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A reunião pessedísta teve lução prevista: o nome ex- trapartidária 'e, especínca- mento da reunião. no qUf ,processo partidário I}_ ficou i dominante no D!r_c!;órlo, pa-

o seguinte desenvolvimento: tr�artidário; 2) o senador mente, sôbre a indicaç1i.o do \ foi acompanhado j elo sena- marcada a nova reuniao pa- ra oficializar a candidatura
1)

,

o sr. Amaral Peixoto fêz Benedito Valadares, fallihéir. ministro da Guerra; 4) c sr. � dor Vitorino Frei,re. a fir!.! ra o dia 1:5 de [ulho, segundo Lott.
inicialmente um relatório pela seção mineira do PSD, Armando Falcâ'o propôs que' de que todos os Diretórios o sr. Amaral Peixoto "para
das gestões' a -seu cargo. con- 'apresentou, a candídatu-a do fôsse 'marcada uma nova regionais possam �ronuncíar- que o partido tome uma de
cluindo pela inviabilidáde d'" marechal Lott: 3) os repre- reumao do Diret6rio, para se para que a .dêcísão dêles cisão qefinitiva sôbre '1 ma
tese da união nacional e da sentantes das diversas sec- oficializar a candidatura não se adiante à do Díretó- téría", e segundo a Q,pi11120
candidatura: ;partidária, pe- ções, . regionais pessedístas Lott . (dia 8 de 'julho); 5� .o río Nacional, subvertendo o !
10 que restaria ao partídc pronunciaram-se sucessiva- deputado ,P�r,eira da Silva ----------------------------------- ---_,...--

:.:��a:�=':.;;'�::�,.DEa=�oC:�A:�:Amazo:.:'),�':i:�".- Caso. Kruel: repercussão
RIO, 2.6 _<v.. A.) - Em consequência do incidente ve- o pai 'do comereíante, veio

rificado no gabinete do chefe de Polícia, entre êle e o em seu auxílio e atracou-se

d iut d G ld de M' C" t
'..

d •
com o detetive, enquanto

epu � o
. e�a o. e en.�ses or es, que. exigru � seu um, outro, de arms em pu-

superior híerárquíco e camarada de armas o tratamento nho, saiu do armazém e fêz
de "Vossa Excelência", o presidente da República assinou menção de querer atírar. O

decreto em que aceitava a demissão, do geri"eral Ama,lU'.i detetive protegeu-sé utílí-
,

.

'

, . , : .' . .
"- zando o comerciante CQmo r-.

Kruel e nomeava para SUbStltU1-}O no :Departame:Qto Fe- escudo, ,e êste agrediu-o no
deral �e Begurança- Púbüea, 'o coronel C9sànto Mirá,naa rostO. Minutos depois, os po-
de Figueiredo, que até então ocupava _a. secretaria do oon- -íícíaís conseguiram col�car o

selho Naéional de segurança. -C0!l1erclante ,.

e seu par no
, "

_. . • veículo, levando-os uara o
Os membros �a c!J�is<:ao Camara, sob a presídêneí-i. 70 DP, - onde o comissárioEm�O�HWE�8F�� -�3�

__F_L_O_R_I_�_N_O_'P_O_L_I_S_,_2_7__D_E__m_N_H_Q_�D_E__l_9_M__,�p-a-r-l-a-m-e-n-t-a-r-.-d-e-m-q�U-�-I-t-O_._ct_B\�����.AHreM��J� D�ci���OOPM��9'
"- estara5' re�mdos, hoje de to e agressão à autorídade.

Ha"o me s-u·lc"ld rei- a'flJrma f- R O' 'N �-I Z I :a��:�i�:l:.-��pe;:!�t�;ro fernando Ferrari
,

'

,

.

" ' IT !:!�r���:i;���:i�fe!5;
BUENOS AIRES, 26 (U. P.) milho-e's de eleítores rezls- chave, do EngenheIro mílí- convoque h' en d t d d t d por "abuso de autorír'ade" e em Florianópolis

d
.

-
.

om�.
.

e o os puta os, o os os Gabinetes pelo fato 'de tentar impedir, _ _ _ •.

.:... O presidente Fron iZI, em trados, tar, Capitão reformado Alva- os partídos democràtlcos pa-I nacíonaís, os Governos pro- pela víolêneía e íntínüdaçâo, Viaj�hd,o por um Conv�ir TAC-
declaração escrita, reiterou, A União Cívica ,Radical de ro A).sogaray, no cargo de ra tirar a Naçao deste trctn-,vinciais e,insti,tuições de cré- o livre, funCionamento da- CRUZEIRO"DO SUL, chegou'on_
sua decisão de "cnfrenta',' DOVO divulgou ontem' a' not- 'Ministro da Economh, como se. Aos quatorze meses de dito e économia,' nem tam- . -.

p'arla""'''n''''ar de ' , ..

�Uerd,O,. luanto, prJ,�.j> OCO)" JCte um manl'feVst'o, no ql;àl uma
. traição' à� sagradas sua instalação, e ao mesmo: pouco os ofícios 'de seu se!'...

· cormssao- u,.' ", "
" tem �,estã\· 0lpit;ll, o -emínente

�
e, .

--

tem.po. que caí de críse em viço díplnmãtícó, de uma
ínquéríto., 'deput�d� .,:F.edep�i. Fer;��do Fer-

_ "Na-o me suícídareí, não
historia a origem da - críse 'tradíções nacionalistas, dos

CrIse o Govêrno sp d- I ltídã d +
'

,
' , "

atual, O Partido nede a re- patríarcas do Partido, Lean- ' '. - rr ge mu I ao e agenues repre- PRISAO DO COMANDANT}� ran, d�_b\lnCll:d� do p�rtido Tra-
sairei do país, nem cede(ci. núncia do Presidente e a ,dro Além, Hipólito IrigoYêtl

aos -partidos para' indagar·· ; sentantes pessoas 'aSSeS3;)-'
Permanecerei em mp.'.f post.o convocação de nOlTas elei. e Moisés Lebenscon.

lhes quais são os problemas res técnicos e sec�etários.
nesta luta que não é minha

ções. De sua parte, os cad!
e qua,is s_ão a� sol.u�ões con- I Concluindo, diz o do-

nem somente do povo ar�en- .

i t
.

t
..

DE CRISE E"" CRISE cr�tas. Nao fOI s\!._flclente pa- ,cumento: "É" 'inadiáv!'!l ;1.
·tl·no" - dl'sse' o chef" d'" Es- calS' n ranslgen es, ::!uJos oe- �y",'

ra o Govêrno ter a
•.. t d··

, �

. v.,.V
� putados se reuniram ontem O manifesto aa -União ct 'J

'.mamml- presença e um Governo ru
tado, em uma no�a -entre�u_ à noite a portas fechadas e viea Radical, do Povo come-

dade �o SenaAdo - nacional, n qual o povo deposite con
ao senador Macedo, o ffual o voltaram a fazê-lo hf)je pam ça por dizer o -seguinte: "O maiorra na Cama.ra d03 De- I,fiança".

'

entrevistou. .

redigir um manUesto, 'pafC'- país está. eànsado de pala..

,

Nessa nota, intitufida "Sô-. cem cõnsidefar _ a inclusã') ,'vras. Desde Q prweiro dia,
bre o Pedido de Renuncia dll no Gabinete, como !i_gurt'.- pedimo.s a êste_- Govêmo que
Presidente", o sr. Arturo
Frondizi conj;e�t�assim- a.o

almirante ROJas, �x-:v·i�e-
presidente do govêr,no pro�i
sório, assim-como ,9.0S rltri·
gentes políticos da apúsÍç_ãó,
1JS quais nos últimos çlias S0-

licitaram ao president� a

presentar sua renúncia,
_ Expressa o presidente: -

"Quando era canãid';l.to á
presidência da Repúhlica;'os
mesmos ,homens que hqje pe
dÍl:am minha renúnch apre
sentaram-na nessé momentll
como eXigência. Co�no can

dida.to, flr� elÍl,f�Y�J.:��
de 1957: - "Tenho 7llSlÚ
consciência de quanro nos.

espera. conheço suficiente
mente nossa história políti
ca e como, para servir á
causa do povo� sofrera,m sem

pre os 'piores embates. "renho'
presente o suicídio de
Além, a tentativa de assas
.sinato de Lisandro de La
Torre, seu posterior sulcidh,
Yrigoyen _foi deixado sozi -

nho. Eu sou apenas, U'1l· b.o·
mem comum. Não' disponho
do pOde,r material, porem te
nho a força e a autorids.de
de um' homem do POV9. Te
nho a firme decisão ::te e1'i
frentar tudo quanto pô.�r""

. ocorrer. Não me 'suicirla'l!i,
não sairei do país, nem ce
derei. Permanecerei, em me',.

,

poSto de luta, que nji.o é mi,
'nha nem soménte do. D'jvC
argentino. Está -essa � uta se

realizando em nossa 'Améri
ca. Realizaram-na em todo
mundo os povos que se le
vantam contra a ol>resSliCl e
o privilegio, e combatem pe-'
la liberdade, justiça e p-:o'
gresso do gênero humano",
O novo Gabinete do Pre

si�nte dr. Arturo Fl'Ondizi
assumiu hoje o poder num,
momento em que era alvo de
fortes criticas do maior púr
tido do país - a União Cívi-
'ca Radical - noje dividido
em -duas facções: . os Radi
cais Intransigentes,' q li c
apoiam o, Primeiro Mandatá··
rio, e os Radicais do Povo, d:\
oposição. Os dois partidos
cotltam reunidos com uns

4.000.000 de' votos dos nOVfl

"Hoje nasceu a críanca ,'

comentou a propósito ·0 ii-

I der Armando' Faldo. No dja-
15 será batísadá".

ToãQl'l �,os fatos que deram
origem ao i"llcidentl', inich 'Nossos votos de bô�s 'vind�s �
ram-se com a prisão do co- feliz·est�d� em·� Capit�1 b�rrigll_
merciante Carlos Sampaio e verde.
seu pai, sendo o primeiro
um d.os que denunchl'f1.m a

corrupção nos quadros dI)
DFSP. A 8,30 horas dé on-

, TELHAS. TIJOLOS �
tem, qq,ando rea;li'l:avam uma ,.4 .; CAL E AREIA

,Amanhã, nos ,salões do Rel'?ta:urante Universitário, diiig-ência' .no su})úrbjo de
'com início àS-21 horas, terá lugar uma animada festa J'u Brás de Pina, O, detet,ive Fer- "RMÃOS' BlTfNCOURT
ninà. ' - nando Milton Santos' t.) SIm,; (AIS BAOARÓ • fONE l802

.colegas Ávila e Portela., que ANTIGO OEPãSlTO O"'MIANI
Mediante a apresentação da carteira, os estud:mtes trabalhavam com i'l. vhtura ""'...,_�-�--------_

em geral te'rão entrada e, quanto às demais pessoas po- do DFSP número 42-59,. vi,
-clerão procutár seus ingre�sos na séde da União Catarinen- ram 'na porta_ do armazem

se de Estudantes, à r,pa ,Alvaro' de Carvalho, 38-A. As me. �::�i��oB��l��di�i�;,7�r��
sas serão reservadas ao preço de 50 cruzeiros. gadas em tabuletas, diversas

Sendo a fêsta .anual dos estudantes universitái'i03 de páginas de uma revista ca

Santa Catarina c.ulminando com' o te'rml'no das' orlo ""'el'- cioca em que o � r�pórtel' �\tI�t,
, ' '.'.'. ,

,-

,U

rio MoreI denuncHI;Va a C)':" Na primeira semana da. mês
ras prov_as parcIals,_ O,S' mgress'Os serão ,gratuitos, bem ct\-' 'rup'ça-'o' no seio da wólída. <

-.
E tli fiem, CU!,so� re"un.)ram-se os x en-

. mo'as bebid�ais e;'cd:tn�stív.ei\S CM'acterístlco�t das"féstás J:ie_g., Sob os ,-carta21es, haviam .Ie- . .

t
�
é ...'

'

<. ".� "" " :' , '0, ' , ,

:d ,,'o t S- L ,slonlst.!\!l .�urals. Iil,a ACAR�SC,Jt poca_.l>lO ·'ape..��:r�
,

i/' _ """ "''j\I�,,,,,,�, .;;' ... ,,' ..... gel1', as: . bE� ,es, aI), o� 'l',
c_� C'a.l:,l+nl :,40 ",••'a"o'.' PQra. rela.-, ':"�. ",,.o ."""",,,, ,. "

" .. '
_. �'" " 'r....�;}JoII4""'� • �f'tecísam-o'g.. (f�!:.r�'Í.r, '�.: ""1""" """':" P

fr'-,,�-

"RIONIAtJ 'OE"' GOVERNÃDoRfS' Jti�:'. :Ol����s. pedir�p.\ a; '::C::ã:s�:ta:\:g;::Ç���s/59n:
Reallzar-se-á em S. PauIo, n� ram a restiut��açãO e. parle,Jamen- .cq��er;��rr�ss�arl�: �::riz�i� debater os, pontos fracos e os

1& qul-zenn de ng"sto' pr'xlmo t d
- pontos fortes vIsando melhorar a•• �. w o ',o ,o � CIBPU; a Instalação ,da com o que êle não concm:.

.

.a VI Conferência pe Governàdo_ Usina de Urubupungá que Irá ser
I dou. O detetive que chefia qualidade do tra»alho pelá me-.

res da Bacia P�raná�1JrugulÜ, a maior úslna brasllelr�, com uma II va O grupo pediu-lhe, entg,o, lhor e�pl'êgo dos métoQQs. da

compreendendo os EstadO!! de' que. os acompanhasse � dele- extensão.
.

_ ,

I
" - gaCla do 70 DP, ,e �nalS uma

SaO paulo, parana, Santa Cata.- capacldad!l de 4 mlJ!loes � cav!l--I Vez o comerciante negou ';;,l o Diretor Exec}ltlvo e!!,cerrou
rln�; Rio Grande' do Sul, Minas ,los/a vapor e a criação das possl-, -Pc. fazê-lo. Surgiu, ents,o, um a. reunlij2, ,fazendo um s,:m�rlo
Gerais, Goiás e�lI'!jl.to Grosso. En- bllldades de Invéstimentos n� ré-I atrito entre o� doi�, €' o fI: dos r�sult�dos à Junta Governa.

tre os prinCipais assuntos a se- g!ão compreendida. pela bacl� pa.- Carlos SampaIO gntou, P(') I tlva e demais a.utorlda.des
. pre_

,
. " , ,socorro. Um homem, pos4;�· '

raro a restrutumç�o � planejamen- rana-UruguaI. , riormente identificado como sentes.,

esta

·15
•/

RIO, 26 (V. A.) - Uma
manifestação maciça 'de ten
dências em favor do mare..

ehal Lott,.'na reunião de 011-

tem doníretõrío Nacional: do
PSD, foi o resultado .que
permitiu ao partido mareai

para o próximo dia 15, de
julho uma 'nova reunião. na
qual a candidatura do mi
nistro da (luerra te á a sua.

.sagração definitiva.

Doze dirigentes "pessedis
tas fixaram ínequívocamen
mente a posição das s-eeç '6S
que representam' em ravor
da candidatura Lott, enquan
to os demais aguardam so
mente uma delegação expres
sa dos Diretórios .regíonaís
nesse _

sentido. O senador FI-·,
Unto Muller foi � úníeo .a

admitir solução diversa, pe
dindo a inclusão"do .nome de
sr. Jânio Quadros.na htpóte-:
se de uma candidatura ex·

trapartidária.
'

DIRETOR: RUBENS DE AR'RUDA RAMOS -- GERENTE: DOMINGO� F.�D� AQUINO

balhist� Br�sileiro.

FESTA: JUNINA:· HÁ, U.C'.E.

CNl:
Reunião Anual da

_ACARES( .

o sr. Lidio Lunardi, presidente da

Corifederação Nacion�l da Indústria, en
viou 'ao presidente da República o se-

guinte telegrama: "

�.H�,����j.,��
Exa. sô.brê fi posição de seu gQverno-; em'"
face dó Fundo Moneiárió"' IntêrnaCional

I revela de maneira magnifica o

pensamentà da coletividade' ,brasileira.
Com êle. se coÍoca V.:Exa. definiyva e

favor'do desenvólvimento eeonomico· ,e
ÍndustJ:hll dó Brasil, revelando outrossim
sua inabalável confiança no nosso' desti-_

: no de povo livre".
'
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Desde janeiro de 1935, começára. n

'

,

.

