou municipal, seja eon-

Releva notar, no caso con- JOSÉ MUNHOZ 'DE MELO ED. SUL AM1!:RICA _ 5,0 A,NDAR
, I

e ft a publicl<!ade que lhes dá ereto, que os serviços presta.Por dec, nO 624, de 11
.. d.e FuncionárIos P.úblicos do

ES-1
tado

par.a
todos

.

os efeitos vida e eficâc,a. . dos pelo impetrante foram ao
PRESIDENTE; COST�

out'.lbtrO de 1947; o requ��el;l- -tado. Afinal, pelo dec. .... legais, .e que a lei fe!!eraI A consequência a deduzir- Municipio de Palmeira, dêste
' .

te ob eve a contagem d�ss"l, na 15.�99, -de 20' de janeh� nO 31.9221 tle 15:de dezembro se de tais 'circunstâncias é Estado, como médico muníet- Escritório: Advocacia e Procuradoriatempo de serviço, que éor- do corrente ano; veio'o' seu I de 1952, qu-e, definin90 o que que o peãído não recebeu paI e os serviços de Sàúderespondia a 11 anos, um, mês pedido .. a s�r solucionado; é servíço
-

público e interpre- qualquer �Olução,' de forma Pública até então mantidose 22 dias para ereítode ape- tendo o .Sr. Dr. Governador' tando o Estatuto federal, -que o fato}de -ter o impetrau-

sen._ta.d.o.ri.a. e.
d

..
íspo

... níbilidade., .do,.E!stadó,:inan.dado
-

cantar I' dispõe que tempo de

s.ervlç�
'te reitera�ó a sua pretensão, �:���r::f�t��:s a��:!�!�:��

.

conforme
,
r�quere�e-:.a 1:1 _q?, parn tqc;ios. os efeitos legais público éfetivo, para os efel- com novQ8 decumentos, que d

d .....·b ...... lcn 'h
' , • os diretamente pelo Depar-

� �zE':�•..� "'�'. :r,�?/rosterI.Ó�'; .f,apenas,
o temp9 tle seis me.. tos de pe�ce�ção �e adicio- ,enteudeu

<

convenientes no tamentó de Saúde PÍíblica do- �e�e;:._o l!Jl�trant� .requ�- ses e 10 dias compreendidos I
nais. se t!ntende aquêle �!,es- sentido de, robustecer ou cor·.

.

r�l .Il��;;_lh�;.f9sse�. �coBtad()l entre, 31 de·'dezembro de tado à União, Estados, Dis- roboraf, s�as alega,ções, não
Estado, conforme estabele

lJâ�.�ê.;,.efe,1t� uni: �,t�r.s�-. 194
..

1 e I} di. jU,lh.�, a.e 194,2, ao
"
trito F.ederal, Territórios e po.de impCl,'.rtar em novo pe _

ceu o dec. n. 2."768; de 29 dI!

Ci
-

ru 1 ><1 t 1
. "

- novembro .ele 194i, Os servi-
�: ._'�'r:.�ç 01'1:-' �,.re ...0. .<te.. mesmo .�eInPO 'qqe deixav� Municípios.

'.

dido,' ou p�dido de re���sk· ços de Saúde Pública. manti-!an��.·;e"lY�.,a·.9 de J"l- .s�� efeito o decreto ante-I PC'lhdera que, se, �o âmbi· der,_ação. )�,
.

-, ..{':'�", t dplq5ela. Prefeiiura' de Paln�Q ·'�e· l��" data em�ql;l�J?i;
.

t�riop .i�ob nO 1(};90[;
-

d� 18 �e I �o. _ ga legis.lação,}�dei',al, .18
, :" p,ó�� �o;lii�W -'l_adoi;.,s:fé't;.�erço "n,u!irá� p.assaram �a: .�ser, porijel� go:v:e�..... :. d�. �s���.�:n�"'" �,tIÇ�de l.95.9."que-'lJ.!�ndar:l·1 amPI.�01t �. c(!)�c.'ei�.o.

.

d�;.s�riV,l� :�ti� ,ap._tem.�.�p.0 ,em f:q1:1� -l9J ",éf .

tan�9, s.el'vlços. m:an.tidos e

�eado Ji)a�a 9. C��C!l, de ,'me,. contàr' em �av.or. do
.

impe· ç� pUblico para o ��!��
,

i�o.o �ecrc:!to nO 10.00,.,: admiri1stradt-,
..

'

.

.

elCO auxlhaf.. ela �Idade ,:00 t�an�!,:<> tempo de 11 anos e calouio d.e :adic!?n_a: ,"_
<.' .6: �e I:na�ço d�_ 1950, e�a ser' o ue:;�f�J'A Estado �

Palmeira, sendo que, por for· 0lt9 meses; pata efeito de impede que, nq ambito',. .fica a orientação gover-'
VlÇ<
t
q
...��,��\ampito pu

ça do' dec.�1O.901; dEH8 de aposentadoria' e disponibiÚ' dual,.o mesmo _se,_y��\���ft'é.ntàr:de Só mandâi,éÓlri- �::n;� :m�1üI��a.'!� ";'i
u 3

março de 19��, ficou assegu- dade. atrr.ves da P}'� :;,�rum�i�.;: ,�jí��r·. ,0 tempo . de serviço criou
. es.�� "";

"e ISS�
r.ada ao- impetl'ant,e a conta· Tal decisão, pOnder!'J, o 1$: tratlva na·jn -'Ção, do p-jistado à União aos Est�- n' i 1 padra os medlco$,de Mo

. d 11
....

'�t
'

< ';".' " ":� ,�., '.
• '. IC p.o e Palmeira ate'então

gern e. anos e 01 o-"Ifieses petrante, fere direito -líquiqo. qQ, em 'C1b�'� M'!lniçípios, apenas pa- t d
'

,

p�a o efeit� de apOsentâ(lO-' e CErto do impetrante, de vér
.

. �
Jites,' .ra.:�f�itó !ie aposentador,la e ���� :�tti° .:od�r local, u�a

'ria; e dis�nlbilldade;' cont.ados em seu favor _11 e atraves ;_"cJ, . j�dl- disponibilidade nos estritos ' �çao, �assando eles

.. �'-1� �,�� �1:l1pQ.�;j�de 1953i. ,a�n()s, �Js, m�s�s e' -12,. ,di�� ��á)'ias, '.u.�!- �,c . :-,
. ��r.f:�â- tcu�!Í'los do ·�i't.' 13ft da. Cpn(l. ao:��m tidos e ��mSlderad(l� .

por��.,,� .1111,,�:!�nte.. t�n�o ;que c.?"n.:e,sllo,n,dep ao 'témpo �ao do. nos�o_���t�;J: '\� tit:@ção e'�.gUal, o q�e n��/ �s su e/un?iO��d.O� ,es�a�u_ ,

e� ;,V'l�ta 'i q�e,o' s��vjço pu- 'de servi'ç_o prestaâp ,�terwr- 'Repo�t��s!'!'.,.� ';.��e��p,'S_ l!?l- paa(,,(!�.:d��!.ta é que hOUl.g 'rid�de
j tos nao Já a auto

bhcQ que ant�s tiE!�empenha· '.:
.

