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, EM TÔRNO DA ATITUDE QE LID�R UDENISTA FORMOU- SE A UNlÃO DOS {lU.NÃO QUEREM ALIMENTAR DRAMÁTICA SITUAÇÃO - RENUN

• CIOU O PRESIDENTE DO DIRETÓRIO MUNICIPAL.DA UDN EM'GUARAMIRIM SR. ARNO LDO BYLAARDT JÚNIOR, SURGINDO COMO CANDIDATO

, A 'PREF�ITO PÚELA DISSIDÊNCIA, DESEU ANTIGO ,PARTIDO E C�M O APÔIO DO PSD, PTB E PRP
-Ú

TAMBEM NÓ' VIZINHO MUNICíPOIO USMAA ACTÉI-• LEBRE' 1/2 D ZIA" LEVOU A COMUNIDADE A VERDADEIRO CAOS -, ARNOLDO BYL AARDT J NIOR APLAUDIDO PELO POVO P R U -

• VA E IRREVOGÁVEL ATITUDlf-, QUASÉ'CERTA SUA VITÓRIA NO PLEITO DO DIA?O DE AGÕSTO ENTRANTE.
'

.

� Tal-como vem acontecendo em Joinvi1le, um gíca 'reação na atitude vlrll do presidente do Díre- cargo de Prefeito Munici:pal de puaramirim nas Ilmo. Snr. Secretário do Diretório Municillal da
... reduzido grupo de meia õúzia de pretensos líderes tório Municipal do partido, que não apenas renun- eleições a serem disputadas a 30 de agôsto entran- UDN

�POI�ticos! alguns �em qualquer ligaSão com o-povo e cíou ao seu postomas també� desligou-se �!t UDN, te. Sua atitude f9i muito bem recebida pelo povo, e GUARAMIRIM'
. ,

...os mteresses da coletívídade, vinham dominando 3, possibilitando aSSIm a formaçao de uma umao, com dada a repercussao que teve pode-se considerar pra- Levo ao vosso conhecimento pelo presente orícío

,�politica e a administração do Município de Guara·· o PSD, o PTB, o PRP e 3 ala udenista que o acom- ticamente vitoriosa sua cendídatura. qué, nesta c data, apresento minha renúncia em ca-

"'mirim, utilizando seus "poderes" em benefício pró- panhou, para encetar uma obra de reforma polítíca A propósito dêste sensacional acontecímento ráter irrevogável, do cargo que vínha ocupando
'prio e, criando ali um ,vcrdadéiro cáos. Isto partia. e administrativa. .Em resultado dêsses aCl:mteci- polí_tico v:;tl�{)S transcrever em .ser;�ida as co:nuni- neste Dire�ório, como prf!side�te e, ao m�smo tem

�principalmente, de polítt-os da "eterna vigilância" mentos, o ex-presídénte da U.D.N. guaramirense, caçoes .que as autoridades partídárías, ao- TrIbunal po, comunicar-vos o meu deslígamento deste Parti

JIIc chegou a tal ponto que até mesmoos udenistas sr. Amoldo Bylaardt Filho, renunciando ao seu Regtonal Eleitoral e ao Povo de Guaramírím fêz,o do Político .

...guaramírenses, homens sinceros 'e honestos, revo�- cárgo e désligando-se daquela, agremíação.tfoí índí- sr. Ar�oldo Bylaardt Júni,or e que são as seguintes: Atenciosas saudações
.

JIItáram-se, concretizando-se a sua oportuna e enér- cada candidato da colig-ação partidáriã já citada ao '&Guaramirim, 28 de julho de 1959 Arnoldo Bylaardt Júnior"

L ...... -. ----_ - .... , ... ------�--,---------",-,.------.-----. "Ao Sr. Presidente do Tribunal Regional'Eleito-
. - III" ral de Santa Catarina

.

. SlJti�m�Á� lJE 2�� MllIÜ�� I� �I�z�m�� rl�l �uÂml ��rlj�MENTlI �� PI�f��II��: !t����:���rii1���1!��!�F.Fi��:
FUNDO' ,NACIONAL DE :ENSINO MÉDIO - BOLSAS PAR! O ENSINO COMERaAl'- !�€1i s���a::t�l���:����� : cional'

Ó, ArnOl��r���a��fdJ2���r"
_
Oomopresídente dª, oomís- ,ci<;nal de En�in? Médio l\' toria de, �nsinó Comercial, o participa, em Pôrto " Al��rp., 1'ora� distribuídas cêr�a 1c � "Ao Exmo. Sr. Juiz Eleitoral de Jarjlguá do S111

sao Assessora ,do Fundo Na- ol'lentador tecnIco da Dire- prof. FlavIo Ferrari, que ora do III Congresso de EnsUlo 30 mil bolsas e se preve, pa-'" Por meio dêste venho respeitosamente a pre-
,

N.o 1 3 6 5 9 Comercia_l" informoll, que; el.n ra o. corrente. ano, 10 dôbro � sença de vossa excelêncía vg comunicar que nesta
ANO XLVI - O MAIS ""''''''IGO DIARIO DE SANTA CA":'ARINA, O t 250' .........,.... - 19G , serao en regues mi- daquela quantídade". data renunciei em caráter irrevogável ao cargo de
----......---------------------------------- .l�ões de cruzeiros pelo, Go- . � A_ propóslto .

da suplemen- • Presidente do Diretório Municipal. da União De-
vemo Federal pafrt. .

suple- -tàção do salário 'dos prores- � mocrática Nacional
mentação dos saláriq,s dos seres do ensino médio, as- ... Cordiais saudações
professores de grau médio. sunto \ de grande ínterêsse � Arnoldo Bylaardt Júnior"
São as seguintes as pala- para o magístérío, o profcs-'" "Ao Exmo. Sr. Irineu Borrihausen

vras do prof. Flávio Ferrari: SOl' l<'errari disse o seguinte: �
.. ' Presidente, da: União Democrática Nacional de

.- "'O Fundo Nacional' çio _ "A suplementação de ... ,Santa Catarina
'.

I
>i> �� Ensino Médio, críado por Lei 1 !I5H vem sendo paga com' Por intermédio dêste comunico a Vossa Exce-

1!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,!'@!.�!::t:K:\�\�:ll�I!.!:!:'� rf�Jf1]iilf��e ��ii�;:';'1�:;;�� : �?��:ª;l:��������ªg���
- sino de grau-média, visa plementação desceu'e 3ll'i;' � solicitei o meu desligamento da União Democrática

DIPE10R: RUBENS DE ARRUDA RAMÔS - G.ERENTE:, DOMINGOS F. DE AQUINO
atender diversos problemas. do máximo nesse ano e as ... Cordiais saudações
Atende o aluno, através de razões foram sobejamente �

, ,Amola0 Bylaardt Júnior"
bolsas de estudo, o professor,' declaradas;' ontem, pelo pre- ...

pela suplementaçã.tf; de seu sídente do Conselho de Ad- � COÚUNICAÇAO AO POVO DE GUARAMIRIIvI

fiU',',,·za''c' 'a-O d'e 'a"gU3'S'" nDs h a,d r' 'a'u I iCa n ��á��, ;e�SC���J!.���lhO� ;����s��l��en��alt�ú�:� • GUa;��i��OC�:��iC��nqh�e �fs��S��l:, ��o Pc���!�
'.,', ,.', '.,;.

,

,I :)."�' ampliação de suas lnst.alaçoe'> declarava que, da verba 'glo- � dando com a atual orientação da União Democrá-

,
" '

� e o proprío ,Ministério; que, bal de r bilhão e 500 mílhões ... tíca Nacional e com o "íancamento do senhor Pau-

Na sessgo lie ontem. Importante dentária pela fluora.ção das água� p. Alegre, atingidos os objetJvos acima, ue cruzeiros, foram' eritré- � lino de Bem para candidato a Prefeito dêste Muni·

projeto de lei foi apr,esentado pe. de abastecimento público. POI" Nêsse magno
vê (J seu esfôrço premiado, guefi ao citado conselho cêr· ... c.ipio, solicitei em caráter irrevogável a minha de-

lo representante pessedistarde Ita. conseguinte tornar-se mlstér que traba.Jhos foram
conclav� Vá110s CO!TI a melha.ria de tôdas iI'" ca �le 160 m._ilhões pª,ra su-./'

missão do cargo' de Presidente do Diretório Muni-

ja!. deputado Bahia Blttencourt. o pOder Público, atrav'és da odo�_ aprovados ,baSlÍadO:pr��e�:::�s'd: melas educarionais". _ plementação de salárip, au-
�

cipal da UDN e o meu de31jg�m�nto d���\pa!'ti�).
visando a prev�nção od,ontológlc', toJogia preventiva procure com r â tIl

_,- "A regu à'mentação es;- xiIta direto, atividades-mei03... Comunico, ainda que aten en () a so lCI açao e

�

em Santa Catarina, E; o seguinte vem fazendo, diversos Esta�os r

O on O og a pr�ventlva.
G d

p�lha .- �d.U.ziu O prof" �la'· e auxílios para entidades '� meus amigos e velhos companheiros de lutas pelo
o teo'r do projeto, que a Mesa da Federação. dentre' os qual" foi o SuOI 'aEtrsatav�so dqO JRilol _ rand e do :'10 Ferran - todos os dese- governamentais."_ III progresso e grandeza de GUaraffi'idr�md'tãCeitepi o flant··, e e eg s aÇao a equa� JOS e' o�jetivos das classe., _ "Espera-se que;no- Or,- camento de meu nome para can 1 a o a re fi o
Assembléia encaminhou à Comls pioneiro, o Est!Ldo do ESP!�O da e posteriormente com a regu- Lamentavelmente� vários fl.- çtl!nf'nto para-1960;. àprove o dêste- Município por' uma aliança formada pelos
são comRetente, para apreciação: Santo, que demon�trou. através da lamentação, organizou serviço es_ t?res vêm -influin�o n? se_p- C�Hlgr�ss� ã especificaç_ão d� Partldos Social Democrático (PSD), Trabalhista
P,ROJETO DE LEI N,o

'

.. /59 fluoração dos serviços da barragem peclallzado. criando a Comissão tldo �e qu� essa.;'
v apllcaçao; 400 mIlhoes de cruzeIrOS a Brasileiro (PTB), de Representação Popular (PRr)

Dispõe sõbJ;e II fluoração �its do Guandú. o quanto pode-se fll-� .d� Fluoração das Aguas. �ubordl.. c::;p@clalmente no que' tange suplementação de salár,ios, e pela Ala Dissidente da União Democrática Nac.io-
águas'. nas' hldrá-u1.1cas 'do zel" em favor da Infância braslleL nado à Secretaria de' Estado dos' a.o� recursos, n�o tenha sido, quando então terão os pro-' nal· (UDN) que unidos Jutarão pela vitória de mi·

.r Estado � l'a. no combate slstem"ãtlco à ca- Negócios das Obras Públicas, em ate 3,�ora, 'completa. O C011- "fe".�ore,s a retribuição suple- nha candidatura. •

Art. 1,0' _ E' Obrigatória, na: Fie Qentál'la. colabol'açÍÍ(o com as Secretarias dq gr€SI:'O Naciona�, \lotabdo au- mentar que lhes'cabe". Na certeza de que meus amigos e correligiGn�-
hldráullcas estaduais, a flUOI':;r posteriormente cdube ao Estado EducllÇiio e Saúde Pública. Xj.4es, indist�ntaria.en'fe,-â di- _: "Cremos mesmo de que rios compreenderão os motivos que me lev�m '1 to-
d,as águas destinadas

.ao
'consumt do R, C'" do Sul, levar avante

est,a pele exp.ôsto." c?nclulmos que o

r
",ersas eSG.olás,....por conta. elo, 9,p!icada a lei que instituiu, o mar esta atitude, lanço vm veemente ap'êlo, para

da P9PuJação.
.

.�randlosa campanha sanitária 11 Esti\Po de Santa _Cattl,rlna -atra- Fundo, tem criado em-bara":. Fundo, 'desapareceriam as que nos unamos nesta grbnde jornada çívica para
;_�.rt. 2.0 -- E' o 'Poder, Exeçutl ao encont�õ 'da BUli- popUlação, ln".. vés da proposição em tela. Irá ÇOS ao próprio ConseIhê' de qm:stoes' de' alunos "na que as eleições de Prefeito de Guaramirim' dia 3Q de

, �rt.�do !! p,rOIJ!,Qvé.!::, m.e" ' eeIftlVlI.n40_, ��t.�. lJl.eI'lt�rla. ,c.. am,�a_., COPfiribulr. na g.ial1diosaAf��panha:'I.e-·Õmi�ist��gãO':.. '...
:--,__ ta1?-gf:: à anu!d�de' e�cOla't,. e 'O Agôsto próximo, oferecendo ii ,nossa quer!(la Guara-

if�'�P�P '('·.",'''1" c\fro óS'f�mp� n:h:a�!r�,alil�Q-� .I'bt:ef� t,r
..

�j,i ��.: 9;�f!,l1l1P.'�.J. �tr, dehtát!
>

t-o':' 1--;;-' - ,,0 ,sIstem,a de_ d}stl'i- ,proprio _
$alfl,tIO �s prefes·· mirim ul_Xl futuro de progresso, num' aIDbiente d/e

pios,' a 1'luor..'i;!U, (t"" águas ;li:a� ,r91evantesl <r it{êsÍlmáÍl6l.if

!;:é1',,!�a:;1
�,_;t��-:,.nl' e dr.! r t a,SBU9';!ictQl'P;" , ,

. _
'.'

_ I"
• iii t Se d,g", o"rdem;.Pàz ê,Jb.stiça_l� : (

.
,

hidráulléas aos mesmos, pmen, p'!paras lIOV� Il'eraç�e� b�asllelra�, vem \atinglndo l !-Dtâlléia. (latilol'l-", i:. Sido; efm1<e'i1te. Ni_) qUe" ���tl, .I:1'C _, '.,';' , �_p��'��t�m.I@�
o

centes. "Em anexo .. estamos apreselltan- nenB!!. " d,-z-;respeIto glll �nl>�o cOlpeT- :Metll?, Ja qu� , a�€dita, ,

� �

Art. 3,0 _- ° Poder Executivo dQ �rabalhos r.eallz�dos' no' VI_I 'Sala das Sessões, em 3tJ' Ii,e ju- �lai! v�m as, comissoes de 9;S- que ele �ol�clonara os pr_?- �:' ,

"

, ,J.à��a.mi�,��,"v lle'!J'
.

95V'
'"

dentro de noventa (90'\ dj.as 'ba!_ Congresso Odontológico B'rasllel. lha, de 1959
'- -, sIMenCla eduoac�onal tra:b;l- _b:cmas vItaIS da vida.econo-' ". _ 1"-"'.

" . ,
.. lbando fi

. .

d
'

dI" ��c 'o/"�
•

i ._.
xará o -re-gulaptento necessário à 1'0, realizado nos dias 20 a 26, em,

-

Depútado' Bahia Bittencourt t d'
c.om e, caCla, sen.o mICa a_e_s_c_o_a_.:.,;__

'

--.,-:..:_.:-4�----�o:--:-�---------;----

;f�?;��=:�::�: -'�,e.olenário".•
,

d,e' o 'e',D'r:I·,"
..

8Ies�.lmrOI··osnoúmD·-ero
de

$%M�!2t�2A 12i!e:'�:E,�:�_
,Vigor a 1,0 de janeiro de 1960, U Reunindo, em mIl janta-r seus compe- ções razoáveis na pohtica muniCIpal, �vi-
Art. (],o _ Revogam-se _as, dls tidores no pleito de .30 de agôsto, no sa- tar derrota inteira. Teriam as refer1(1as

posl!1_ões em contrá<rlo. Pl'�m?vlda pela F,aculdade g1'8.nde, filósofo, francês, in -
1

cargo dos professores Henri.. Ião de festas;do Lux-Hotel, o futuro Pre- agremiações mf.ia-vitória. J?�sprez��-se
SitIa das sessões; em 30 de ju� de DireIto. e p�lo Clrculo de contestavelmente uma' das l(Jue Stodieck Georg \ ,,_ feito de Florianópolis inaugurou maneira esta 'em desabalada persegUlçao. SUICIda

lho de 1959. Estudos FllosofICOS de Sa.nta .

'

,

.' - e • go;, ,

d f I- d
.,

I t· e' rematada in'1bilidade. Política parte
, ma�ores expressões' intelec- tl�ho da Sllva, Eudo!,o ,oe nova e en ren'"ar, com a mlrave am ",.

DeputadO Bahia Bittencourt Catarina, realizar-se-á, no tua,l's da Europa 'nos u'ltl'mo.'" Sou,za,,' Pa.dre . F.ranclsc.o dI! play, as mais diversas tendências pol1ti- sutíl d� transigir, sem quebra, de digUti:'" I O O ld M h d
.

em dade. O problema de, entendimentos es 9.
referido Instituto de enaino decênios, e cujo centenái.'io

.,a le,,; BlanC�llnI, OSnI ,le caso sr. SVI.l, () 'ac a o reUnIU

JUSTIFICAÇÃO:
,

. superior, uma série de con- -d-e 'nascimento transcorre ês-IMede�ros Regis e· Joaqu�m torno qe si os. srs. GelJ,eral pauio Vieira em pauta. O candidato �a�oritári_o, C0l:ll
A presente proposição tem, co,. fel'ências 'Versando vários as- te ano _

" lV!adelra Neves, que aborda- da Rosa, Vereador Nerêu dó Vale Pereira, a indispensável aquiescenCla dos parti-
mo escõpo a profilaxia da cárie rectos do pensamento do A' , ruo sucessivmente detalhes deputadOS Fernando Viégas e'Manoel de dos que o lançaram (PSD

_

e PR�), as-

ei R j..
:.