- narmos o assunto. Esquecido de que ,n9.n-
.,.lervilhar a política do Estado. Desloca- ., mandava nada, -mas se dando a desfru'
Vfl-se o eixo das respectivas- articulaç5e" táveis atitudes de dono_da, bóla, çi.lmuni-
para' o Rio. O sr. Henrique' Lage, : CClm po correr, sem maiores indagações, Eu mente assumipos. Estavam dificuJt,a,ndo cou á Casa, do alto de sua impol'tãncía.
vultosos interêsses ligados' á el:.Jrif:mia era Rupp, - e o resto decorreria 'dessa' coisa fácif: e natUraL João de Oliveira, que a candidatura a ser sufragada pa_ra
de Santa Cãtarina, pretendia reduzir o franca e, reiteradissima definicão. Cidade 'muito mais inteligente e saga�, sabendo governador constitucional do Estado era
caso da eleição de governador a termos, que dejejúa, a1inóça, jánta e �dornie",::po;. de ínin):la dedicação' ao lar, conduzhi;,o a do Interventor Aristiliano Ramo:;. Sen
de subôrno, atravé.s do deputada Álvaro lítica, FlorianópOlis ªndava assanhadts-. assun'to"para o lado sentimental. Pensas- taram-se junto a mim Nico ê Abelardl)
Catão. Os republicanqs, rehabilitados pe- sirna. O dr. Nerêu, rompido com'tO Inter- se na família..Em Loly e nas crianças.' LUz, 'que ipdagaram se eu estava arma

la solidariedade qué, nas horas mais som- ventor, galvanizára a maioria dos- depu- Eu estava endividado . .f.. política de -opa· do.. Armado? Essa turma a gente_ vence
brias, lhes prestou, sem, medir rlscos, o

tados do Partido Liberál. Eu, na minha sição _me arrazára. O pouco que ainda no gr�to. Não precisa arma. Pedi a pala
revolucionário Rupp Junior, assumiam modéstia; por fôrça dos acontecelment?s, me, restava, hipotecado ao dr. Walmôr.. vrar.- Impugnei, com veemência, a cal1di

ares de donos da enchente. Homem de in- virára notícia.- O meu nome era assunto Ribeiro. Á minha resistência, Çatã,�, quP datura lançada. Nada tÜJ.ha a articular

teriar, meio simplório, vivendo, e#lusi- dos mais desencontrados, c9mentârios. me çontle�ia tão mal, teve a infelicidã.d�' contra o Interventor, hó�ern 'honrado '!

vamente, dos proventos. profissionais e Dizia-$e _que eu me bandeárca para.. a can- de pretender me enquadrar na seJuçã,o digno, e que se conduzíra no govêrno com

estendendo atividade a tôdas as �omar-
didatura do dr. Nerêu. At}ui chegu�� em do dinheiro. Não é por puritanismó.' lisura e acerto. Não havia, porém, razão,

cas do sul, eu mais ou meno,s'me de�ii- fins de abril, e a eleição indiréta para Questão de temperamento ,de forma- alguma para sufragarmos o adversát;la,
gára do. problema. Os m!lus amig')'l e eu ta- Governador do Estado seria alO dE' ,maJ.o ção. Poderei tr!lnsigir, - e tenho trall.si- ceintr.a o qual a direção· coligada delar-

,

t 't· 1 de 1935. gido -, por ódio, ou, a'feição, Por d!!lhe�.- minára deflagra!lsemos uma campanhacicionav�mos e;m ermps mUl o sunp es: ro; nunca.
�

tremenda. ,Haviam compromissos anterio..

- éramos Rupp e achavámos que êle 1(>-
res com o dr. Henrique' �Rupp Juniol'. A

veria ser o governador do Estado, Quan- Procurei o dr. Rupp em, sua resi,dên".
_

_ , candidatura- tio Intérventor era a devo.,

dO vinha á càpital, observava q'le o dr .. cia, na mànhã seguinte, muito cêdo, pOis ,Entrei- nQ ,Hót�l Metropol,' pedi duas, Jução :de todos os éompromissos, passan
Rupp ainda era' tratado como 1hnão pe· chegára madrugada alta. Sabia-o madru- ,formulas-de telegrama, re,dful'ndQ,,4l111 ao do, diatlte do' fato novo, os 'deputadbs a
los ,medalhões. sem pr�st�gio ,do velho � gador. Recebeu-me friamente, d.} cara Deputaqg' Alvaro ÇatãQ e"e\itti;i -á-reaa- '..agirem como 'l{les aprouvesse� A COliga
superado PartIdo Repubhca�o. Mas c0l!l0 fechada, sem a menor expansão. C.::ncluí ção da GAZETA"No prirneirq; �llrrávà�o cão estava sendo sepultada naquele mo

filho� de madrasta ... Aquilo me d6u, --que a boataria, sôlta nas ruas; n03, café� oc_orrido, repelindo a:afrol;ltQ�Mérta. No mento. Tumulto. 0 Q,r. Àdolfo, ironizan
O';lf.iç!lva-me a alma. O dr. Rupp se sa e no noticiário político, impressioIJára, segundo, transcrevia'o texto 'Qo'�primelro. -do, _ mas ironizando. muito mal _, p'3r
crIflcara tanto, e desinteressad!'1mente .. " fundamente, ao t�mperamento extt'Over - solicitando a :publicação de amb,!ls. A,o gunt< ti qual o meu candidato. Meu can-'
,Tirára muit� gente b?a de bal'�o da ca- tido do meu maíor aIlligo. Pràticamente, me encamin_har ao, Telégra�o, : .enco��!'el o tlidato,. Sr. Presidente? O. meu candidats-
'ma, escondIda ,d� m�o, , e com ·cert�r, monologuei até qua<:p. dez hOrM. 1!:le, im' (. meu' velho e'prezado amIgo ]ulnahsta é o dr. Heni'ique Rupp Junior, chefe de
,culpas em cartor�o-, para l�es lmprinuc penetrável, demonstrando muitas VeZ�5 Oswâldq 1\4elo, :confrade de Açademiar me:u Partido, homein que fez muita gen-
sentido novo de VIda. a,té enfado. Eu não compreendia mais homem, em que ,sempre confiei, e lh�', te boa -emergir dos porões do ostracismo,

_nada..Não me arredára milímetro - dos mostrei os. r,e��ido,ê originais. Na m.anhã' depois' dja revolução. Se impugnada eS:3:l
cQmpromisso's partidários.' A saida, su- s�guinte, .e9m a GAZETA tla rU9" minha. ,candidatura natural, Sr. Presidente, P"'U
birido a pé a rua Esteves Junior, parou atitude estourou'�omo \;lma b9mba: 'réle· ,ponho' que os députados. aqui presente�·
junto a mim um automóvel de pra<;a. fonei ao dr. Rupp. :mIe já havia, lido !),- se mánifestem já sôbre a candidatura de
Eram Alvaro .C;:ttão 'é ,Joã()· de Oliveira, jornal. Disse-�e não .esperar 'outra ati-, �m: dos tres irmãos Konder, , prl3ferindo
tambem eleitos deputados. Convid?ram- tude de minha' dignidade. Fiquei aHvta, 'eu a de Vitor, 'mas votando até em. V.
me, efusivamente, a conversar em um do. Eu lhe s)1plicava: �-; "Dr. Rupp, os!.'. Exa.; do dr. Fulvio Adueci, do dr. Bulcão
sobradinho,' onde o primeiro para.va, está traído; até pelo se-u amigo Getúlio, Viana 'ou do dr. Manoel Pedro- da Silvei ..

quando na capital, e situado ao lado da- Peço-lhe, pela nossa amizade e pelas nos- : a. Confusão generalizada. 1i'1)1' enCH
Catedral. Eu preferia ir a pé.•'1.' �JUises' sas lutas, qUe Í) sr. acredite: - o S1', foi, rada a...sessão, atropeladamente.
sem conversar, conversariamos na rua. é e continuará a ser o 'meu candidllto, .

Dispensado óearro, descemos para oSla- dentro do que ficou esta�lecido na CoI!'
, Descia a Praça 15, calmámente, con

dos dos_depósitos do' Lloyd, á Rita Marie,. gação�'" Do outro lado do fiei, agiad�ceÜ"- 'tente com a minha rebeldía. Enfrentei,
eatão, muito arrogante e frontal, abriu do, êle me respondeu, sem o menor eu.. na esquina da Felipe Schmidt com a rua

logo o jogo - Henrique (Henrique' Lage) tusiasmó:� - "Re�atouvocê ainda é mui- Traj'ano, o tremendo histeriSmo' cíV1'l!l
precisava, de qualquer fórma,' candidatá- to jov.elJl. Em 'política, nem -sempre !le"põ;;", do Café do Quidóca, reduto republicano.
lo ao govêrno. Conferenciára com Getú- de' ass'Qmir atitudes, déterminadas pelo� . Ambiente pesadissimo. Tôdas às mesas.
lia, de quem era amigo.' E o Presidente' sentimentos .. Politica" . é um jogo 'mui,to ocupadas. N:inguem me disse palavl'a.
estava de acôrdo. Eu lhe respondi -qu.� o fino. Minha 'candidatura não tem viabi- Nlnguem me -agrediu. Em mna mella de "

'assunto não deveria ser tratadõ comigo. lidadé alguma, a esta altura." Estava' 'de- fundo,. a elegante e Ji:inga piteira. de mar-- ,

:mIe e João, meu concunhado, tinham, vin· sençant�o. 'fim do dr._Adolfo Konder espetaya .a

do de endereço errado.- Eu era do Rupp. , , posteridade. Ao me retirar, sóntent� \} dr.
Acabára de lhe reafirmar isso e iri':!. ás Com a public,ação de meus telegrnmas Abelar-do Fonseca e o dr. Ar�ndo Simo-

r. upp era o meu candida" em grande .clestaqu.e, na GAZETA Ite'3ta ne per-eira resmungaram . alguma eoi2a
};l'

- -

nele moment& déruslvo, el"

',3 às a o o Rubicén ...

Viaje

BQOra
e pague

depOIS � Em abril" recebi eril, nossa casa, em
. Tubarão a visita de um de meus irmãos.
Colocou·ine ao par do que, sé, pa«�9,v.a.'Í)a
luta entre Nerêu e-Aristiliano Ramos,

Da �stensiva, cis�o do Partido Libel:aL
Das dificuldades para a escolha de um

governador, no meio .d�_t!l-manho nevóei
roo Qual a minha opmlao,? Que pergun,
ta, Alberto! Você sabe b.em.qll� eu so� <!o
dr. Rupp. O meu candidato ao governo
do Estadô é o dr. RupIf: Ninguem, nl'Ulto
menos você, poderá co�eter a Injútia �e
supor ter eu outra fo.rmula . .I!i, se nao

houver viabilidade na candidatma do dr.

Rupp? A Legião, bem oli mal, se acha ,co-
'

ligada ao Partido Republic'ano e ao Par
tida Ev()'lucionis�. Se não fôr possível o

nosso candidato, e com ass'entimento
deste, não terei qúvida a:lguma em vo··

tar em um dos tres, irmãos Konder, de
preferência rio' Vitor, mas até mesm1 no
Adolfo; no dr., Pi cci, no dr. Bulcão ou

º osado _ iU+a.nte.
�b

,.
"

v.('··..

inform'açõestí-
\

agencia
TAC�'
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.

.
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Conto da última pág.)

I
Neves, ao ocupar a tribuna, mais não precisava do auxilio do gO-', .

I •Estadual prevê auxílio. O více, tarde, para contestar o sr, Jota vêrno"" Se :(_i')sse apenas parlamen., !III
líder da opOSiÇão, sr, Ivo Silveira, Gonçalves. Ifil.clalmente; o lideI' tal' - continuou _ a afirmativa ': III
,POr' sua vez observa que. o gover, do govêrno disse . que o repre_ não assomava a importância que

...
...

nador, no caso de Araquarí, não sentante pessedlsta de Jolnvllle valia na qualidade de lideI.' do •
.precísaría nem licença da Assem- fez demagogia" teatralidade, ti govêrno, onde procurava zelar com • "E M C' 1 R A"blélá para abrír crédito para' au., afirmou que' não pOdia acreditar bUlnlldade pelas responsabilidades

• •
xítto, conforme estatuí a letra. dq no governador. E, se 1ISSIm era, que' lhe eram petinentes. por

- Levar, você leva, porque está !!,_� de cassetete; de III
Constituição do. Estado, que cí o gQvêr_no não maís lhe atenderia f_l-m, afirma que elogiou Blume., • outra maneira 'eu duvidava! . ...
,tax�tlva quanj;p à prerrogatíva <1-0 pedídos de ínrormaçges, Todavia, nau e seu povo.'

•
_ Poucaeonversa e vamos logo! •governador .

em caso de' calamída., emprestaria um crédito de eon-. O
'.

sr. Jota Gonçalves, em apar_ . _ '.

de .públlca, camo S. Excia. ratl_ fiança ao deputado oposícíenísta te, observa que o lIder governls-
De tôdas as prI&oes a que o Indivíduo esta sujeito, •flce expre�ão do 'àgrônomo au., a quem nunca negar-a talento- e ta poderia haver dito a expressão • a pior é, sem sombra de dúvida, a do Carnaval. E era

tor do Ievantamento, e que se probidade, e que suas palavras sem dela se dar conta, o que é •
êsse O caso de SegismundO Nogueira, que agora in •. ,

referiu, no !elatório" nesses têr- foram deitadas peTo entusiasmo comum em plenário. prosseguIIl-.1III pelo braço de um policial, esfriar na delegacia até •mos. com que' retende as causas' que do, a!lrma� conhecer o cronista e

... quarta-feira de cinzas ...
" c, traz a plen_árlo. O govêrno irá sabe que Só houve

desperceblmen-. Lá chegando, o delegado não estava, de modo que.'LIDER PETEBISTA: NECESSI� auxiliar os flagelados de Ara,.. to no tomar os apontamentos,
DADE ACIMA DA CONSTI� quart, remeterá para lá patrulhas teria o mesmo a ómbrldade de . O polícia o atirou no porão sem mais aquela, sob os •

TUlÇÃO mecanizadas' e o orador envldará retificar. O sr, pedro Zlmmermann • altissonantes uivos de protestó do folião frustrado,
•�

esforços no sentido que hospital afirma haver ouvido a expre�ão, _ Isso é uma arbitrariedade! Uma ígnomíníat
•.. O sr. Jota Gonçalves, com sua volante das pioneiras Sociais se grafada, e o sr, Fernando Viegas Uma iniquidade!magnífica defesa dos fiagelado� 'dirija à zona daquele município faz referencias ao critério

.

com III
de' Araquarí, empolga tôdo o pie- assolarada pela granizo, afim de que o responsável pela crônica J.II - Fala palavrão não, que é pior!. . . •nár!o, e é a vez do sr, Evllaslo minorar o sofrimento daqueles parlapleptar se deslncumbe de' - Isto é O próprio espezinhamento dos direitos do
Caon solicitar um .aparte, no qual lavradores. voteu, pois, a objurga., suas )unçôes a condição de ór-

'. pOVO! Soltem-me em nome da liberdade, se ê que há •
afirma, textualmente, que "a ne- tórla do sr, Jot.a Gonçalves, que gão partidário desta fôlha, tendo, ainda alguma, nêsse país avacalhado! III
cessldade está acima da Constl- confia em tais providências, pon., assim, que examinar os debates.. .

_ Olha velho, o último que começou' com essa tua ...
tulção", querendo' reforçar o ar_ derando não haver feito demago.. da Ast;lembléla sob o prisma par_ III
�1f_mento do. Qta!,or e dqs apartan., gla nem tão pouco gestos teatrais. tldário. • bronca "micha", baixou hospital... agora vê se te ...
tes precitados, com relação à cla,.. punha era tão veemente quanto Ao final da sessso, parte do manéra. . . •morosa omissão do chefe do Exe_ Na trlbuná, na dereza do que ex., plenário, prejudlcaClo e jOrnalista' _ Estou num país livre e... . IIIcutlvo

_

catarlnense no particular. o Iíder da 0P9sIÇão. Quanto à .vão.à sessão de gravações da Ca,.. III Parou a frase no meio, ao divisar éstando na :Qe- ...
O sr. Dario Salles, então, já co- falta d� auxílio federal, manlfea- sa, e 1\ fita competente é posta ... legacia, le'Vada por outro poÍícia, uma moréna come JIII
meça a aqmltlr que o govêrno ta nãó S9r possível põls há tr�s a rodar. Senão na lêtra, uma.