. gados deste egregl()',·TriPunal, mudaru'_a."'Uéssa . orlehta"a-.J' t
municipal, ma.s agora e

o
.

A.
. .' .

_. , , Y, . Y , as au oridades e tad Isra fora encampado',pélo. Es· yO.' 'P I L;.'A� consagrando o pOjÍ�o' de vis· �iS' o .poder Executivo esta:" .'
s

.

ua , ou GERCY DE CASTRO SARTORI

tado., !lua 'assumiu' Q� ônus e o ta defendido, e· de?;lsões :lo dual, através de diversos atos ��:í ao De�arta�e�to Esta- participam aos parentes e a�igos o noivada d� seus filhos

enca:gos respectivos, em con- _ natureza administrativ.� com .administrativos; como --pe�n Co
de Saud� P��lica.. Therezinha e Humberto José .

/'

sequencia do aludido dec, ��
.' .

o mesmo caráter. . .. ;:;;-; móstra ci· impetrante se
mo funclonarlos pubU-

. HÚMBERTO..
e

.

THEREZINHA

nd6·12974618 ....de .29 de novemb'(o·
J
:6'A7L Vem o. p�dido instr�4o a-fa!:tou dp rumo até �ntão ��: ej���u:isq�:ei:��amramêlé_a Rua José do pCaOtn!"fo�crml·nal·om.1050",- ap. 22�: ;

, pediu a contagem ...
com diversas certidões .••.oi! 'Seguido; além'disso, a jurls- os'm .

. _ '*9, .
s

.

...-...._----..:,_------_..,...--..;,._..;,,'�;;i..-'..;.';..�....",.....,-.....- exemplar�s do "Diário Ofi'; prudência dêste egrégio 'Tri- n
esmos

_ direito>��.:.;::'!�nt�- Avenida João -Pessôa ri. 809 - ap. 2
'

cJal" do E�tadd,. i .;:tlém--- da bu�al interveio, a propósito
ge_:_que sao $.trib�: a?� pl)rto Alegre, 19 de maio pe 1959.

. prova do pagamento. da' taxa ,do' julgamell,oo de diversos 7---:----::7����---------�-��----------_
judiciária: de.vida.

.,'

-pedidos de segurança, no
Foram solicitadas Infor· sentido da/firmar o entendi-'

niações �.o .EXIno.'·Sr. Dr. Gc- mentó de q�e o tempo de

ser.,
'

vêrnador' do Estádo, que as viço prestado à União,
.

ao.!! .

prestou,
.

conforme se verifi':' 'Est&dos e aos Municípios nã,c
ca de fls. 25 e �7. devia ser contado exclusiva
O Exmo. Sr. desembarga-

.

mente para efeito de' apo
dor·pro�urador-geral emi.tiu, sentadoria e disponibilldade,

'\
a respeito,' o. parecer cons- indicados textual e estrlta
tarite de f��."2g,;��;',�Q sen- mente no artigo 158 da Com·
tido de se.ne

, :;�u,rança titUição do .Estado mas sIm
pleitiada, além ·é,"'l�vanttl.r também para aq�êIes efei
a preliminar de decadência tos expressos-rio' art. 152 da
do direito de requerê-la, e me�ma Constituição.
argumenta' Icom o conheci- Criou-se, assim, para lO Im-

.

mento que o impetrante teve, petrante, como para diversos
. conforme confessa, do des- outros interesados, uma nova
pacho lançado em seu reque- situação jurídica, uma ex
rimento: "Indeferltlo, em fa· pectativa de direito, qu(t la
ce do parecer", pata conclutr gitima perf�itamente o seu
que };louve a aleitada deca� direito de, pleitear a contá
dênda, centado:,�Q' prazo' do gem do tempo de serviço que
d�c. nO 10.901, de 18 de niar� .prestarem à União, aos E",

,

ço. de 195�. Aleg_a que o im- .tados e Municípios sob o

p�trant.e ·u�u .de um artifí-- prisma ·�a nova orientação,
CIO,. pOIS, Ja tendo conlieci' não só no âmbito, adpl1ni�.
mento, pelo aludipo decreto, trativo, como\no âmbito ju
que o Estado do Paraná não diciário.

admitia. a contagem do tem- Daí, por que desacolhem ;l
.. po de servIço .pleiteado para preliminar levantada peJa'
tODOS os efeitos legaIs, reno·· douta Procuradoria' Geré.�.
"ou habilmente o pedido, no No mérito, comQ já se acen
ano de 1953. tUO\l, tem .sido reIterada E:

2
.. Os dizeres lançados. no ,pacífica a jurisprudênclà

I
requerimen�to .d!r�gido ao Po- dêste egrégiO Tribunal Pleno
der ExecutIvo, K

•

pelo imp�- no rentidõ· de, dando inter
trante, pleiteando' a conta- pretaç�o máis liberal ào pre

-'-
..
- '1' gen: do tempo de serviço pa- ceito centido no art. 192 da

-==:_-:::-_-==-=-=::::--==::---:==-___,.._..;,;,._.;.:___'_._ra.."._t_o_d_O..,.S_o_s_e_f_e_it___:O& lega�, .ls-1 Constituição p a r a ll,.aense, j

-�
l
fi'I·I

far.to Ju�enil de' São Ped�o - Inicio la 16 hor�s.
.

tJ "

Dia �
J
-' T�rça-Felra � Bingo da. Sociedade �

f i : ...."Amparo a ve�e"" ,;.
.

'

\
.-"\..

i t, •
T

�/·1 r �

I

dos Reis,

/Advogado
TELS.: 2198 - 2681.

ASSIST1l:NCIA DOS ADVOGADOS':

DR. AUGUSTO WOLF /1 .

DR. ANTONio GRILLO
DR. EMANUEL CAMPOS .