'V-E D E NUs Nconfere(ncias lestaArãtl
a

1 �to��������:::p�:;e�,t�o�� :e����r��s'1.� ��:Oe�r��i��rc:i�l��t�e� ���!Ui�P��;�:i��va, em termos multo al-

re.uclOnando e atualizando f,tS ma eleitoral.
.

idéIas de Bergson com as
Não se deve persistir em teimosias

-, cOl1jurtturas e siste�as sus A boa educação tem lugar em quai- que quebrantam e amortecem resistên·
-

,

'

,tenü:.dos por outros estudio- quer parte. O sr. Osvaldo. Machado alia cias dos partidos' postulantes e dos res-

sos hodiernéS, ás condições de homem de emprêsa, ope- pectivos colégiOS eleitorais. O PSD e f)

,Abrirá, a' séllie de r.onfe- rosa e dinâmico, em contacto permanen.. PRP se encontram muito fortalecidos.
renCIaS o Dr. Eduardo L;Ju. te com seus colaboradores, os agrada- Alem do mais, no equacionamento dt>

renço de Faria, ex-professor veis requisitos de perfeito homem de so- prOblema em tela, não se deve de�prezar
da Universiqãde de Coimbra, ciedade. :mIe 5.:abe distinguir, perfeita- o inestimável concurso qe um eleItorado

j.
a�ua

..
Il:llente ex�rcendo o ma- mente, o campD da ,luta e o campo da realmente independente e sensato. São

gIstf:rlO na UnIversidade da convivência humana. Espírito desarma- . efetivas e ponderáveis parcéla7s de opl-
Bahia, cedido que a ela foi. do, é uma dessas criaturas saudáveis nião pública, nal), identificadas, nem su"

,�
. durante dois 'anos, pela de com quem os adversários podem conver- bordinadas a partidos, e que receberam a

t Mon�pellier, onde minIstra II sar em paz. Sj:lm receios de ciladas. Sem candidatura de Osvaldo como fórmula
cadeIra de FilOSofia. mandar envenenar Whisky, que não é j:!levada de intensa recuperação adminis-

"" Dua,s preleções fará o ilus�

I
contrabandeado' p�lo p,Ôrto de Itaiaí,' trativa. :m um nome que inspira

inabalá-I' tre.mestre português. A p.i:J. -nem

o.
generoso vinho 'de excelente

pr.�-
\leI confiança a gregos e troianos. Certos

,
mura a ef�tuar·se ·no dia 4 ,cedência". lastimáveis equivocos, 'verificados no �l-

,�
de ngôsto, às 20 horas terá' timo ,pleito, mesmo entre gente bem, nao
como título: "O Têll1'po em

.

O jantar dI) Lux-Hotel abre novas se repetirão, mercê de Deus,

� �ergson e Proust"; a segun- perspectIvas ao ,hermetismo em que, violo

, �a. Que se realizará no àia 5 de regra" no acanhamento' host'U �os A gravidade financeira do Município
a mesma hora, incidirá sôbre meios prqvincianos, um candiàato' se não permite éontemporizações, nem ex-

�
o tema: "Bergson e o pensa- "manti:tipa,�iante de o�tro. J�Qm isso, en� periências. Tactos sentimos 'necessidade

I
meuto português". ' tretanto,nao d1minu�ra o ardor com que 'urgentíssima de pulso firme ao leme. O

,

Imcerrará a comemoraçã.o se defronta, na" campanha de uma �lel- barco anda á de"iva" a desp'eito do crité-

berg?oniana, especialments. ção ·a trinta !ii�,s ,de data. Osv�do lnau- rio e da honestidade de meu prezado
conVIdado. Sua Exa. Revu,a: . gurou pro_çess9 de contactos, desc&nheel' amigo e antigo e brilhante aluno, o Pre-
o Arcebispo Coadjutor D pe. do no meio local, onde é habitual a diver,· feito Dr. Dib Cherem. A candidatura das

�Ilícto
Cesar da Cunha 'Vas- gência de idéias gerar'Qdíos e ,despeitos. fôrças majoritárias se constituiu, ime-

canCelos, cuja conferência,' É. verdade que intercâmbio de idéias. pro- diatamente após o lançamento, em uma

como ,as dos demais pal.tic! priamente' dito, o anfitri�o ,só ,póderla honra que o PSD e' o PRP prestaram á

'''' pantes, terão suas áatis ter mantid9 com o General Paulo Vieira capital do Estado" cujos níveis de cultu-
oportunámente anunciadas da Rosa,. _:_ culto, educado e interessan· ra se encontram, em fase ascencional. O
pela imprensa_ da Capitál te �, e com o Vereador Nerêu di:> Vale eleitorado urbano tem a certeza de que,

, t qs temas das conferências Pereira: ,mago obseryador e inteligente. votando. em Osva�do, estará prestando á
serao os seguintes: Mas, parl,t esses eventos;

, resta sem'pre te.rra comum .inestimáveis serviços. Os
� Prof. Augostinho _ "Be�;g. 'farta provisão de anedo,tas de papa- morros, por sua vêz, desencantados por

'sou e a educação".) galo ... ,E Osvaldo; perspicaz e precavido completo da demg,gogia de m,eia-porção,
Prof. Eudoro de Souza""'" _ como êle só, não deverá �ter se �proful}- sabem que o futuro Prefeito, na medida

t�
"Bergson e a filosofia ,da dado em_.impressões, 'para não criar desi- do possível e do razoável, procurará lhes
'arte". gualdades ambientes� minorar dificuldl.l,des, não lhes acenando,

•
Prof. Osni Régis -,."t'Bol'g" idiotamente, com pão, carne, leite e cir-

i
scm e O pensamento no. fim

-Em, termo;; políticos, o jantar do Lux· co de gr'aça, fIla.S proporcionando-lhes
do fécula XIX.' �o.tel l1ó.de--sér interpretado como o ape·

.

duradouras condl,ções de ,trabalho. Assim,
Prof. Madeira Neves' ntlvo da. derróta. E (j,. travo e o amargôr segundo tenho Cluvido em contatos :!om

\

'!ilstituto e Bergson". I

dessa- d�rtota os competidç.res da candl- os distritos, pénsa igualmente o eleitora-
�E a Imprensa que defende o govêrno, de

gra-1�
Prof, Henrique Stodieek---" d,l:I,tura do PSD-PRP provam por ,anteci- do do interior. A larga platafórma do

,

pação. Por' que, todavia, se obstinam em candidato é dowmento lapidar, esvasia-

ç�, é da :r:nesma opinii�o dessa parcela da opi- ��l'grO��am_ento SociaI� de
permanecer em um páreo' sem, possibili- do, de começo �a fim, de ridículas solu-

nião pública, que a'credl'ta pl'amente nas dl'f'l'_ Don Felieio'_ "A eV�;'Í>ão dades? Para -desprestíglo público dàs le- ções messiânicas cm demanda da pedra
'-y gendas ás quais se filiaram?' Que se per- filosofal. Por que os Partidos, diante da

culdades do govêrno em por, fim a essa moda- I �����a na filosofia Be'rgEO- ,cam os an�is, mas fiquem os dedos. Com oportunidade irrepetível ,de um,_ entendi-

l:..ô d
"

d 1 UD
Padre' Bianchini - "As

1hn entendImento, em bases, limpaS, por· menta leal e honesto" haverão de persis-
1 a e Ja cpnsagra a pe a N?' I fentes da moral Bergsbma- �ue outras Osv:o>.ldo desconhece, a farân- tir, como tontos, no:atribulado itinerário

'tJ'_'O-" �()...
�
na", ,,:1\::lsl!I!i$2!,�f,:j;�s:;.�8i:;:s;ssc;.as:;ri<;;t.N,.snus$Sssu:;snnnss1:
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O govêrno lem O dever-de apurar 'os fa los e punir i) mau
", funcionário

.'

. : o jornal "ÚLTIMA HORA", em sua edição de 29 do c�r
rente, publicou o seguinte, em sua SEÇÃO "ÚLTIMA HORA
NO BRASIL": I

.

�'ACHACADOR� os comerciantes de Pôrto União, estão
se movimentando para denunciar às-, ãutóridades' esta
,duais o Fiscal de Rendas TIAGO DA LUZ'-llue chega a

forjar nos liv,ros contábeis das firmas" améaçaI!.do"multá
las, para depois chegar a um "arrêglo"." /

E' voz corrente no� meio�""co:tnerciai's de de-.
terminadas Regiões, que o Govêrno da Etetna
VigilânCia está' encontrando sérias dificulda
des para a designação de Comissões de Sindi
câncias' Inquéritos, etc... '

Nota da Redaçao: O Fiscal Tiago da Luz é lnspetor de Rendas
do Estado, c�ja Inspetoria ahraIlge vários mu
nicípios, A função importpntê'que exerce é de
CONFIAN:ÇA DO GOVÊRNO.
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SSSSSiSSSSSSSS%SSSSi%SSS$SSSSSSSSSSSSSSS$�
n Para almoçar e ja�1tar. bem, depois de sua t�
B � casa, QUERÊNCIA PALACE, HOTEL t�
>S'SSSSSSSSSSS'S%SS,ssssS'S'SSS%%SSS�SSSS,$S$

-p u re z- a-
<..I

MARIA LEONETE MARTINS

o que eu desejo, meu amor, somente,
E' qualquer coisa pura e bem cristã:
Que tu me trates quase como irmã,
D� mim cuidando carinhosamente.

Que, 'em tue amor, um turbilhão plangente .

N�o' désmeça esta alegria sã.·
Que·· contínues, sempre nesta afã
De não perder o 'nosso' amor recente!

�
"

.,
' .

QUIsera que formasses nossa estrada,
El\rhendo de amor puro os seus camínhos.j;
Com alma reta, nobre e apaíxonade..

respeito os teus carinhos ...
fôra a tua espõsa amada,
fôra a mãe dos teus filhos! ...
* * *

FAZEM ANOS HOJE:

Cingindo de
Como se eu

Como se eu

srta. Noêmía Barreto
_ sr. Belarmino Carlos Mattins
_ jovem Ge;uson Neves
,__ sra. Marià Isabel Cabral Ribeiro

sra." Castorina Virgínia da Silva Ribeiro
sr. Aderbal Silva
srta. Olga Freysleben ./

.

_ sra. Orlandina Noeettí.vespôsa do sr. Rômulo Nec�tti
_ sr. Alvaro. da Lima Veiga
_ sr. Acácio Mello
_ sr. Valdir Berreta
'_ sr. Ronaldo PolU

srta. rsa . Ma'ria Machado
_ sr. Pantaleão Athanázio
_ sra. Amanda

Costa Pereira
Pereira, espôsa do dr. Carlos

HEVAUEP

FLORIANÓPOLIS, Sexta Feira, 31 de Julho de 1959 • "T..... • .1.11 un•• .crua.a •• IUT..

--::-:--

. Amanhã, na cidade de Itajaí os me
. lhores de 59 escolhidos pelo colunista
Sebastião Reis, receberão diploma.

Está preocupado com a visita da cego
nha o casal sr. e sl;a. Dr. Augusto Wolf.

'Também na mesma noite na sociedade Já estilo surgindo os primeiros comen-

: Guarany. acontecerá elegante desfile de táríos. com refereneia ao,casamento da

"Chap.éus, confeccionados por Rothy day, srta, Layla Amin 'com o Dr. Acacio Ar
Rieke da Casa Rainha, em Curitiba. Con- ruda Filho.
tará com 11 presença de Miss Paraná
Srta. Schirley 'I'empwskí, esta noite de

elegância.
' .

Na noite de 4.a feira o sr. Osvaldo Ma

chado, candidato do r.s.o. a Governador
da Cidade, ofereceu aos demais cand'idá
tos, um jantar no Lux Hotel.Pedimos as' srtas,

.

inscritas para o

_'''Debu'' no próximo dia 15, a gentileza
de seu comparecimento .a festa do dia 9,
,"nos salões do Cluze.�D�ze de. 4\,gosto.

No dia �8 'p.P. transcorreu o aníver
sário do Dx:.-Ru.b�l\finCosta. O Casal; re
cepcíonou nos .salões. do Quç·rendá Pala..
ce Hotel com um [antar, o Sr. e sra. 1)1'.
Nilson Borges e o Dr, Milton Costa e

Senhora.

("J --:: :,-- 1,

Amanhã- o Lux Hote�l receberá o "so
ciety", para aplaudir os' "Ciaeo Brotos
M!lis Bohitos de 59".

.

�:::-_.'

,

O discutido jovem Arthur Pereira Oli·
veíra Filho, recepcionou na noite de_3.a

�o feira, o "socíety" Juvenil em sua luxuo-
sa residencia.

'

ciety" para a festa dos
Mais Bo�itos de 59.

VENDE

Chacara Espanha. - Lirihares,

alúga-se- por 8 mil. Informa.

ções tone 2834 rua Nerêu

a) - certidão de nasci-
mento ;

b) - cJrtificado de re-

servista ou je aâístamento;
c) - uma fotografia. ta�_'

manho 3x4.
Nota n.o 4-59-16a C.R.).

* * *

APARTAMENTO
·NOVO

2 quartoll, l1ving espaçoso

copa, casinha e banho. bem

centro. prolongamentono
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Mais uma ,vez os comunts
tas não fugiram ao �eu ve

lhe hábito de trair. E o trai

do! desta vez, 'foi o aliado
ocasional da vespera, o ge
neral Kassem, a quem os C')

munístas, no Iraque, 'apoia�
rum na

.

vã esperança de
uma luta contra o' presiden
te Nasser que dlv.idisse ir
remediavelmente a uníão
dos países árabes.

-

\ O movimento rebelde du
rou apenas dois dias, exten-.
dcndo-se de 14 a 16 de ju
lho. Limitou-se à região de

Kikurk, principal zona llro
dutora de petroleo no Ira

que. As informações assegu

ram que a causa principal
da rebalíão foram os comu

nistas, com sua ínnltração
metódica entre as forças ar

madas, dos oficiais aos sol

dados.
C general Kassem, em dís

curso que pronunciou, aür

mau que punirá os responsá-.
"Veis pelo levante de Kikurk,

L:, ao mesmo tempo, fez um

apele às forças armadas (.\

fim de que somente aten

dam às ordens do Estad.l

Mui.or, prevenindo-se contra

quaisquer informações ou

Instruções de origem suspei
ta. Mostra, assim, de modo

claro, o general Kassem o'

perígo em' que ainda se en

contra o Iraque, onde os co

munístas possuem recursos c

Ill(.)OS até
. ,para transmitir

ordens como se as mesmas

emanassem do próprio Es-

tado Maior.
<

RAZõEI;J- BASICAS D9 IH- .

SUCESSO COMUNISTA I
Cabe indagar por que a

sublevação comunista .
Iímí

teu-se à area. de KiikurJt; 'Po� •
que, é aindaT"razQâvel- que ::e

-

J1erg'unte, não conseguiram
efetuar os vermelhos rebe

Iíões em massa, em pontos
círerentes, tornande .(iificil
senão impossível a reaçáo
dos homens fieis ao general
Kassem?

F. evidente que a resposta
só pode ser encontrada na;;

.

enérgicas medidas preventí
vas cuidadosamente tomadas

peio general 'Kassem, tão.Jo
go percebeu que os comunis

tas procurãvam utilizá-lo
cemo instrumento para a

sovíetízaçâo imediata do

Iraque, como ponto de parti
da para o domínio do Oli,en
te Médio e do proprio norte

Gil. Africa.
Nos últimos três meses

Kassem, dirigindo-se aos

oücíaís superiores . de lma

maior confiança, à frente do

comando das tropas, orle•• -

teu-se no sentido da identi

ficação dos oJici�is e subor

dinados comunistas ou pró
comunistas, tratando imedia

tamente de afastá-lo de

seus postos. Centenas de

militares foram
-

prêsos ou

expulsos das rorças armadas

nesse periodo e posições ena
ves, em mãos de elementos

duvidosos, passaram ao con

trôíe de oficiais antí-comu
n.suis.
Só assim foi passivei a

Y.�;.ssem limitar a rebeííáo
ccmunísta a região de Ki

kuk, De outra forma, a' es
tas horas, 'poderia o Iraque
estar a braços com uma re

volução sangrenta, capaz de

sacrírícar a vida de cente

nas de milhares de pessoas,
Apesar da vitória ini('1al

cio general Kassem, no en

tanto, o perigo ainda não foi

conjurado. Tal evidência l ('

GUIta da própria. cautela do
.

chefe do govêrno i1'8 =l.ueano,
ao dirigir-se e ao apelar às
forças armadas para que se

mantenham unidas, sob as

ordens do Estado Maior.