.

•f t dias apenas que o bxpedlente do b poucas há,. E - sorte-das sortes - f,oi trancafiadanão Icará sômen e no oficio dl- ç P r uma, em espírito, a verdade
rlgldo ao Ministro da Agrlc\lltu- governador foi expedlqo. estava gravada, a,pesar do sr. Se- • jUlltamente no porão, onde êle já se encontrava, sob •ra. " Isto depols do governo fe� O sr. Sebastião Neves, mudan_ bastião Neves afirma que ,o

I!en.-.. protesto,áUás. Sua roupa e pintura espalhafatosa dei
IIIdera:l manifestar-se. O sr. Walde_ do da água para. o vinho, endos_ sa�ento não ser o enunciado por xavam entreve� a que class� de mulheres pertencia, ...

mar Salles afirma, na ocasiãO sa o telegrama do sr. Jota' Gon- nós. Conclulmos: a ctônlca par_

• "t" f l'd d C •que, quan,do ,d.as enchentes do rio

l,.çalves
às autoridades federais 50- lamentar' Ilm O ESTADO não

mas que era um es ouro, nem o a eCl o pa re an-

T11.ba!ãO, ào tempo em que adml_ licitando auxilio para Araquarl. é vêsga nem eivada de exacerba,.. •
tídio seria capaz de lho negar. III

nlstrava aquele município, não çiÍ.o partidária; pelo contrário" Entrou logo em conversações, e' uma hora depois ...
poude sequer usar a estação ra,.. CRONICA PARLAMENTAR NA procura dar uma síntese com- .. já era i.nti�o de Isabel, que paI' sua vêz se encontrava ..dlotelegráflca da PoliCia Estadual BERLINDA pleta das sessões; ·lsto é reconhe-

• satisfeitissima nos .braços de Segismundo, e o Carna- •Para pedir aux·íll·O, pois na'0- esta cldo pela Ass"mble'la .. p'elo Pu'- - ... " -

"aI. .. Carnaval? Que Carnaval? Aquela besteira dt;, v� no róI dos que tinham lIcen- Com relação .; 'manchete de. bllco ledor; não damos, nestà, a

• IIIOSVALDO
'

MELO ça para tanto. edição' anterior desta fôlha,· o :S�. mão à palmatória. uma porção de gente puhmdo' feito doida no meio do ...
THE NATIONAL SYMPHONY ORCHESTRA (WASHING- Sebastião, Neves faz restrições, • salão? Ah, como êsse mundo é'cheio de loucuras... •TON) � Florianóp.oIls, como capitaÍ do Estado de. Santa' SEB,ASTlÃO: �ONANÇA DE afirmando que o cronista paria,.. MANOEL DE MENEZES: O delegado, p�r s�a vêz, já estava com a pulga
Catarina, o maior centro de expansão culturál do território AUXILIO APóS A mental' distorceu o que o lIder AFUNDA O EDIFICIO DAS' atrás da orellla, pelo silenci,O repentino do prêso. -E.•TEMPESTADE dissera na sessão de 23 do �ór_ DIRETORÍAS III-catarinense, acaba de receber grande honr:a com a pre- rente, e qu� a bancadá pessedla- • quandO o ouviu a cantar, em pleno reinado de Momo, ...sença da ORQUESTRA SINFôNICA NACIONAL (-BOSTON- Segundo consta, houve telefo_ ta não necessitava d�sse "auxÍ- O sr. Manoel de Menezes- de-

..
entre os ecos das batidas dos tamborins, o "Chove lá

•
__

ESTADOS UNIDOS DA aMÉRICA DO'NqRTE).. nema do plenário ao palác1fl d� 110 extra:" Isto, cOlIletendo a fra_ clara que óuvlu de um engenhel- !i'óra",. não, se con�eve_ e desceu; o homem havia f!- ,

Exatamente, hOje, às 20,30 horas,· a famosa e incom-- govêrno. Não podemos confirmar,
I
se-títillo da crônlctl- na qual o 1'0, no a�rop��lf. de São. paulo, • __

_cado louco!
"

•
Parável orquestra .de-'in�ontestáveI fama mun'd'I'al ,"', S"11·...1' po.rém se., hou-ye,__be'1 poderia 'ex�J parla�eptar, governlst, afirmava que o edltiplo,'das Dlretorl�. está 'IIII·\'.,..,�.. A verdade, ,eu e os.le.itor"',s sabemos, e o ,delegadO •"

. '.
ç 'f' ""'-, plicar 'a atitude do sr. Sebastlãot que "B6utnénau era primo rico e afundando, e" que o gové!!nador lIll

-

,

.. .

tada pelos maiores centros culturais do mundo para'lhon- . .

.
,

:v_ contratou firmar, gl!-úcha
.

P!J.Iii tra,.. .

.

���be logo apos, era bem outra, e tornou logo _

a de..

•ra-Ios com seus maravilhosos ..concêrtos, fará sua extrt"ia' I M P O R T A N T E P 'R O. J' E�T O _

tar do assunto, por três, mJIhões.• Clsao:
'

"

.

no Teatro Alvaro. de Carvalho. _' Manifesta seu temôr e afirma

I!D, _ O senhor pode sair. .l1li
Ontem mesmo, à noite apezar de grande procura, não A consideração'do Plenário da Assembléia Legislativa

sr. Fernando Viegas delx.ará a
.

- Quem? Eu? _

. ...

h função !,de parlamentar se o che- III .

.

t
IIIavia uma só entrada na bilheteria, fato que ®cepcionou foi apresentado a seguinte INDICAÇAO: fe do Executivo não confirmar o III' - Por acaso existe mais algum senhor aqui den .fc?'"

inúmeras pessoas, anéiosas pàra assistirem o maior' espe- PROPôE
_ que está aflrmango. Fala, a se_' --, Mas eu não ia ficar até q�a�ta_:feira? •táculo musical de todos os tempos em Floi'ianópolis; . Alteração no art. 3.0, letra a, da Lei gUlr" no movimentO' do sr. Evl- III

- Ia. I-A! Mas não \Íai ,lJlais, sabe? •Enc�recer nesta coluna o valor exéepcional dessa 0.0 1:630, de 20.-de dezembro' de 1956. lasl0. Caon no sentido da .artl�u--... - Mas o q,ue é que eu fiz? Eu estou me compor-
grande orquestra onde f,iguram exc.lusivamente prOfessores •

. lação do mandato 'de pretelto da • tand"o bem" não estou? .l1li
, I - Solicitar ao Senhor Governador providencias no capital. O, lideI.' do PTB contesta ...

com brilhantes cursos obtidos à custa de inúmeros, sacrifí- sentido da alteração no art. 3.0, letra a;- da, Lei n,o'1.630, de manlfesta'qdo estar apenas estu-"
- É, mas me deu um súbito ataque de bondade e •cios e acuradissimos estudos na maior MetrÓpole do'mlln, 30 de dezemero de 1956;, "

-

dando junto aos demais partidos!" eu .estou abrindo as gaiolas e soltan,do todos, os pas-
III.do, será repetir o que já se tem dito em crôniCaS firmadas II _ Elevação para Cr$ 60.000,00 do nível para lsen- uma fórmula de colnc�dêncla de • sa-rmhos... ...

eleições, não havendo Idéia
'

de -
.

por mestres e renomados críticos. musicais de todos os paí- ção do Impôsto de Vendas e Consignações'incidente sôbre - Mas comigo não preCisa se in-comodar nao, eu III
prorrogação de mandatos, •.

. ...6P.S cultos de�te planeta. as pequenas vendas ou consignações de qualquer produto, , estou gostando do seu alpiste.. . III
Soo a direção de HOWARD MITClIELL, nome que !iis- efetuadas pelos pequenos produtores,. assim 'definidos OR SR. SANTOS LI1!JS: BÀST�NTE.IIII - Você vai é embora já �aqui, está vendo, '"seu"· ...

pensa qualquer comentário desde que 'sua faina é' conhe- agricultores e criadores. PRESSA NA APROVAÇÃO DE ,.... palhaço, Ó cabo, faz favor aqui, joga êsse cara na rua, .'cida em todo o mundo, jã podemos prever o que será hOje Sala das Sessões, em 11 de maio "Cle 1959. TELEGAMA .

- Nãovou.!' ./ III
a eJ!:�réia: da Qrqlj.�stra que nos visita e tanto nos honra Deputado Waldemar .SaZ'es·

, •
- Não val'é aqui!, e o cas�etete desceu repetidas ...

• O sr. Eduardo Santos' Lins re- .... IIIcom st4a presença em Florianópolis. Deputado Ademar;. Ghizzi quer à Mesa, a expedição d� te- .. vêzes sôbre a cabeçá de Segismundo, que sair, saiu, ...
O programa está assim elaborado: __ 000__ legramas ao .presldente da Repú- mas sempre sob protesto. . . III
_Abertura: BARBER - SCHOOL FOR SCANDAL. JUS T I F I e � ç A O bllca, Ministro do Trabalho, pre_ • * * * ...

VILLA-LOi3ÔS - EROSAO - LENDA AME.RINDIA. sldente do Instituto Nacional do III Nã-o estou muito ao par da estatistica, mas me pa'" ..A Lei 1.630, de 30 de dezembro de 1956, nO,,I!eu art. 3.0 'plnho, bancada cátarlnense na:;lil ,

RAVEL --: "Daphenes e' Chloé - Suite n. 2. letra "a", isenta do Impôsto de
.

Vendas e Cónsignações, Câmara, no sentido da não In- ..
rece que êsse tenha sido o primeiro. caso de uma p9S' ,Alvor�ce�. pequenas vendas e consignações efetuadas pelos pequenos tromlssão da Comissão Cootde- III' SÔ� sq.lr da Delegacia abaixo de cassetadas. O que, �

Pantomima.
.

agriCultores e criadores até õ' limite de Cr$ .30.000,00. nadol'a da Madeira na .v�jlda do .. c!e resto, se explicou, no caso... ...
Dança .Geral. Considerando que as ferramentas e outras utilidades pinho para a Argentina e UrU-,

!III . II
II _ Parte: . gual. N.a, tribuna, o alltor, da

:".,._�... ,_.',._ ..._ -._•. .__ .. ,.�de que necessitam os lav-radores e pequenos criadores tem proposição ale�a que rec�beu aba,l .
_

_

BEEl.T!IOVEN: sofrido altas constantes, mormente com a ,fixação dos 110· xo-asslJlado de elementos' ligados
'

NGEIHEIIOS UEC',1-'RICO ESinfonja n. 3 em Mi Bemol Maior - "HEROICA" vos níveis de salários mínimos; ao produto,--em Itajaí, juntamente �J'. ", .I'A..
"

Alegre con brio. Considerando' que o próprio govêrno federal, reconh�- com 05 deputados Bahia Bltten-
'

PI'O'JETISTAI , court e Francisco Cazlani Manl-"
'

.

.

.

Marcha Funebre - Adagio assai. cendo essa 'vertiginosa alta, no preço de tôdas as necessida-- f·esta que o referido órgão tem
Scp,erzo - Alegro vivace. des humanas, elevou para Cr$ 90.000,00 a quota per capita

I
'êxito nos mercados europ.eus, on.-.

'Finale - Allegro ,molto. ,para fins de declal'ação do Impôsto de Renda;
,

dI! a dlstâncla·,·é longa: a lingUa
......... , : -. , .. , : .. ". Considerando, ainda. que .na. extensa área litorânea. os é outra, etc. Falam os, pai'lamen:'

E até logo, para o maravilhoso encontro com a The municípios tenham- sua economia ligada à pesca e .à agri-
tares aclina, e' ,n}aIS 08 srs. An-

'I h ,tonlo i\lmelda e-jvo Silveira, queNaClOna . Symp . ony
__
Orquestra de Washington, D, C. cultura e péla esterilidade de suas tEll"ras a'renosas,. o qu.e� requer 'aUdlên�la _ da matéria na

mais se cultiva ne_ssa região é o aipim e a.mandioca, la.vúu· Comissão 'd.e .Agrlcultura, com re
-----

ra que exige dois (2) anos para poder' Ser industrializada,' je,çãb do
/

pl'enârlo. o� sr. Jotà, C' L- U B E D O Z E D E A G O S T Oassim é que além do longo ·pràzo que espera o lavrador, ,tem Gonça,lves pondera ao sr. 8aP:" � •
'

•

'

,

,..---------------...-----....-.... '. tos Lins que aguarde até o dia .:0 'O ,J.14
_'\.

N I C A ç A O'.A êle de ocupar, tôda a sua família no fabrico da farinha, u

DO D.,10 �A,RA ,YO�E -Interessa a .todos ••.•-

'

. seguinte, quando terá a manlfes-
'. A 'n1'r"e"/or�a do' Clube Doze d__"e Agosto comunica aos ,f;i·S."ftí r:. '"

"

sem nos referirmos nas d�spesas de lenha e ferragem para tação da el.asse madelrelra'.de JJ � •

-oS animais para no fim de uma safra apUJ;ar Cr$ 30 ou Jolnvl1e, no que estão de ,scôr- ,Associados_ q,u�. O Conselho,Deliberativo, reunido em 18 do

40.000,00, de oJ,lde �xtrai o sustento, a' roupa, remédios, etc. do os. srs. TUPy Barreto e Darro corrente '�'ês, considerando exposição de motivos apresen
Visando estimular � pequena produção, ao_mesmo tem, Salles, porém o representante.: tada pela Diretoria, autorizou um" aumento de 50%' Uf\S

udenlsta de Itajai alega que Já atuais hi.....n.salidades, a partir de Julho próximo.. po beneficiando os consumidores, apresentamos a presen- debateu o assunto, não sendo po� '�

te indicação, com o objetivo de so)icitar ao Senhor Gover- s!v,el aguardar.. Pôsto em votação, . Informa, aitida, que foi providenciada a impressão da

nador do Estado, as prOVidências conducentes à alteraçp.1J o requerimento é aprovado. Cabe exposição de motivos encaminhada ao Conselho Delibera-
.

da Lei, nas bases propostas.
'.

perguntar -O porquê do tamanho tivo, a qual será entregue a cada associado a fim de que
Sala das Sessões, em 11 de maio de 1959.

Interêsse e do açodamento do tenh1l-m pleno conhecimento das razões do presente�utor da proposição em vê-Ia
. Deputado Wal4emar . .$alle._s a.provada quàse� a toque ,de caJ...., aumento. �.

Deputado. Ademar, Ghizzi xa?, . . Fp�lis., 25/6/959.
----�----------------------��------------------

�B8T4ÜB�Ltfzli�
'(A ME·LHO" ,M,�S.A<OA ··al,D�I;)E)

-

,
.....--. ....�

�llrlraf.,�.

LIRA rEMIS CLUBE ...

Grandioso e
BAl�

.

-INFANTO -

FAZEM ANOS HOJE

aniversário o robusto menino
Songer - Gerson, filho dó sr,

Airton Gerson da Silva run-

ANIVERS-ARIOS

- srta. Norma Maria Gerber
- sr. Yrê Ulissen
- sr. Eduardo Pedro oamei-

I
.-

ro da Cunha Luz
- sr. Abílio Mafra

srtâ. Maria Térezinha

cíonárío da Imobiliáría Jure
rê Ltda., e da Sra. Vanir sou-
za da Silva.

'

Ao aníversaríante e seus

venturosos pais, as felicita
ções de O ESTADO,

Haenske

':�lr-
- srta. DalilaRosa GRANDIOSA DOMINGUEt--
- srta. Sônia Lehmkuhl RA A CAIPIRA
- sr.:Luiz Roberto Glavan Realizaf-se-á, amanhã, com
- sr, João Linhares inicio às 20 .horas no Clube
-'- sr; Dr. José Edú Rosa 15 de Novembro. Haverá
- sr: João Ruy Spogan!cz show, com os artistas da Rá-
- sr. Aldo Brito· dia Anita Garibaldi. Serã.o
- sr; Jaime Antunes Maciel � servídos.pínhâo, aípínr, mela-, do amendoim,�bergã.mota e o

Completa hoje seu prÍmeiro célebre quentã6. .
.

