
Nova conspirat . .�erú contra Odria.
LIMA, 18 (U. P.) - Soube- Os circulas ligados ao go- gabinete do presidente Odna, . No porto de Mollendo, no Valentim Ganoza, filho de Ganozza entraram clandestí-

se hoje, CWe as autoridades vêrno declararam, em forma atualmente exilado na Ar- sul do país, foram detidos, na um ex-ministro ·do Exterior namente no Perú, depois de

de Lima descobriram e trus- extra-oríctal, que a conspira- gentina, em consequência da, semana passada, o coman- do Perú. embarcarem em Iqui, no Chi

traram nova conspiração pa- çâo foi inspirada pelo gene- abortada revolta que dirigiu dante José Matallana, ex-a:" Segundo informou "La le, com falsos documentos de

ra derrotar o regime do pre- IraI Zenon Noriega, ex-minis- a 10 de agôsto do ano passa- jud�nte de cam�o.do general Prensa", citando informações identidade.

sidente Manuel Odría. Itro'da Defesa e ex-chefe do do. Noríega, e um cívíl de nome extra-oficiais, Matallana e .,Soul;>e-se que ambos os ç!e-
tidos foram trazidos a Lima,
onde estão incomunicáveis.
Fontes governamentais de

clararam que a conspiração
não chegou, em momento al

gum, a atingir a etapa revo

lucionária próprtamente dita.
Esta é a segunda conspi

ração contra o atual govêrno
peruano nos últimos 30 dias.
Na anterior, o govêrno acu

sou o sr. Carlos Quesada
Laos, atualmente exilado nos

Estados Unidos.

o segundo em 50.000 francos, A Associado Módica
A Ecotland Yard ocupa-se do Dístr'[to F�c1el':11 concluiu
caso e, com o auxílio da po- sábado às 22 horas os seus
lícia francesa, vigia os portes trabalhos eleítornís, para
e aeródromos, para tentar ín- eieição da nova Diretoria e
terceptar os manuscritos l'OU- Conselho Deliberativo. Ime- I

zaçã? basica do pa.rtido co- bados,
. _

diatamente, foi procedida a:
m�l�lsta da Ar�entma se sl�a� Acredlt�-se qu� o l�drao, se appr�ção, eenstatando-seha-

atrüdad.es,.
problemas aos

te��
:leixado rícar a nolte, ver sido ultrapassado o '·qUO-1tra,}1.alh,ado_!.e� dos ca"m]lone-, na biblioteca, evadindo-se de, ''1' um" de um têrco. .

ses

.�_c9.m��k YOP ·l;al·:'\.\� _a: m �l1ft eê"êfQ, '1::11111 a �reCio�;l1 A nova diretoria eleita tem
quesjoes �41atlvas a aAL,,,nç�, cm, ga. I a seguinte constituição:
do operario e campones e a .

p id t P f E miro
,foi"-CÍtte Nacional democratica FALECEU UM IR- resi en e - ro. r

aEi
Estevum de Lima, Vice-pre-

'

(anti-impera ista, anti-oli- MÃO -DE PERON sídente _ Prof. Alvaro de
garquica e pró-paz), Acres- BUENOS }Ú�,ES, 13 ((J. P.) Melo Dería, Secretário-Geral
centa que "a Comissão ín-

M' P ""
_ Afonso Taylor' da Cunha. ,

- ano eron, �l'm v·) anos �

siste em maior atenção a 1 id d
'

'I íd Melo, 10 secreta'rto _. Pedrooe 1 a e, irniao c o presi en ..

díssemínaçâo e leitura dos
te da República, faleceu dia Abdalla, 20 secretário - Jesse

orgãos do partido e ao men-
15, depois de uma operação. Teixeira, 10 tesoureiro _ Ge

sario de doutrina: "Nueva D'
.,

AI
'.. , .

raldo Borrellí, 20 tesoureiroirrgia € e o jarorm :',OO.Ogl-
Era".

co de Buenos Aires, ,- Lourenço Mesquita.