De qualquer forma, a de

puração dos, elementos co

munistas ou símpatíaantes
nos meios militares do 11'11.
que continua a processar-se,

de. forma maís lnten-

FLORIANóPOLIS, Sexta -Feira, 31 de Julho de 1959

.� I
I
I

C�ITA-PATENTE- 177 I
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. MM � � ::::::::::::::::�

(em mercadoria

Novamente Trai�o .

o. ,Gooeral_ lassem -Jelos seus
" ,llia�os" �omunistas

A EXPERIENCIA DO IRAQUE_ SERVE A TODOS OS nítívamente o -perígo, ímpe- que servem d�-'experiêncis. mente a ajuda vermelha --o mesmo a custa de perlgcs aproveítasnento do pleito pa-

PAÍSES - REDUZIDO O FOCO DE SUBLEVAÇAO dindo um goÍpe de surpresa para todos os 'países. pre-I contra o outro. É a técnica futuros para a pátria. ra conquistar novas post-
A KIKURK PELA DEPUR.(\QAO SISTEMATICA . dos agentes. a soldo de Mos- scncíamos em nossa terra a comunísta que, sempre é roa- Il! imperioso que seja difi- çGes, somando-as às que já
EFETUADA NAS .FORÇAS ARMADAS COM cou. ação comunista,

.

procurando liú':.da com êxito quando en- cultada a ação comunista, possuem nos circulas nacío-

O AFASTAMENTO DE CENTENAS DE EXPERIÊNC�A PÀRA TODOS €'1:'1olver um dos candída- contra pela frente uma (l�r· em tomo do pleito em nosso nalistas, onde vêm se íntíl-

OFICIAIS E SUBORDINADOS OS PAÍSES tos - o marechal Teix!'lra rente política unícamense pias. Não é segredo que os trando sorrateiramente há

COMUNISTAS Os acontecímentos no 1m- Lott que repudiou virtual- ír-teressada em colher votos, agentes vermelhos visam ao cerca de três anos.

.1' I

ESTA É A SUA OPORTUNIDADE!
Aproveite' as condições excepcionais desta temporada
de ofertas especiais! Leve para casa, o. quanto .antes,

todo o confôrto PROBEL '" e pague sem sentir!

E tem mais :..._participe ainda do sorteio a realizar-se'

em nossa loja, dia 31 de agôstc, às 18 horas ...

concorrendo, assim, a ganhar valiosos prêmios!

00

sua escolha)'

•

i
I
I DE ENTRADA

I
I
I

,- I
I
J
I
I
I
I
I
I
I APENAS Cr$
I

'

99,00
-

I
I DE ENTRADA

I
I
I
I
I
I

COLCHÃO DE MOLAS

DIVINO SUPER
Novos revestimentos em tecido de alto luxo, com

orcbescos brilhantes! RevoluciOnário faixo lateral com
560 ventiladores no colchão de' casal e 474 no de
solteiro! Faces poro frió e cal�r! Molejo macio e

silencioso, interligado por molas helicoidais de diâ
metro exato! Garantido por 5 anos!

COLCHÃO DE MOLAS

..IVINO MOLA MAGICA··�
Tecido entrelaçado com fio metóli�o prateadol
Camada extra de estofamento no porte central, onde
é maior o pêso do corpo! O Fecho Flex-o-Loc mantém
as molas firmemente travadas,' oferecendo melhor
suporte aô torpo! -Gcrontido por 3 anosl

• .APE,NAS Cr$

99,00
DE ENTRADA

\

COLCHÃO OE MOLAS

1m��1NO tiiJ!!!J
Luxucsíssimo 'revestimento 'estampado em 8 côresl
Faixo lateral estofada. e . bordada em' 2 côres! Faces
,poro frio e calor! ]'Jova armação, com moldure du
pla e mola de canto, assegura linhas indeformóveis
e mo ior firt;,eza e resistência I Molejo macio"e silen
cioso, ligado por molas helicoidais de diâmetro exatol
Goronrido por 6 anos!

,
,.
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oa. AYBTON O. OLIVIIIlA-------------------:----
DOINCA5 DO PULIl.lO -

J
-

M·I S ft
�:::.�::;:�'O����.:�r- Oao o r I Z I..Q.
Horirio da.· U la 18 "oru
.1.idlDel. - rlupl Scllmld',

II. 117

INDICADOR PROFISSIONAlEDITORA "O ESTADO" LIDA,

O E.Jixu:la CURSO PARTICULAR SÃO JOSÉ
Professora: Maria Madalena de

I •

. Moura Ferro

Kua CODM.lhelr. Matn III

Telefone 1023 - Cu. p..taj 1.
Endereço Telell'iflco ,ETADO

.

� DIR.Toa
HUMIUI d. Arruda Ra....

GBRaNTa
Uomingos Fernaades Ile AquI••

REDATORaS

ue.. l'CSWTUN trAYlLA
CIRURGIA G••AL

tJo••�..
' •.., 8n1l.r.. - pree..

lorta - ...trld.....UIC'.
OoIlHIt6ri.: Ru. Vietor .eI·

reli.. II. 18 - Tll.101l1. 8»0'1
CODlulta11 O.. 11 'Ilor.. I"

dluw.
al.ldlllcla: rODI. ., ...
aua: Blv.mllla. D. 71.

\

Aceita alunos para o Curso Pré-primário, crianças de
5 6 e 7 anos.

Aceita, também, alunos para o Curso Pré-Ginasial, pre
paração para o exame de admissão ao ginásio.

As aulas desses Oursos começarão a 1.0 de Agôsto.
A matricula acha- se aberta à rua Saldanha Marinho,

34; telefone 3737.

-,

Osvaldo Melo - Flavio A.orla - ,

Andr' Nilo Tadasce '-- Pedro Paul .. Macha4to - Zur'
Madlàdo -

COLABORADOl1.S
.

Prof. Barreiros Filho - Dr. 08wAldo Rodrllu�8 Cabral
_ Dr, Alcides Abreu - Prof. Cario. da Costa Pereira
- Prof. Othon d'Eça _:_ Major 'ldetoDS6 JuveoaJ
Prof. Munoelito de Orne!•• - DI� Milton Leite da COi. ,
- DI. Ruben Custa - Prof. A. Seiu. Neto - Walk.

Lange - Dr. Acyr Pinto da Luz - Ad Cabral Teive- -

Naldy Silveira - Doralécio Soare. - Dt..Fontuurl
ReI - Nicolau Apostolo - Paschoal Apostolo limai
Carvalllo., Pulo FerRaado •• Ar••J. La...

PUBLICIDAD.
Maria Ceuna Silva - Aldo Fe'D8odee

Diu - Walter LlAhar.

OI L\f'Ol'CIU flUl'CI:I •

&aAti.lU
CI.luaou T••U.ATOLOQU

Urto......
CoIl...t6rlO: lo� PlIlM, 11 -

COa.alta : ...·1 l. 1'l "o'""
dllri.m.Ile.. ..1101 ••••'b.....
••atdlllcla, Bocal'l ..... 1.1.
rOlle. - •• IH.

DR. tí O L D 'E M A R M E N E Z E S
Especialidade: Doenças de�5enhoras

- Partos Cirurgia -
Formado pela Escola de Medicina do Rio de Janeiro

Ex-Interno da Maternidade Clara Basbaum, da Materni
dade Pró-Matre, do Hospital da Gambôa e do Hospital do

tAP�C.
- ,

Ande provisóriamente no Hospital de Caridade -

Pa te da manhã.

"A SOBERANA" PRACo\ 15 DE''NOVEMBRO - ESQUINA
a'OA FELIPE. SCHMIDT

FILIAL "A SABERANA" DISTRITO DO E5TREl1'0 - CANTO

Maurício dos Reis INSTITUTO ,BRASIL - ESTaDOS UNIDOS

Advogado DE FLORIAlôPOL1S
Vlrrlllc

Chefe de Oficina Olegarlo Ortlga

PAGINAÇAO
AMILTON SCHIMIDT -

\ DELAMAR SANTOS

LroilPRENSORES
J

nULCENIR CARDOSO WANDERLEY L.EMOS
R.PR.S.NTANT.

Repreaentaç6ea A. S. Lara LtclL
_

. RIO:- Rua Senador Daatas 4b -' 6,_ ADdal
Te). 116124

S. Paulo Nua Vitória .57 - c.nJ, &J-
Tel. 34-8949

8erv1ço Tele&rAnco da UN1TE1::I PRES8 (U - P )
AGENTES E COnRESPOi�DENTE�

.... Todoll os municipioa de 8AN1·A CATARINA
ANUNCI08

M��Jantfl coólrato. de acordo cum • tabela e. vire.
ASSINATURA ANUAL CR$ 600TOO

A direção não se responsabiliza pelos
conceitos emitidos nos artigos assinado».

ED. SUL AMÉRICA _ 6.° ANDAR' Acham-se abertas as matrículas para o segundo semes
tre dQS seguintes cursos:

Cursos para .príncípíantes, médíos e' adiantados.
curso intensivo para aqueles qne desejam uma apren-

clizagem mais rápida da língua Inglesa.
Cursos. para Universitários.
CURSOS PARA CRIANÇAS DESDE 10 ANOS
Os ínteressados serão atendidos no horário de 9 às 12,

e de 14 às 17 horas, na NOVA séde do' Instituto, à Rua Fe

ilpe êchmídt, 25 - Edifício ZAHIA - 6.0 andar.

ORA. EVA B. SCH'WEIDSON BICHLER
CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

Especialista em moléstias de anus e recto,
'fratamento de hemorroidas, fistulas, etc.

Cl<rurlia anal
Comunica a mudança de seu Consultório junto á sua

r,)sidência na Rua Durval Melquiádes de Sousa 54

TELS.: 2198 - 2681.

MADEIRAS PARA
CONSTRUCÃO

IRMAOS I?ITENCOURT
(4-IS 8AO"'�Ó 'ON( IRO?

ANTIGO OIPÓSITO OAMIANI

(RÁDIO GUARUJA
DE FLORIANÓPOLIS-ORA. EBE B. BARROS

CLtNICA DE CRIANÇAS.
Consultórto e R"'4iDeIa CORsultU

Av. Hercm'!. Luz 155A apto • SegURda i 6.a-relfa

da. 15 i. 17 bora.

VIAJE MEL,BOB
PARA ITAJAí - JOINVILLE - CURITIBA
ÔNIBUS ULTIMO 'I'PO
s U P E R - ,p U L L M A ·N

POLTRONAS RECLINAVEIS - JANELAS, PANORAMICAS
VIAGENS D I R E TAS

PARTIDA FLORIANÓPOLIS 5,45
CHEGADA CURITiBA 12,45

BAPIDO-- SUL .. BRASILEIRO LTDA.

FLORIANóPOLIS Tel. - 2914

DR. HUBI GOMES
MENDO'IÇA

MeDICO
Pré-Natal Parto.
Opera� - Clfnlea Geral
ResIdência:

Rua Gál. Bittencourt n, 121.
Telefone: ,2651.
Consultório:

Rua Felipe Schmldt n. 87.
Esq. ,4.lvaro de Carvalho.
Horário:

.

DaS' 16,00 às 18.00,
Sáb..ad:o.�
Das· 11,00 às 12,00.

UH WAI.MUK ZUM ••
UAIIC;IARAUL PEREIRA CALDAS

ADVOGADO
"Questões Trabalhistas"

Escritório: Rua João Pinto n. 18 sobo
� eíerone n. 2.467 - Caixa Postal n. 25
bOBARIO: Das 15 às 17 horas.

Olplom.do pel. ".euldade N.·
clOD.1 de Medld...a 'Oalur.

, IIUd••• IIrul.
.x-laCerao ,or _a,.. ••

M.temd.d. • aMola
(S.n1l:o do Prof. Odt,,19

Rodrleul' Lima)
Clt·.•• terDo .0 8.n1ce .e L-IrWI

ri. do HOIpltal LA .....&.1' 1....

., Rio •• 'aD.1 ro

iI.dicc> do QOlplt&l d. Cari,bll.
• d••.al.l'1I!daa;. Dr. Catlo.

Co""a
0p.NQAS, D. S.NHORAS -

PA�TOS :;_ OP:1RAÇOIS
PARTO 5.. DÓ. pelo III"'�C

paloo-profUtt- .:o
CODl.1 R\: .. Joio PLto ". 10,

dai 16.00 li :8,00 hor..
AtIDeS.. eom bor.1 maread..
T.h,fon. 10ai - a..idID.:la:

Kll. GeD.ral BfttaDcouM ii. 101

VIAGENS COM ESCALAS - P�TIDAS AS 6 E 13· HORAR
AGENCIA FLORIANÓPOLIS - RUA DEODORO

ESQUINA TENENTE SILVEIRA - TEL.: 2172

A_ 1"

DO.RIO PARA· VOCE.f11·nteressa" todo,s ...
! .

' ��I '\.
• �.�,

i: .. ,'lo. I

'pà,ticulares, C.omerdo e .fndustria.
Utilidades doméstteas, remédios,. veiculas ou máqui
nas, acessórios de todas as espécies. discos ou o que
voeê precisar. Firma que serve 1tá 30 anos a imprensa
brasileira, criou um departamento de' vendas para o

Interiõr, estando apta a atender.o seu pedido. Escre
...a par. I

-'M O' V E I SEM G E R A L \

ROSSMARK
VIStTE A NOS�A LOJA
Rua Deodoro r n.

O � 5 - lei. 3820

Onda média:
(5 KW) 1420 kcs.
Onda curta,
(10 KW) 5975 kcs.

oa .

1< LU.Al'O
.

mao-
DeI."...0 •.,.r.r.. r.."lralOrh

TUB.RCULOS.
U.DIOGJlAFIA li RADIOSCOPIA

OOS PULIlO.S
(""Irarrt••0 Toras

''"Irmado pela ..acuidade Nulo!:..'
de "edielRa, TI.loloel.ta e ...,.10·

elrarll.o do BOQltal Ner"
........

Cura0 da ..p.ciaUsaçlo pel.
3. N. T. ·.x-iDterno • .:I-a..I.,
taDe. di Clrurria do Prof l'fi'

Guh",.rll. (IUo)
t.:ODr..1 raUp. 8c.mldl. ••
rOA 1801

Alead. •• lIorl .arra••
/l ... : - Ru. 'd."•• JUD;or. Kl

FON.: .11.111

Hepresentações A. S. Lara Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - 5.° andar .ltio

ESCRRÓRIO DE ADVOCACIA
LEIA

PanoramaE PROCURADORIA
ASSISTtNCIA DOS ADVOGADOS:

DR. AUGUSTO WOLF DR. ANTONIO GRILLO
DR. EMANUEL CAMPOS DR. MARCIO COLLAÇO

DAS 8 às 12 e das 13.30 às 18 horas

Rua Trajano, 29 - 2.· andar - sala 1 - TelefoDe: 3658

A REVISTA DO PARANÁ

em tôdas as bancas ".

�P'ROGRAMA DO MESoa.•&NJlIQU. J'ItIMCiJ
PA.&Al80

SSSSSSSSSliif;1liiirlLiiirli;rôssSôifSSSsi.riJjjifSS�iiiLii!JlSS'SSSSSSS
PLANTÕES DE FARMACI!

MES DE JULHO •

1-8-59 - Sábado - Soirée dos Casados = Agradá·
.

vel noitada exclusivamente para casados.
Surpresas! Reminiscências! Início das co

memorações natalícias. Reservadas de
'na Secretaria.

�-8-59 - Domingo - Encontro dos Brotinhos. Ho
menagem às debutantes. Início às 19 horas.

12-8-59 ..:.._ Quarta Feira - Jantar de Confratérn:za·
ção e Posse da NovA. Diretoria.

15-8-59 - Sábado '- Baile de .Aniversário. Com faau
losa orquestra "Os Copacabanas". Apresen
tação-das debutantes, e da Rainha da Clu
be. Traje a rigor. Início às 22 horas.

16-8-59 - Domingo - Soirée Infanto-Juvenil. Atra
ções para li petizada Surpresas.
Início às 16 horas.

OBSERVAÇOES:
1-8-59 - Encerramento para a inscrição de debu-

·tantes.
.

3'-8-59 - Inicio da reserva de mesas pal"a o� Balle"t.f.e
.

Aniversário. - Adesões para, o Jântar�de
Confraternização, na Secretaria é 'Restau
rante do Clube.

•• D I o o
U••ra"" - OoeDç.. d. lIe&' .'.

r.. - \;Ualca '0 "alt_
O.rao •• "p.clalluçü .. ,

Bo.,ltal Ao. SI,...idor.. .. � ".

&a'o.
(Santeo '0 Pro'. ..1".... ,.

Alldrd.).
Co•••I&a. - P�!. mllll... .

Ho.pital di O.ridad•.
... t.rd. du 11,'0 �oral.1I.

, dlalltl DO conaultõrlo .. Bu. N4
D5••achado 17 a.qulll. d. I' u

dllltl. - TIlll. 1711
R.. ldtnela .'- Ru. Pu. "I" ,H

Coutinho ,. - Tal. '110.

4 - Sábado (tarde) Farmácia Moderna Rua JOãÓ finto
5 - Domingo Farmácia Moderna Rua João pinto

11 - Sábado (tarde) Farmácia Sto. Antônio Rua Felipe Schmldt

12 r _ Domingo Farmácia Sto. Antônio Rua Felipe Schmldt

18 - Sábado (tarde) Farmálla Catarlnense Rua Trajano

19 - Domingo Farmálla Catarlnense Rua Trajano

26 - Sábado (tarde) Farmácia Noturna Rua Trajano

26 _ Domfngo Farmácia. Noturna Rua Trajano

o serviço noturno será efetuado pelas farmácias Sto. AntOnio, No turna e Vitória, situadas às rua,

Felipe Schmldt. Trajano e pra ça 1(; de Novembro. U. LAUJlU VAU ...
OLImCA 0••.&1.

O plantão diurno compreendi do entre 12 e 12.30 boras será ef etuado pela farmácia Vitória.
••"dall.ta .m-mOI'd1a. .� �

Illlor.. I ...... .'.11l4rl.l.
OarÁ r.dical d.. illflce6.. ..••
d••• �l'oDica., do .parelho C.·
Dito-urill.iriO .m .mbo. OI U'ltOI

BoaDO'. do apar.lho DIC.ativo
• do .i.tlm. Rano.o.