Representações' A. S. Lara Ltda.
�ua Serí.,_adór 'Dantas, 40 _.5.•

° àndar'. Rio

cirande industria', metalúrgica localizaaa'" nas· proxi
midades .da Capital do Estado ,de São Paulo, procura
um engenheiro mecânicó co� experiência em manu

tenção mecânIca e um engenheiro projetista. Carta'3
para. Caixa postal, 153 - Joinville, indicando idade,
experiência e, pretensões".

,Parlicu�aresl Comércio i I·n.dúslrip.
Utilidades doméstieas, 'remédios, veículos ou máqui
nas, acessórios de todas as espécies, discos ou o que
você precisalr. Firma que serve há 36 anos a imprensa
brasileira, criou um departamento de vendas para o

.Interior, estal;ldo apta a atender o seu pedido. Escre
va para:

"

-A DIRETORIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Resolva agora?

O F E R 'E ( E
PARA VOCE RECEBER

-A'MA'NHA MESMO SU·A ,NOVA E
M A R A V IL H o S A

.

G E-L A DE tR A

i

]\f O D E'L O/

I.M P E R A D o R

(10.5 PÉS)

\
.

"

*

*

*

*

*

Pintura a seu gôst�e em harmonia
com as côres do seu, lar. É beleza
exclusivamente sua... 'beleza ásso
ciada com eficiência �ntida por
muitos e muitos anos.

hdade da nova ..
'

astemp" ao tocar
na. suá linda ma à�eta. _ A porta
abre-se'màgicamen \

e você fica as-
\

sombrado com sua

eno�ne capacida-
de. Compartimentos am los e espe-
ciais .para todos os tipos �e alimen-
tos e seis zonas de frio.' S� porta é
inteiramente aproveitável com 5 pra- .

teleiras. \

BfLEZA

QUALIDADf

*

*

*

*

*

*

*

-*

*

*

�
. r.

., .,,�.
. ..

.

A mais velha agremiação
de "novos", entre nós, é o

.

( ( �CCC. Não usamos o verbo no
'

-s. � " ,

'.11" •.•passado, porque o CCC ainda
não morreu: êle perdura, na
espírito e no "modus viven- ...r

di" dos seus fundadores. E JOÃO MEDEIROS VIEIRA'
.

acaso não será paradoxo ra- Mas à guísa do clássíco goela abaixo. Ademais, a pre-lar em velha e novos? "Té, Bezuquet !", do índís- caução era virtude cultivadaSe-l(l-ia, não estivessem, os pensável "Té, Tartarin!" da ·pelos cececístas, .e para eví
apóstolos, identificados pIê- eaínçalha feroz do Minarete, tar uma broncopneumonia osnamente, ainda hoje, com os ribombavam foguetes, busca- sonetos "regávamos" a rhumideais de ontem. Fundado em pés e espanta-coíós, através e conhaque. Para os que a1.0 de junho de 1943, portan- da rua Esteves Júnior, em preferíssem, caninha DI]1'
to há 16 anos, numa sala dos noites de inverno tão rígoro- nambucana, Nem por isso alfundos da Faculdade de Di-

so e chuvas tão constantes, gum dia melindramos urnareito o CLUBE DE COOPE-
que nem o irredutível guarda glóría das beletras pátrias.RAÇÃO CULTURAL surgiu noturno se via por aqueles Nem por isso menor mérito

com um lema promissor: sítíosl . . . possuíam as glorifica-ções. E"Non schólae sed vitae díscí- Assim foi, por exemplo, dn- os panegíricos. E os necroíõ-mus" - não aprendemos so- rante a madrugada de come- gios. E os versos de Oastromente para a escola, mas morações natalícias do cená- Alves, Olavo Bílae.. Cruz i:;também para a vida.... , culo ilhéu, em que ninguém .Souza, Augusto dos Anjos, ouAté os idos de 46 o sodall- arredou pé da sala das ter- os candentes libelos da.cío reunia-se ,�a Faculdade; túlias, sem declamar um 130- "Aguía de Haia", que eramdepois as tertúlias se rea�i2!a-\ neto parnasiano (o, CCC era palavras de fogo para os
vam ora na casa de u� SOclO, o terror dos modernistas). O mancebos já afogueados peora na .de outro. E la esta- recital só era ínterrompído los vapores amigos: ..
vam,.mIs�eriosos e preocupa- para a ingestão de uns goles
dos, a guisa de consPIra<!o� de rhum ou conhaque, sábia
res, os. çio�tores de hOJ�. mente trazidos de çasa pelos
Jose TItO SIlva! de quem dí- cececistas, cujas consortes se

. zemos que.a llteratu�a per- preocupavam bastante com
deu um poetae a JustIça ga- a saúde dos seus heróis, em
nhou um magIstr�do; Rol?er- noites tão frias e caliginosas!
to Lacerda, Jose Medelr?S Ora em vista disso, fazia-se
Vieir�, :Renato �alI).os da Sl1- mister evitar a bronquite à
va, LldlO Martmho Call1!-d�, fôrça de conhaque. Questão
Reinaldo Lacerda, Protas�o de hábito. Ou de metabolís
Leal Filho, A,genor Nunes PI
res Alcides Abreu, os pintn
reg' José Guedes e Nilo Dia.s,
êste articulista, afora outros,
Um pugilo de prôa. Seroa

das O digesto literário '''Ru
moS" . .. Programas radiofô
nicos. Fundação de

•

núçleos
filiados, pelo interior ... Co-:-
memoração, no Teatro 4lV9.-, .

ro de Carvalho, dos amver

sários de nascimento e mor

te de Ruy Bárbosa e Castro
Alves. O CCC vibrava. O CCC
espalhava a sementeira ...
Mesmo que chovesse cani

vete aberto estava sempre
reunião a. plêiade invicta,
reunida a plêiade illvlcta,
seus cães: "De brin o dé bran
Cabussaran, dou jenestron ..

'1'de Tarascon... dedin liu Ro-
se" ...

A REVISTA DO PARANÁ

em tôdas as bancas

A amizade tudo superava.

fExceto a

burrico
e. 'se

.. alguém.'dmeÇastre:�11lii�ãrtetoli!om
pronome obliquo; era corri
do a pau, e -envíado, depois,
sob severa vigilância, para!um círculo de arte moderna ...

-José Tito Silva .produzíu,
certa ·Yez, uma bela poesia in
titulada "As Mulheres do
Mundo". EnqUanto lágrimas
copiosas escorriam pelo ros
to dos mais sensíveis, um
companheiro, aproveitando
pausa maior na récita, de
clarou: "Pior do que as mu.
lheres públicas, só certos ho
mens públicos". Tumulto.
Estatutos. Suspensa a sessão.
O rhum passara do limite.
Era uso chamar-se ao cor

religionário de "amigo", con
forme os Estatutos. Nada der
"camarada"; nem de "sere
níssimo irmão".

-:0:-
Depois a turma dispersou

se. Muitos invernos passa
ram. Graças ao bom Deus o
conhaque foi abolido da vida
de cada um. Só não foi abolí-"
da a velha e teimosa paixão
literária. Nem a amizade, ali
cercada pela vocação comum,
por muitos anos de boa con
vivência e salutar idealismo.
O cce porém, não morreu.

Dezesseis anos depois de aur
gír, os seus membros ainda seI

reunem, para í,verdadeiras tertulias ao ar livre, nas ruaR,

,nas recordações, na corres ..

pondência epistolar. E qUlln!lUA lItWlOI DANTAS tO· S.·�. do evocam então, sonho di:i-110 De JANEIRO· D .... " quele tempo inolvidável, nas
palavras mensagistas de
Coelho Neto:: "Jovens, to
mai por norma.o lindo e lu
minoso exemplo dos Ateni·
enses, Recebestes das nossas

mãos, já trêIl!ula-s, o -archote
que trouxemos do Passado;

Aluga-se diversas salas no Edi_ levantai-o bem alto na cor.-

fício ('São Luiz", sito à rua Fe_,
rida em que avançais, para o

11 e Schmidt N.o 3'T' (ex-ediflcio
Futuro. guidado, .porem, pn-p ....

ra que nao se extmga a cha-
do IAPC)., ma e, no estádio dos séculos,
A tratar no mesmo edUlcio jun_ cada vez relume com maior

to a Agencia de Jornais e Revis- fulgor, de geração a geraçõ,o,
brilhante de entusiasmo e

árdego de energia" ...

,Ah'ÚNCIOS ,

I .

""

XlfINAlS
I '''VISTA!
I fiMlSSORAS �

,

1· COlOCAIli9S M QUAL
�Ul!. ODADt DO NA.

REP. A.S.hARA.

mo. .
.

E ninguém chegava à levi··
andade de esquivar-se ao g�m

to remédio. Mesmo porque
havia o perigo de se tomar à
fôrça, como óleo de rícino,

SALAS PARA
A' L U G A RLEIA

Panorama
tas.

,

f
I

148. - 58. feiras

-_. __ -_,....�,.,..�.

Sinônimo de Qualidade, Elegân tia e (onfôr'o

Rua TRAJANO, n.o 29

EM' SUAVES PRESTACÕES MENSAIS,
, !

EDITAL DE (ITAÇÃO (OM O PRAZO
H>'

".
.

-'DE111111 (3Ô) DIAS
.' ,.

o DOlJtor J.ry Pereira 011

veíra, Juiz de Dlreitó da 3,10

Vara desta ca�ital. no

exercíçio do cargo de Juiz

de Direito da 1,10 Vara da

Comarca de Florianópo11s,
Estado de Santa Catarina,
na forma da lei.

�Ak SABER aos que o

presen_l'te edital de citação com o prazo

de trinta (30) dias vírem ou dêle
conheeimento tiverem. que por

êste meio fica citado BRAZAUTO

PEÇAS CATARINENSE & CIA.

LTDA .. para todos os efeitos le

gais, por todo o. conteúdo das pe

tições e despacho seguintes:

.. PETIÇÃO INICIAL. - Exmo.

Sr. Dr. Juiz../de Direito da 1.a

Vara desta Cómarca . CIA. DE

AUTOMóVEIS SONNERVIG, fir

ma estabelecida em São paulo

(SP). por seu advogado «dec. 1).
ild�·'L-·assinado. inscrito na O.A.B.
- �·ecção d·e Santa Catarina. sob

n. 1038. com escritórios à rua

Trajano..29 - 2.0 andar - sala 1.

desta cidade� recjüer a citação de

BRAZAUTO PEÇAS CATARI-

NENSE & CIA. LTDA ..

lecida à rua Gal. Gaspar

estabe

Dutra

n. 139. no Estreito - para. "post
citationem". falar aos têrmos da

presente a'1ão de rito ordinário. 1).8.

q�al. e sendo necessário proverá;
-: 1.0) - Que o R. comprou da

autora mercadorias no valor de

Cr$ 19>.01Q.40 cfe. faz prova com

as incIsas cópias das Notas Fis
cais nas 37.894/5. - 38.689/90.
38.692/8. 38.854 e-38.871 (doc. 2);
20 ) - Que com base na compra

.asstnado, vem. nos autos. expor

a V. Excia.: 1.0 - que o petlcia-
. nátlo. crE;dQr .de BRAZAUTO PE

ÇAS CATA.}tINENSE & CIA.
LTDA.. pela quantia de CR$. ."

i9.010.40 (dez mll e dez cruaeí-,

ros e quarenta centavos) constan_

tes das Notas Fiscais nas 37.89l1/5,
1.38.689/ e 38.871. promoveu, pe

It:irante V. Excla.: ·executiVO eon

"trilo o devedor; 20 - que o oficial

de justiça certificou que não Pô

de.. citar o devedor por se' achar
.

a autora emitiu 6 dupl1cata n.o

177494, com vencimento para

30-11-57 e no valor de Cr$19.010.40
(doc. 3); 3.0) - Que. o R .. ao lhe

ser apresentado. não acertou a

dupl1cata e não apresentou moti

vos que justificassem .8"8. recusa;
4.0) - Que as mercado; .. '.8 foram

devidamente entregpes, .onsoante

faz prova com incluso recibo flr_1mado pela espôsa do R. ao pé da

nota da Emprêsa. transportadora;
(doc. 4); 5.0) - Que. feit? o pro

testo (doc. 5). o R. nada respon

deu à Intimação e oficial. Assim.
e .à vista do expôS'to - e em que

caracterizou a- má-fé do R. -

Requer a citação do Supl1can:te.
citação essa :Compreensiva de to

dos os �êrmos da ação. pena de

êste em lugar Ignorada; 30 _

que em conformidade com o I}rt.
177, na 1. do CQ_digo de processo

Civil. a citação por edital tar-se-á;
quando fôr Incerto, ou ignorado,
o" lugar em que se encontre o

citando. REQUERIMENTO.
vista do exposto. requer o peti- í

cíongrío a V. E'xcia. citaç�o do

Devedor, por. editais. observando
.

o díspcstc nos arts. 1 'TO e 80 §
la. letras b, do Código de proces
so Civll. Assim. junta esttt

,
. autos e pede Deferimento. Floria.-

. nÓPolls, 8 de junho de 19F9;
f,_;j (Ass.) Augusto ,1!!I�lf. advogado.
,. DESPACHO DE FLS. 25 '-liJ .. sím.. 'Em 8-5-;59. (Ass.) Ary ,Pereir� Oliveira. Juiz de Direito. !'
E para que chegue ao cQnheci- �mento de tOdOS.. mandou expedir I:
o presente edital que será afiXa- t
c.ado na forma da le!. Dado e

pas�ado net:lta cidade de Florlanó

poUso Estado de Santa Catarina
aos doze dias do mês de junho
do ano d,e mll novecentos e cin_

(
quenta e nove. Eu (ass.) Carlos'

efeito da taxa judiciária. pede

SALDANHA

revelia �art. 292 do Código de

processo Civll). correndo o. prazo

da lei para contestação. eondena.,

do O SupUcante ao pagamento da

duplicata, mais os juros' de mora.

custas. honorários de advogado à
base de 20%. Protesta pelo depoi
mento pessoal do Supl1cado e sua

mulher. pena de confissão. teste

munhas. vistorias, perlcias. arbi

tramentos e demais Pl'ovas em dI

reito permitidas. dando à presen

te o valor de Cr$ 19.010.40 para

Deferimento. Florianópol1s. 19 de

maio de 1959. (Ass.) Augusto

Wolf. ad:vogado.
Saldanha.' Escrivão. o subscrevo. "IPETIÇÃO DE FLS. 25 - Exmo. '

Sr. Dr. juiz de Direito da 1.a' (Ass.) Ary pereira Ol1veira. Juiz •

Vara-desta Comarca. CIA. DE
'de Direito.

A.UTOMOVEIS SONNERVIG. flr_ Con'fere com o original.
ma estabel�cida
(SP). por seu

em
-

São paUlo

advogado. infra

CARLOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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aua Coue1hetre llatr. lH
felefone 3022 - cu._,.... 111

Endereço TeleKrifico ETADO
n s a a r o a

aa" de Arrada a..••
GJ:a.NT.

. Domlngos FerÍland. �e Aquill.
a80ATOa.S

Oavaldo Melo - Flavio A.ort. -, >

Andr' Nilo Tad..co - Pedro Plut. M.ch....
Marhado -

COLABORADORaS
Prof. Ba.rrelro8 Filho - Dr. 08wAldo Rodriguee Cabral
_ Dr. Alcides Abreu - Prof. Carl.. da Costa Pereira
_ Prof. OmoD d'Eça - Major '}detoD8G JuvenaJ'
Prof. Manoelito de OrneI.. - Dr. MUtOD Leite •• Cos',
_ Dr. Ruben cesta - Pr..f. A. Seis.. Neto - Waltk
LaD,. - Dr. Acyr Pinto. da Luz - Ad Cabral Te1ve _'

Naldy Silveira - D�ralkio Soar. - Dr. Fontoura
Re, - Nicolau Apostolo - Paschoal Apóstolo - n8"
CanaUlO I 1".. 10 F!.ra�ndo d' Ar••). .......

'PU B'L'I C �.D �:;D.
M.rta Cellna. Silva - Aldo Fémand.

Diu - Walter Llnhar..
P A G� I N A ç A O

AMn,TON SCHIMIDT::'" DELAMAR SANTOS

VlrdUt

IMPRENSORES
.

DULCENIR CARDOSO WANDERLEY LDlOS
R B P R J: S II: N T-A N T •

Repr.entaçóea A. S. Lu. Ltda.
alo::- �o. Sênador D.Dtu 4b - ,... And.,

TeL 225.24
6. P.ulo Ro. Vitória "7 -- c.aJ· I. -.