CORNER BROOK, Terra •••••••••••••'."••••.•••
Nova, ·18 (U, P.) Um

BUENOS AIRES, 18 (U, "Constellation" quadri-mo
P.) - Noticia-se que o gover- tal' da Armada dos F.;}t:vios
no da Província de Santiago Unidos caou, ontem no Atlan RIO, 13 (V. A,) - As infor
deI Estero suprimiu os luga- tico, na altura da eo:-;t[l, EU" mações são as de que o bri
res de Inspetores elo Ensino eloeste de Terra :'J':)V:l, e (JS gadeiro Eduardo Gomes, con
Religioso. apare1hos de auxlli.o que e- ferenciando com o sr. Otávio
Essa medida acompanha: <L' fetuaram uma invt'stigação Mangabeira e com os leaders

decisão do govêrno central no local do des:.l.stre, não da UDN ela Bahia, conseguiu
argentino de novembro últi- encontraram rastro) algum estableecer um entendimen
mo, de suprimir a dil'eção do dos, seus 13 ocupantes, O to: agirem em comum, com
Ensino Religioso que funcio- ayião, que havia partido da rela,ção à sucessão presiden
nava junto ao Ministério 'd.1 base de Harmon, da Ft'rça. cial, guardando entre si, as

Educa�ão, Aérea, estava a me!10"l d� 2 diferenças políticas que
horas no ar, quando o pHo- separam. O mesmo, adiantou

v,ENENO DE COBRA
to informou que tinha fa- f

se aconteceu em Pernambu-
lhado um dos mot:Jres. MG- co, mas, nesse Estado, em

<. ,,' ,i. • PARA MITIGAR A mentos depois, disse que ti- sentido mais amplo. O gene-
"..

DOR DOS CANCE- nha deixado de .fullciõmt�' o ral Cordeiro de Farias, dan-
NUMERO RECORD "segundo motor. O aparelha do uma demonstração do pro-
y;1' S ROSOS I

ia de Harmon parp_ � estação pósite de pacificar a política
DJi'.;, MULHERE NO" BALTIMORE, 18 (U. P.) _, aero-naval do rio Patuxent, regional, nomearia seu secre-

\
,_ 84.0 'CÓNGRESSO o' veneno de cobra se pode no Estado de Mal'yhnc, Os tário um dOI) chefes udenis-

--",-,-,--��--,-,-,"'"- :==.:.:_�=����:::���::::�
.. j;:.�:�:�i====�=-::· ,', AMERICANO

.

aplicar em'c§tos caso de dor pilotos dos aviões ele H�',�- tas, estabelecendo, assim,
.

WASHINGTON, J8 f U. P.)' .ex�rema causada pelo cân- ,mon, que voltaram depois oe uma ponte para um enten-

o'

'Gou'Ia''r't o'a-o q'u'e'r co:'m'"plllc'
...,

U �'congr:sso dO.,,, E.st:��o� ,��l;iI�:!����ede���nst���ld�;� ���l,����a�lz���� b�ll:�ll:rn� �!��e�!�s:�m �O�d����, c�:�=
"

!. , " " ,

'

8'çoes' co�t:sc�: s��ass,��,�;�ss�s�ç�; �:�:��a��;�s�e�tav:�����e E�: '��h:������:ç�a�'e� ��Ii!� �e����.��o�n�::!��q�:n�:�!=
:, ' '

' cQngl'�ss���as ds> sexo, frag�l, ,i

Icobra, pode 'subst.ituir à alO,:: eptant<;>;' levava'7 passap;ei- ,ver de pronunciar-se sôbre
, , '

,"
""'" ,,' ._

,
o que c0)18titui·um reccl'd de "in'a, resultando me11C.� IIOCl'- ros. , . , sucessão presidencial.