HoíArio: 10� l. 11 • I� 'e t

Ilor.. - 001l.ult6riOI Rua 'fIra

"Dto., li - 1.· Alldar - r')OI·
1141.

- ...ldlllcla: Blla Lacard.
Coatinho. 11 (Càicar. de I.pa'
ulaa - 'Ollll lua.

E S T B E I T,O
Farmácia Indiana

Farmácia Catarlnense

FarmáCia do Canto

Farmácia IndlaP.a

6 - Domingo

12 - Domingo

19 - Domingo

26 - Domingo

.

Rua pedro Demoro

Rua pedro Demoro

Rua 24 de Malo
Rua pedro Demoro

I
O serviço noturno será efetuado peJas farmácias do C�nto, Indla na e Catal'tnense.

.

A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia autorização dêste DepartamentO.
---
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lAVAND.O SAB10
. '

_Virgem· ES.pecialidade
1a Ua. WETIEL INDUSTRIAL - Jolnvllle � (Marca Rellstrada)

economlza-Ie tem e dlRllelr.

COM
Ií l.j,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



lPfENÇ10, SRS!' COMERCIARTES"

FA:ÇAM SUAS! COMPRAS NA
Sociedade Açucareira CalariDeDse,Lida.

Rua - Conselheiro Mafra, 25

Telefones:, - 3521 e 3717

O F E R l' AS ,ESPECIAIS

(VALIDAS ATli: O: DIA 31 DE JULHO)

Creme Dental ItOLYNOS .... Cr$ 165,00 - Dúzia
Extrato DYRCE Cx.c/2 dúzias 125,00 - Caixa
Sabonete DULCE Cx.c/2 dúzias" 230,00- - CaiXa
Sabonete GESSY "...." 155,00 - Dúzia
Sabonete PALMOLIVE Médio." 115,00 - ,Dúzia
Sabonete LEVER . . . . . . . . . . . ." 165,00 - Dúzia
Talco LEVER Grande ' " 338;00 - Dúzia
Talvo PALMOLIVE Grande.... '''- 338,00 - Dúzia
Talco GESSY Pequeno ,,' 245,00 - Dúzia;
Azeitona MOURARIA60/500 grs.

" 1. 780,00 - Caixa
Ervilhas SWIFT (Rio Grande) ,� :t..10Q,OO. :-. Caixá
Sa;dinhas RÚBY 100/200 grs ,';'" ,230,00 - Dúzia
conservãs de ABACAXI '" 1.340,00 - Caixa
Ameixas Sêcas PAOLETTI 5 kgs" 750,00 - Lata
Leite em po NINHQ .,.... .-..."> " 1. 730,OÔ - Caixa
FONTOL cx. c/100 Envelopes "i

JJ 190,00 - Oaixa
Fefni�to FLEIS'CHMANj:Ii 1 kgj v. • 130,00 ':- Lata
Oleo p/Máquina SINGER ,....

..
. 1.150,00 --::- Çaixa

Soda' ÓãUstiéa CARAVANA gr.-
"

" 940,00<- Caixa
.anil IMPERIAL Bonécas cx. 20 "

,', dW,OO - Caüca
Cadernos Escolares 16 fôlhas' '. .

" { 310,00' - Pacote

COPO)? "AMERIc'A:NO" Nadtr La "
"

58,00"::" Dúzia
Lâmpadas GE éx./120 lâÍnpad�s " .'3.200,ÓO - Caixa
MAIZENA cx. 25/400 gramas.." 430,00 - Caixa
Qleo MAZZOLA cx. c/36 1 kg..." 980,00 - Duzia
Lâminas (Gilette) BÍG-BEN .." 245,00 - Cento
·Corda 'SISAL 1,a qualquer bltóla "'" 60,00 - k1lo
TODDY de I! ex. 24 latas ....." 980,00 - Caixa
Saponaceo RADIUM ........" 315,00 - Caixà

VE:tiIDA A VISTA: - Para comprá superior a Cr$ ....
2.000,00 fazemos entrega .na Capital e Estreitot sem

acréscimo.'
, ,

N. B. - Estes preços são-. válidos até o di3 15 de julho','.',
DISPOMOS DE UMA LISTA CO.MPLÉTA,DE ARTIGOS,
TAIB COMO: - Creme',del').tal, Oleo para c�be�o,.Tàlco�
e Sabonetes, Ges�y, PallnoiIive, Ross; Lever;'Dyrce, etc':
Azeitonas em latas de Y2 kg., 1 e 8 kgs., -Sardinhas;_
Conservas Diversas, Ameixa!! Sêcas, Leite em p,ó e Con
densado, Colorau "GJNER�', Cêra "PARQUETINA",
Fermento ROYAL e FLEISCHMANN, Gelatina e Pu-·
dim ROYAL, Soda Caustica GIANT, Pasta para Sapa
tos 2 Ancoras, Cadernos Escolares;, Chupetas" Goma
Arábica, Lâminas (G1llete) Azul, Futebol e Thin, Pa
pel Higienico Sul-América, Lápis, TOddy, Chapa Prata,
pó de Aluminio, e Chocol�tes, Drops e Balas "GARDA
NO", etc., etc ..
DISTRIBUIDORES DOS AFAMADOS PRODUTOS:

- Acucar Cristal ,(60) kgs. e Açucar-Moido (58) kgs.
"TIJlJCAS", Trigo, Farélo, Semolina e Arroz "MAL

BURG", Açucar Refinado J'TAMOYO" em pac,otes de 5
kgs, e a granel.

IND. e COM. A�B ( SO(� ,ANONIMA
A Diretoria de ABC:-RADIO E TELEVISAO comunica

aos seus Amigos e clientes, que a' partir desta data, o se�
representante para todo o, prósp€'ro Estado de Santa Ca·,

i,arina, é o Sr. EDUARDO RIBEIRO DA COSTA ZANATTT
residf'rtte à Rua Altamiro �imarães, 75, nesta <Yapltal.

Florianópolis, 10 de julho de 1959.

FLOiuANÓPOLIS, Sexta Feira, 31 de Julho de 1959

sente ação de usudapíão,
pelo que, muito respeitosa
mente, requere se digne V.
Excia. mandar marcar dia e

hora para a audiência de

justificação, em que serão
ouvidas as testemunhas
abaixo arroladas, que com-

fossa o suplicante adquirir
o _dominio sbre os ;terren�s
usucapiendo, pela transcrí
ção da, sentença Idlefinitiva·
mente julgada. Protesta

provar o alegado documen

tal e testemuah:nente, reque
rendo desde já o depoimen
to pesscai das pessôas que

[>01' ventura vierem a con

testar a presente ação, sob

pena de confesso. Dá à cau

sa o va'lor Cr$ 2.100,00. Nês
tes têrmcs, P. deferimento.
São José, 22 de janeiro de

1.958. (Ass.) Anatólio Pi

nheiro Guimarues. R Ó L
DAS TESTEMUNHAS 1)
Manoel João de • Andrade,
brasileiro, solteiro, .lavra
dor. 2) - Caetano Bernar

do brasileiro, casado, la
vr�!dior. 3), - Manoel José
Martins, brasileiro, casado,
lavrador. Data supra. (Ass)
Anatolío Pinheiro Guima
rães. Ressalvo a entrelinha
"Constancio". .Data Supra.
(Ass) Anatolío Pinheiro
Guimarães. DESPACHO: -

A. Designe-se dia e hora

para a justificação prévia
da posse, deu tes as partes
e o Dr. Promotor Público.

São José, 22/1/1.958. (Ass)
Eduardo Pedro Carneiro da

Cunha Luz =-Juiz de Direi
to.' - Proferilda a jus,tifica
ção foi a seguir ju},gad� por

sentença do teor seguJOte,:
_ SENTENÇA: - Vistos,
etc. Júlgo 'por sentença a

justificação de fls. para

que produza seus efeitos le

gais. Expeça-se mandado de

clt'ação para ciência do Pro

motor -Púb1ico e dos con

fronta1l!tes do 'iniôve·l; ex

peça-se ainda, editais com

o prazo, de trinta dias, que
será publicado uma vêz no

Diário de JUSltiça e par três

vêzeS' num dos Jornais da

Capital. P.RJ. São Jos-é, 7

de março 'd'e 1.958. (Ass).
Eduardo P,edro Carneil\o da

Cunha Luz - Juiz de 'Direi

,to.. E' para que chegue ao

'conhecifuento de todos os

interessados e ninguém pos
sa ignor'ar mando expedir o

presente edita'l, que será
afixwd10 no 'lugar de costu

m�, e,!por eóPia publicada
pela imprensa. Dado e pas
sado nesta cidllide 'd-e ' São

José, ,MS 24 (ViIlte e Qua
tro) Idlias do mês de julho
de mH novecentos e ein
coenta e nove. Eu, Sue'li Do
mingues, Escrivã fiz datilo

grafar e subscrevo. Confe
re com o original 'afixado
no lugar d'e .costume.

F,elipe Domingos Petry, Juiz
d:e Paz nd exercicio de Juiz'
de Diretto.

•

O cidadão Felipe Domín- o que lhe oferecer em defe
gos Petry Juiz de Paz em sa de seus direitos sob pe
pleno exercício no cargo de, na de, decorrído � prazo
Juiz de Direito de SãO José, marcado, se considerar per-
E,stado de Santa Catarina, feita á/'citação dõs ínteres-

braças de frente por 7150 \ qU,àdrado�, sito no lugar de., por terem sido assinadas ana forma da <lei, etc.. sados e .ter inicio o prazo
braças de fundos; SItO no nominado "Pagará", .C?l�- rôgo do vendedor. ��tre-E D I T A L para a contestação na -tor-
lugar denominado "Paga- nia de Sant'Ana, município tanto, desde.que adqu�r�u osFAZ SABER aos que o ma da petição: ___: PETI-
á" COlo�nI'a de Sant'Ana de São José tendo as.' se- terrenos acima ",refendos epresente- edital virem, ou ç.ÃO: _:_ Exmo. Sr. Dr, Juiz nêste município, tendo as g u in t e s

'

confrontações: descritos, o suplicante os parecerão independente dedele conhecimento tiverem d: Dire��to da -com�i'ca d� seguintes confrontações : _ fr�nte ao Norte com Albino intimação, e que, procedidaexpedidos nos Autos 'de Sao Jose. Por seu procura
frente ao Norte com o Rio Silveira; fundos ao Sul com vem ocupando com "animus é julgada ajustifícação "abAção de Usocapião, em quê dor que esta subscreve
M ín : f nd a S't'll com o Rio Pagará' extremando domíní" mansa e pacífica- Initio", se prossiga no feito,'D d d "'t .aroin ; u os o , ,

f da Teiv cit d
é requerente CONSTANCIO ( oc, 1) a vo�a o inscrito

'João Miguel; extremando a a Leste com José ,Inocencio mente sem interrupção nem na arma a .ei, CI an 'o-seINOCENCIO PEREIRA, que , na ?�.�. �ob n. 891, comr Oeste com Constancío -Ino- Pereira e a Oeste com Má· conteetacão de quem quer os confrontantes e suas muse processa perante êste. escritório a Rua Gaspa
cencio Pereira e a, Leste rio Lourenço dos Santos. que seja.3.0) - Desejando lheres, se casados forem,Juizo e pelo Cartório do Cí- �e�es, �.o 70, onde recebe
com Leopoldo Adão e José 2.0) _ O supli-cante �ão adquirir o dorníni., sobre bem como o Dr. Promotorvil desta comarca, e aten- intimações, CONSTANCIO
A'

.

n b) _ Um terreno poude registrar as escrítu- os referidos imóveis, vem o Público, .para que, julgadadendo ao -quê Ihe foi reque- INOCENCIO PEREIRA, sol- rma?
e ' de 9.636 metros ra mencionadas no item 1 suplicante requerer apre- I.procedente a presente ação,.

t'f'
.

b '1' la radOI" com a ar a srido ,pelo autor que JUS �l 1- ,telro, rasI eIra, v
.'

, .I
- --

'fio do Registro de Imóveíscou devidamente a
. posse, residente no lugar denomí- O Cidadão Felipe nomin

'E d
·

t IC'l' d' i 'd P em ,'.,,',:,' -"

'

',I a',
da comarca, da sentença-conforme sentença que pas- nado Pagár� o onI� , '. e gOl> Petry, Ju z e az

definitivamente julgada.sou em julgado, pelo pra- Sant'Ana, neste mumcípto, pleno exercício no cargo de
Protesta provar _ o alegadosente 'CI',tO a todos aqueles vem expôr e requerer o se- Juiz' de Direito da comarca

d'
.

por todos os meios em irei-que porventura t ,e n h a rú guinte a V. Excia.:, 1.0) - de São José, Estado de Santa
t d

..

o domínío so t.

!U
• onde mede 60 braças com can e a qumr '

to permissíveis, par ieuiarqualquer direito sobre o ímô Por, escrituras particulares Catarina, 1Ía forma. da Zel,
Albinó Silveira; 'fundos ao bre o terreno acima referido mente pela prova testemu-vel abadxo d'escrtto para de 30 de agôsto de 1.932 e etc.
Sul, com João Miguel; extre- e aescrito, por isso requer se nhal, documental e requer,que, no prazo de-trinta dias 6 de outubrr, de 1.936, o su-
mando a Léste com cons- digne V. Excia., mandar de ..

ó:,sde já, o depoimento pes-que correrá da primeira pUr plicante adquiriu os se- EDITAL
taucio Inocente Pereira e a signar dia e hora para a au-. soaí de quem quer que poz-blicação do presente- editaf güintes imóveis, respectiva-
Oeste com Firmino Pereira, oiencía de justificação, etn ventura venhaa contestar acontestar nos d·éz dias súb-l- mente: a) - Um terreno FAZ SABER aos que o pre-
João- Saturnino. e o Rio Pa- que serão ouvidas as teste- presente ação, sob pena de

'
. . . • '

de 69 970 me sente edital virem, ou dele ,

I dsequentes a petição imciar com a area ',. .

"'..
- gani, onde méde 275 braças, munhas abaixo arro a as, confesso. Valor da CaUSQ:abaixo transcrita, aiegandà I tros quadrados, tendo '19 conhecimento tiverem expe-

.

d uen 'q"ue deverão ser intimadas, e 'Or"',' 2.100.00. Nestes Te,rmos,dídos nos Autos de Ação termínan o num peq o
'"•

triangulo com a área de 308 que, procedida -e julgada a Pede deferimento. São José.Usocapião, em que é reque-
Ir.etros quadrados. 30) jllstificação "ab-initio", se 22 de jáneiro de 1.958. (Ass.)rente JOSÉ INOCENCIO PE-
Não possue o 'suplicante, en- prossiga no feito, na fo_rmaRBIRA, que se pro�essa pe�

t di' d ef da lei, procedendo-se a cih-
rn.nte esse Juizo e pelo .Car" tu,tan 0', o om mo o r e-
.•

.", .

'vel por na-o ter sido ção dos confrontantes e detorló do Civil desta Comarca, flvC Imo ,

d lhe foi possivel registrar o titulo de suar, mulheres, se casarias
e atenden o ao que , . - .

t t id forem, bem como o Dr. Pro-l t que aOUlslçao VIS o er s o O'réouerido pe o au or '.
d ô d tr;otor Público, para, afinal,

-

.'

d'd mente a I rr:esmo assma o a r go i)
justificou

f
e�l a

sentenca vendedor. Assim, com funda- jUlgada procedente a pre
posse, 'coo.orm.e. "

!J

mento no art. 550 do Cod. sen.te ação, percorridos os
que passou em Julgado, pelo

C· .'1 Lei" 2437 de 7 de -tramites .legais, possa o suo·t t dos aque- ·IV!, e ., ,'presentol CI o a o

'tenham março de 1.9'55, e nos têrmos, plicante' adqUirir o domi-
les que porv.en�ura 'dos arts. 454 e seguintes do nio do terreno usucapiendoqualquer �Irelto s�bre O'

C. P. Civil deseja o supl1� p�Ja transcrição, no Cartó-imovel abaIXO deSCrIto, pa- '

---...,_---�-1'11, que, no prazo de trinta

MII�I II� I�T'IM� �IIdias que correrá da pri-
, --, "

' ,,',rreirá públicação do presen-
.

te edital, contestar -nos dé7.

dias subsequentes a petição
ir,ieial abaixo transcrita, a-

. lr.gàhdo o. que se lhe ofere

cá em defesa de' seus direi
to; sob pena de, decorrido o

pl'âzo marcado, se considerar
!per'teita a: citação dos inte
ff-f�ados e ter. inicio o prazo
para, _a contestação na fo1'

mil, da petição: - PETI

,ÇAO: � Exmo. 'Snr., Dr.