TeJ. 34-8949
Serviço. Teleg{át�co da UNITJ:D ·PRBSS (U-P)

AGENTES E CORRESPOLlDENTE
.

-'. T6dóe 08 m�cipjCNI de. SANTA 'CATARINA
.ANU�CI08

M4>"'aaL., cootr.ío, ct.e acordo coa. tabela •• tilol
ASSINATURA ANUAL, - CR$ 600.00
A direção. nàú se responsabíiíL.á -pelo�

Cúl1(€ltúS emitidos"B<)S artigos âssmado�.
, "

M O' V E , SEM ú f R A l
_

R O S 5 M Â -R,rk
. -

V 1St. T E A :·H O � � A- . L O j A
Rua Deodoro. n. o . j 5 Tel. 3820

FLORIANóPOLIS, Sábado, '27 de�unho de i959'

RAUL 'PEREIRA CALDAS'
ADVOGADO

''Qoestões Trabalhistasrr
Escritório: Rua. João Pinto n. 18 BObO
'lelefone n. 2.467 - Caixa Postal n. 25
'eOIMRIO: Das 15 às 17 horas.

ZurI

/.

DRA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER
CUNICA DE SENHORAS E CRJANCÃS
Especialista em moléstias de anus e recto .

. Trataménto de hemorroidas, flstulas. etc.

Churgia anal
Comunica a mudança de seu Consultório junto á 'sua
r.ssidêncía na Rua Durval Melquíades de Sousa 54

ORA. EBE BI BARROS
CLlNICA DE CRIANÇAS

Consultório e alllQllela Consulta.
Av. HerelUo' Luz 155A apto. , Seg.unda à 6.a-lelra

das 15 àa 17 bora.

FLORIANÓPOLIS

Da. "ALMoa zu•••
GAIK.:lA

.

OIJ.tloDlado pela P'uuld.de N.

eíou. d. Me.udlla .. 0.1 ...... ·

.......
/'

.. ar .
.s-"teI'1l0 ..,r _«' ..

Matend.... - "Ia
(Bemeo do Prof. Oet6.t"

RodrilfU" .Lima) -

.U·lllte.rDO do '15e",<o 11. "'" ...

"ã do HOIIPltai LA,. .a.T '"
I

-

!lo RIo d. J.. ae1rp
.,dlco do BOlpjtal d. C.ri,1��h,

"

da 1J,'darnldild. O; Carlo_
.

,

Con�a
OO.NCA8 O. S&NHOR.\S

PARTOS _ OP:1RACOI8
PARTO SD DO& ,.10 D!�Cl

\

"

p.h:o·pl'Ot'Il't:_
CoDI.: a", J ...o PI .. to II. 10.

d.1 UI.�O· à. :8,00 ·h'Ora.
'teDele' com hor.. marcad..

_
T.l�roD. 10115 -

- I.. idloda:
Ilua. ·G'l,Iaral. 8itt.Deourt jJ' )01

-No' I-te'·
j

Jtlo (h a>'rm'eREALlZAR -SE-A, DIA 4, DE JULHO, NOS SALÕES DO CLUBE"6'OE 'JANEIRO' NO E�TRElTO, ELEGAN
UI <' _.. •

• TE SOIREE, QUE RECEBEU o NOME DE�'NOITE DO· (HARMErr NA OCASIAO SERÁ ELEITA A "RAINJA
DOCHA�ME", NUMPÁ1ROCINIOllO' rmTÀRVClUBE DO ESTREITO, EM BENEFlCIOJ>O HOSPLTAL E MATERNIIlADESAGRADA FAMt1A.

<

AS MESAS �PODERÃO SER' ADQUIRIDAS AO PREÇO DE CR$ 500,00, NA- SECRETARIA DO CLUBE. .

z-
•

______----------------------------------�-----�---a-- ---
fi:DITORA "O ESTADO" Ll'DA.

. INDI(ADOR PROfiSSIONAl DR. �AYaTON 0& OLI\'EIIl,l Maurício dos Rei's'
.

MADElyAS

P�RA�-DODQAS DO PULJI.lO . COI>PTRUCAO

() S d
'

TUBUCULOS. . Ad d IRMÃOS BITEN(0URT
,

�t(2' ct WALDIR VELOSO DA- SILVA ,�:�.��:'ri:8 -=- ���. ��r' voga o" ����G;�I�MÓ6SITO·�:fM/:��
.

�
Hor'rio da. U la 18 �or.. ED. SUL AMÉRICA - 5.° ANDAR

'-__....- �

Tecnico em Contabilidade Reg. no C.R.C. - S.C., sob a.mlbel.';_ ,.Upe Sclaml4t . TELS.: 2198 - 2681.
11 • .11184 comunica aos que interessar que aceita qualque.. D. 117 -----------.:..;.;.- ..;__----::------

I ",po- de Escrita' Contábil. V I A J E M;� L H O R
J."uà ';>�;:ald�5 c��z����mbr�S��i:O:- C. Postal, 23, ou �

�-CI:��� G��A PAaA ITAJAÍ _ JOI,'VILLE - CURITIBA-.
uo••çu II. tleDllor..

·

- p,...

TlP Olo.... ..;,. Eletrlellade .idl..a O..... N I 8 U S UITIM O ..CoUGlt6rio: Raa Victor lIíli
r.U.. n. 18 -= T.l.fon.

8&0".
-

S U p. E R�' P U' L L M À- N .CoDlaltal' Da. 115 bo�a. ••

dl�U.�d.nClal 'o�•.• 411 POLTRONAS RECLIN EIS - JANELAS PANORAMICAS
aaa: Bl�m.D&1I D. 71. VIAGENS D I ll. �T À S

pJVTIDA FLORIANÓPOLIS 5,45
_ "�EGÀDA CURITIBA 12,45

RÁPIDO /SUL ",BRASILEIRO .

LTDA.
VIAGENS 6�ESCALAS - PARTIDAS AS 6 E 13 HOJt,AS

AGE�IA FLORIANÓPOLIS - RUA DEODORO

.

ESQrINA TENENTE SILVEIRA - T-EL.� 2172

L .. ; ,

(, '.

'1
,

,- é linda ... mas ,
.

é o CONFORTO?�...<
....�f,;�'r-

L .'.;;;.;.t-'-
.!. ......;._. .._ ...

�". Ao comprar tllóveis �stofQdo5, verifique se o

mol�io é feito. com eis '.egitimos MOLAS NO-SAG
e iní';ÚO maior confarto
• excepcional durabilidade
e nunca cedem - nunca soltam
e móveis mais leves
e dispensam o. uso de cordinhas e percintas de pano
e conservam <) estofamento absolutamente indeformóvel

MOLAS� DO BRASil S, A.

"IN' • Eact•• Il1O II.� 174 - lei. ,..Q5l; - c.. Postal 875 - End. T .1.1 "NÓ·SAO" - sao Paul.

IIV!NDtDOIt!S I MEY E R & 'e I A.
lua felipe Sch.uda, 33, • Ruo Conselheiro Mafra, 2 - Tel. 2516 - ( •. Polia I 48 - FlORIAI'ilOPOtp

DR. BURI- GOMES
MERDORÇA
. 'MeDICO '

PFcé-Natal
.

Pan.
Opera�ões- - CliDlea Geral
ResIdência:

Rua Gal. .Bíttencourt n, 12t.
Telefone: 2651 ...... ,<

•

Consultório:
"

.

IRua Fel i pe Schm ídt n. 8� M-o-s-e-rv-l-ço-,-n-o-t-u-r-n-os-e-r-á---e-fe-t-u-a,-d-o-p-el-a-s---fa-r-m.-á-C-ia-.s-d-o--O-a-nto-,-I-n-diana e Catarinense.
Esq. Alvaro de .'Carvalbf' _. . -

Horário: .'

A presente tabela niU PQdeia ser alterada sem prévia aute rização deste Departamento.
g;�al!':OO às 18.00.

/ I '*S$§S"tiSSSSMSSSSSssSSSSssSSsssssSSiSSSSSSSSSSSSSSS :$S$ "1.'\'1. ."-t.!

Das 11,00 às 12,00.

,.., \.

( ,

I!... If' LU...... l·0
I .,

".....fII. 1110 .,. 'K. _,... 1n"rl.

1'0QUCUkOSI
1tAOIOGRAFIA • RAnIOSCOPIA

-

DOS pULM.().as
.

<''lll'atcl. do Toras
,"\rmado> pelá lI'aealdade Nado".1
d••edl.d ....�TI.lolortata··. Tlalo.
dra�"lo 110 B�ttal ·Nor..

......... ' /
eoroo d.. ..pecJaliaaçlo p.I.·
3-; N. T. .s�lntlrDo •.•s·...I.·
ti_te eI. Cirvrlfla do Pr-ot. !!r<'

GDimarl•• (Itlo).
'

Cona.1 . ,.Up. 8cllmlclt, •• •

r-Of'e 1801
-

.

Ale.de,.. Ilor. ..n .....

a••.. ;
.

- 'Ro•••t...... JUU"H li'

FON.: .,11'

------_.-.--_.

UIl. .Mlllta·U. 1".18C{1
P�&AJ80

•• D I C-O
U ......<6e. - 11o..lI(u éI.. !!leI' a'·
. ru '..,. Ulfalta .... Ã.'I"..
C.llno . 'ile .ap.elali.aoa-. 1Ir'

-Soaplt;l d,,. S.l'Yidof'll. ". II'
t."",' .

.

(�l'Yteo fo .. J!'rot ...�. '.. II.
U"-!SI).
. COlló1ta. . - . P»la ..alllt� /II',

U ....pltâl d. Caridad•. ,

... tardl' da. 11;10 1I0u' .L

. diant.:'no eonlillt61'ip" .!tu. N..I
. �c;.' Mlleh.dl> 17 laqul.. dI r r.
d •.nt." - T.l.t. 1741

R...ldOflet.· - RC),. Pr ... ·d_I't
.

'",uttnho " - TIl. 1110.

VII�' �VIlO """"NU
ÓJNlCA \)..�

f:oaPMlaUIU'.m r:mol'-tla.· '.' �
o.luwa. • na.· ari_irl...
Cara ,.dteal·'claa lat.eç6.a _I"
dai • �ronic.. , do aparelbo'�·
Diw-UriD1rio .m .mbol oa 01

�o.n-eal do aparelho Oic fr'fo
• dó .i.t.ma 11'''''010.

Horirio: 10� l. 1" • I� àl •
1101''' -' Conlult61'fo' Roa ·Tir.·
deÚUI. 11 -, 1,·".6úd·., - .....II.�
tl.l.

- a•• l4Izrell;· RUI L.c.tlb
eollttillho'. '11 (CMeau cio '.p.a
011. - f01l1l 1161.

OI. L'\TUNIO mUNU •

..&&61.&0
ClIW.GJ..l TUU.ATOLOGU

U�a _

COllllllt6rio: loAt, Plllw, 11 -
Con.vlta: 4al 6 à. 11 - 0«.&

IUàriam'Dta. ..noa a., .,....�..

I:
.
"R A- T . Ê N I S C L U ·8 E·a.aldlDel•• Boeahn, li.. L IrODII - '.nt.

}Da. CLABO .. :Cia 28 _:__ domingo - BAiLE INFANTO-JUVE-
WA.I.IATT. .l

_ ADVOGADO _

.

,

-, NIL DE &ÃQ PEDRO, às 16

... Vlwr ••trel.., ... I

.

horas. Pé-tle-Md{)l�qUe
- La-

'O"�:'JOba' .' / , . . .

ranja ......_,Anr�n oim,
.

sssssssssssssssssi 'SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS'<S&SSSSS-SSSSSSSj :S5SSS'
'. DEP�'AMENTO DE SAODE' ,PO�U(A /-

<, P L A.N T Õ E 8, D E F A R M A C I A
! ·MÊS DE JUNHO

. o. serviço noturno será' ele tuado
.

pelas farmácias sto. Antônio, Noturna e Vitória

situada�làs ruas Felipe ·Schmidt, ,Trajan�. e Praça 15 de Novembro.

O pl�t�. dilírno compreen dido entre 1� e 12,3'0·horas será efetuado pela tarmácta
Vitória, situada na Praça 15 de Novembro.· ,

.

f
�

.
-

._

.J ESTRE·ITQ

....
·t

•

.

I

2'1 -- Sábadv (tarde)
28'_;_ DOnW1go

,/

Farmácia .. lt6rla
Farmácia VUória

Praça 15 de Novembro
Praça 15 de Novembro

Rua 24 de Maio>28 - DomÜlgo Farmácia do canto

',-r
.... ..--

(ondução 'independente ... !

Manaml
�;,!\�

r"-,...

APENAS CR$
v. conta com estas vantagens
na sua Monark:

_

.• !3arantia cont«o qualquer
I defeito de fabricação 1·

'CR$ 7.490.00 - A VISTA ou

CR$ 623. - MENSAIS

REVENDEDORES
MAGAZINE

• Facilidade em encontrar: peças
or.iginais de reposição, com

contrOle de qualidade Monark I

aoCILOS PARk HOMENS. 'MU� f ·CRlIfHf�S' .

, .

HOEPCKE

Rua FeUp.e Sehmldt -

FlorlanóPOl�s � iii ..

,'. ( O"M' 'S �A_:B I O
. � /

\1itg'em, E� 'peciaJ:iIj
,fi Ita. Wfflll INDUSTRIAI: JóliIYRlI � �a:a ·Rlía.la)

•
l ÀJ V'A N D O

" ,-)ir

e

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



de citaÇão de interessados aueen-,

tes, incertos e desconhecidos, COIll
o prazo de trinta dias, que po�
parte de Egldi6'aThomaz Serpa
, "

lhe foi dirigida a petição do teo;
seguinte: "Ex�o. Sr, Dr. Juils
de, Direito da éom:�rca de' Tiju_

IFLORIANÓPOLIS, Sábado, 27 de Junho de 1959
--------.------------------

,2°) Que os suplicantes residem. e declarar o domíníc dos Supll_
nesse imóvel há vinte e cinco cantes sôbre a gleba usucepíenna,
anos, mantendo posse Inínterrup., expedind�e o competente man>,

O Doutor Manoel

carmonaj J" d O"
"

d C d T"" editais, com o prazo de trintaGallego, Juiz de Direito UIIO e I[elto a omarca e lJucas I dias, na forma determinada noda comarca de Tijucas, Es... "

'_
§ 10 do al't 455 do C.p.C., 011't:::'''_':7�'.:.�n., -,Edital de COação, com o prazo de trllIl. :��,;..�.:::-;::FAZ SABER a todos qUantoll citas, dI interessados ausentes, 1 bl1co, 'nesta comarca; <I, ,por praCinteressar ,:!:l0ssa o presente edital
,catófta, a ser ,expedida para o

Ilne,e'rios e ,de'see''nhealdAe• Juizo de Di�eito dá 4" Van da
Vil

comarca de' Florianópolls, o Snr.
, '

Delegado do Serviço de patrimô-;
nío da União. Sem custas. P.R.I.

Tijucas, 18 de junho de 1959

(ass.) M. Carmona Callego Jui2
de Direito." E para que chegue
ao conhecimento dos ínteressadcs

e nínguem possa alegar ignorân_

caso � Egldio Thomaz Serpa e

s/mUlher Olga Ol1nda Furtado

ta, continua e pacifica, com, dado que autorize a tr,anscrição.
"animuS-dom1ni" e' sem

,quarquell protestã.-se por todos 'os meios
oposiÇã'o de outrem; 3.°) Que não ·de prova permitidos em Direito.
tendo os supl1cantes títulos df valorÀia ação Cr$ 2.500,00: Nes-

-,

EDITAL Df CHAMADA
MINISTÉRIO DA' MARINHA

Comando do 5' Disl,rilo Naval,
1. chamamos _a atenção. dos Srs. I��eressad�s para o

Edital de Concorrência, publicado no Dlario OfiCIal n. 135
de 17-6-1959 páginas 13 906/909, em que a- DIRETORIA
DE INTEND�NCIA DÁ MARINHA abre concorrência pal'3._
aquisição, em todo Território Nacional, de artigos referen-
tes ao Grupo 55 - Fardamento. '

_'.
2 Outrossim êste Comando chama a atençao dos 10-

tei'es�adós para 'a data da realização da �fer!da concq�-,
rêncía 6 de julho p.v. na séde dêste Comando as 14, horas,
bem como, o prazo de sua..'inscriçãb. _

3. Para maiores esclarecimentos, procurar o Enc. �
Servico de Intendência d�te Comando, no horário de 14

às 17' horas, díáríamente, exceto aos sábados, onde
'. �s

interessados encontrarão, além, das amostras, ª,S especlfl
cações referentes ao material a ser concorrenci�d�. _

Haroldo oasteuo Branco �' Ohve'lra
'Capitão-de-Cox:vetà (�..,-'Chefe

>

do Sérvlço de Inte�dênp1_a ',.... ,

----------:----:--:-::--:--::=::---:::'.-

CURSO PART1'�lAR', 'SAe� 18it,
,i Professora: Mãr,ía lV1âãalena de

Mour-a' feno "

Aceita al�nos para o Curso pré-p�imário, c��ànças de,

'5, 6 e 7 anos.
.