DR. MARCIa COLLAÇO
,DAI'! 8 às 'p e '.d,l.8 13,30 às 18 horas

RI�a Trajano, 29 - 2.0 andar - saia 1 - Telefone: 3658

,

V E N D E - S E:,
,

Três lotesJuntos.. - Tratar com' Eduardo Santos, na rua

Visconde 'Ouro Preto,,81 - F�ne 3726

D-- E· P
ESPÃÇOSO .- PRECISA-SE
Tralar pelo: telefone 3188

.
- ,

ó S I T O

P A R II C I P A ·e Ã O
TENENTE VIRGULINQ F. MACHADO

e

JUVENILHA BENTO MACHADO
GUSTAVO SARTORI

.

"''\1<''',.
, , ,..

·PROGRAMA DO MES
-: ,

Dia 14 -=- Domingo -.... Encontro dos brotinhos _ ..

I . .

,..rüciõ.:.às 19 horas .

:013 21 - DOmingo - "Cassino de Sevnha"

D�, 26 - Sexta - Bingo da Leglio Irmã Ben-
.. ';

l
.

warda'

Diá 27 ,.:.::... SábadQ - S�lrée de. São Pedi-Q _ In.1-

elo 'às 22 hdras.
í" -.

Dia 29 - Segunda-Feira � '(ferlado)
" <

Solrée ln-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A data' de hoje é- suma- lho nestes dois' decênios de
mente grata para o futeboi 'luta soube se impôr nos meios
menor de nossa terra, pois futE:bolisticos da cidade, eon
assinala o. 'transcurso do 20° quístando vários titulos, en-

�'-:;;;:---=--:;;--�-::;----:----- ,;i,� = : , aniversário de fundação do .tre êlês os de campeão ama-

a

I'. si"
Impl'en§a Oficial Futebol dorísta de Santa Catarina 'C

I .•IIE··.�· : �araFII:I!a�e;Ble ILa .graode "Ar 1\8 .�:;:. ���:;:O� ��l�r:� �:��:�c�:ná�O�a������
>,

, �I�� ii. �
. ... ., po de runcíonáríos da Im· êste efetuado' no ano passa-

-'eta,ClI- ·1i.c....III'.�� :tI,.;lia,.. ,q��8
aos Interessados em partlcíparem, mero maior de étcllstas concorra I curta, a .Rádlo Guarujá Irradiará prensa Oficial do Estado, en- do. A díretoría do clube ru-

• '.�...
•

'<I
da I.a prov.a Clcllstlcl> Volta ao aos multas prêmios ofertados por. para todo Q,Brasll o desenrolar da I tre êles o· redator desta to- bro-negro os'nossos eumprí-
Morro. que as .lnscrlçÕes pOderão estabelecimentos. comercíaís, entí., cempetlção. cujo Início está pre-' lha jornalista Pedro Paulo

I
mentos pela passagem da da

NãO Só a capital estará presente.' serão l'e.al1zad� -no'·.pr6Xlmo dia
ser 'feitas até à dia 27; dándo aS- dades e desportfstas desta Capital. visto para as 9 horas -da manhã' Machado, a valorosa agte-, ta, coi:n votos de 'proSperlda-

�na .I.a prova' Cicll;tlca' VoUa áo f'H. naquela' � pr�greSa1sta' eídade
sim oportunidade a qlle um nú- Através de suas ondas média e do dia .28. _' ! miação da rua Jerônimo CQe' Ides '.

. '.,

.

Morro•.como t�bem ciclistas d�

I
serrana. ellmlnatqrlas para escôlha

Inte.rlor do- Estado.
'.

de representantes à I.a Prova CI.

aig �Aliás. como frlzámos enteríor., cllstlca Volta ao Morro. ld�lIl1Zad�.
.

, �." ..f

_.Látíz',,_.' �,',:n..'... �'�
,"

'., ;/t.-. ' ','\
"

..
'

'_

... '

.

/

'.

mente.. a nossa Inlc�atlva obteve a
.

pelQ Departamento 'de Esportes da (/ (/�.
'�

malar repercussão nos Circulas es_. _:Rácllo Guarujá.

portlvos bar1'lga..vel'des. o que nos- Além do Moto Clube de Lages.
'velo dar malar ânimo a' fim do- é"bem ·provável que .tenhamos em'

qUI! possamos atingir ao. nosso Florlanópof!s,· no, dia 28 do cor

principal objetlvt?! qual seja o de
.

rente.- data-da .competlção - pe

.estlmular. entre nós. a prática do- «alistas' do Mundo 'MoCidade Me_

esporte do 'pedl\l. 'lhar;. ta�bem -de I.,ages; 'fato que

Segundo Intormações . prestadas nos enche de' satl�fa:ÇãO' 'ê que !ls-,
à nossa reportagem pelo despor- segura um malar bríthantísmo à

tlsta Domingos Silva. Diretor de- magna prova.

Ciclismo do Moto Clube de Lages.
.

ContlnuamO� Insistindo junto'
'

Basílio x Fullmer,��pelo título
1,_ dos 'médios

NOVA YQRK,9 (U.P:) -'t·látero.
.

O empresário de b�X NQrm�n . Fullmer_ ·�hõu o

RQthschid anunciou, hOJI;!, por decisão ,dl_Sugar Ray,
que Carmem Basilio aceitou Robinson, a'l'de janeiro de
as condições que lhe fOral"l 1957, em Nova York. Em se

oferecidas, para enfrenta,'.' gUidn perdeu-o ante o pró
Gene Flnm�r na deeísão do, prio Robinson, a prímeíro-'de
titulo mundial dos pesos mé- maío de. 1957;�por K. O. no
díos (la'Assacíação Nacional quinto assalto.'
de Box, numa cidade ocíden-' B::.silio, por sua vez ganhou
tal que se anunciará mais

1
a

·co.
rôa'ao ,iVegeér 'por pontos'

tarde.
.

Robinson, a ,23"d.e setembro

•
_:...:� ""_�"' _QiJP�7......mas ,�' p�rdeu P�.ra_ _�_

Disse que as cidades qU!J I o mesmo. 'Robinso_?, em abril J.
estudam para local da pelê- de 1958, por -d�cisao.

ja são Los Angeles San Fran

císco, Salt Lake City e Ob·
den, .no Estado de Utah, as

si� como Denver e Chi�ago,
Informou-se.que a luta se

.para II sua nova residência. ore.

-realíaará na primeira ou se ..

gunda semana de' agôsto.
.

Basilio' e Fullmer ostenta,
, ram o título dós pesos mé
dios emboranunca se houves
sem enfrentado num quadrl·

/

PE-RSIA·MAS:

recemos em 12 côres diferentes.
,. I .li"! ,

Rua Jerônimo Coelho, 1, _ 1,0

an4ar - salás U e 15 - F,one 316,7.