,
' " -

I,. .
" , "

sua história. lJm,:i, Gel,a;_;.. é � "

PO'RT!()'"AL''EGRE, 18 ( 1 t I'
"

a delega'.da do -rerl'l'torl'o" C·I.0
vo e perrgoso. ' ,

, V. Gou ar , imp !Canelo num �- . que ,apreciâ'r� à, sua candida-
'

..

"'; 4.), -, Em fonte's,trabalhis- P?,io franco do PTB:a um a-': turá � Pr,esictêriciEi.' dá Repú- Haw'a:ii, qüe não'exe'rc� ó vo-
" , ,i

tas, ligadas ao sr. João Gou- cardo com o PSD. bEca. to�" ,,". ,,' ....
,,'

EISE''NIIOWE� �E
�

,lart, apuramos que o sr. Jus- 1.
I

Nove dás' cóng!��ssistas �ão
celino Kubitscheck enviou a O sr. João Goulart, segun- democratas, da..L_quais cinco TRUMAN NA SES-
Soã Borja, onde s eencontra do às informações que colhe- FEITO ESPETACU- foram reeleitas em novembro SÃO COMEMORA- MADRID, 18 (U. P.). - O Esta noite, a embaixada a-

aquel� lider trabalhista, um mos, lamentou não lhe ser LAR DA CI14'NCIA passado, e quatro encontram.-,
.. S1', James Dunn, que. foi re" ,mericana anunci0u que (> sr.

emissário de _'inteira·�tm:- possivel qualquer pronuncia- �.. C g 1 TI.VA" DA ON.,U centemente nomea'd-o''''·'''''''''ba·-i::·tn''un"n ""deixara' Madrid 110J'e'

AM'ERICAN' . ", ", ,.se no,. .on resso... pe a. ..pn .. ··
. "'lo!-'

fiança, ,pleiteafidõ umá-ffiã:. ment� nesse sentido antes da ' A� '.
".

meira vez.' I' SAN 'FR1\NCISCO, 18 (U. xador dos Estados 'qnkips ai�da, em avião, seguindo pa-nil'estafao PÚ�li��,�do�prési� convenção nacional do PTB, BERKELLEY, 18 (U, P.) _ O ParÚdo Retmblieano P.) - Tanto o presidente Ei- junto ao govêrno 21.0 'Brasil,' ra Wa:shington em consulta,
dente do PTB em .favôi·' 'de que s� realizm:á após a ton- A luz solar foi bela primeüa conseguiu eleger oito mdlhe- senhower como o ex-prei'i- çleve 'seguir daqui para.o Rio, a chamado de seu govêrno.
sua caI}jÇlidatura .. " Ávgllmen- venção pessedistar""em i,fins VfoZ' utilizada para B>t'iar acú- r�s, entre. as 'quais se en�on- d,ente Truman ,serão eonvi- de ,Janeiro em fever,eiro pl:6- A) éstada do i emba_ixador
tava _o 1�OverIl!l-d9r 'mineiro de rl{vereiro; dizJ'ndu ainda bl:!l'es e am�dos am cO'rpos c�m 'tia a única senádora, 3,' sra. fiados à sessão lcoll1.ein6r!JtI- xinlO. '�? \ Dunn em WaShington deverá.
que hayeria perigo de o seu ao ;.emissário do góvernador postos 'de'

<

água e bi6xiJo ue
..