.

i
.

IAceita, também, alun0s pat'R,() CUllSO pr�-9' naSla ,\pre-
paração para o exame de admi�são aQ ginaSIQ,

•

'

,As aulas desses C?Jrsos cOllJ.eçarão a 1.0 de Agos�O..
o

/
A matrícula acha-se aberta à rua Saldanha Mar�nh I

34; telefone 3737.

DR. HOltt+tU �Mi4f�IE�l�
Espec/ialidade� Qoenças �- -5en_s

.

- 'Pa:rtos', � ,Cifurgia: �,
,

Formado pela Escola de Medicina' do Rio de Janeiro "

'x-Interno da Maternidade Clara Basbaum, da Materni-

�ade p��Matre, dI:! Ho�pit�l da qambôa e do Hospital ,do
IAPETC. -

·t l d CaridadeAtende provisóriamente no Hospz a e -

Parte da manhã,
,-

v r N o E S E
\ Três jotesíuntos. -- .Tratar com Eduar�o Santos, na rua

\ Visconde Ouro Preso, 81 - Fone 3726

\D E p ó S I T O
'ESPACOSQ PRECISA - SE
Tralar� pelo 'telefone 3118

.. �,-

��

" É N·'D: E .- S' E,'
Ótimo Ponto Iomercial nefsíreito
Informações: "lefoRe ]'188

T E R R :E N O -� V f 1"p',E - S'E
, �'VENQE.".sÉ um terreno Gom �5,50 de fténie por 13,OQ,
de, iundos, todo murado, na Rua Itajai (Rua central

,: .�, càlç,a,«;la) : Tratai ,�,Rua Bocaluya, 197.

CLUL8E, RECRE A TI VU

JA'�EI,R,O
ESTREITO

6 D·E

:�
\ ,Pmgfãma dó mês �e Junno

�! I DIA 27 _:_ Sábaao - Granàlosa festa Junlna _

i 'I Quadrllhas, chotes: valsas, etc.... - Hitverá' pl- -

I
. I nhão, ,laranja, aQ:jendoim e quentão, etc. -

,

,! de�s:S�;,lij�e:t:a:::::: para maior brllhantismo. pe_

/

NOTA: será/indispen�ável a apresentação da car_
teira social, bem como o talão do mês.
para as festas dos dias 13 e 27 as mesás

,se acham a venda na Secretaria do- Clube,
ao' pre�o de CR$ 100,00

D!.a 4 de jUlhc "NOITE DO CHARME"
Partieipação de Antonio Dutra e $éu c9J:ljunto Melódic. - Eleição de MI�S' �HA.RME -1959 - Patrocinio do Rotary Crúb da
Estreito - Em beneficio do Hos,ital Sa
grada Familia.

�. -�----------

,

-:'-:v.
.

<��
....

_)'

:�fit"-,��, '?

I

".

PR0GRAMA DO MES

Dia 27 - Sábado Soirée de São Pedro - Ini-

cio às 22 horas. �

Dia 29 - �Segunda-Feira - (Feriado) Soirée ln-

far.to Juvenil de São Pedro - Início às 16 noras,

Dia 30 - Terça-Feira - Bingo da Sociedade

"amparo a Velhice".

VENDE-SE
{.;m fogãÕ a gás, em perfeito

estado. por Cr$ 8.000,00.

Tra� ..r com .o sr, Lauro Mend,es
Rua Trajano 11.a

CASA BRUSQUE

VENDE-SE•

'-. I

l'

Vende-se uni teil.'reno com 9m

de frente' por 1Um de fundos

na rua Felipe Schmidt, 184.

Tratar à casa Brusque, das
8 às 11 horas,

VENDE-SE -

Uma cl\otDloneta, modêlo FORD

1936, em bom estado de, func1o�
namento. Capacidade 500, kIL,

prêço oportuníssimo, Tratar com

Melo'no Bànco do'Br�sÍl ou à rua

Ga,. Nestef p'��os, 24· - Nesta.

V E N,D'E -,S E
Uma Ci1.S8 recelll consJ;ruid� com

todos confortos necessários, 'para

ESCRJ'TO"RIO ,DE A'D:V-OCACIA., •vêr e tratar na 'mesma à rua José

.

Maria d� Luz n. 7 (JOSÉ MEN-

DES 'SERVIDÃO)

I' !IST�!�C����!,ESQUINA NO MELHOR
DR. 'AUGUSTO WOLF DR. ANTONIO GRILLO

Pyo.NETN,QOD_EA_€SIDE';DE '1' DR. '-:A��� ... �;,;o�.r;:0��LLAço'
, Rua Trajano, 29 - 2.° an�all_ - sala 1 - Telefone: 3658

UMA_ ;CASA ANTIGA,

- braslleiros casados, êle lavrador domínio do imóvel, querem le- te têrmos, P. Deferimento. Tiju_ cía, mandou .expedír o presentee ela de prendas domésticas, �o- gitimar sua posse nos têrmos do cas, 12 -de junho de 1959, <a) edital que será afixado na sedomicil1ados e residentes no . lugar Art. 550 dó Código gtvÍl, com Estevam Fregapaní - Assistente dêste Juizo, no lugar do costu-,"Areias". primeiro Distrito dêst.}, sua redação alterada pela Lei nQ JUdiciário." Em dita petição fOI me, e, por cópia, pubtícado UMAmuniclpio e comarca; por seu as- 2.437 de 7 de março de 1955. exarado o seguinte' despacho: ':.-. VEZ NO DIÃRIO DA JUSTIÇAsistente judiciário no fim assinado motivo porque REQUEREM a V "A, Como requerem: Designo o e TR�S VEZES NO JORNALvem dizer e respeitosamente re- Excía, se digne determinar se
dia 15 do' corrente, ás 10,30 no, "O ESTADO" .de Florianópol1s.querer a V. Excia. o seguinte: � jam inquiridas as - testemunhas
ras, no Forum, para a justifica- Dado e passado nesta cidade de1,°) ,Que é possuidor de u� ter- arroladas em dia, hora e lugar
ção, feitas as notificações e íntt., TiJucas, aos dezenove dias, do mêsrena com a área de 51.150,00 me-, preViaméQte designados. com a, mações necessãrías. Tijucas .... de junho do a�o de mll nove.,tros quadrados, situado no lugar audiência �to M. Públ1�o, a fim de
12-6-1959. (a) M. Carmona centos' e cincoenta ,e nove, Eu,"AREIAS", primeiro Distrito dês- justiticlU'em: a posse, após o que Juiz de Direito." 'Feita a justi_ (ass) Gercy dos Anjos, EscriVão,te munícípío e comarca, devida- requerem mais a citação dos con-
ftcação foi proferida a seguínte o datilografei, conrert e subsere.,mente caraterízadc no croquis r1nantes conhecídos do imóvel,
sentença: "Vistos, etc. JUlgo por vi. Isento de selos por se trataranexo, medindo 155,00 metros de dos in�eressados i�cetos, dô Re- I

de Assistência Judiciária. (as)largUra'�por 350,00 ditos de run; presentante do l'4.ini�tério' ,Públ1_ sentença,' para que produza seus Manoel Carmona Ga�legO � Jutz_dós; confinando a Leste onde faz co nesta Comarca e do: Serviço do legais e Iurtdtcos efeitos, a 'jus- de Direito. Esta conforme o ortfrente, com quem de direIto, e patrimônio
\
da União, por preca., t1ficação retro, pro.pedi<!a. nestes gln!!<l afixado na sede dêste Juia Oeste onde faz fUndos, nó Rio tóriã,' em Florianópolis, .para, 'qu� autos a requerimento de Egídio zo, no luglu" do costume, sObre ode Santa Luzia, ao norte com rendo contestarem a pr'esente Thomaz Serpa e a/muíner, Ci- qual me reporto e dou té.terras de Lúcio Valente e ao Sul ação, que, afinal, deverá ser jul_ tem-se, por mandado, os conn., Data supra. O Esertvão:com ditas, de Thomaz José' Serpa; gada procedente para reconhecer nantes connectdos do imóvel; por GERCY DOS ANJOS

",

ADAPTÁVEL A óTIMA REFOR.
MA OU PARA CONSTRUÇÃO
DE PRÉDIO DE APARTAMEN-

TOS, RESIDENCIAL' OU
COMERCIAL.

Informações, diretaménte, com o

proprietário a Rua Visconde de

Ouro preto 121. das 12 às 13 meia

e <'as 17 às 21 horas diariamente.

COM

pi_rI -' co�
,'/. ,R'�nw-;�I' .,,-�. nos \lAPCJOS (

�M"'",D":�'ft'��'."� ,JP, ... .j� ,

,

"A SOBEnA�A" I'RAC" 15 UE NOn;�lBno -" ESQUINA
RUA FELIPE 'SÇUl\I1DT

oferece FILIAL "A SABERANA", UlSTRITO 1>0 ES-rUEITO ..:... CA�TO

Vendll-se duas Talhas de para-

T A L'H AS
fuso sem fim - uma para três

Porta, 7.

�(meladas outra para uma tonelada.

Informações à rua Angelo La

pedreiro, competente,
,ATENÇÃO

seus serviços, para biscates e pin-'
tura. TrAt.ar pelo fone 3022.

C L I E N T E S S A T fi F E I TOS
e n fã o ,�V f N D A

DELCO
eles comprem
Baleria

E 1 O l ..E R ·1 -S �,M 0,
Convite". •

Tériho � honra e ''9: sS/tisfação- dé,' ,por êste meio, convi-
,

t dos os Esoteristas� e suas- exmas. familias �ar� assls
a.ar_ o

. e�ão Solene que o p��tro de Irradiaçao M�ntaltIrem,as,
"

-

'li
"

o 'dia;-27 do corrente, a§ 20-"Amor e Luz" tara r�a �ar . � " ,,' .' o'' -

"

.

edé socIal a: Rua ConselheIro Mafra; 33-horas. em sua s
" '-,

o OINQT:1EN-�.o àndar, nesta cap�tal, emci�:��Ç��;TÉRICO DATENARIO de fundaçao do

COMUNHÃO DO PENSAMENTO.
Florianópolis" 20 de junho de 1959

.

,,(Ass.) Clemente Bruemng
c

--���pre�Sident�e-Del�egadO�av�ent�ur=as�-�-,Z-é-��'�'

I
•

aara que
a melhor

,

DfL(O Baleria de aJla qualidade,
'Distribuidores" H O E P (K

..
E

_

'Preço!', especiais pat� _ev�ndedores
-

e

Frolislas

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

Moritz
'

S�I.JOão

ALUGA·SE
Uma casa na Rua Dom Jaime

Câmara n.o l-sobrado - Tratãr
na Loja Norberto, na Rua Fel1pe

schmidt,� 32.

Novo, pequeno, ap,artamento
com ou sem móveis.
Tratar à Rua Duarte Schu

-tel, 34.

DO RIO PARA VOCÊ -Interessa a todos •••
Particulares, Comérci-o 8' tndú,stri.a.
lÍtilidade,s doméstieas, remédios,

. �íeu�os ou m4qui--,

n,�s, '-l!e�ss6rios de todas as espécies. discos �u o qu.,
V'óeê preeisar. FirIna que serve 1!.á. �30 anos a'.lmJ)reDsa.
brasileira, eriou um departamento de ,ven�as paFa o

Interior, estando apta I! atender'o seu pedido. E��
/,�va para I

Representações A. S. Lara' Ltda.
Rua Senador Dantas,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IlIBeDoze�dtrAgosto - Saba�o�ia 21�Festa de São Pedro
, , ,QUADRILHA, - AMENDOIM' BERGAMOTA CORUJA BROA E ETC.-

",��-_'

Reserva de mesas 'ja na Secretaria do Clube 'ao preço de Cr$ 150,00.

Vecê sabia que... w������
-

V o (ê s!e I e m b r' a 7...
CAFÉZITO

..
duas sessões, com

- magnifico a. '�'h<' _� . t

Manequins vestindo as últimas criações da moda eram juizos causados à Mandchúria pela ocupação sovíéttca,
vístos antigamente com os trajes acima nas corridas de I afirmou, em relatório, que o objetivo principal da URSS

cavalos da Taça Astor, em Nova York. As vestimentas aci- . era o equipamento de geração e transformação de energia.

A l U ·6 A - S E ma representavam a última moda feminina em. seguida à.' As minas de carvão de Fushun ficaram pràticamente pa ..

.

Ia Guerra Mundial.' Os modelos da época misturavam-se' ralisadas, bem como as usinas de ferro e aço .

ALUGA'::'SE O PRi!:DIO SITO A,
' caril o público para mostrar as últims.s -críações. �aqueles ., -,-'_' 000 -,--,

AVENIDA HERCILio LUZ N.O .días, somente; as mulheres ricas podiam usar vestidos (la . Um dos filmes mais populares de 1935 fl;li á produção
219. TRATAR COM O SR. moda, mas hoje,' a produção em massa de roupas remínt- de HOllywood, "David Côoperfield", em' que 'o meníno . tn-

ANTONIO GUSTAVO WER- nas nos Estados Unidos coloca as últimas criações da moda glês Freddie Bartholomew fêz sua estréia nos Estados Uni-
á disposição de tôdas as classes, a preços razoáveis. dos interpretando o papel-título. A seu-lado vê-se o come-

NER NO I.A.P.C.
-- 000 -- diante norte-americano W. C. Fields, que com êle contra-

Tropas sussas invadiram a Mandchúria a 8 de agõsto ceriou no filme. Freddie se tornou imediatamente um dos

, TERRENO'
.

de 1945 e iniciaram um confisco sistemático de gêneros favoritos do público norte-americano, aparecendo depois
,

1\
alimentícios e outros produtos. Dentro de um mês, as tro (m váríos outros filmes: No mesmo ano de 1935, três ou-

Vende_se -um lote de 15x45 na vas soviéticas começaram a executar transterêncía com, tras novelas de Charles Dickens foram adaptadas para o

praia do, Meio em c�queiros. pleta do equipamento industrial ali encontrado para a ,cinema nos Estados Unidos, destacando-se "Tale of T�o
Informações com Eng.' Raul Sibéria. Uma comissão de reparações que estudou os pre- Cities", que apresentou Ronald Colman no papel príncípat,

Bastos - Edifício IPASlj:, 4.° • "-/_..:.,' -----------------

..

Os RATO" G�NpeS
� NeCeSSARIOs KJS
2ST�goS D� L��RATo.IOS M .,

P01S 'pcjssueM eM
... ��u ORSÁNiSMO
UMA ORlSANI:tA�
SASiANTê SIMILAR
"'A 00HOMEM S.2
<:OM uM 'ANO DE
VIDA.,UM RATO
E" TÃO VSl..HO
C:OMOUMA
PESSOA AO'
AO�.

NELSON
VES

GONÇAL
EM FLORIA
NÓPOLIS

Pela prtmeíra vez. nossa Ca
rlta! receberá. no próximo dia 4
de Julho, a visita do famoso can-,

\J1' NELSON GONÇALVES, do

"cast" da RA'DIO NACIONAL
':0 Rio tle Janeiro.
'NELSON GONÇALVES, que
é o mel!1or intérprete da genuí.,
na música popular brastleíra, da-.

l'á tres audições em Florianó
polía.
Cantará á norte, na Ilsoirée

chie" que o veterano CLUBE 12
DE AGOSTO proporcionará aos

seus associados e no TEATRO
ALVARO DE Q�RVALH.o, em

AMÚSleA
A�04'V& )5 .

-

.

vez:ss PROGJIIZ
'

EMNdss�
�ALAFRJIH.

•

"show'J.

andar.