----------------------------�--------------------

NOV.AMENTE SEl\t TÉCNICO O PAULA RAMOS Como

os leitores estão lembrados. com a salde do ex-arqueiro Hélio. a dl-

. reção técnica do paula Rámos passou pa�a as mão$ da' "coach"

Waldll' Mafra. que comprometeu-se a dirigir o time tricolor 'nas Iutas

com o Atíétlco pela

..

ctasstrtcação para o Est.adual. :fICan�O d�Cidld.O \�que em caso .de vitória do paula Ramos e .consequentef sua presença

no Estadual. seriam realizadas demarches para. a, su8: manutenção à'

frente dos conjuntos do clube da i'estrêla' s�Ut!lrla"� ;POIS, bem •.: Ma_

Ira e a dlr�torl� do tricolor não chegaraÍl\ a um 'áçôr,!io. ylsto o Clube

considerar avult�o 0"prê90 exigido
.

pelo técnico. !ii) forma que o

.

Pauta Ramos aclm-se 'de nQvo sem preparador técnico. 'justamente

Agora que está p'róxlmp o Início da, dlsputa
....�o título máximo..

* *

NELSON E SILVr.:) PARA O FUTEBOL PARANAENSE..,..
O inédlt.l Nelson. do Atlético. ainda não abando;nou o. seu deSejo de

Ingressar no futebol paranaense como defensor' do. coÍ'ltlba� tant()

que vem Insistindo. junto ao 14.0 BatalhãO de Caçadores. ao qual
p"

•••• •

pertence. na sua trapsfel'êncla parllf. a 6," Zona Militar q.ue. como SI>

sabe. tem sua séde na Capital do vlzlnhol Estado,: Sabe-se que Idên-'

tlco desejo 'alimenta o ..av�nte SilviO que .é Sargeritq da-, dls_fllpllnada

Corporação ,da Estreito.
*. *

., REELEITO IlENRIQUE MORITZ - Na� ele.lções de sábado-da

'�Iretorla do Clube Náutico Rlachuelo. verlflcou_�e. a _ ��tórla dI> des.

Portista Henrique Morltz júnior que, assim. foi reele,lto para�mals'

Um períOdo de lutas do 'glQflOS0 crube. remlstlco' "do . bairro d.a

M:,",la, Parabens. ". ..

Rita

* * *

EMBARQUE DA DELEGAÇÃO A 18 Ao, .Cíue soubemo!!,,, "

eg�ão de I'emo da }<1ederação,AqUátlca de. Sl>nta :Catailna às..'_ell- t
� .

.

•

_'�'
. r. .' .

.

. '�. . .�1. • .:.t

nalló.rlas de 20 ,I! -21 !lQ 'corr��te na. Lagôa.,Rodrlga,de Fr-!,ltas"id�8-')
{

a: à iSlÍolha. da. rePresentação brasllelrÓi .00 p.àn-Amér{cano lie
loégé: '. detiarâ

.

'és't� éaP)tal dl1l. 18. Vlaja�dO Por �m dÓ': vlões do
(lóns4rcio TA:c_�zel�o do sui e :hosp�datJ.do-Bê;no Ipaneili:a Hotel;.

'/

'20.O JAnive'rsário do -hriprensa'Oficial

,

, .

18 DKW • V.mag· 59,
'-

- o carro da atualidade brasileira!

VoSâ tem viajado pela Real? Está ,Juardando Seus cupões nume

,

rados para o ·Grande Concurso Real? Pois não se esqueça:

você pode concorrer com um, com dois, com muitos cupões •••
Você concorrerá cada vez que viajar pela. Real até 10 de julho I

Sim, porque cada ve-z que você embarcar na sua Real, vqci
receberá um nevo' cu;)ão e estará assim, mais uma vez,

habilitado a ganhar' os n arov:lhosos prêmios ofere�idós pelos

Agent_és ·R",un·d.::' da Real. Viaje ,com rapidez, viaje
com (:) maior confôrto, v'bje com magníficas..oportunidades•

Viaje pela Reall E 'basta voar 'para ganharl

36 vla"ens aos E.taelos U·niclo.
(18 prêmios de ida e volta para duas pes
soas com est.ada p�ga de 15 di�s l)

·18 Gelajlelra. General Electrlc I
E lembre·se: Ge1adelra começa com G: E.I

720 caneia. Sh.affer'.
- -:-' uma jóia de caneta:'

8.0CO prêml.. à iua ••p.ra I'

basta ,\i0ar

>�,.·.�para
• Os prêmios�serão sôrte9dos pela loieria Fe

deral de 15 de julho de;' 1959., de· -acôrdo c9m
o reguramento do Gran�e Concurso, Real.

i,
...

'.
- •. Concorrerão as ,passageijs 'compradas a·

vista' o,u ,.o Cféditol .

m6i, sç,l}l.ént., na.

'linhas nacionais:

"h
. tgan·_, ar:.
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l'IC�LTU81: ,1tiI ',Raciunais ProDl.overã
Deseuyolvimeolo' êlll Santa �atariDa

Em pleno funcionamento a Granja de Demonstração, construí-
.

�ni�;t��, ��to�ve�iI�Wt��::�:
da-na'Fazenda Ressacada, em!decorrência .de um acôrdo entre o produção avícola, . podendo-
., .'.

, . .. . se·mesmo criá-las no campo,
de que seja instalada, na- Pr()jetp 42, a Secretaria dá AgrículturarUsínade Beneficia�. sõbre galhos de árvores�uma
quele distrito, uma agência rnentó de Leite e ..Projeto 17 _ A aula inaugural, do curso.des

..
_.

vez 'que em nosso País não
da referida repartição. "'.., ql! existe fl'lo capaz de prejudl-
0SNY REGIS: VERBA PA· tinado a avicultores e técnicos, foi ministrada por uma équipe car 'as aves que, hermétlca-
RA LIVROS NA BmLIO- . '- . mente fechadas em galínheí,"

TECA do E1;A Brasil-Estados Unidos - Normas básicas para o incre- ros, tê:n limitadas _as suas
Em Explicações pessoas;' o bl fu d

.' condíções de produção,
sr. Osny Regis encarece "ao mente da avicultura. e os seus pro emas n amentaís.