"JIJJZ�,,fl�>p���t9, ,��" c;o�arca
,de São José. Por seu procu-
rádor que esta 'Subscreve

(Doc. 1), advogado 'inscrito

soL nO 891 na O.A.B., Secção
de Santa Catarina,.com e'i'

ci'itório á Rua Gaspar Ne

ves, n. 70, n'esta cidade, on-:
dE re,cebe citações, JOSÉ
INOCENCIO PEREIRA, 'bra'
sileiro, solteiro" lavrador, re
sidente no lugar denomina
d,: "Pagará", Colônia de

Sant,Ana, neste municipio,
VE'm dizer a V. Excia. que
deseja inover perante êsse
'Juizo uma ação de 'usuna
pIão, por isso que, respeito
sã,mente, expõe e requer o

séguinte a V. Excia. 10) - O

'suplicante adquiriu� em 16
de julho de 1.934, há mais
ue vinte anos, portanto, por
escritura particular assina
da a rôgo do vendedor,' uma
área de terra com 80.168 me

tro!; quadrados (Doc. inclu

SO), terreno êsse que o supli- {cnnte sempre ocupou. com,
'animus domini". mansa e MISSA DE SETIMO DIA

.

pacificamente, sem inter-
'

A Família da Exma. Sra. Maria Waltrudes Bonassls
l'Hpção nem oposição de, da Silva - (Dna. -' Tudinha) - convida aos parentes e

qllun quer que seja. 2�) - O I pessoas amigas para a _MISSA DE SETIMO D!A que ma�terrenO' acima referido está da celtbrar em intenção. a sua alma, no proxiI�:lO dia �9
si.tuado 'no lugar dl'lnominado do corrente, quarta feira, as 1:.1 horas, na igreJa de Sao
"Pagará", na Colonia· de Luiz no bairr.o da Agronomica.
Sant'Ana, municipio de São Antecipadamente agradece !t todos aqueles que com-
José e tem as seguintes con- parecerem a êste ato de fé cristã.
frontações': frente ao' Norte, '.r_jÚrl'��jL-I' -

1- OIÀRIAMENTEfíc��u��:: ,�:::��s81::Ia: ::aE;;: I ��X"I , \ I �'��l1pe Schmldt, N.o 37. (ex-edifício � � '-
.

/ �t.
. do IAPC). I' '-

��VANGUAR'D 51 2. a S[RIE A tratar no mesmo edifíc10 jun_ I , "� -", �S
1 R I �- �,�- _. ---1-----(ÚNJCé DONO) � :"'I��

AM'''' d. JM�" "�

I \�X'''''/ ,J n
hs�Vende-se em bom estredo de "conservação, adquirido I '-/ I'

" � :z;J ,

, em povembro de 1951, motor 100% (usa sem gastái: oteo I,,, \ .,30)-. Preço único Cr$ �50.000,00.
'�A'PAliT.lMEN,TO I -

�

I ,O RIO
Ver na Oficins, do Juca a rua Desembargador Urba.. ,IA I --

S DAU�
-

no Sal.,_

/ NOVO- 1��I�z dir�t�Oa _-__ • rft
_

__ _

-

_p' A R, T l (, I P A -e A O /� ,2 quartõ$, llvl�g espaçoso �, ,
.

Vva. MARIA EUPHROZINA NEVES
/

copa. �osinha e banho, bem

e no centl'p,' prolorigll!!lento

HUH13ERTO H. HOFFMAN E SENHORA Chacara Espanha. - Linhares,

Participam o noivadp de �eul'l filhos ..,

,aluga-se por 8 mil., Inf.orma::-.

MARILZA e RICARDO LUIZ ções fone 2834' rua Nerêu

Vende-sé

A:r:b.tolio Pinheiro G,uima
rães. ROL DAS TESTEMU
NHAS 1) - Manoel João de

Anàrade, brasileiro, sôlteiro,
lavrador, residente em Pa

gará, Colonia de Sant'Ana,
neste municipio. 2) - Cae
tanoBernardo brasileiro, C!l.

.saào, lavrador, residente nas

Campinas, nesta cidade.
3) - Manoel José Martins,
brasileiro, casado, lavrad:>r,
l'('�idente e domiciliadd- em

Pa.gará, Colonia de Sant'Ana,
nmniCipió de São José.· Data

NILMA MELO DEBATIN supra. (Ass.) Anatolio Pi-
Viúvo, filha, pais e sogro, irmã e demais par�ntes de nheiro Guimarães. DESPA,

NILMA., MELO DEBATIN, ainda consteq�ados com o S<'U CHO:' _ A. Designe-se diapassam�nto, vêÍn por este meio agraqecer a todos quan e hora para a justificaçãotos os confortaram durante o transe porque tiveram qu� prévia da posse, ciente 8S
passar. bem como aos médico� drs. Holdemar Menezes c

partes, o Dr. Promotor Pú
Daniio: e as irmãs de Caridade Romana e Aguinela e as

bHco e intimadas as teste
demaIs. enfermeiras do Hospitai de Caridade, ássim com') H!lmhas. São José,. 22il!
as pe�:,cas que enviáram flôres e telegrã�as" 1.958. (Ass.) Eduardo Pedro

OUf,lOssim' convidam para a ?vlissa de 70 Dia que man-
Carneiro da Cunha Luz;

darão, rezar na Capela são João., (Pedra Grande) ,�s 8 ho-
Juiz de Direito. Proferida

-

a
�

,

jo' -

ràs do dia 3Q, ,_quinta-feira.. -

, . _ just.ificação foi a seguir
A..,toflos que '�omparecerem a este atodie fe crIsta ano

julgad� pQr "sentença di,)
tecip�m seus agrádecimentos." . '"f' �. .,... .' .,

te:>r seguinte: _ SENTEN-

H
IçA: :� Vistos, etc. Julgo

g� B�o,'I· ,CO'mâ,It' 'N 2
, .0'",a

-

por sen:tenç!t a just�$icaçã?
- (í ti êle fls.;' expeça-se mandado

-

.
- 'de c1tação para ciência,-do

� Havift 40 agricultores, umas 30 donas de casas e, Prl:Jmotor Público e ,dos
algumas crianças em redor de um Silo Trincheira que: ia I'ontrontantes do imóvel;aberto, '-na localidade de São João, município de Armazem, :expeça-se ainda editáts
Estado de 'Santa Catarina.

com o prazo de trinta dias
A expec,taÜva era grande, porque era a primeira vez

qll� será pUblicado uma véz
que um agricultor ,daquela região construía um silo, a f�m nu Diário de Justiça· e porde garantir forragem de inverno p��a o gado." trê�; vezes num dos Jórnai'3

Uni do'S agricultores havil;t dito que o Silo ia dar estru-
da Capital. P.R.I. São José 7

mo e não silagem.
d� março de 1.958. (Ass.�

-O povo olhava, inclusive. o 'Prefeito, PJ!esidente da Eduardo Pedro Carneiro da
Asso'ciação Rural e o incrédulo agricultor. Cunha Luz --'- Juiz de Direito.
'.- Quando a porta do silp fo� abêrta, um c?eiro doca, E para que chegue ao cónhe-

meio remelhante a cachaça contaminou' o -ambiente. cImento de todos os interes-
- Era silagem de primeira qualidade.

'

"

sr.d9Z e ninguem possa ignoc
,,- Trouxeram um boi para Jazer ci t�ste. .Y rar mando expedir o pres�n-
- Ele deu uma cheirada, lambeu um pouco, gostou e te edital, que será afixado

comev, na hora um balaio cheio do precioso alimento.. !lO lugar de costume, e,_por' \Parabens ao Extensionista Rural da ACARESC de cópia publicada pela impren-
Tubarão. sa. Dado e passado' nesta ci

d�àe de São José, aos 24
(vInte e quatro) dias do mês
de julho de mil novecen1;os e

cincoenta e nove. Eu, Sueli

Domingues, Escrivã a fiz da·

tilografar e subscrevo. Con·
felc com o original afixado
ne lugar dé costume.
Felipe Domingos Petr1j:

Ju;.: de Paz no exercício de
Juiz de Direito.

��.fl:k>-

Um depósito, no centro,
medindo 126,00 m2.

Inform�ç!'íes Rua Con-
·se1:heiro Mafra 99 -

-

'Fuhâos, telefon� 3797

Vende-se -ou se

Aluga
Dua,s casa.s de ,alvenaria, _

recentemente construidas,
situadas na Rua Antonio
Matos Areais, no Estreito,
pistrito de Florianópolis, a

tratar com o sr., Aristides

Borba, em Biguaçú.
---

Vende-se os se

_guintes Imóveis
1 Casa sito à ,rua Conse

lheiro Mafra n. 168
, I

1 Casa sito a Rua Alvaro,
de éarvalho n.o 45

1 Casa sito a Rua Tenen
te Silveira n.o 77-A.
Ver e' tratar com Normelia
Castro. Rua FeJilp Schmidt
n. 38 'Nesta.

C ON V I T E

-------�------------

-EXTRAVIO
Extraviou-se a Carteira

n. 3061 e 3069" 28 série, da
Caixa Econômica Federal de
,Santa Catarina. Qualquer
lpformaçãó, dirigir-se à Cai
xa Econômica, na Rua Con
Eelheiro Mafra.

ALUGA-SE I
I,I

II,
I'l-II'I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:Domingo à Jarde: . '.
.
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i .Figueirens'e X P a y; S'a n d ú i
: . c� ,.;,.",.� : .:·��:_��PiiPel0 certame dozonc /leste .

.

:
'

� � a �--.------�--� �
Juiz Ladrão

I I bo'la; um adversário pega.
Nem todo ladrão é juiz Vale?

de futebol; mas todo juiz
o

7 - O centroavante pode
d'e futebol é ladrão. E' bem passar, diretamente para o

verdade que há mesmo jui- centro médio? Por que?
zes ladrões. Mas quem é o 8 - O centroavante dá
senhor para chamar um saída sem passar a bola,
juiz de ladrão? Ele estudou chutando' a gol. O goleiro,
para ser 'ladrão, perdão, pa- apanhado de surprêsa, toca
ra ser juiz., E o senhor, es- na bola que entra. Vale
tudou para chamá-lo de la- gol?

'

IMBITUBA - (29-7-59) baronense de Futebol te ano, parece crescer com Não. Porém, com a perda mado. E êste desânimo, não drão? O senhor já leu ao XXXXXX
- Especial para "O ESTA- Para Barriga Verde e raro vigor pois não pod'e- de Solích, creio que o rubro deverá persistir, pois caso menos, as regras do jÔg�? 1 _ Pode. Se antes deDO", por Manuel Martins. Atlético de Imbituba, essa mos conceber, o

como o Fila- negro carioca não mais con- contrário a platéia carioca Este é um teste. Apanhe 3air comunicar ao árbitro o' ,

PLACARD SULINO decisão, .se concretizada, vi- mengo, uma, equipe tradí- seguirá, tão cedo, a menos e o público radiouvinte não lápis' e papel, p'rocure res- motivo da saída, E se antes'Em Criciúma pelo -Carn- rá trazer benéficos resulta- cíonal, venha a quese desfa que as coisas melhorem, mais sentirá pulsar o cora- pond'ey com honestidade as de voltar ped'ir permtssãopeonato Estadual, o Hercílio -dos, principalmente no tan- lecer diante de um adversá", àquele prestígio que 'lhe éra ção com os dramáticos e perguntas abaixo descrími- ao juiz. (Decisão n. 569).Luz, '�;e Tubarão empatou às genfe à arrecadação,
o

pois rio antes considerado eomo tributado e co-m justa razão sensacionais 'lances- do não nadas. Caso você tenha 2 _ Não. Os jogadoresduras penas com o Atlético Iaguneneee e ímbitubenses frágil. Sabemos do brío e de ser. Estamos d'iante ae menos dramático e sensacío- acertado 5 perguntas consi- podem.Operário sem abertura de terão assim prélios mais in- garra do quadro da "Taba um Flamengo com figuras nal clãssíco Vasco e Flamen 'dere-se desde já um enten- 3 _ Vale, O aceno do
"-

contagem. Já em Tubarão o teressantes que fugirão a Barirí". Mas, conhecemos' sem expressões másculus go. ,_Que surjam medidas em dido em regra de futebol. "bandeirinha" é para o juiz.Comerciário da Capital do monotonía de sempre ou ,se..; do "mesmo modo, as reaís em suas linhas, prõpríamen- tempo para que o Flamen- Caso contrário, pode se con- Os jogadores só _devem paCarvão após um- primeiro ja Barriga e Atlético e vice- qualidades que consagra- te sem, técnico e além de go volte aos seus dias de siderar um leigo na mâtéria rar o JôgO com urdem do-tempo equi'librado, caiu na versa e assim por diante. ram diante do público es- tudo, todos, nós notamos, glórias. e também sem direito a cha- juiz.etapa complementar ,frente Como nos anos passados, portivo brasileiro, o con- está ao pé .da letra, desaní-
mar qualquer juiz d'e la- 4 - Não. O sorteio, obrt-ao Ferroviário pelo escóre espera-se que, o futebol junto da Gávea. Não são

.

drão : gatõríamente, é feito com ade um a zéro, tendo
-

assina- nesta região venha nova- es tas 'linhas, baseadas no 1 _ O capitão do time moeda, (Parágrafo 343 dalado de penalty, por inter- mente empolgar as massas. 3 a 3 com o Olaria, especial- expu'lsa um dos seus joga- Regra VIII).médio -de Bera. Domingo Creio que não haverá preju- mente agóra que Os da "Ta- dores. Esse jogador pode 5 _ O capitão do time vi-próximo em Criciuma pre- dícados nem apadrinhados, t ba" vem sendo orientados vol-tar a campo? sitante.
-

Iíarão Comerciário e Atléti- em relação aos clubes, comI pelo nosso, famoso_e interna 2 _ Juiz pode usar õcu- 06 - Vale, se a bola, ao
co e em Tubarão, Hercílío tão emérita transformação. cíonal Ademir' de Menezes los? E jogador? I ser passada, foi para oLuz e Ferroviário. Um Campeonato assim, so-I � o quéíxada ao passado. 3 _ Um jogador corre campo adversárío, A saída--xXx-- mente trará, inegàvelmente '. / 44,0 ANIVERSARIO DO C. N, lt'l'tANCISCO !yIARTINELLI com a bofa atacando. O está dada e a bola legalmen---xXx-'- maior sensação e será elas- - O Clube rubro-negro, que tantas vezes laureou-se em dís- bandeirinha' acena uina fal- te em jôgo quando percorreExibindo-sê em Crícíúma, sificad'o no' final de 'cadª,- . V E N D E _ S' E putas de envergadura, honrando e dignificando Santa 00.- ta qualquer, impedimento, distância igual à sua cir-domingo p.p., o Vasquínho certame, uma equipe ma

:,0
�tarina e o Brasil, completa hoje, 44 anos de gloriosa exís- por exemplo. A defesa para. cunrerêncía, no campo ata-desta cidade, foi abatido capaz. Lo�vamos por todos. Vende-se um terreno com têncía. Campeão Oatarínense várias vezes, campeão brasí- O atacante faz gol. Vale? cado. (Decisão n.o 356).pelos infanto-juvenís do os moldes essa iniciativa de 370 m3 Quadrados, com uma leíro � também sul-americano, o clube presidido pelo contra- 4 _ Na hora de sortear o ,7 -'- Se passar para trás,Comerciário E. C. pelo mar- quem de direito e _façamos casa de madeira -de Lei com" de Jaim Callado é, sem dúvida, uma das expressões mais "campo ou saída", o juiz não. Por que a saída só écador de três tentos a dois. votos para que a mesma to:9Qg QS, cohfQrtos, situada radiosas do esporte remístíco barriga-verde que hoje está descobre que não tem uma legal quando "para a frenA embaixad� ímbítubense seja uma futura realidade. � Avenida Rie;Branco con-' ém_festa� com a entrada do clube, no seu 45.0 ano de lutas moeda. Pode. decidir no "par te". {Decisão n.o''362-.já retornou a e,sta -ctdade, ,AL�NTO, E, o ,DES�,LÊ,N,T,?'l, fI,'o.rite 0,<,0:,:�I"U;l:,�,,�� d� P?lic�a. dedicadas ão aprimoramento físico da raça. Nossos cumpri- ou ímpar"? 8 _ Sim. Porc{u� o golel---xXx-- ','

.. Olhando pela :J,ane.lgt éj.q Tr�tal' cOqi ().�r. Ollveirà no' mentes. 5 _ Quem escolhe "cara ro -tocou na bola, Se entras-Em Mirim: União F. o. sul (lo Estlj.do, para '-as' can-' qepúsito Hoepjick, Rita Ma- * * *
ou coroa"? , se direto, não, porque o ti-(local) 9 x 2 Souza Cruz 'chas cariocas, nos depara- ria.' TAMBÉM O IPIRANGA EM FESTAS - Saco dos Lin.ôes, 6 _ O centroavante dá a 1'0 inicial é um tiro-livre(Tubarão). mos com um Campeonato o populoso distrito da Capital, esportívamente tem, hój�, a saída, mas não passa pá-ra o indireto: (Parágrafo n.oEm Vila Nova (Imbitu- Guanabarlno todo :cheio ,de .sua data máxima, com o transcurso do 18.0 aniversário de meia e sim para o ponta .. 351 da Regra VIII).ba): VUa Nova A. C. 4 :lÇ 2 àsêen.são e decepç'ão. Ascen- "'PARIAM,ENIO fundaç�o do Ípiranga. O 'clube, que nasceu modestamente; Antes' do ponta ,pegar a

Madureira. çãõ porque, surge o' Olaria teve U'1,a ascensão lenta, mas segura: figurando há já vá-
Esse prélio foi o primei- como possível espantalho, rios anos como participante de respeito do Campeonato Ci-

ro d'o Returno do Campeo- com duas pelejas e dois em- NOVO tadino de Amadores. Várias solenidl1des assinalarão o

tranS-1 �i: Inato Infanto Juvenil de Im- pates. expressivos, frente ao
' curso c.a data. Aos seus _diretores, e defensores os cump1'i-

11 mb� ,

'

,

....

B '

FI
' 2 'quartas, lIvlng espaçoso mente!: de "'O Estado".

o

e '

[
,bituba.