argarét-"'Chase, I::lnllth, . re- �a das Nftções Uni'ctas 'q'"Je Como se sabe, Q., sr. James ser de duas ou três semanas,
nome �ão<\.ser, aprovado na mi4eiro que Q sr, Juscelino farbono. Isso C'llo=r dizer ,que, Presentante do Est!J,ào de se projeta ,p�1,ra ee,[ebrar o Clement Dunn é ainda o em- regl'ess�'ndo o referido diplo
�onve�ção do "PSD, a. se rea- devtria considerar-s� q.er�ó,-: _r�é,d�l1$ 1:�a11.;h'�tção desse Mai,ne.\A sra. Elizaueth' Fat- décimo ani'/",rsá�i<J da O1gn- baixador americáno na Es- mata a esta capital, e, depois
hzar dia 10 de fevereiro, caso' tadv, ca,so dependesse de seu- n�)vo sistema, se poderão ringtorÍ,' representante 'do nização intt! ..naciónal, �ons- p�nha, mas será brevemente da passagem i do pôsto a seu
não houvesse um pronuncia- pronunciamento pessoal a CIJj�� iifPd.J"-tos 'a;li�entício,:: Ha'fair,;!também f! '10. Parti-o- tituida nestn. cidade em substituido pelo sr. Jonn Ca- sucessor, partirá daqui para
menta formal do sr. João decisão da convenção do PSD m�,diante os raios ilOlares:. do YtepJblleàno. 1945. i bot Lodge.

.

a capital brasileira.
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Investimentos 'Estrangeiros no Brasil
.

Novas :normas serão expedidas pela SUMOC
evitando afastar óbices atnalmente 811steotes

A presidência
da Camara

RIO,)8 (V. A.) - Novas
normas sobre investimentos
e financiamentos serão di

vulgadas amanhã, em nova

regulameJ,1tação do .assunto
elaborado pelo Conselho da

Superintendencia "da Moeda

e' do Crédito...O objetivo des

sas medidas visa a facilitar
os investinientos no Brasil,
sem carecer da cobertura
cambial correspondente, des
de que será adotada, de, ago
ra em . diante, a forma de

equiparação. o diretor da

carteira de cambio do Banco

do Brasil, sr. João Candido

Ribeiro Dantas, esclareceu à

imprensa que a nova regu
lamentação afasta os obíces
até agora existentes para a

entrada de capitais estran

geiros. Inumeros projetos já
existem em estudo, encami
nhados pelos interessados, e

diante das novas normas, se

rão examinados, bem como

READMISSÃO NO IAPC DE
DISPENSADOS'

RIO, 18 (V. A.) - O sr. Eu- cão da escolha dos presiden
rido Sales prossegue no seu' tes da Câmara por acôrdo de
trabalho' de coordenação da todos os partidos, deixando a

candidatura de entendimento escolha dos nomes para uma

para a, presidência da Cãma- segunda fase.

ra, tendo conversado, a res-

peito, com os srs, Adernar de O sr. Afonso Arinos, aceí
Barros e Afonso Arinos; além tau a idéia do acôrdo, que, a
de ter mantido contato com seu ver, afasta prleímínar

I a maioria dos deputados de mente a fórmula paulista.
tôdas as agremiações. O candidato que continúa
Por enquanto, o vice-líder a ser coordenado, à margem

do PSD, que substitui na mís- d
..

as sondagens do sr. Eurico
são o sr. Gustavo Capanema, Sales, é o sr. Carlos Luz, com
limita-se a sondar as possí- apoio dos srs. Benedito Vala

bilidades de salvar à ,trac,:li- I dares e Jurací Magalhães.

outros que visem a investi- mente encarado com soluções
mentos venham criando di- adequadas, afastando-se. os

ficuldades à adoção das no- obstáculos até agora lévan
vas diretrizes é a questão da tados. Também será simplí
tarifa a estabelecer em rela- ficado o estudo para os in

ção aos investimentos. vestimentos solicitados, l'e-

Essa . especte de assunto, duzíndo-se ao mínimo as

entretanto, será devida- I exigências.