PARTICIPA'ÇIOTERRENO
VENDE-SE

Charles Roberto, Regina de Fá..

tima e Rafael Henrique Demaria,

participam aos parentes e pessôas

amigas de seus pais, Odllon De

marta e Valta Ouriques Demaria,Alguns lotes na nova rua Osmar

Cunha entre Av, Rio l!ranco e

preSidente Coutinho. Tratar a Rua

Esteves Junior, 85 das 16 boras

em diante.

o nascimento de
.

seu maninho

JOÃO CAR-LOS, ocorrido no dia

na 'Maternidaeje22 do corrente.

Carmela Dutra.

_SS%itSSCSSS%.:SSSSSS\SSSSSSSSSSS'SSSSSS'ssssssss.sss'sss'iSSSSS'SSi

/

Cumércio e 'ngênci�s
-Tl��lh�ll-éJra� pronta ent(ega

..

.". ,

At>ARE,LHOS DE AR CONDI\,;lONADO.
BALANÇAS "FILIZOLA".

CIRCULADORES DE AR.

CORREIAS E PNEUS "DUNLOP".

CANETAS COMPACTOR

EXTINTORES DE INCENDlO.

fIOS PARA ELETRICIDADE.

FOGõES ECONOMICOS "WALLIG". ,

FILMES RAIO X "DUPONT".

GELADEIRAS,
.

�

\'
MAQUl�AS SOMADORAS "BURROUGHS"

::\I.-\QCI;-'; AS REGiSTRADORAS ''BURROUGHS''
.

-
'

�lEDID0RES DE LUZ DE fi e 10 AMP�RES.
\

\I ATERIAIS CIRURGICOS.

MATERIAL PARA DESENHO "KERN"

MOTORES PARA MAQUINAS DE COSTURA

�AQUlNAS DE COSTURA.

MOTORES ELETRICOS.

MOTORES MARITIM()S "PENTA"

PERSIANAS "KIRSH"

I

ItADJOS.
.._ ..,

,: ,,,'; ". .. �.�I.-.i �

( J
;..,'.-,. -

VENTILADORES.

" Im
. .. ..., 20 hlll

da eiflade m'ais
, I

p,·óxinlf' !"

,r,
..

i

I

r:
\

.

"Quando o .dio�cloreou, id, fotJo. hor.os que e" \
.... __ .tf[;.

•
� __ •• -to.•••. -_ ..-oi-.-- .•• _

- viajava. Peirei uin !instaqt� para estic�l!-'os _p�rnot
t".

.

mas, ao: pretender dar novo. partida, perceb]
desQlodo

-.

q�e não tinha' ma'i�'bateria l'lsio me
.

serViu'
d, 'içaQ. Tenho agora uma Bateria Oelco que me oferece

�<,
<,

o mesma garantia e o t�anq�ilídade'que inspiram
•• peças genufnas do meu corro ... e não custou
"

....,,_..•. ,

mais do que umo bateria comurri.",

.... '�
....

<.
....1

-

,

\.

ft

•

�4'--
---

.. (:Bateria DEleO
'V�> Contém BATROLIFE, elemento Org'âni�O

. {/ que evita perdas por autodescargas•�(.,. , .

V' Garantido pela GMI Em caso de
,

clefeito de fabricação. V. receber4 en.

J troca umQ bClteria nova.

''"-\

-

I
t

,

\

• IN' • '" MO' O • 'I DO"" I I' •. ".
J

'.",' �
1"":.:1. t•.

, ",�
«...:-; . �

" �:· .. 1

l' CIRLOS HOfPCKE S. I.· Com. Indústria

I
'..

'. ��"

J��'�J'�" .

T R;,Ó Q ú� it A T É O"'_'-:ô I A 3 o O.S
�'C O � P:ON 5. D E P ,.R E &. E N .T E S "

.
Dia 30 termína a ,concessão altamente vantajosa P.

símpatíca- dos "35 de presentes para cada 135,00 de. com-
.

Mode
'

Rua Cons, Mafra, 30

fLORI�N6pOLlS
\

.
'

VENDE�SE-

/
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FLORIANÓPOLIS, S�bado, 27 de Junho de 1959
---------------------------------

7

Amadores:d

'0""""','
r

I:;'
.

'.
.

, -

Edgard. B'mnassls da Silva, en- surgiram durante o decorrer dos seu favor uma primeira etapa
viado especial da Râdío Diário da 90 minutos, a que não aconteceu equflíbrada e na parte comple.,
Manhã e da ACESC 'sos puptlos de Mussollne Gequl- mental', com o desfalque de seu

. I nel, Ilustre presidente Marcllls- médio Osny, retirado da cancha
.

V-enceu o Marcllio Dias dEY ta que nos recebeu com tanta por contusão, soube resistir ao

Itajaí ao Figueirense da Capital I atenção ,
. continuo assédio do preto e bran.,

pelo placard de dois tentos a um A rigor podemos dizer que pa-, co da capital que, na segunda

foi sumamente valorizada pela

ra o Marcíllo Dias foram ofere-.. etapa, dominou Inteiramente as

cídas três grandes oportunidades, ações e, por rara infellcldade, não
das quais soube o seu quinteto logrou ,a-feitura de tentos.

num jogo que teve a caracterlzá_
lo um rítímo da grande movímen.,

tação. f

avançado converter duas em goals
Foi um jogo dificll e a vitórip, enquanto que ao FigUei�ense foi

exibição do aivi-negro foi conví.,
cente e multo superlr a de seu

último compromisso frente a re-,

presentação do Renaux de Brus-

permitido ter iii sua mercê por
um núméro a�lma de 5 vezes: o
arco de rubro-anü ttajaíense, ape.,

que, no domingo anteríor.

.. * *

mente dará prejuizos à maio
ria dos grêmíós dísputantes
do torneio.

AGORA COM NOVA
EMBALAGEM

CURITIBA SÉDE -'A cidade de Curitiba foi escoJh:da
para séde em 1960 do Campeonato Brasíleíro de Ginást\ca.
Tal resolução foi tornada pelo Congresso Brasileirc de

Ginástica, efetuado há pouco em Pôrto Alegre.

CAFÉZITO

EM AVIA0 A JATO. SERA TRANSPORTADA A. '1;0-
/ . ;:. .

CHA OLIMPICA - Squaw Valey (Califórnia), 26 (U.RI t

'':_ Por ocasião dos Jogos' Olímpicos de Inverno de Sqúaw
Valley, no ano vindouro, a tocha olímpica pela prímelra
vez, será transportada por avião a jato, de Olympía, na
Grécia, para Los Angeles, nos Estados Unidos.

A tocha será exposta no. "Los Angeles Coliseum" onde

se realízaram os Jogos Olímpicos de 1932, e depois, 600

'ovens atletas das Universidades californianas a irão 'pac;
sande de mão em mão -durante cêrca de mil quílômetros.
do Coliseum a Squaw· Valley, passando por San Francisco.

A tocha será.transportada por Helicóptero ao topo da

maís alta montanha que domina sciuaw Valley, e, em se

guina, um 'esquiador a trará de volta ao vale.
Os detalbes da -chegada da chama olímpica e do tra

jeto que ela seguirá foram organizados por Walt Dísney,
presidente do Comité de Cerimonial dos Jogos de Inverno.

\

• * .'

TAÇA BRASIL - Até agóra já se inscreveram para os

[ogos da Taça "Brasil" entre quadros campeões de futebol

dos Estados, os seguintes clubes: Hercilio Luz (Santa Ca

tarina), Rio Branco (Espírito Santo), ABC (Rio Grande
do Norte), E. C. Babia' (Bahía), Sport Olub Recife (Per

nambuco), Ceará Esporte (Ceará) e Vasco da Gama, do

Rio. Espera-se a qualquer momento as inscrições do Grê

mio (RG.S.), Atlético (Par9:ná), At�ético, de MiIias e

outros.
• *

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lÂ()dificações',
,cializa<ão da 'Produção -Ca'feeirá:,

Além das séries normais 'do mercado, foj criada a série excedentes 'Enfrentado, 'prontamente- Ô, preblema da sup�i�proáução de
lmportantes contratos com órgaos semi-oíicieis '_ Barateamento do preduto eníreçueee con�midor ',' "

Face ao Regul!l;ffiento baí- 7.536.018 foram líberadas até. IMPORTANTES pON- centes da safra 57/511,
-

ainda, Rio, �aranaguá e ,Vitoria, no I
vem sendo vendido aos pre .: , o :me puzesse�côbro ao .regi-xado pela Resolução núme .. aquela data - 31/12/58.' TRATOS - por liberar e que 'SP eneon- decorrer de 1958, o montan- çosmáxímes para o vareíís- me de desoamínho que 1fÍnha.

ro 92, de 15/5158,- o eSC03,- As quantidades registradas travam" retidos no íntesror, te de 3.897.376' sacas. É de ta e o eonsumídor. de. res- sé incrementando a'l!Su:;t9;'
mento e as condições de c�o.. na Sl\rie Excedentes, em "" Para tal fim, o, Instituto foram retirados do ,mercado, ser ressaltada a díretría tra- peetígamente, 35 e. 40

.

cru-. doramente, 'com grltvPs pee-
mercialização da produção 1958 atingiram os' seguíntes Brasileiro do Café contra- num total de 1.23!),0�8 sacas çada _relativamente à expan- zeiros.

-: _ jui�s à economia brasileira.
, cafeeira sofreram profundas totais: Quota de oonsurr o ; tou não só com óryp.,g'l semí- na base de 2.500,00' a saca são do consumo, Interno em Assim, como medida de
e substanciais modtücacôes. Interno: I 5.482.202 sacas; I eficiais, tais 'homo � Supe':' por compra levada a efeito todo o País, através do ba· ABASTECIMENTO � im.ediata repressão, ficl'n'am
por isso que, alem das sé- Quota de Expurgo: 1:815.38�,· �te�dência �os S"rvjços �o pela I�C.

-

,rateamento do
.

produto pa- Outro ponto.. que não Mi,re os emba:EQues, para, as cita-
ries normais de mer('a*, co sacas. Dêase montante,

.

até I Cafe, em Sao Paulo, a 'C!a. . Da mesma forma parque ra entrega aos eonsumtdores, 'ser esquecido e o que diz res- das - regioes eondíeíonados !l
mo sejam, Comum, ft'efd- 31i12/58 foram raturada; c Armazens Geraãs de S110s do vinha sendo feito em 196'1. com utilização dos cafés\rJo I peito ao abasteeímento de especiais autorfzações ate
rencial e Despolpado, \ fOi dagas: Quota de COnSu.�l(1 ,Estada de Minas Gerais, a nos termos da Re�oluçáo Quúota de Consumo Interno' café nas Regiões Norte, Nor .. gue o 'assunto rôsse melhor
criada à Série 1!1xcedcl"...tes Interno: 3.944.362, sacas: ! Cia 'Espirita _

Santo e Mila.1 nO 80, o IBC aqutriu no dís- da Série Excedente. - NlJst�. r deste e·' Centro-O�ste , do ãísoíplínado, e que realmen
constituida das quotas de. Quota de Expurgo-: 1.063.498! de Armazens Geraís no Es.. ponível dos portos de Santos, Capital, por exemplo, o café . País. Fazia-se necessário que . te .ecorreu nos pritnordios der
Ooneumó Interno e pe Jilx-- -sacas. Ent'decorrência da su-:.I pírito Santo, mas tamb=m ------

fi��gOdec';�{)�i�rJ:tivt��u111:. �:�iEro��i:�tarféz;Re d��fJi.��·I��mar�n;���Sasg;r�i�r�c_:���� N·�8��1 Re�reseD
<,

taote III ,el�a� 'Ieraça-O'brio estatístíeo ' qa producáo prontamente, o problema do zenamento dêsses cafés.

'Ibrasileira. A§Sim" a safra armazenamento dos cafés da Além dessa medida regula- ,', �

...

58/59, consoª,nt� .estímatdva, Série Excedente,
'

no interior mentar, outra paralela para

,

• ',-,' ,," ,

-.
_

deve alcançar o volume de dos Estados produtores, d" o descongestionamento do
"" _

' .

25.$00.000, das qua's 11).300;00U 'modo a evitar o congestío- Pôrto de Santos foi tomada
(60%) destinadas à expor namento, '".::t. consoante Resolução nO 106.

11.11
mensalidade do 'estadistll.,-, A Naçã0 lhe é devedora [em quea Pátria, atra'Ves-dás

tação e as restantes, m.través da qual os ramanes-

'C
que �e afirmou em, todos os dos msteres .aervíços, presta- "suas mais expressivas maní-

10.200.000 (40%) <ao Oonsu-
'

�o II a
postos que exerceu no oc- do� dur�nt!! quase meio se- testações.: consagra, num

mo Interno (7.650000 Igual "

.

vêrno do País; Np seu Esta· culp de
'

vida pública, que julgamento, o mérito de u.na
10%) e Expurgo (2:550.ÓtlO do foi o grande admini.;t,ra,· guardou. as honrosas tradi· grande -vída de homem de
igual·lO%)., o eneamínna- ',' dor, que ao lado das notáveís- ções de seu Ilustre progcnt- �idadão e ,de estac!ista. Sr.
menta aos portos, desde o -', realizações de um vasto pro tor, Dr. Vidal Ramos," q\J.I', i Presidente, re?n?, .tam-
início da. sàtra .z: de 177/Ml O SR. PRESIDENTE: 'grama de obras públíea>, tanto serviu a sua terra �a- -béin �em nome d? Partído Li-
até 31/1�tf58 �. atingiu, a ,"

A primeira parte do ex- cc:m.�ebeu e ,ext:cutou um dos t!ll, o Estado de Santa. cata- I bertador a �als c'?�Qvida�19.568,557 o "que representa .

pediente da sessão ,ze 16 do �al sad�ir�vels pl'ogramás nna, e que honrou e�ta Ca- .homenagem, � .memo1'la dos'.
76,74% sôJJre a avalil!ção. corrénte do Senado nos ter- de assistencIa. social e de Te- sa_,. Nereu Ramos rlelXo-q a;o ,�audosos patrlclOs, Governél.-
Dêsse tot�r �2.267.971 sa'{![LS,

mos da' deliberaçãó :do Pie for!,lla educaClonal. �as pre- 'lado, de se_us gr�nr!�s ,se�vI' dor Jorge Lacerda e D!'l'put�-
constituem a' part� destina -

_

na'r;o e' de homen"'gem à si�encias desta Casa e- d.a

I,.ços
a Naçao. e a' R.eputllCa

..

' ,do Leoberto Lea.l, dois dig-
d

. + -

d FLORIANÓPOLIS, �ábad9, 27 de Junho de 1959. ..
C- d t d d h' "a a exporyaçao, as qU:A1S memória dos grandes brasi- amara os Depu a os el uma das maIS preCIosas· ':;-, n,�s eX'po�nte;;;. d9, �ua g<,ra-

leiros Nerêu Ramos, .,orue i:�lU. o exemplo de su� c?r- ranças� a herança .rto ex·:nl' .lÇ�.o, cUJa Int�ll�e�Cla, c�pa-·
Lacerda e Leoberto r,eai. _

� dlalldade, <!e. sua�sQhdaJ.'I�,- '\P�O de su� honeg��dad�.
-

l.c�dade e patrlotlsm� lhes

Tem
-

a palavra o ncb,te dl:!-d� para coll_l �s colegas, � Sr. PreSIdente, es�e e �l asseguravam �s maIS brl-

Senador Attilio Vivacqua, as plelhore.s... �içoes de a!>ll· moment� de imensa. saUd�- I l�a�tes 1':u�qros no, nosso �c·
O SR' ATTILIO VIV l\C- .caça0 de dIreito _par1amen·., de, mas e também o Instant.e nano politlco,. (Muzto bem!).

QUA:
.

,

.'

tar.,. �o .exercicio da;- vice-
(Não _foi revisto pelo vra- presld�ncla. �a R�pubhca,

dorr _ Senhor President.e, s�ube lmprllll!� :lo rase,alta:..
há precisamente '1m ano a P?sto a sua verdade.ra m:,g:
fatalidad� num � dos . seus

tntude. �seendendo � sup:_e
mals dlll:OS golpe'! colhidR �a magIstratura da �aç�o,

,

d B '1' id i e! -num dos momentos mal::.. 01- 'ontem, às 16.. horas, 'com li

I
ao ato, que foi solene, dos srs.

JOTA GON·ÇAL�7ES·. GRANIZO DE ARAQ'UARI "ACORD'A"
�os,ce�s Q raSI V as '!1-S� ficeis da nossa vic!a,palítica.