)
angu, e amengo, --respec- ,

PLAUSíVEL MEDIDA/, tivamente. Outras partidaR copa, casinha e banho, bem VOLTA-SE A FALAR NA LOTERIA ESPORTIVA - Rio. o

• "

no centro. prolongamento 30 (V,A,) ,- Apesar da decisão do ministro da Educa.,;ão '"
'.Ao que estou informado, de real surprêsa já se fize-

será extinta a Liga Lagu- ram sentir, dando assim um

I
Chacara Espanha, - Unhares, proibmdo pràticamente a criação 'de qyalquer conçurso ou

N:a Europa muitas vêzes mais tarde rea.Jiz�nat I d
.

d t
- aluga-se por 8 mil. Informa- loteria esportiva, baseada em res\llt�dos de futebol, em âm'

, ".

e f�'te- hl'sto'I'l'ca cl1dade d eOll'mpl'a,
nen_se de Fu ebo, passan o pouco maIS e a raçao ao

bito reglOnal nova tentativa para a introdução do jÔgo de e necessano Jogar-s ..

os cl'ubes filiados a essa Campeonato Ca,rioca. No ções fone 2834 rua Nerêu
boI sôbre a neve. Em certas berço das olimpíadas, o pri-f aposta'; em nossa capital, foi feita ontem, através de prl)-Entidade, para a Liga Tu- entretanto, a d.ecep_ção es_- tRamas, 42.
ocasiões é tal a predomi- meiro jôgo interna,ciona!.

·_--------------�....r..__----_::___:-,::-�_=----- jeto apresentado pelQ_ �ereador Hugo Ramos Filho na Cã-
nância do "branco" que se Ao tempo da Invas'ão -1'0-

.

Unidos futebOl'Clube :��::��=::�:���::u�t':.�:n��i:.:,':n��.: ��:: �:P::�: :.;n��et� �:dnO\����::es-- -;:n::
-. .'o projeto do vereador Hugd. R'amos Filho justifica a lnstl.. para oferecer um pouco de em Olímpia u mvalioso prê'--

� REGULAMENTO A SER OBEDECIDO DURANTE O DESEN-, tuição da loteria esportiva" com' a necessidade 09 término contraste, :tanto ,para os jo- mi; numa corrida de carros .., •
o -

S LUBE
.

ibTd d d 'gadores como para o juiz. O famoso estádio onde seIII ROLAR DO FESTIVAL, ORGANIZADO POR E TE C . • da construção dos estádio� bem c�o a poss
_

11 a e ,e X X, X l'ealizavam as olimpíadas,: 1 � Cada Clube tel'-á que passar n.o mí- () - Os �uízes serão designados pelo � amparo aos favelados e ate mesmo as agremiaçoes esport..-
O têrmo "olimpía-da" ou segundo alguns historiatio-., nimó 100 tombôlas a Cr$ 2,00 cada Clube patrocinador, bem como os : vas,

,

"

, d
'

III
'

bandeirinhas. .,
Pelo projeto apresentado o Concurso de Palpites sena "olimpíade" originou-se e res, tinha: a forma de uma

.,
uma.

.,. ; dirigido por um Conselho Diretor, composto de três mem-, Olímpia ,cidade da Grécia ferradura com 21(} metros
•2 Cada partida terá a duração de 20

I
-_1 nt' sl'tuad'a na mar'gem d 't 30 de

-

6 A Cl be
'.

n'u'm"l' de' bros: um indicado 1)elo prefe,ito (o presidente), outro p ...a. alga,
' '

e compnmen o por -

m., em dois tempos de 10 m., ha- - os u s que malOr - o '

, III .,., - d' 't d Alf I A I d d t'd'� t bAl' d'
- -l' ,t d ., \DEM e outro pelo SerVIço E&pe;lJal de Recuperaçao 4e Fa- Irei a o eu. argura. o a o o es a 10

., vendo empate, serão cobra'd'as 3 pe- dO� o �s ven te1eft;t, serdao oJ.._e� ados • velas e Habitações Anti-higiênicas, cujos atos 'Seriam fisca- Os habitantes de "O:lím- ficavam- o hipÓ'd'romo e o� naltis. Persistindo o em,pate, novas OIS rlCOS 1'0 eus 'enomma os '

L •

'

o
• " t· h

.

'1'
.

da I '1 b t I d Z., SIMPATIA ,I () 2 ()
o

I d i lizados por um Conselho Consuhivo e Fis�allzador de 5 a 9 p�a _ln am o",prlvl eg�o '. ce e /1'e emp o e eus.séries de penaltis serão cobrados , aos .
e . co oca os. III, "

1 do Jogos ollmpl-� '.,; membros, (Ireçao s De acôrdo com a tra,cli-., até ser conhecido o vencedor.
7 A t bAl

_

d'" Ao que tudo indica, também êsse projeto não chegará cos"" 9J!e se realízavam, ção, 'os "jogos �límpicos"• 3 - Haverá também . uma par,tida de - s dom o as

:er:o nu�e�'adasS;�- III a entrar em execucão, mesmo que venha. a ser aprovado pe- obrigatoriamente, .
de· 4 eril, rea'lizam-se no espaço deIII Honra, que terá a duração de 60 m. 'ven 'o ser SOl' ea o um 1'10 �

-

., la Câmara e hOm�lOgadO pelo Prefeito, uma vez que o MI' 4 ano!" por ocasião da 'lua, quatro ano decorridos en-., em dois tempos de 30 m. Hàvendlo PRESA, a, correr p�la Lotena Fe-
• nistério da Educação já firmou punto de ,vista nesse senti- cheia. Os jogos eram públi- tre duas .c!lebrações conse-• empate, serão cobrados três penal- deral do dIa 5 de agosto do corrente III: do, Além do mais, para concursos de apostas desta natureza cOs e coiriam à conta da cutivas dos referidos jogos,• tis, e taI!tos quantos se tornarem ano.

111'1· tornar-se-ia indispensavel também, licença especial do aristocracia grega. Os ven- . X X X
� necessários à decisão da pàrtida.

. • Ministro da Fazenda, a quem cabe conceder ou não ares· cedores eram coroados .com
"4 � Em tôdas as partidas estarão em 8 - Os ,casos omISSOS neste Regulame�- III ,pectiva carta-patente.' ramos de o oliveh:a' 'e rece- O ginásio do 'Maracanã• disputa ricos troféus, oferta-dos pe- to, serão resolvidos pela Mesa Dl- III'

I biàm uma fôlha de palma, foi inaugurado em outubro
• los respectivos homenageados, e a retora, composta de três membros, • CAMPEON�TO ,CA�IOOA - Rio, 30 (V.A.) - Apenas

3ímbo:lo do vigor físi-co na d'e 1954, quand'o do Cam-serem entregues ao término das que funcionará no dia d'o Festival.
.'

uma antecipaçao fOl feIta para sábado,-em disputa da ter.
:::-récia antiga. peonato Mundial de Bola ao• paI'tl"d'as. ,; ceira rodada do campeonato carioca de futebol, sendo esta

,

d' def" 1 O famoso esta 1,0 Cesto Masculi-no, classifi-• \ O Hu"'"RA'RIO DO FESTIVAL SERÁ _O SE,GUINTE: • ' em que se e_mularão as equipes de aspirantes e pro lSSlona s

Oll'mpia é uma das obras cando-se o B r a s l' I Vl'C P.-_ III 'do Madureira e do América, transferida para o gramado -

• PERiODE> DA MANHA "i de Conselheiro GaIvão, à tarde.' mais- anti,gas do globo. Foi campeão. Antes 'mesmo da

• l0 Jogo _ 8,20 às 840 INTERNACIONAL X SÃO CRISTóVÃO ",' Vasco e Olaria discutiram a possibilidade deJog�,re.m ':!onstruído no século VIII sua construção já se sa.bia
.

) X IMPÉRIO 1
.

A t i li :lntes de Cris,to. Na Idade que ês,te local seria aprovei-20 Jogo - 8,45. às:9,05 CORINTIANS (P. f

.' amanhã, mas, devido à contusão do go elro. n on n o, o

• 30 J,ogo _ 9,10 às 9,30 BOTAFOGO X CORINTIANS (Cidade�' 'diretor bariri não concordou com o aviltre . cruzmaltlno. Média, soterrou-o uma eh- tado para outras competi-
RA OS X S A P S • t d- ,

t d d 'b d ,. '!hente do A1feu. Mais tar- ções e f_ina'lidades, mas• 4l' Jogo - 9,35 às 9,55 C. M con l'awpon o a ar e e sa a a. .

•
50 Jogo _ 10,00 às 10,20 REMINGTON X DUQUE DE CAXIAS '

• Dt.s&a proposição chegaram, à, discussão do local do jógo, de, em 1829, seus restos fo- nun.ca- se imaginou que .seu

d l'b t t d ram encontra'd'os por UIlUl_ benerício iria muito além.60 Jogo - 10,50 às 11,1>0 CAI'ÇARA X GAZETA havendo acôrdo, razão porque' e 1 eraram man er a ar e
�

• 7.0 Jogo - 15,30 às 1,5,50 RÁDIO GUARUJÁ X DIARIO DA MANHÃ '11 de do;ningo para realização do cotejo, estabelecenao-se a expedição francêsa. Em {-_J ".
i"

-

d d 1.875-1881 o histórico está- __,......------------II (Partida de Honra) • ,obrigatoriedade do sorteio para n(llcaçao o grama o em ' ,o'

f;J PE'RI'ODO DA TARDE que d.sputariam. �
dio foi ,posto a de�coper't(I_ , ,". , "

t,
'

• A bola numero 2, escolhida pelo Vasco, foi a vencedora, por escavad,()r�s �alert:IªE!s. '"" �V, E N D E - S E, [;0 Jogo - 13,25 às 13,45 VILA OPERARIA X BANDEIRANTE

• ra�ão J20rque Olaria e Vasco jogarão no Estádio de São Ja- O restabeleClPleutO ,dos
_ . \'• )" Jogo - 13,50 às 14,10 FERROVIARIO X

.. CRUZEIRO (Prainha)
nuário sendo que tal fato obrigará os crusmaltinos, no "jogos olímpicos'� vilrífi- Ulna -casa d� m�d�i1"a

•
1()') Jogo - 14,15 às 14,35 FÊRN, RAULlNO X CRUZEIRO (Itacorobí) • returno, a visitar a rua' Bariri a não -ser que o encontro, a cou-se no ,dia ,23 de junho ,(dupla), com sete 'é9�..
110 Jogo - 14,40 às 15,00 AMÉRICA X FLAMENGO (Estreito)

• �POC'.l. seja o ,terceiro em importância da rodada, o que se de 1894, por in i.c iiàTvà "do pàrtimentos; a R��: Cn-• 12° Jogo - 15,05 às 15,25 "O ESTADO" X ESP�RANÇA "ncorrer, impedirá a sua efetivação no campo de qualquer barão de Courbertin, 'que semiro de Abreu� nP 17?:, '

•13" Jogo - 15,30 às 15,50 MOTORISTAS X TRIANGULO
. 'jdm', adversárj,os, devendo ser indicll.do um dos quatro outros conseguiu-{) apôió cr�equinze no Estreito: - Tl'�tar.'�·i4° Jogo - 16,00 às 17,00

'

IPIRANGA X FLAMENGO (CapoeIras) " '.' 'elElgl1-eq:q,s_."
,.. -'

do.;._-,",=�
��y...:.-:.;;:,.�,::�:--,:-':, .;.;.'

"

ESPORTES NO SUL DO. ESTADO
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1J aTADO" D 1

Até aqui as atr�bulções, idêntico ao operado entre gínas e páginas sôbre o Có-'

que denomino "de pr�pa,o e nós. '''I��,'j digo de Menores de '''GUER

crtentacão",' .Beguem-se as outra importante-atribui- 'RERO". Seus dispositivos, da

de "proteção�', propriamente çfto 'do s'Conselho" é aquela elevada inspiração Iegíslatí
ditas, aquelas que já eneon- que diz respeito à fiscaliza va, condensa o que de me

tram o menor prestes a in- cão da venda e publicação -:'a lher neste século tem conce

gressar na escola. O "Conse- esc! ítos, Impressos, desenhos, bide.. a mente e o coração
lho", então, proVidenciará pinturas," emblemas, íma- humanos a respeito de mi!

nas medidas necessárias' às, gens, periódicos e revistas didas tendentes a proteger o
I I

-

ímunízações e, vacinações, que possam, por qualquer menor em suas re aç_oes com
preparando o menor para a rórma e módo, prejudicar a o meio social em que, viveItl.
vída escolar, vida em comum, formação moral e espiritual Fico por aqui, concitando �
em -que o contágío é de fácil elo menor. 'o "Conselho" po- todos os leitores que procu
ccorrêncía, de, 'conforme o caso, proibir rem travar conhecimento

a exibição, ou venda de tais com êsse Código, diretamen
-publícações e, em caso de .te na fonte; eis que êstes

renitência, ordenar-lhes o mCUR comentários' apenas
connseo. dão uma pálida idéia das

preriosidades contidas nesse

Tôdas as autoridades es- monumento legislativo.
,'-Concluindo: venturosa a

Infância, cujos destinos de

penderem. da, aplicação de

dispositivos legais como os

que encerram o "Código de

Ufmores" do Estado da

GUERRERG>, da Nação Me·

FLORIANOPOLIS, Sexta Feira, 31 de �ulho de 1959

c
_

Des. Adão 'B�ardes

I
incidido em' falta prevista nada em dispositivo à parte ccnáHo se transmuda - de

A1NDA O "CÓDICO DE eo"'mo delito' ou ofensa aos daqueles que delímítam as carcerário para' fam1li�r -::
MENORES" DE- "GUER- "princípios que servem de ba- '[,.uibuições do ,,"Conselho''', os cônjuges satisfazem suas
RERO". CONSELO DE PRo-I se à estrutura socíal.:o se' tendo, antes, sentido, maís necessidades sexuais. É di
'I'EÇ'ÃO DE MENORES.

ON-I gl1ndo'
exercê atribulç-ões de de regulamentação, a tudo I re�.t(! que assiste ao cônjuge

DF: SE FALA EM. "VISITA cúpula, concernentes ao pre- presidindo o ínterêsse dos - o ter relações com o outro
CONJUGAL" NAS PRISÕES." paro e orientação do meio menores, cônjuge - e qualquer res-
O trabalho anteríor ver- �f:Ocial, vísando criar no ado- Atribuições do "Conselho", tríção que o- poder públíqa

sou sôbre os "Juizes Tutela,· .Ieseente, apurado senso de das mais cu�iosas para nós, faça ao direito de Iíberdade
res", 'I responsabílídade em face dlol;' são aquelas que dizem res- do cidadão por infração pe

�) de hoje tratará do \"Con- vida e prepará-lo para, ser peiio à "nupcialidade". Com- na., não deve ferir aquele
selho de Proteção de MenlJ- bom chefe de família. 'PC'te, ao "Conselho" fomen- outro díreíto, porque está em
1'€;<;.'1. -- I Enquanto o I"Juiz' Tutelar" tar a convolação de núpcias. jógo a procriação que. faz
"Jl.\tzes Tutelares',' e ':Con- provê, o "Conselho" prevê, Mas" não é só casar. Os que lP1>Ontar o problema da na

selho de Proteção de Meno- devendo resultar da ação casam não podem tornar-se

I
t.alidade, de tão vital ímpor-,

res", são órgãos destinados a conjunta de arribes, benefí- indiferentes à eugenia. Ail t.ância para a Nação.
amparar o menor, com uma eíos para: o destino dos me- qualidades raciais das gera- .'

�
,_.

,

diferença: enquanto o. prt- pores e, consequentemente, cões futuras devem ser sem,
metro se encarrega da pro- para. o meio social. pre melhoradas e-aperreí
teção do menor em estado Não exíste hierarquia en-,' çoadas, física e mentalmen
ann-socíal. menor que haja. tre êsses dois órgãos, ba.. - te. Pois 'bem, ao "Conselho"

tando salientar que um dos cumpre dítundír as noções
membros integrantes do clentífícas indispensrveis pa
"'conselhO", é o Juiz Tutelar ra atingir essa elevâda' fina,
da Capital do Estado; ape- lidade.

.

Aluga-se diversas salas no Edl_
nas, nas questões de compe- Idéia ligada à nupeíalída-

1iclo "São Luiz", sito à rua Fe_ têncía entre "'Juizes Tutela-« de é a de natalidade e, a es
Upe Scl1mldt, N,o 37, (ex-edlficlo res", interfere o "Cónselho'\ tá, a de paternidade e ma-
do lAPC). uara resolvê-las soberana- ternídade,

I

A tratar no mesmo ecnrícío Jun_ mente. 'Boa natalidade é aquela
to a Agencia (de .Tornals e ReVi&- Essa interferência, porém, que se realiza em favoráveis
tas, nãc tem caráter hierárquico, condições biológicas, em cl:-'

tonto assim que,estiá consíg- ma. de saneamento moral e

social. O mesmo se pode dí- I
zer da paternidade e mater-c] Duas casas de _alvenaria,
nídude. A assistência em tal recentemente construídas,

_ setor, consiste em bem oríen- situadas na, Rua Antonio
tal' e dirigir a vida conjugal, Matos Areais, no Estreito,

1 Distrito de' Plorlanôpolis, aO Departamento Regional do SENAI, devidamente principalmente naque e pe,·
,

d
.

t
.

d tratar cüm o. SI'. Aristi,desautoril:Jado pelo bêU orgão superior, faz saber aos intetes, no o em que eXlS em am a

faros; que se acha à venda, por cüncorrência pública. o. filhus menores. f;lão aplic�dó_s Borba, em B'iguaçú.
imóvel de sua propriedade, situado à rua General Bltten- 'n'mnas e princíp\6S -que -de-

court, nO 102, nesta Capital.) ,- �'€;m inspirar, o. lnªis J;?uro,
o imóvel -referido consta do seguinte: prédio com �all1or aos .filhos:.. _

407,14' m2 de área, construido. num terreno de forma ir- ,O fato, de- .pessoas casa4as"
regular, com as dimensões de 18,00 metros de frente, 1,)01'. d� i!-m eii õuti:o_�sexo, serom
35,70 metros de fundo, <área de 633,67 m2). r('colhidas à .prisão. por ,�,o-

'

As prüpostas deverão ser ap�esentadas na séde do ne-: l!l,eqm.ento,'· !ne ,c,_Í'ime" ,não,.
-

-- 1 Casa sito à rua Conse-partamento B �gional do SENAI,' slto, à rua Tenente Sll-{ei- ,h-3S tIra a c ndlçaü de espo-
-

I lheiro Mafra n. 168ra, 25, 2° andar, fil,té às 12,00 horas do dia 10 dê agôsto.le '!JS e,' para evitar reca ques �

,,959 quando se dará o encerramento da aludida concor- pl'ejudiciais à saúde do cor- 1 Casa sito a Rua Alvaro.
rêncl't. -, •

, .