. Quando não se atrapalha
govêrno a consígnação

.

de O Escritório Técnico de resultados e, logo em se�ul" encarregado. A sua constru-'I
a natureza, ela desempenha

verbas para aq�isição de li- Agricultura: Brasil-Estados da, 'transmití-Ios aos avlcul- ção esteve a cargo da Secre- papel de excepcional imo
vros didáticos a alunos . d�

I Unidos, atrayés do ProjeLo tores. C0l)10 acentuou M,·. taria da Agrlcultqra, que, portància para os pintos, por
tôdas as categorias, -prínct- 42, destínado a

I fomentar a Frank E, Moore, Assessor inclusive; . é a responsável exemplo, que, sob a açao do
palmente as de curso supe- avicultura em todo o ter-, Técnico em Avlc'llltura. do pela sua manutenção. O calor, .rícam desvitalizados. O
ríor, que tanto necessitam ntõrío nacíenal, firmou UI;' !fTA Brallil-Estados Un�dos,' Projeto 42 dá assistência téc-: pinto não é extremamante
de consultar obras espeeíaü- importante ácôrdo em Santa. . 'o homem pode duvidar do nica. com o concurso de téc- delicado, ao ponto de deixá
zadas no Biblioteca, que já Catarina com a SecretarIa. I

que observa, do que. ouve. nícos americanos e brasllel- lo trançado, sendo neces
não se encontra à altura de. da AgriCUltura, Usina de Be .,: mas nunca do que êle, fiM ros. formando, assim, um s.ário manter as condições de
atender consulta de matéria nencíamento do Leite e Pro- 'com as suas próprias :mãos·'.. trabalho

-

de équípe, exemplo saúde e vigor com que nas-
nova. leto 17, a-exemplo c;lo que I Para átlnglr o objetiy_o:que de cooperação ,efi�ie��e en- ceu.

.

16 DE JUNHO - HOMENA-
.

vem sendo feito em outras i visa o amplo desenvolvímen- tre diversos orgaos, -cuío Nos Estados Unidos, .a aví
(lEM A NP.REU, JORGE LA . Unidades da Federação. .o: to da avicultura 'nacional, ponto culminante é � Gratl- cultura cresceu fenomenal·
·CEF.DA E LEOBERTO LEAL Projeto 42, com a colábora- I técnicos americanos e -bra- ja,' onde, avicultores e téení- mente, tornando-se a tercei

O deputado Fernando Vie- ção' da Secretaria. da Agri- . síleíros percorrem o Pais, ç�- I eos, estão recebendo. aulas ra fonte de renda dos agrí
gas requer qu � na data de cultura e demais part-es eon- trando . em contato intlfuo práticas, ampliando os co- cultores

.... americanos, o mes-
16 do corrente; a. sessão se-'] tratantes. fornecerá asala-' com os serviços oficiais,' pai" nhecimentos que levar�o ao� mo J?od·endo. -raconteeer no

ja em homenagem ao prí- têneía técnica neeessáría cio tículares e assocíaçõés; de' avicultores de todo 0- Esta- Brasíl �",,"para_ -que essa ím
meiro aniversário

,
da morte

I desenvolvimento dos traba- I classe, promovendo reuniões I
do. - portante meta seja alcança

trágíca de Nereu Ramos, de- I lhos�

da Granja. de Demons-: e f�zendo detalhada exp�'l-I d Proj�to l'l tã�bem" pres- '�a, a equipe ameríeana con

putado Leoberto Leal e gO�1 tração, que tem como óbje- naçab, .'por meio de debat�s, . ta a sua cooperaçao, com ;)S iuga os seus esforçõs com os
vernador Jorge Lacerda. ' tivo principal verificár ·08

I
a respeito da batalha deflâ' I

seus extensíonístas ruraís que técnicos brasileiros, levando
----.-------.'.. -.,. -··-· .. ---'c",·---''':"'-.,..------··- graua em prol da produção 'levarão para suas áreas de a cabo um trabalho que.

avícola que, no Brasil, -1I.��a trabalho"'"modernos conheci- através de métodos racionais;
não atcançou . o desenvoly1- mentes avícolas, da �esma promoverá um amplo desen-'
menta 1Iíten�vo de que � fta- forma como os técniços da volvimento da�avicultura no

paz. �ão. se l1ml�am, el\tre- Sec�etaria da Agricultura. A ,Estado de Santa C_atarina,
. tanto, apenas às reuni� a. auh inaugural na Granja -----------
orientação dada pelos�1de Demolistr�ção foi Plinl.s. nicos. Reunem os aVlçulto- tra"da .por uma. e(luipe do Eg·

SR. WALTER MULLER: NAO res e --procuram le�'-l08 BOa çrltário 'Técnico de AgricUl-
ENCONTROU O CHEFE DA

/

.� centros de demo,ilstr�� (.tura Bra.sil-Eatados unid,os,DISPENSA' DE COLONOS REP1}.RTIÇAO EM. TRl!:S FLORIANóPOLIS, QUARTA 'FEIRA, 10 DE �UNHO DE 1959 avícola, para que observem, ,composta por Mr. Frll-nk E.
AO SER'VIÇO MILITAR Ml!:SES os resultados obtist�iI c�� os ·Moore. 'A,ssessor-�niço 'em
O sr. Waltêr Roussenq l'e· Abordpndo o problema da O "LIQNS C�UB'�' c9.memora'·a data mod�rnos e racionais �ttw.- Avicult�a.. e lle19dr. Haro!·

que,' um telegrama ao Minis· agricultu �a, o sr. Walter
magna' da Marlonha

dos empregados. Atravês. � do Vásconcelos, do Projeto
tro da Guerra, mal. Lott, Muller se refere ao trabalrto I aplicação .de moderno$,' �Q-, 42. '

> ..

:dispensarido do _serviço mi-· que o ETA vem desenvol· Em sua última' reuniã,,; Sr. Contra-Almirante Augus:' nhecimentos em todas
.

'1S :PROBLEMAS E NORMAS
litar colonos que são o es- vendo no Estado, exemp1i· realizada no diá 6 do corren- to HamaIlD;' Rademaker Gru· fases 4e exploração êConô- FlÍNDAMENTAIS'
teio. da economia' do muni· ficando o interesse que v té, 110 'l'estaurante dó "Que- newáld. AchaVam-se presen- mies das. aves dom6sUf'8'J, A Granja de Demonstra-
G,,�io de Taió. agricultor vem t�ndo' DI) reneia Hotel", o "Lions Clu))" tes, também, o Senador Ivo pretendem os téc�lco$ ,.pro- ção mostra: alojamentos mais

plantio da batat� certifica- homenageou a Marinha Bra- d!Aquino e, a Major Olavo mQverem o alevantamentQ da cantortáveis, amplamente
. WALDEMAR SALLES: da, e faz alusão à, falta de sileira por motivo do trans- Estrela, Presidente do Lioris produção aVícola' nàêiohal ventUacJos, devendo-s� levar
PROBLEMAS 00 PORT0 agrônomos e veterinários su- c���o, np pr?ximf;l �:Ua 11, de ,Cltib" de L,ajes. .'. que, conforin� estudos' ela-' em con8Ídex:a,ção'\.que o plo'r

D,E LAGUNA , , ficientes, - no Estado. A 001''' malS um amversano da Ba-I' .