RIO, 18 (V. A.) - Serão tais funcionários pela forma

readmitidos nos respectivos referida partiu do próprio
cargos que exerciam numero- Ministro do Trabalho, duran
sos funcicnários do Instituto te a audiência pública de

de Aposentadoria e Pensões ontem e face a reclamações
dos Comerciários, recente- dos mesmos, que ali .compa- I

mente dispensados. A read- receram em comissão. A di

missão,'entretanto, depende- retoria dos Comerciários" en

rá de provas em concurso a tretanto, diz que a demissão

que se submeterão os inte- ocorreu para compressão ele

ressados, que alegam injusto despesas, por excesso de 10-

o ato que os demítíu. tacão e por faltas cometi
A deliberação de readmitir elas por alguns,

CRESCE O COMUNISMO NA
ARGENTINA, SEGUNDO O

ORGAO INTERNACIONAL DO P. C.
LONDRES, 13 (U. P.) _.- O

orgão oficial do comunismo

internacional informou. op
tem, que o partido está cr s

°endo .ua.' A,l'getJtim. e }YDÁ,;
'1 �'pêC·;;·€Sr\· }ás e,sl>l'1o '!:,1'dó eJrtpl'�en(lit'los para e,flf"
cal' os jovens vermelhos na

orientação põlítica elo parti
do, A tnrormação no orgão
le informações do Departa
lento dos partidos comu

ista e operaria, publicado
m Bucarest, "Para uma paz

uradoura, para uma demo

racia popular". Um exem-

lar do jornal chegou, on

em, a Londres, "O partido
(argentino), através de sua

Comissão de Educação, assi
nala que por cau�a do nume

ro crescente de adesões, É'

necessario ,empreender es-

corrlr Café elcomHlva 1o ,tioi fez
SALVADOR, 18 (V, A,) estação experimental de ca- houve um fato sem prece-

A comitiva do sr, Café Fi- cau e para ali seguiu de au- dentes. Três touros furiosos,
lho, em sua passagem por tomovel. A' chegada dos vi- que estavam soltos, investi

Ilhéus, foi convidada a vísí- sitantes, com uma aglome- ram contra a,multidão. Dois

tal' na cidade de Urucuca, a ração de duas' mil pessoas, dêles foram logo dominados e,

amarrados,
mais "zangado",
contra a comitiva presiden
cial, provocando correrias

,

dos seus principais men1bros.
O governador Regis Pacheco,
o general Juarez Tavora, o

general Chaves (comandante
da 6a. Região Militar), le àt'

forças para ajudar os �()vens
o próprio presidente Caf

RIO, 13 ','1, À.) -- Foi' um recer'am a' histórica cerimo- comunistas a estudarem a
Filho tiveram que "treina

aconteciwento mer�lOrável a nia. as pernas" para fugd á in política partidária em:, ele-

solenidade inl1'�sural da Llsi- E falando à reportagem vestida do animal.
mentos fundament"is do

na hidrocll.etn�a de Paulo A- disse o presidente da A"s'.)- marxismo leninista", A Co-

f
' .

t t· l' d
Consta que o general Cha- missão "empenha-se na publiansa. A3 m:l!S UJ as al.i ..OJ'l- ciação Brasi eira e Impren- ves caiu e sofI'eu escoriações

dades ali e>�iveram, pn·.sti- sa o seguinte: "Fiz uma be- na testa, cação de Uma serie de panfle-
giando o ato, cuja tranSf:f'n- la viagem de cerca de três d I

tos para ajudar aquel2s que
, Depois e evar o pâniCO a

se desincumbem da ed ',lCaçãodência para o uem E-star elas mil quilônietros com o 11l1- caravana de visitantes, o .

populações nordestinas t.ein nistro Eduardo Gomes no \ . "r " '

.
primaria dos cursos do parti-

. OUlO ca reIgO'lu. contra um
do que foram.organiza.::os emsido sol>e;amente encat'eci - comandq do avião. A com, t

.