.;. ,>ii,,' po e da alma, é-lhes faeul·" de' 'Carvâlhü n�o
_ 4?

O preço minimo a ser considerado é de Cr$ 1.200.000,00' tado visitar 'as prisões. Tais, 1 Casa _sito a Rua Tenen,.
(hum milhão. e duzentos mil c,ruzeiros), para pagamento vIsitas são denôminadas "vl-, te Silveira n.o 77-A.
à vista. ',' '3ttas conjugais". Em recinto, �er e tratar com ,Normelia

O SENAI se reserva o direito de não aceita-r nenhuma apr()priado do estabelecimen-' Cilstro. Rua'Feli'P Schmidt
das pr' llosta.s apresentadas. �o, onde, por momentos, o n. 38 Nest� .

Vende-se

Paralelamente" surgem me

didas de profilaxia e trat�
mento adequadas à solução
dos problemas de nutrição,
desenvolvimento f í s i c o e

mental fi àquelas tendentes a

evitar o abandono dos me-
I •

taduaís e municipais, a

-quem se dirigir o "Cons�lho",
pedmdo informações, coope
racão e auxílio para o, me .

!h�r desempenho de suas

atribuições, são Obrigadas a

atender com solicitude.
Poderia ainda escrever pá- xícana.

Um depósito, no centro,
. medindo 126,00; m2.
'infOl�mações Rua Con
selheiro Mafl'a, 99-

.
Fundos, telefone 3797

ALUGA-SE nores,

Os ,menores defeituosos,
inválidos, os mentalmente
.anormeís, terão- também, as .

sístêncía por parte do '·Con

selho", através serviço de
readaptação, incumbindo-lhe,
outrcssím, fiscalizar as íns

tuuíções públicas ou príva-.
chl,s que tiveram a seu cargo
tão benfazeja .míssão.

- As dísposíções relativas à

Irequêncía de menores a ci
nema e casas de díversões,
tem grande semelhança com

as de nosso Código de Meno'·'

l:es, leis avulsas .. e portarias
que regem o assunto. Sent.lr�
n1c-ia, entret�nto, contrist-::.
do. se tivesse que informar,
aqui, que no meio social de
"GUERRERO" 'as medidas

consignadas e:n seu

adianta-I'ctíssimo Código, relativ!lmen
t.� à frequência de menores a

car,as de_divertimento pú·
bEco,' surtiram resultado

Vende·se OU se

�AI�ga
(Serviço Nacional de

Aprendizagem lndusíriel)

* • *

A Associacão das Donas de Caridade de Florianó-
polis, comunica que farã realízar um Bingo no Clube no

ze de Agôsto, hoje dia 30, quinta feira, às 20 noras, em

benefício dos seus socorridos. 03 prêmios acham-se ex

postos' no Magazine Hoépcke.

A .Diretoria de A�C-RADIO E TELE�ISAO. comunica
aos seus Amigos. e clientes, que a partir desta data, o seu

répresentante para todo o prÓspr-ro' Estado de Santa Ca':

i,arina, é o Sr. EDUARDO RmEIRO DA COSTA ZANATTI

,residente à Rua Altamiro Guimalães, 75, nesta Capital.
Florianópolis, 1° de julho de 1959.

� DiSSSssSSSSSSSSSSSSSSSSiSSSSSSssss,-sssssssssssssss_:cS$SS'SS"_sSSS&"

lHO. e COM. A B ( SO(� ANONIMA
,

Vene-se : os' se-

gubile -,

r

Imóveis

. ;_-.;

"
••• a�'2t1 :'.,,1'

. da ciilade, lHâf_':'-;�
-- ....
__

p-póxima!" para pronta entrega
, ,

-

"Quando o dia clareou, i� fdzia, horas que eu"

vlarova. Panif um instante poro esticar OI pêrriàl'
APARELHOS DE AR CONDlt;lONADO. ,

BALA!'JÇAS "FILIZOLA".�

ClRCULAÔORES DE AR.

CORREIAS E PNEUS "DUNLOP".

mas, ao pretender dor nova partida, percebi
desolado que nÇio tinha mais bateria I Isto mi ser�ú"

d. lição. Tenho agora uma Bateria Oelco que m. oferece
..... o mesmo garantia e o tranquilidade que in5�iram

as peças geriulnas do meu carro ••• e não custou

mais ao'qú. uma gateria comum."
'CANETAS COMPACTOR

I
EXTINTORES DE INCENDIO.

fIOS PARA ELE'(RICIDA'DE,

I<'OGOES ECONOMICOS "WALLlG".

FiLMES RAIO X "DUP.ONT".

'f"'-

/

"';.o_
'<,

:L.��{�;,,:� ....
.�

GELADEIRAS,

MAQUl�AS SOMADORAS "BURROUGHS"

MAQUINAS REGISTRADORAS "BURROUGHS" /

MEDIDORES DE LUZ D·E fi e 10 AMPERES.
. _1"'--

.

_._-_.�-_.

/ B�'��� BltCl
MATERIAIS CIRURGICOS.

MATERIAL PARA' DESENHO "KERN" .

(

, -

� ......

� .

't
;

,

Contém BAT�OllFE, elemento or96nico
que evita perdas por autodescargas!
Garantido pela GM!Em coso de

, .

defeito 'de faBriCação. V. recebêrÓ 'em'
troca uma bateria nova.

'

MOTORES PARA.MAQUINAS DE COSTURA.

MAQUINAS DE COSTURA.
" ...

" .....

'to-"
[

MOTORES ELETRICOS.

r

MOTORES MARITIMOS "PENTA"

produto da '''� '. t'

PERS,ÍANAS "KIRSH"

OINI'IAL MOfO •• DO •• A."
RAD·IOS.

V·ENTmADOR-M:t···
...

"i,l

CIRLftS ttUEfBlf S. I.· Call. : .ndntrl'•.
Rua Joio Pinto, esquina Saldanha Marin�G

Rua 'Cons. Maf�a, 30·
FLORtAN6POLlS -

. J'ODN IS18 - na ,

•
�.. ..........,,_. _---

•

/
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Êxito assegurado por um temário em que se incluem assuntos da maior atua, lidade, pelas numeroSas adesões e pe la
r

colaboração' dir,
fa dos Ministérios Militares, da Saúde e da Educação

/
/

-'
.

.

Medicina Militar tem, portanto o' mente, àqueles 'que se ,relacionam necessidade de avaliação das nos- das reservas técnicas da profissão Com êsse

pr,oPósito principal de l'eun'tr os com o apôio das Fôrças A;rmadas sas armas para .enrrentar a prop i médica, ços comuns, mais

mais recentes oonhecímentos que no pais, ganda subversiva e a ação revo Assim como os nossos armamen., acompanharemos a evolução a

habílttem os Serviços de gaude Nessa reunião mostraremos co- tucíonãrra da guerra rrta, no ba tos, criando novas formas de guer- da medicina no seu sentidc SL,

mllitares a dispor de meios de mo a nossa 'atitude mental com lanço das nossas possibilidades de ra estabeleceram conceitos inédl e uniyersal e melhor podere;

prevenção, curá e recuperação cor- relação à guerra evoluiu nesses apôio às Fôrças Armadas numa tos de organização, 'assim também compreender e interpretar .as

respondentes à grandeza dessa vto, ultimas anos no sentido' de con campanha na floresta tropical, nu estão impondo a revisão dos pro- ses jurídicas internacionais, re

lência, criando novas formas de siderá-Ia, não mais como um epi ma guerra !imitada" ou na partí.. cessas históricos de emprêgo dos nhecídas e acertes, em que se

organização e runcíonamento e es., sódiO meramente mllitar, nem .co, 'cipação numa guerra global de Serviços de Saud,e m11ltares na tá amparando o exercicio C_"J. 1.;,

tendendo mesmo seu ,campo dr mo uma restrição de atividades à grande e,nvergadura jestratégica guerra e a busca de soluções que dícma mítítar nas guerras de l'�
íntergsse aos fatos /pollticos que esfera da medicina pura ou aplíea que nos venha a cotoeár à mercê, conciliem o imperativo médico com Estamos; igualmente, envid t'l
agitam o mundo,o/mais próxima-I da à coletividade mítítar, mas na das armas intercontinentais, ou as ,atuais injunções milltar,es", OS melhores esforços para ,ql

exígtr nossa atuação fora do con., CRIME CONTRA A Congresso venha: a estímuí . I
tmente. ,IlUMANIDADE estudo da Odontologia e Di:

- para m�lhor se situar nessa Internacional Médico nas sur

para qualquer dessas evenruau, ordem de idéias - prossegue dí..: lações com a medicina mílttr.,
dades vamos, nessa reunião. .nos zendo o dr, Emmanuel Pôrto _ mesmo modo que obtennarr;
basear nos novos conceitos de o II Congresso Brasileiro de Me- lhor divulgação as novas b'ls."

guerra e, principalmente, vamos dlcina Mi!itar já promoveu enten., contrale das 4 ConvellçÕes de

incursionar no campo da loglstl- dimentos para a cooperação de nebra, que constituem já um.

ca, isto é, estimar as possibllida- representantes dos Serviços de tema estabelecidQ desde 1945,
des

.
do país na qualidade do pO-, Saude das Forças Armadas de ou., cisamos concorrer para que

tencia.l humano, da produção in- tros "pBíse,s e conta obter coíabo, textos jurídicos que traçam

e na guerra,
'

põe a realizar o Congresso
paralelamente ao rortalectmen., pôrto Álegre, Nos enunciados

to da nossa posiÇão no pais, com
1
seus temas oficiais e no tem

a cooperação da medicina Civil,' SUbsidiário estão reunidas G
que é um dos nossos principais

I

idéias e agora Só nos resta agu I
objetivos, as relações e o inter- I dar, confiantes, o completo ê Icãmblo técnico com a medicina I que prognosticamos para o'

.eívíl e "militar de outros países I COngresso Brasileiro de Me(\", 1
nos é' indispensável. Militar". "

,

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

,Na"Ass'em�ble'-I·a'LeQl·s1afl·'vei...utilizaria clj.rvão nacional em seUE da piratininga feita mesnco, Clt!

������'o e�c:ê�l:�:õ��fue��oi��l'�:� �!�ta:��I�o�u::�n��ej�tz�s :�;� .UDN ap'rova nefasto proJ·eto: obriga di,stribuição de escrituras. Bancada peJ I
,por ano), Em 1954 a usina d,,'Pi- a economia catarinense e, wns�-'

:����g:a:�����m=:o',,��������;� ��senc�:;�t: �::;:�i�sS�rO��I�� Jedista retira-se - Estivalel: Jubileu de Concórdia - Assume Jete de Olivei
I

sem equipamento para a qu,�imi\ gica 'Nacional, piaria Nacimml 'C::e 1
do, cal'vão nacional, confarOle o Carvão e Banco do Desenvolvl-, A nota de sensação destJ.I' ,SEDISTA f\1, do país, com um rebanho A convite do presidente.
prometido ao govêrno, 'As reol9-- menta Ecónômico foram feitos rm semo,na foi a aprovação, na Não concordando com ,a de quatrocentas mil cabeças, Mf.sa, na sessão de,29 de
mações dos industriais de c!).�vi'io vão, e a crise do carvão catal'luen- sessão de 30 dó corrente, uO atitude da Presidência ,.- 'I'€('S'!l, o orador, um hino' de lho último, 'os parlamenta:

se passou a se agravar ainda lll',ls, pw,ieto' de lei que obriga a. continuou o lider da oposi- jw;to louvor ao município foram a palácio para flS
com o' crescente aumento de ,es, distribuição de escrituras nas ção - retirei a bancada pes- qUê, em tão poucos anos de

.

eir-ar do �to da assinatu
toque, ,comarcas com mais de um sed1sta do plenário, para não existência, constitui1,l um pelei governador Heribá

c�lrtório. A bancada pes.. lhe permitir participar da dO'f fator.es '

de progresso de HllJse, da lei que conc",
s((-j;sta, coerente com atiax- votação dêsse projeto que Santa Catarina..O líder do aos, servidores da Estradru
de tomada desde o inicio da. aterlta contra os direittls govêr;no, sr: S�bastião Neves, lo'erro Santa Ca�arina, I 1apí.'-esentação do dispo,:ttivo, dos serventuários que não iI,SSOClOu-se as manifeJta- mcuto de venClmentos,.
ret-irou-se do plenário, jun· contam com a confiança ções de regozijo pelo jubH,�u 130%, A bancada pessed
tamente com o repres,�ntun- das partes. de prata de Concórdiã. I cc:.ll1pareceu liderada pelo
te do PRP, deputado Hono- RESPONSABILIpADE: UDN LA'URO LOCKS: AUXILIO À Estivalet, Pires. Encont' Irato Tomelin. .

• E COLIGADOS IO·REJA DE ARMAÇAÓ DE v�.m-se presentes ii cerir'ljA responsabilir,iade, pois,
, PIEDADE I

ma o senij,dor Irineu

B'.1"1A LEI É NEFASTA, -DECLa- d,e tão nefasta lei c�rre, as- O pessed,ista Lauro LO:;ks, nhausen, deputado Braz J,' 'I
RA ESTIVALET PIRES sIm: � cargo da Urnao I?�- a propósito ,de um requ�ri- ves, présidente da Asse], "

A propósito do projeto de mo.crati.ca Naciona� e paI:.- mento solicitando auxílio ao ; hlel� Legislativa, lider.' d _

lei em questão, já de conhe- �oe, collgados, cUJos repIe- govêrno para a igreja de' governo, deputado Seba6t�[\ '.
cii:nento de tôda Santa Ca- sentantes na Casa votaram

1 AJ,'mação da Piedade no mUe Ne1lcs, Secretarios de Estar',
t'll·"�a pela "l'vulgaç"o que _a favor da mesma." ,

'

, "

d
"

'St' LUl'Z lI.Ta t i tit 1' .u , ti. ."

ASSUM'Ii! .TETE DE OLI-" n,WlplO ,e . �iguaçu, ,t�0ei] .' ,." s ar , u ar ,:
foi dada aos debates qt'e, kngas, e Judlclosas consldera- EFSC. Falaram, no ato,ehi ensejou, no plenárh da

'I ç�es a respeito, d:a �istór\a chefe do Executivo, sr. h
A�st'mbléia, Ó lider da opo51- VEIRA

do �esse monumento a fe cáto.. ton B. dos Reis, agradec�r
ção" deputado Estivalet Pi· COlnt o. licenCiame1'ld'to AI

llca. em nome dos ferroviário,
res assim se manifestou: sr, An omo Gomes e -' , da direção daquela ferro"·N�. sessã'O em que o projeto �IJIÜpa,

_

deferido pela Çasa, WALTER GOMES: DRAGA- e deputado Walter ,Rouss,';
V?.i aprovado, o. pr<!sidenlia en� razao de ,tratamento de PEM DO RIO TIJUCAS rnltor da lei em questão,
da Mesa, contrariando o re- saude, assumlU a v�ga o de,. (I deputado Walter Gomes, ASflESSORIA DO PALAC
gimento interno, não anu!,l- !lutado J�te de OlIveira., �� ! requereu telegrama ao 8:}- ENV1A LEI EIVADA J
ciou previamente a inclusao B?m Retir,o que,. �a se'>'>lta. 'I n�i.rante Amaral Peixoto, 1111- VíCIOSdl' mesmo na órdem d'l dia. dE, 28 ge, Julho ultimo pres/ m:>1;ro da' Viação no sentido
Negou, ainda, discussão l:lu,:" tou o Jur!lmento c;te pr�xe, de ser efetuada' draga;"eln '

p!..cmentar das emendas,' co- fetJdOt apos, cumpnmentcJ�o no Rio Tijucas.
... O lider da oposição fez (,'.

me é de praxe em, casos, por todos o� seus pares, rTa IVO SILVEIRA: UTILIDADE ��caJe ��i cqo�tei:�st��tuPrr"Oidenticos.
_ m..f.�,!.na sessao, esclarecenda_ PUBLICA A ESCOLA RU-

..

DISCORDANCIA E RETI'7 J duvldas levantadas pelo flr. RAL" MATERNIDADE E
servIços do palácio do gOl

DA BANCADA PES r l' I d M o 'r no, de-vez que a asseSS0RAúA "
- � ano� e enezes, s . HOSPITAL tP.(,llica da casa de des�---,- �lIto.mo ',Almeida, da trlb,!: O vicé"lidet do PSD apre- cho'! do Executivo rem

'fjl-�A!� TIMI�j f��I�' �l fllTl, �I J��'TI�I- 'H�J� .l�, le!enu-se, ao exame me sentou a 29 do corr"'nte matéria à Assembléia eiv',
I

dIco a q�e fOI submetido pe- Pl'O,ietôs de lei consider",:"n-,d'� d10 OflS ion I da Càsa e
- '" v e erros � vícios, além .