. borados, esta por demaIs - __....-�---".__�.------�-------

O sr� Waldemar Salles l"e� ta 'de suasl considerações, co· talha do Riachuelo, data em OfereceDlio a, homenagem, atrasada e, consequente�-:en-
fere-se aos trabalhos de dra- menta que procurou, para lhes são peculiar, escreveram. falou o 'Sr, . Nereu Corrêa, te, longe de alc"nçar',�!i.
gagem :do pôrto de 'Laguna, informações, determinado o destemor e, a brávura que I,presidente ·do "L1ons Clúll" I produção satisfatória den,_trJ
ocupattdO 166 fúnciopários e cllefe de' repartição, no EG- lhes é peculiar, encreveram de Floria:Q.ópolis, que, depOis ,das possibilid�des" q\(e �e�
", tado, durante �rês mêses, e uma das páginas mais glo- de _. referi�-se à significativa rece.· ;

'-I',
-

--r�-'s-
- não o encontrou. riosas da História do Brasil. da�a passou a palavra· ao AULA INAUGURAL "

8 'I" Da reunião, além de cres- orador oficial, Capitão Jla- Eltt Santa ,Catarina, a,ba-
• ,.".

"

GOVÊ:RNO AINDA NAO IN5- cido número de "Lions", par- roIdo Castelo'
. Branco, que talha avícola foI deflagrada,.

TALOU IV. REGIAO FISCAL ticipou o Cmt. Jorge 'da Cruz. discorreu brilhantemente sô- na Granja da Ressacada, �t• '
'

.� *' II1II EM JOINVJLLE SQarés, Chefe do Esta90 bre a missão da Marinha
I �ocal1z�<4,t em "terreno (l6�do,

.

... .: O sr. Tupy Barreto comen-' Maior do 50 Distdto Naval, j 'BrasUeira na época contur,. pela U�iJla '»� Benet1ei�men....
JIII *

_ ... ta a <Imissão do 'govêrnQ, representando -8,' Excia . ...-olQada em que vivemos•.
'

'�Ito do.�éitê��:tliL (lua pua o:
II1II Há pouco mais de um ano,

II1II que até agora não "providen-' ---.,.. .....,.

....
em fins' de' abril de 19\j8,'" ciou'a instalação da séde da

0<'·""
J

J' d"
.. _.. # •

::":::'::;·:;:":·;:��;'�.:7� . eClsao �. U 1(lana
II1II totalitários com que '0 en_ vlo,.ria·Flscal, faze!ldQ criti-

: tão comand��te da p�licia • �rde;:���a�� g�!����a:o� Funcionários'�Públícos Estadúa�s poderão réquerer c�p.�
.... Militar presllJ,tra a eleiç,ao dO' caminhões de São Paulo e

tagem do tempo de s.erviço público federal, ,autá,rq'ui.co.. e niúrii-',... Clube de Oficiais.. II1II Rio Grande cruzam. nossas
... pUlando por riba dos ·Es-'" fronteiras sem pagár iIl1-po$-. cipal, não sàm�nte_ para,eleitos d,e áposentadôria e disponibilida-
• tatu�os e fazendo prevalll.cer • J��se�i2�:!'_;�:�:t� : f:= de, como também para percepção de adicionais! ..,.

• sua vontade errada, o CeI.•. cl,ueão: no Plano 'de Obra,s. e FUNCIONARIO PúBLIéo _� pôsto no artigo 192, da
.

ou Municíi>los; para to-
II1II .Mario Guedes GANHOU O II1II1 Equip�mentos, n� exerClClO

TEMPO DE' SERVIÇO Constituição federal, dos os efeItos legar�,JIl PLEITO. JIl,. vindouro!
de melaS para a

ADICIONAIS _ LEI ESTA- reproduzido no artigo inclusive para percep-II1II
G nhou mas n-o levou! II1II. constrll.çao de, ,um grupo es,- " .

... a, a,
... colar;:.no distrlto da Boa Vis- 'DUAL - CONSTITUCIONA.. 15& da Constituição ção de' adicionaIS sôo

• E não levou porque houve II1II1 ta, em Joinville, solic�ta à LIDADE estadllal, a 'contager-:. -bre os venclmentôs. '

.

recurso ao judiciárioa E a" Casa, no ensejo, o enV-IO de /
.

de tempo de serviç0 I�_ "i ilegal, por,tat:l�J• ação ol'dinárla n,O 12.075, II1II um telegramà !la diretordos.
t d t

.

i.tad
II1II _. t ,R

... Correios e Telegrafas a-fim- - Não contraria,o dis-- prestªdo aos Estados o . a o: a au ar.."... �

...
em que saO au ores uy• ..:.... -,-�_:_-----:--------...,..-__:__--- administrativa que pr'�

: :Z0G::E:::::::: P.S.O.,- F�I,' I� �nmllB810 II <DEM�C8ICU f=;!S�
l1li de presidente do Clube dos

II1II d RNAN os efeitôs legais, cOln
: Oflciars da policia Militar, JIl DÍscurso pronunciado peloEmbai:xa or E I DO AMARAL lesap de eUreito liquido
... foi �julgada procedente para' PEIXOTO, na sessão do' Diretório Nacional' do Partido Social e certo, amparável por
• declarar nula a 'assembléia II1II Democrático, realizada em 26 de maiô de, 1959. via de mandado de se·

l1li geral realizada a 26 de .l"brll,-'" ti· ad Itl' guran"a
... II1II Com emoção e.. sentindo a reS--j versos recantos da Pá r a, man_ � mos a.,prepotêncla, do mais lI' .•

de 1958 pelo Clube e, em... ponsabllldade que pesa, no mO-. têm-se unidos e fiéis aps altos forte . .sabe bem .. o povo que. en":
consequência, nula também II1II

• I " Impetrante: Dr. -'O.abriel
JIl menta, sôbre os b:ômens públicos, Pl'oPósltos com que prestamos _a qtianto o PARTIDO SOCIAL

'l1li a eleição da Diretoria e Con_
reassumo, com confiança, a prelll- nossa eolaboração à vida democrá_ DEMOC1tA'TICO' fôr a IDJ,\I0r ex- Ba.cila. Man4ado de S-eguran-

. ,. lho Fiscal da Sociedade. • dêncla do Diretório Nacional do tlca' do pais. presSão política, 'a Iniquidade ça nO 32 - Relator: Desem-

.. * * � bargador COsta Da"Í'os.
gloriQso PARTIDO SOCIAL DE- Recordo, nesta oport,unldade, 08 não triunfará sôbre a justiça. Ne_ � �

,

'...' * • MOCRÁTICO. episódios políticos e eleltorals.,de nhuma reivindicação poPulàr fOI' Vistos, rela.tados e dis.l?lltl-,JIl Os que achavam que este II1II que participamos, desde 1945, vi_ atendida sem: o· comando, a orlen- dos êstes autos de m�ndado
l1li diário tinha implicâricia com ... Sejam as minhas primeiras pa... de segúranç,a nO 3tt55, de I..