" �t' tlmavel� <!e. ,homen_s .
publi a .sua autoridade e u seu pres!!nça de, vá_rias autoridades, �eputa�os ,pedr.o Zimme!manlt Al-

GO'TERNISTAC,' _ DARIO' . CONFESSA, CONFUSÃO REPE- cos:. O InSIgne .brasdeIro
...�e�, prestigio de varão 'rta Repú, foi instalada ,a JlÍnta de Oond- do pereira de Andrade, represen-

t' :o _
reu Ramos, o Ilustre Gt,o, er blica pairaram - bAm. alto

� ,
'

.

I
.

TINDO MANOBRA DE TUMULTO _._ RAPIDEZ INSÓLITA nador de Santa. Ca,ar\�,�' acima das divergênc!':J,s e das
liação e Julgamento. �e Blumenau, tantes _«,I) P.oder Legislativo ,cata ....

Dr Jorge Lacerda e o 1J,�. t'
- tendo-se registrado a presença I' rlnense.

.

DO-SR. SANTOS LINS O CRONISTA PARLAMENTAR NA lhànte deputado Leo,berto c.,..o_m_p_e_lç_o_es_._' -

__. ---

BERLINDA -'.-SEffASTIÃO E O AMOR FEBR.IL A VERDADE Le�l.sr. Mém'de Sá - permi-
-

('S''Ir'e 1·,'1,.,.-, "hI:'.--e·.,'
.

"�a' ,o,r-qu-'es.-,Ir-I·..·_.O assunto .que prendeu a aten- ar.rmar tal, em- ocasfão ',ànterior.. a;íra ab&.olutamente fria com que I
ta Vossa Exceiência um

_

'

Ção elo plenário, fazenda-o viver GOV,ÊRNADOR DO �S:rADO: o govêrnador �e exprime ao titular aparte?' II

momentQ.8 ,da inais intensa ema- CALAMIDADE PúBLICA da 'pasta da Ágricultura. manlfes- O SR. �TTI�IO VIVAC-

c?ão, foi o trazido à baila, na sessão pede, o orador, a atenção do tan<lo que, atendendo ao vulta dos QUA - POIS nao.

sl-nluAn' I·ca· de
.

Was'h,1)lgIIDde 25 do corrente, pelo jõveln e "Plenário par-a. o conteudo. dos .<10- prejuizos: que atingem a escola .. !J Sr. Mem de. Sá ;:- ��t�- ,..'
.

-'
.

.

.

já veterano palarmentar Jota cumentos, que passa a ler, sendo

de. calazp.idÍi?e pu.'
bl1ca,

a'firmmlza.d.
q pelo enllnen

...,ce.
l.l<:!�r .• ,",

.
" "" " .....,

Gonçalves. o primeiro cópia do oficio que o textualmente que "o meu lado,não' �:rmln:atj.Btncad�, SOlIClt� -
-. .

-

,

gove'rnador do estado enviou ao dispõe d·a recursos· para aux1lio.... V·�· l}le nao apenas,
\' ,<�(·.on't:e'CI·,ml.ento--' d'a mais' alta" impo.rtâneia para o mund9'o' o�ador" na tribuna, primei-

'.

",' ,em �me�"" do, Partido Rçpu- .n

ramente. l'efe,r,e-se ,p,o fatQ ser a p'residente da Assembléia, deputa- Q_ orador fnsa, em palavras can-
blicano e também ·no lia cultu.ral e'artísti.co'"de Floria.nópoli.s. 'c$erá. sem dúvida�aIgu\',ma, aterceira "Vez'qué reclama do go- do Braz Joaquim Alves, e ,onde dentes, a simpleza com que um _go Partido Libertador. n fim de .

- �.' '

'verno prOVidências a respeito dos o chefe do Executivo' ,reputa a vêrnador de Estado: transmite,lqUe pela'sua paiaYl'a nOE.. estr�fa, às 20,3:0 ,hora§,·noAradiciõnaI Teatro "Alvaro de Car-
danos causados pe'l";', tompestade

.

devastação causada pela tempesta- !lura e simplesment,e de maneira assocl'e a's J'ustas homena '-
,...

d; granizo que asso7ara" o inte- de de granizo em Arsqüari de crua, ao govêrno da união ,o pe gens do Senado aos ilustre;
,

valho"; da OrquestI'a Sinfônica de Was,hington: .,' .

rior CIO municipio 'de Ara,quari.\ ""allJ,midade pública" dilVendo dido de ajuda. sem a mais leve mortos cuja. memÓi'!a reve-
'

. '/Trailda à' rrossa cflpitáI, graças aos esforç-os' dispéndidoso govêrno federal coqrir, com au- r·enciamos."DARIO CONFESS�: CONFUSÃO . consideração. �.

I
-

1 'cI d U d 1 fxílio, os prejuizos causados. Co-'
DARIO: FRIEZA NÃO.

-

O SRt' AT_:rILIO' VIVA(;- '- pe O Instituto Brasi -.c.sta· os' ni os, aque a amosa orquestraAfirmá. o sr. Jota Gonçalves meça daí" a transferência purQ.
HOUVE FRAN-QUEZA E QUA -:- Agradeço a honra , , bli

' , I..-cdque nas vezes 'anteriores em.:e. si�pleR do problema para a de receber a incumbência,
" norie-americana proporciOnara ao t pu co· um' -espetacu o e

'.
b d t' t t "- LEALDADE....

que a or ara o assun o, an·() o, óruita federal. -

que ora me confere o Par· 1
.

'd't
,. C b

'

dJider do govêrno como o sr. Dario '0 sr. D_atio Salles, com muita
tido Libertador. A minha

,- ga -a, lne 1... o e unlCO. orno_se sa e, as suaS consagra as apresen- '",

, A segu�r o Sr. Jota Gõnçalves' 'candura, afirma em �parteque, d
'

SaIles, fizeram côro a que o g-
lê,1!, CóPia... do expeaiente -que o não houve frieza de parte do ga- emoção áliPlenta com a res- tacões, nas. principais capitais do Brasil e do mun, o, marcà umavêrno. trataria do caso com a de- 'Hu"lse ponsabilidáde de expr�mir_os .. " .

vida a�eJição. Em aparte, o' repre_
sr. Heriberto remete' ,ao vernador' do E_:;tado. "Só !r!tnque- sentimentos dêsse préstigio- e'p<')ca, verd..a.deiramente· inesque.cíveI, em virt.ud_e da fama l"Iue,Ministro da, Agricultura, trans- zlJ,' e lealdade ... O sr. Jota Gon- t

- 'j
sentante u_genista joinvllenae, .

d
' so partido. En re as vítiuias, goza em toda a parte'

. -

�;:or �!:ÇãoO ag:ô�o��g�ç:: Vi�� ��:�:�:o �:�CO�ezd: ;:!::�:�en� ��I;'��h�b�er�:�s;v�tCiO�:���en��: ��:u �e�:�ãÓ:a�!�eu a�!��; C t d"
.

't'
.

to dos prejuizos de Araquar1. essa atitude de um chefe de Es": e"ra O ,;eprese�tante "a' velha
'

ompos a por azes a mUSIca, e com um reper orlO quetara, a .zona -v(tUna\ d� fenômeno. ' -', � ." ,.
-

,.

tinha sid,o, dr. B,enjamin Ferrei-
\. tado, enquanto, há mais. de dois

geração politicª, eXtlerimen- satisfaz f'I�rfeitam.ente aos_-mais ·ex.igentes expectadores, a Or-
ra, da Casa do_ Colono de Jõin-

PLENÁRIO ESCUTÁ EM ABSO mêses\ nutnel'osas famílias de, tada _atravez das transfor- 1:"_ -

"Ue e não o diretor da'.Colô�ia
....

- LUTQ SIL�NCIO..... -agora. iutênt�cos flagélados, a.- maçÕes por que passou no::;so auesíra Sinfônica Nacional ,de Washington dá, portanto, {nn
agricola de Araquari, confessa'

O rela;torio avalia,. pô- seu au- �rdivam, esperalWosos, pelo me- regime. Entretanto, seu de-
.

•

'1'
.

fI'
'. ..

1" d' h" I
.

'1
que, realmente, confundira.-se ao

tor, perdas no valor de três a qua nos um �esto de" ajuda do govêr- sl'1parecimento foi conside-. prlVl eg�o ao orlanopo ltano e, con,\�ece- a, uma vez que e a
tro. mUhões�de cruz!_liros, fazenda, no, afirmando que ,sentira bem rado pela opinião pÚblica SÓ vern se apresentando em- grandes centros,""Ao conseguir fa-aluzão a numerosas' familias que de perto o sofriment9 daquela Inomo a perda de um moç.o. -

-

,
.... -

vIsitou e que ficaram sem teto, gente, pois algumas vitimas 11a- O seu espírito renQvíl.dol', zer' de Florianópolis...escala durante-a sua passagem pelo Btasilr
pois o g�anlzo, atingindo pedras viam se dirigidO à cása do parla.- sem:pre' aberto às idéias 1'1- �

I
-

.

I E' d� U da mais de um qullil, destelharam mental' 'pessedista, em JpinvUe, vançadas,· e cheio de patrió-' em demanda a outros países, Q nstituto Brasi - 'sta os ni os'_
casas e depósitos, destruindo ce-I d)'lrra.mando lágl:imas contando sua tico entusiasmo, foi sempre lé.vrou UIn" t,;ento €, ao m,esmo tempo., marcoú época nas suas'\ reai8., estoc�os completamente, desdita, !C implomndo providên- uma das car.acteristicas de
devastando por inteiro as plan_ 'cias de molde a amenizar-lhes sua existência. Para êlt: 6n·

\

ativ_ldades que visam, antes de mais nada, estreitar e c1gran-tações denunciá. nomes de vários a fome que lá.' Ih�S rondava as velbecer hão etá p.nvl>lhecer
agricultores, que perderam de tre CaiS,,:; e c�oças d1zi"InadlJ,S pela flã.- mas, como diria o filósofo, decer OS]àÇOS culturais que nos prendem ,;li grande e amiga Na-
c:entos' a setecentos mU cruz,eiros, gelo do granizo. 'iniciar ca:da dia um novo ca- A

.
-

reclamando
.'

providencias sob a'. pítúlo. ,Ninguém i;erá titló,
.

ção ,lJl�ricana.
���=���asa�A.OO�TIru�M uru��reas���n�* ----------------�--�--�------�-----�----

de ameni:v.lr a sorte daquela po.- AO' GOVE1�NADOR CONCES- assirialaqa vQcaçãó' política, �,'OiF. ABIB S'A'AB·, l,OTE-R'IA '0.0 ESTA'D'O ,D'E ('. ,C.ATA'.R-INA'pulação agricola vitim.ad'l\ pelo S,(O QE AUXiLIO -a q.ual se manifes.,tou firme., �I\ .

_
_

J •

fEm:üõ';IÍÕ.'--:' luminosa desde sua "llocida- An t d numa das 1.315 _ C'r� 500.000,00 _ Florl'ano'p"II'S,

.A t T" AI ·de. Não se . julgáva porém -<""regen an o-se 'li' ...

.r,·OVERNADOR: "MEU LADO Em aparte, o sr. n on o, �
um chefe carl·sma"tico.

"
"'r'a emissoras' locais, encóntra-se o 5.816 - Cr$ 50.000,00"':' . Port.ó União

NÃO DISPõE DE RECURSO"." JÍleidil. manifesta que �m casos .co

O t G 1 li it

I
'm tela a Cons'titui"a-o um conquistador dp simpa· renomado prot'essor Abib SaaD. 3.550 -" Cr$ 30.000:00 Porto Uniãosr, Jo a onça 'V�S ao c a -'eemo o e

..
,'

.'
" ' . '

ao plenário quê atente _pela;- ma.- (Contmua nil 2a. Pag.) ,tias e de
.. amizadeos, com a tiatú';ai de 'Montevideo. c�nhece- "3.093 - Cr$ 20.000,00 _' Caçador

austeridade com que êle dig- d d t d h' t' '1.468 C1'$ 10.000,00__ .

- Concõtq1a � -'

D-��r·j··8·T··j·M"rN�T·"�···OO�·�··���"T"R�··D·i··D·�··'H·"�·�·i·�··��·M�'-, �it;f:i��:6���; :; ::�:u�::E.,:i .::: ·10-I Nac I-ona I\ I - 'I J ,JI P. • se, abnaIU-, e cUJas hçoes e
se destacar a cura de doenças do •

,-
. U

' n IJ

I
conselhos todos buscavamos, •

.

, - '. ,acima das divisões partidá- figado, .
e outras mais, )l0r pura

'

( O N S E L H O R O D O Y'I A' R 10 D O" E S , A D O
-

riàs Inteligência- das màis auto sugestão do paciente, Informa-se qu�cêréa de 70010 do equi-
,

'
- .l' e.quÍUbradas �e lúc�:1as, en- " !(

De ordem do Senhor Engenheiro _' Civil José da Co'sta Moellmann, Presi· frentou o estudo e a soluçã(l ViajandO pelas principais ci- pamento necessário à construção da fábr:ica'
dente do Conselho Rodoviár'io do Estado, faço saber a quemlnter�ssar possa: 11"1':�o��sso:oc)���le�a��I�f��� dades do �aís fi do ex,terior, o 'de borra�ha sintética da Petrobrás, em Du-

.

10) _ que o Conselho Rodoviário do Estado, de acôrdo éom a,.Lei nO 802, de com á maior seg!lrança. Sua prof, Abib Saab vem, inegavel_ '

d C: ,- f .

dI' d'
.'

10 de Dezembro de 1952, regulamenta-da pelo Decreto n<> 442, de 25 de A.gosto de • cultura destacou-se no Jor· me�e, 'mostrando como a ciência, que e aXlas serao ornecI os pe a ln �str1a
1953, é o únicÇl Orgão compl"tente neste Estado, á �lUtorga de concéssão- para ex- .• halismo e na literatura c no aplicada llonestalllent� e sem qual- nacional. Duas organizações norte-amerioa-

,

I' çampo :jurídico: Foi' a,l.�lm "

ploração dos serviços de T'::msporte Coletivo de Passageiros, em linhas 'intermu- ,

sempre, figu.ra exponen'.:la; quer intuito de ludibriar a boa
"

' ,.

I" d f'
.

t-

I' ,nas, por sua vez, a em o 1nanClamen 0,nicipais;
•

na Assembléia Legislativa -d�. fé do Públ!co, pode perfeitamente

20) _ que as Empresas d� Transporte Col��ivo de Passageiros, em linhz,s • Santa Catarina, lia Câmara sei posta a ser:viço .de bem estar cessão de patente-s e assistência técnica cola-
intermunicipais,' estão sujeitas, face á Lei é Decreto mencionádos" a firmar Con- li' ��Sfe��W:�\)Sn�n:�nd�� ,coletivo, além de proporcionar borarâo no empreendimento com. treinamentp
trato de Concessão junto ao Departamento de Estradas de Rodagem,. por sua Sec- :nossas Co:nstituiptes, e 'eJpe:, agradável. e ,_inequeciveis _

momen-

_
de pessoal,

'

çãõ cgmpetente, Devisão Especializad!1, (Transporte eoletivo), a fiin de terem as-

I
ciallllente

d.a
Constltuln1l3 de tos de div�rsão sa,dia. T

��Wª,dos o�seus direitos; 1946, regi&tram o traço'ulal·· -"---------------"------------....

_ ':;.::: '�_, ,30)� _ que a documentação relativa ao serviço rodoviárIo, dáS EIllilrêsas. ·cante, dQ jurista e do àdmi- pr:r:ss::ó:�i: di�a:b
de e!:!::' s:' LOTERIA' DO EST-�."'DO 01: ·S. C'A·TARrNA�i!etiSionárias ou de qualquer outra entidade ou pessoa'lnteressadas, deve se':

fáv�l homem de elitudos. A 8 [
I sua 'formaçãó politica, cI- apreséntando �ao público de 'FÍo-

encaminhada ao Conselho Rodoviário do Estãdo, fi'" pes,&9a do seu presidente.
f ip.entada em ampla base, Tea�ro

Florianó , 24 de JunhQ de 1 i59
I

, cultural, desenv61veu-se em

"

_-,

Comer·

café

. JUNTA ,DE �(ONaLlA'çÃO .E'
JULGAMENTO EM BLUMIEMAU

REPRESENTANTES

Z; L. STEIN,E'R & l.c�.,
RUA CONS. MAf.'RA N.o 9.

P..ORIANÓPOI,.IS'

f '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