,

'. pr s a
" de- utilidade pública a Esco- cr i�r mais ',29 car,gos. A. Iparhcular, en�ontrando-sc o la Rural de Palhoça Ho, i- .

I;);-cces�o .

de llce�lÇa dentro tal de Oaridade de .,],10 1
sP.

_

sf)lrel'ou,.o llder da opo,iç:-{:,
do,s tramItes legals. 1'� M t

�
....
r ano. que inclusive simples SÔÔt:

ANIVERSARIO DE H. MOSES pO.I" e a erI?-idade Dom ,1(1- cOi1tinha êrro. A banc�'�
l!! "O GLOBO" DO RIO �us dê. N�zare, �e Palhoça. pesbedista votou contra
C sr, Sebastião Neves '1.- :<1 c�n:ls�ao _

competente, p�.
I projeto, que foi aprova:'"

prERentou requerimento pr�- A. '"
P eClaçao.

..',
c(lm yotos de parlameni;a:\

pondo um voto de regozijo So::slNi\.TURA DE LEI. 30% uDHllstas, coligadOS, e

pelo aniversário do lorn�a- >\ SERVIDORES DA EFSC P'I'B.

llsta Herbert Moses, prpsi,
drnü: da Associação Brfl,si
lemt de Imprensa, e do jcr
na] O GLOBO, do Rro de Ja
neim, justificando o signifi
cado das duas efemérides,
na tribuna. Q sr. Antonio
Edú Vieira, em nome da
bancada do PSD associou-se
àE homenagens, também o
fazendo o sr. Evilasio Caon,
em nome do PTB.
NA ASSElV,(BLÉIA POSSEI

ROS DE SEARA

�nU�� M��BlD�, �� mlT�IT� EM mSTIITI, �:�o ::�:�át�: ��1�:J.��i���
LEU 1· ��l PIlE�jPÀ� �� �'N�mHI do candidato Os- �[�:.�ai�EJ�';i�!��Q

. ,

Id M h d'
ra, adiantou que viera'11 à

O candi�ato d� coligaçJ.o e �xpondo su�s ,idéia� à res'
I n'cípio. Coloca-los a vontad�, va O ac a o capital procurar justiça ,�s

FRD.-PR� � ,Prefeltura desta P�I�O da admlnlstraçao mu- debater p�oblemas. q'!e d.-
, sua:; reivindicações. ApelavaCapItal, InIClOU, ontem o seu l1lc�pal. I �:m ,

respeito aos legl�imos Pela primeira vez em San- I ao govêrno, a fim de que a
}:.'l'ograma de visitas aos dis I ,ú sr,. Osvaldo M�chado ,ll,te!eSses �e ,cada regiao, e 1 ta Catarina e, talvez, np

I Sec!'etaria de Segurança S11S
tritol, do inte!ior da ilha, Cli:"-lhes-a, com s:ua, �mgu�- I um _

Cios obJetIVOs que, o le-' Brasil, um candidato toma a tusse perseguição policial qUf.ond:� auscultar!1 o pensam�n- gCill fran�a e' obJetiva, de vara? a percorrer. todos os iniciativa de convidar seus ditos posseiros afirmava�.nto de seus habIta�t,es, .0UV�11- I seUJ propositos ,como COl1- d.IEtl':tos da metropole bal'- competidores para um jan- esta,r sendo vítimas. A resdo-os em suas Í'elvIndl�açl)eS carl'ente ao governo do mu- l'lga .. verde. tal' de confraternização, on- pEito, teceu considerações o

SANTO ANTôNIO E RATO- de todos conversaram com a sr. Estivalet Pires, afirma:a
m a i o r cordialidade, num do que a justiça, a qunm o

NITS, O PONTO DE PA'H- exemplo de compreensão de- caso está entregue, se, pro-
TIDA mocl'ática. nunciará sôbre o casa.

O candidato Osvaldo Ma- A idéia dessa reunião Co.U- RSTlVAL,E'r: JUEULEU DE
cIlado \estev�, ontem, enl be' ao sr, Osvaldo Machado, CONCÓRDIA
S�lltO Ántônio de Lisboa e canúiqato da coligação PSD- Na sessão de 29 do corren-
Rfl tones, onde foi recebido PRP às' eleições de 30 de te, o lider da oposição, de-
eom grande entusiasmo. Nes- agõsto próximo. };lutado Estivalet PirEls pl'O- ,

8as 'localidades, manteve Foi, não' h4 dúvida, um ,nLmciou importante discurl'lo
cont!:cto com as respectiv!ts gesto que, fará bem à' eleva,· a respeito do transcurso, na
popQlações, conversando IlÔ- çií.o da campanha, que deve data, dI> 25° aniversário de
bi.·e assuntos de interêsse co' ser processada em padrão Concórdia. Q reprêsentante
leU 'o.

. , qi.\�\: pp�i cHW_ o, se "L, �g�.•, 1ilrog�essist .: rriupl(}ip�o, 1os deverá\). preç-ul'ar a agência loc�l do o�sr,ps' adiado. P<>-' alto,.,.a '1t'0' el' L, 'co-ql-pr().t:unp.o;"'con:h'e'Clmentrã':'

x1,�V��J�:'d dr��:e:à Re""'hi���g; ,ti
.. ...

••de J�W!r!f;
_. .....

�\�f���:1�'����{[{f�

Em entrevista que acaba de nente atuallzação dos conheci
conceder à, imprensa, o marechal mentes médicos -e de difusão dr.
.dr, Emmanuel Marques pôrto, te- doutrina médico-militar, Sua rea
ve oportuI\j.dade de fazer uma' sé_ Ilzação _encontra a maior oportu
rie de referências sôbre o II Con- nidade na situação de. tensão em

gresso Brasileiro 'de Medicina Mi- que vive o mundo, na expectattva
Iítar, previsto para a ultima se- de novos conflitos e na necessidade
mana do mês de agôsto do cor, de ,constante vigilânçia de parte
rente ano, e que terá Pôrto Ale- dos Serviços de Saude das Forças
gre como sede, Armadas em acompanhar a revo.

_ E' evidente o Interasse e en., lução que se vem operando na
tusiasmo que o II Congr,esso Bra- técnica' mUitar, no advento de

médico,

Medicina Militar, êsse novos agentes vulnerantes, .no alt
grau de mobilidade' tática e estra.
téglca que caracteriza as opera

ções, mllltares, Esse, verttgmoso
progresso da arte da guerra vem

se valendo das transformações in

cessantes, da física, da química (

da biologia para a criação de íns,
trumentos de

'

agresSão de rorça

süeíro de

conclave 'tem seu êxito assegurado
por um temário em que se incluem

assuntos da maior atualldade, pe-
Ias numerosas adesões e pela co

laboração direta dos Ministérios
Militares, da Saude e da Educa.-
ção, Sucedendo-se ao congresso

em São paulo,anterior, reunido

em lS54, nele se reafirmar a segu., realmente exorbitante, que' amea.,
rança com que a 'Academia pros; [çam

a sobrevivência humana,
segue no seu

__ ,obJetivo de perma- O II Congresso Brasileiro de FLQRIANÓPOLIS,.Sexta F,eira, 31 de Julho de 1959 dustrial de equipamento

�atariDeDses AJresentam �olu�ão Para ·1 Nosso �aryão
catarina; "aparelhar a usina Pí- clonando uma enorme economia

ratíntnga, que fornecerá mats �50 de divisas e ao mesmo tempo per.,

ml! kilowatts em 1960 para a mítmdo a conjugação e resoluç.io
queima de carvão nacional, abvín., em bases de matérias-primas na:

cada parp. o carvão'
que pl'ovoca sérios

�� ,de carvão' nacional, já que. 'os

I
tes apresenta a SÓluÇãO defimn',r,

produtores haviam pr.ovado que o para a criSe do carvão de :3an"�

"A mocidade estudantl! cata.

I
kw-hora, produzido em Sa.nta

rinense '- c.rsseram _' preQeupu.- Catarina e levado através de rios

da, com '.3 f,ol"lções dos problemv, para São PaUlo, era muito mats

nacionais' vem 1embrar'âs autorí-. barato do que o produztdo pela
ciades competentes. que esta 50 queima de óleo Importado, mesmo

lução existe na usina de plt".It!.. com a usina situada em São P&u�
nínga, em Sã') Pç,ulo, que Só ob- lo,

RIO, 30 �VA) _ Estiveram em

visita ao D�A;RIO CARIOCA os

estudantes de direito 'Carlos At

bqrto Silveira Lenz! e, José Matu
salém ,Comelli, membros da repre

.sentaçgo- de Santa. Catarina no

XXII ,Gongre,sso Brasileiro de Es,
tudantes. que se realizou na Un1-
versidade Rural, ,para prote�tal'
contra "o descaso da Companhin
Sic(erúrglca Nacional e do pla
no Naoional do Carvão'ante o af11

tivo problema da falta de mel'

teve licença para ser construida

com a prom,�s8a: por parte da T.I- "Em 1957 frlsÍlram 0'3 estu_

ght, sua prourietária, de que a dantes, _ a promessa fui 013J5

referida usjna
-

termo-elétrica Só uma vêz esquecida e a ampliação

do desta maneira um mercado de clonais dos nossos dois grandes (

vapor de um milhão de toneladas fundamentais problemas:' prndu .. ,

para o carvão catartnense, propor- cão de energia e de aço",

çatarinense
prejulzos à

economia do EstadO".
HA bancada catarinense ao' Con ..

I

gresEo "__, afirmaram os estudan

tes _ apresentou um bem fúnda
mentado trabalho sob o' tltul

"Carvão e desenvolvimento r

cional", que não teve a atençãO
de que é merecedor/por parte da_

quêle conclave, o que nos fêz pro
curar o DC, jornal sempre alerta

contra êste crime à economia. na

cional, a Light respondeu, COD\
outra promessa: a p�óxima am,.'
pllação das instalações da Pll'::>,ti- UMA SOLUÇÃO

A bancada catarlnense ao XIX
Congresso Brasileiro de Estudan,

na defesa dos legítimos, Intel'ês- ninga seria em Santa Catal'tna'_

sendo o seu funcionmento à ba,ses nacionais para, por seu int�:

médio, esclarecer a opinião públi
ca sôbre os elevado!! propós� t

da mocidade catarinense em j"

do problema", BRASIL Terá Ferrovias,de Norte 'a Sul
"O carvão é o elemento fUH A Rêde Ferroviária 'Fede- cGrde, a RFF acaba de er-

damental à indústria de um P' 1':11 espera concluir a ligação' pedir 'cartas-convite a oito
em desenvolvimento 'como o no krr(lviaria Norte-Sul' do paÍ:'i I, estaleiros registrados no
so - prosseguiram os estudan até (I fim de ,primeiro semes- 'GEICON para apresentarem
_ e o Estado de Santa Catari" ,tre do ano próximo, devendo I propostas de construção,
é o único produtor de carvão ,side- a tst.a época estar func1o- I tanto das embarcações 'que
rúrgico do país com reservas es_/ nando O "ferry-boat" 'que irão fazer a travessia do rio,
timadas em um, bilhão e 400 mi- será construido sôbre o rio

1
come, do' equipamento d�

Ihões de toneladas (produção I São Francisco, ligando 'a ci. 1 atracação. .

apual), ,
dade de Propriá, em Sergi- Foi contratada, também, a

"Tendo o consumo do carvão pe, á de Colegio; em Ala.. elaboração de um ,projeto
siderúrgico decrescido _ afirma_ gaaiS. básico para os embarcadou-
ram _ pela diesel-eletrificação 1'OS, obra que, dentro em

rapidíssima das estradas de ferro, Quando essa obra estiver ,pouco" será objeto de coleta
(meta ferroviária do govêrno) e I' concluida, vagões _carregados, d� preços parru, sua conlltl'u
pela nãO consumcr na fábrlca de no Rio Grande do Sul pode- çao,
Alcalis, o 'mercado de carvão fi- rão ser descarregados ,no

cou sujeito' a úm deficit de 4,5 Ceará e :vice-versa,' favore- Enquanto as o'bras do
milhões que estão estocados 11(;,,- ctna.o O sistema de transPo.r- "f.,rry-boat" estiverem em

tes últimcs cinco anos, sem en te., 'e melhorando as condi- andamento a Viação Férrea
contrar n:('�'cado", ções de vida da popula<;ã'l P'ederal Leste Brasileiro con.J-

EM BUSCA DE SOLUÇ
-

o do Nordeste.
'

11/nlirá variantes das' esta-
:�"stc. Para a instalação do, Góes de Propriá e- Colé;zl,OSegundo os estudantes, �_ _

- -

b- seria um encargo nfttural da Com,- "fer-ry-boat" em tempo re- nté ,as margens do rio.

panhia Siderúrgica. Nacional, lue
inf.ellzmente '11\0 tem procurado
uma solução r(,pida para êste pró_
blema (falta d'! Il}ercado), qUe! ee

agrQ.va dia � dia,
RIO, 30' (VA) - ° minis- O sr. Armando Fa11' J., I :mara em tornó de uma nova

tro da: Justiça, sr. Armando, procurará restabelec1er em férmu1a 'pa� a emenda c;I05
Falcão, tomará posse hoje sua plenj,tu,(l'e aF! funções de ('(�nse'lheJros,. O sr. EtelvIna
no Palácio do Catete, _pela ministro da Justiça, co- L1.ns que est� �p.r0fundando
manhã, e assumir4 as {(m" mandando a eoord'énação (IS cantatas, 1�lclados com'
cões à tarde, no Ministério. das forças políticas, as ativi sr: P�dro Aleixo, na base da

.

"Vou ficar com a coo�'- vldades legi5lativas, atra- cnaçao de um co;nselhn de

denação política e com a co- \'é" da liderança das diU�3 Estado pOs o líder a
.
pu

ordenação de tô·d'a a rêde de CRMlS, e Os prob'lemas de Sé- das dElmarches que reahzou,
segurança pública" anun- g-urança, que de agora em VIElRA COELHO NO
ciou ele, ontem na Câmara, diante passarão a, ser trata- ,

GABINETE
�

�(j receber a reportagem no do!=; diretamente 'com el�, O sr. Armando Falcao J,a
i1Jtervalo de uma série de Ctlm ele se ,entenderão o escolheu seu chefe de gabl
conferencias políticas que chefe da Polícia Militar o nete. Trata-se d'o sr. Vieira
manteve alí durante toda a comandante do Corpo " d'e Coelh?, v�l�o funcionári?
tf,rde com deputados e ou· Bombeiros ,e 'os chefes das do MllllsterlO, que tem dln

tros próceres que o pro�' demais corporações de polí- gid? � sucessiv�mente seus

raram. Entre os que lá es-

\
cil'l,' mais Importantes ,depa!ta-

tíveram
.
contava-se, aindR Está ainda o líder ulti·- m�z:t?s, e destacado hélel'

(\ mihistro Cirilo Júnio': mando negociaçõ�s na Câ- eaLohco.
----------------------------

Z: L; STEINER & CIA ..
.UA CONS. MAFRA N•• "'

PLORIANÓPOLI.

Petróleo Brasileiro S. A. - Pelrõbr1ás
Entrega de obrigações ao. Portador
A .Agência do Banco Indústria e Comércio de Sr..nt:l

Ca_tal"; [l, S/A" desta praça, está autorizada pela "PETRO,
BRA::;" a fazer a entrega aos contribuintes do exercído
de hJ5tj das respectivas "Obrigaç,ões ao Portador", emiti
das p.;r aquela Compan,hia, pem como efetuar o pagamf:n-
to dos referentes aos seml:lstres yencidos.

raçãó e' experiência, nãO Sómente
no plano. dos �ogressos realiza
dos nê: cirurgia, na medicina pre
ventiva, na saude publica, ,�os,
prilicipios doutrinários, mas, so

bretudo, 'ngs aspectos práticos de

emprego dos meios médicos na paz

mites da atividade bélica 1lI",
ram tal fôrça que sua tran

são represente ato de violên:
crime contra a humantdade;
Eis ai, em la_rgos 'traços o

grama com que a Academia
síteíra de Medicina Militar se

I

/I "\,
O Prefeito de São Miguel do 'oeste, quandO

visitinha eleitoreira do sr. gGvernador do Estad.o,
cl'etou ponto facultativo na P�'efeitura, o d,ia da che
gada de S. Exa.

Os funcionários, mais que depressa atiraram s·
'ao mato, que o fim da temporada de caç� estava che
gando.

E, com "ensancha oportunosa", nãQ encontra
riam outros caçadores nos melhores locais pois o pon',
to facultativo não valia senã,) i)àra o pe�soal da pre
feitura.

I

Mas, passada a festa, o Prefeito deu a bronca.
Sem o pessoal da Prefeitura, á recepção do gover-

nador pitou,
'

.

E o Prefeito, 'que teria aJ menos a presença JbL'i
gatól;ia dos funcionários, para abrilhantar a cheg�da,
ficou tiririca porque-os voluntários estavam ausentes,
unânhnesI'

'

De noite, terminada a caçada, os servidores com
pareceram ao festejo maior� (I jantar.,

E comeram bem, satisfeitos e contentes da vida ,
ell!. contraste com o sr. governador, que votou com

relator, isto é, fez acõrdo cl>m o Prefeito, ambos em

�stado de raiva e, dece

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