•
vendo dias agitados e, alguns, até ,tacão e o apôlo dO. nosso partido, ..

•
o generl!.líS8l�o e que o ata_ --lavras de congratulações com os Por..ta Grossa, em que é ,.tIn-

. Intranqu_llos, formulando e 8US� Temos sido os constantes obreiros . "

cava a torto e a direito -. correligionários que,�Is dl- petrante O Dr. Gabr�)-,BJlct-
• tentanc;to declsôes que a hlstórlll do desenvolvimento do Pais e' as.

perce_erão agora que éramos la, por seu advogado Dr. J ..II1II há de. registrar com palavras de reallzaçõ,es' do eminente oo1'1'ell-

• ·pela lei, pelo direito, contra", Carias enviadas... justo _orgUlho para os pessedlstaS. glonál:lo qúe o _povo elevou à pre_
R. Vieira Neto:,� :

l1li
a prepotência e o abuso de • pela evidência do enorme acervo sldêncla da Rtpúbllca demonstram I, Q Dr. Gabriel BacibJ".

... poder. II1II (Cont. da 1.a pág.) de �erv.1ços prestados ao Brasil,' a capacidade dos nossos homens, médico dos qll�drOs da Saú·
l1li o ceI. Guedes, com seus,... quilômetros por hora. de p'u'blica do Estado, classe.... .ó. Declarou também o Depar- apurados nas lptas que travamos, as .tendênclas que representamos e .

• métodos ,.atrabll1ários, levou
tamento, 'que O eAxito da ex-

- "T", com sede em Ponta
. quer no apôlo aos g,?vêrnôs, quer o nosso. modo de ser e de agir,

o Clube a ser cfjlndenado a II1II periência deixou "uma infor.. na opos·l"a-o. Grossa,· impetra mandado de

• JIl y' Em consequência de sItuações _

pagai' .

a,s custas do processo mação vaUosíssim·a, de gran- senurânça, . contra' .'. a._ doII1II '

tA. f t O PARTIDO SOCIAL DEMO- que escapam à alçada das' nossas fi WI

l1li li os honorários do advogado! JIl de mpor anCla para o u u- Exmo� Sr. BEN'rO MUNHOZ
... ro do serviço dos Correiros CRÁTICO, considerado a grande decisões, decorrelites, em granl\e

.•
Cabe-lIhe, no entanto, _um' nos Estados Unidos". fôrça de equilíbrio da democr�cla parte, do ritmo. de trabalho que

DA ROCIL\ NETO, então go·
gesto: pagar o prejuizo ami- II1II O submarino' "Barbero" . vernado.r do Estado, � consu-

JIl
brasileira, não representa os con- foi preciso Imprimir ao pais para

l1li gaVel�ente.. porque o Clube
_

zarpou de Norfolk. Viginia
f mad t a con I t d I b�tanciado no decreto .: ..

•... poderá voltar a Juiz,D para .. iniciando uma travessia ro-
01' os com a es,agnação, nem: qu s a a sua emanc pação

nO 15.599, de 20 de janeiro, deJIl tineira de instrução mas le- os ufanistas Inertes diante de uma econômica, _ tem -a .nossa gera_
. obrigá_lo à. indenização. II1II vando a bordo 3,000 cartâs " 19p5 pUblicado no �'Diâl'lo

• JIl subjet'va conffança, no mllàgre Ç_ão, ao lado da honra de ser ar-
Foi tudo o que lucrou! do diretor geral dos Correios, Ofidal" do Estado, edição de

II1II propulsor, do progresso. Os votos 'tínce entUsiasta dessa verdadeira .

• O Clube, agora,.. dentro", sr, Arthur Summerfielâ, pa- .' 27 do mellmo mês e ano, ato·
ra O presl'dente El'senhower 'I':os seus representantes e as pro_ epopéia, o ônus da; cónverge'ncla' , 'di'

dos Estatutos, sem golpes II1II . , êsse que desatendeu ao �

! II1II �
. JIl O vice-presidente Richard vidências dos que em seu 'nome sl�ultânea de Intricados proble- I... baixos, elegerá seus diretores II1II Nixcn, os melJl:bros do Con- �xercem funções executivas, tra_ mQ.s a: desafiar_lhe a ar�uéla e a

t� .líquido e certo do m-

II1II E o episódio flcar-á, par.a JIl gresso El da Corte < Spprem 'l, em a s' "Ia d' I _ petrarite na contagem, 'je
... .

_' n"
'

n d' d t·... ó' Z "'" marca a evo uçao. tenacidade: Ninguém ousaria, sem úbllensinar ue fora, da lei não " gover, a ores e (laOS s·
'.

� tempo de serviço p co,
•

q

I
EstHdos- e outras. persona.Ji-i nos limites do bom -senso político grave Ofensa aos' brios' patrióticos presta<lo, como médtcó' mu-h'� salvação., �, ,.' dâdes, Gada carta ia numa e das possibilidades' nacionais.

• �ssas críticas eram Justa�,

•. :"SJ9brec.ar'ft� lddas usadas por I Nem reaclonátlos, nem alucinados,
nicl.pal e - da Hig�en� do Ml\',

.

ti ummer le em sua corres
. nícipio de p.almelra, no pc:entes e constru vas, . •

-

Trabalhamos pela fe.lIcldade dos
e a justiça cl'isse. II1II

.

P?ndencia oficial, .com um
.

, riodo' de 11 de novembro dp.
•

JIl selo de 4 centavos e a foto· 1930-' -a .31..f1e dezembro de�*
,. I. " ,g,uIU&" ein

'. � .�., .. À.j:��. '" 194t I?:t�,ti'!.>··

o seuAnto�io Almeida: Plano de Obras só realiza com auxílio da
União - Waldemar Salles fa� apêlo em favor de Laguna e= O
udenista Walter Muller confessa: não encontrou. o chefe de re

partição durante três mêses:
o deputado Agostinho Mig gastando uma verba de três

none, à vista da outorga, por milhões de cruzeiros mensal
decreto federal, ao govêrno mente, fazendo críticas as
do Estado, do direito do companhias de navegação 11-
aproveitamento da Usina de gadas � União, que, como no
Santa Cruz, em Campos No .. caso do navio BOCAINA,
vos, .encareee ao govêrno d.) ,.descarregam material para
Estado, por intermédio de a SOTELCA em Henrique
seu líder na pasa deputada Lage: Em Laguna, a econo

Sebastião Neves. mia é, em média, de con-

O sr. Mario Brusa maní- coenta mil cruzeiros, e todos
festa-se a favor, manifestan- os fatores estão a indicar,
do .o interêsse do Plano de em casos idênticos, que . o

Obras e Equipamentos na .pôrtoé o citado. Faz alusão,
construção da usina em' o orador, às privações 'po�:
questão, ao que o sr. Anto- que vêm passando os estíva
nio Almeida, emprestando a dores' lagunenses, que tem
solidariedade. da bancada que procurar na pesca ali
pessedtsta, afirma que a en- mente para suas famílíaa,
tidade mencionada pelo re- finalizando por- lamentar
presentante udenista requer 'que a SOTELCA não tenha
o apoio federal para realizar prererído, para desembarque
suas obras. Oontínuando, de.material, o porto de La
cita que o único tator ete- guna.
tivo do POE é a arrecada
ção da taxa de 30 por ....cento
.sôbre o Impôsto de Vendas e

Consignações, e externa que
o sr Mario Brusa foi menos
feliz ao citar, quando na

tribuna da Casa, que o pre
sidente Juscelino Kubitschek
tinha no bolso os cortes do
Plano de Economia. Finali
zandQ, o parlamentar opo
sicionista considerou a in
capacidade do govêrno esta
dual para construir a usina
em aprêço.

APOSENTADORIA A SER
VIDORES ESTADUAIS DE
QúALQUER CATEGORIA
O sr. Walter Gomes apre

sentou projeto de lei assegu-
rando ao servidor de qual
quer espécie ou categoria da
administração do Estado, .:l

direito, de aposentadoria, e
dá outras providênCias. A
matéria é encaminhada. à
coniissão competente.

� ',0
•

os .......
1, .É ,uma carta:

. :r.i�'·'e'''yc Sr.\ Diretor d' O ESTADO.
;"

..;,
.

�-
. N·E S T A

,.

Co�. a' tu:óxlmidade das eleições os partidOS'" entram em

'.; 'ebuliçãó, Teunill��S!!, convocando-.s-e, entendendo-se, pacifi�

cando_se. �SlloJhendo candidatos, lançando programas de .,0-
,.. \! �

vêmo, ,�

O meu., _que é o Democrata Cristão - não devia fugir

.. essa. fas�' dinâmicll. éomo é um :partido 'diferente, não faz

)lada disso'! Só sofre! Njio há no �lUndo, mesmo dentro da

sofredora 'história do sofredor cristianismo., maior capacidade
de �oiriménto doil 'que a do meu p�ríido! A .mulher dOI papeiro.

. -. J

que, cantam sofrer multo mars, nem 'sofre perto do ·meu quert-

dI_! PDC. E c�mo êle tem classe' para a dor..É sabido que as

gra.des do.res sã,o múdàs.
-

Meu 'partido,
�

saõendii
.
df580, n�m

ge�e!, SOfre como. 'faquir, •
silenciosa e

'.profis�ionalmente. EU

< me confGrmaria com- esse jeitó esquiSito de padec,r, "'IIe SGU.

,'. .

líelse que o meu PDC .está parq_diando cabrito,,, que quando é

..:/ bom' não !»erra, JJ{as espera" a �ez; Aconteée, poré�,'que. a vez

vem e· vai, uma. e muitas vezes" e o meu ppC c�lÍtinua �n
gessado no.' seu' sofrlnrent.6, já um' tàÍítô' pàÍ'eêido. com ni�so_
quismo. Observe, sr. diretor, o que tem acontecido com o�

.

meus correligionários. Os seUs votos foram decisivos para ga

rantir � poder para a UDN. ComD contr�partidà, para recebe.

rem .a Secrlltaria' da Edl,lcação, foi quase 'preciso um milagre.
,

.

Mas o S'ecretário, lá posto, sofreú" toda a sorte de ofensas da

UDN, E logo que o sr. HeribettoO assumiu (I govêrno, o sofre

dor' Nazareno foi a pique, Depoi� veio a. indicação do dr. Blase
para suplente 'do seu Irlneu, Novo' compromisso, Sofrimento de
.' I.

largos meses. Depois... nem deram bola. E nós, e todos os

,
.

cristãos, .'. sofrendo", sofrencLo, ·Lançamos o dr. Carmelo pata
a Prefeitura, esperando que a U,DN .0 apGiasse: Mais trinta,

'. qúarenta4 dias de esp�ra e nós .. , sofrendo. . .
sofrendo ...

sofrendo, Agora nada mais a esperar. nesse setor,

follça d.ecisiva para elecer o 19overno, ficou restrito a um setor:

a direção da' Maternidade ·Carmela-.. Dutra, pois agora, sr. ·dl.
>

• retor; demitiram, sem màis aquela, o diretor pedecistl\. e no

Olearam um· elemento pessepista, .para substituí_lo, E nós, c0-

mo sempre, sofrendo." sofrendo... Virá o pleito de 30 de

agosto. e depGis o·d! 3 de outubro e nós Impassiveis, mu!los,

aquietados; submissos, no mesmo< martírio: &lofrendo. "

so_

frendo. " sofrendo... iá no fim da fila, passados para trá'IÍ
esquecidos, desfeiteados, Não se�á no Clll'tório do dr, NazareJlO
que encontraremos a lanterna de Diogenes para sairmos a <P�
cura de um chefe. E muito menos n� valentia. estática do. p..
Cal'melo: pois, -áinda ontem cal para trás de,.. sofrimento, 110

ler uma entrevista que dera à GAZETA. Cuidava que nas s

" palavras, 'de candidato indicado para a pr;teitura, ençontraSl
uma voz de reação.ou, quando menos,_ uma, platafo�. 'deJJl""
crata cristã.' E sabe q�ai o seu .programa? Indicar o. 111111

Gal. Vieira da Rosa., do partido. Llbertador, como o me

candidato!!! sempre (IS outros! Isso também Já é sofrer �

da conta! Par.a ml�, sr. diretor, chega.
..

Seu, muito sofrido,
Giovani Sá Cristáb.
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