J '" tll. au omove c", 1 la que pas!! numerosas, cidades e regl<.'esda.
...1: IPetênciUi.·

á -segurança e o. .s�.v,a, n1.,o,·rrend'o ..d.eba,i,�0.. do
do paísi', O J'ornal acrescen-lhaneza de trato elo nossa·; 1 Dl' ;._

v�l�.,Uq, .,,0 C WÇtu,e, ,rl",�,ultou ta: "Os panfletos analis3mAs penoualida :1€3 especi· "comandante" foram inexce- f d h R...
' , ... , ,an,. o o,engen erro ,.0gertiO as caraêtedsticàs economica:;almentê 'cónvidadas pelo pre- díveis; tanto para os ilus- Ca Ih B t 7'"

," ' '. " lv.a o. arros, ass.l,�, en. J,8: da Arg��ti',I!a, lOuas cl�.lsse"sidente' João Cafe' Filho fo- tres membros da nossa co... ..

_ .. �

d� v�a.pelm.;1.�t)nte ela Estra- sociais, e partidos, a organilram e vol4:�ra$í em av;ãQ da m�tiVil.,1 entre .ós quais Sua da de Ferro de Ilhéus, o qual
FAB pilotlulo,pclÓ/-itt(brigar ;E'é.1-i-ifêri�i; ·0' ·dardeal Dom uá!t'ui'bti 'rim braco. i

.

deiro Eduardo G�m�s, minis- Jaime de Barros Câmara, co� ,:, S,Qube'-se',' ainda, que o che-'
tro da AeronaA�lCa, ,-o .sr,: mo Para o menor dos pre- fe do 'Govêrno glosou a pito
Herbert Moses, presidente da sentes, que era o president�' {'es'ca "recepção:':, dizendo que
A13�, foi ,um dO$,que co�np8., <ta ABI"., ,,", muito se elivertiu.

O BRIGADEIRO E. GOMES PILOTOU O
AVIÃO PRESIDJNCIAL QUE FOI A

PAULO AFONSO,

PROSSEGUE A CAM
PANHA DE 'PERÓN
CONTR� A IGREJA

"l

,",'

SURPRESO NORIEGA

BUENOS AI;RES, 18 (U. P.)
- O general Noriega, do E
xército peruano e 'exilado na

.

Argentina, foi hoje insisten
temente procurada pelos jor
nalistas a propósito das in

formações procedentes �e Li

ma, que o dão como o ínstí

gador de um movimento con

tra o govêrno atual do presi
dente Oclria.

O general Noríega recusou

se a fazer qualquer comentá
rio a respeito, limitando-se a

dizer que "estava extrema
mente surprêso com

informações" .

PARAlISACAO DOS SERVICOS
, ,

MÉDICOS: I. A. p. I.
RIO, 18 (V. A.) - Serão

paralisados em todo o país
os serviços médicos cirúrgi
cos do IAPI - exceção do
Distrito Federal, Petrópolis e

Juiz de Fóra - uma vez que
a receita própria da autar

quia é insuficiente para a'
tender a êsse benefício, de
clarou ontem à imprensa o

Diretor do Departamento de
Assistência do IAPI, sr. Ra
pouso de Almeida.
Acrescentou o diretor que

a falta de contribuição de
1% criada pela Portaria 79
do Ministério do Trabalho,
em 1952, e que foi objeto do
mandado de segurança im
petrado pelo Sindicato das
Indústrias de Fiação e Tece
lagem, obrigou ao Instituto
a restringir a assistência.
Possivelmente só serão con

servados os serviços contra a

tuberculose e criada a assís
tência à materntdade.

ROUBADOS DOIS
MANUSCRITOS
PRECIOSOS

LONDRES, 18 (U. P.)
Dois .manuscrítos preciosos
do século XIV foram rouba
dos da biblioteca da Ilha de

Kerssy. Trata-se de uma có
pia do '"Roman de la Rose",
de Guillaume ele Lorris e

Jean de Meune e de 'uma Bi
blia ínglêsa em pergaminho.
O primeiro desses livros é a

valiado em 750,000 francos e

CAIU NO ATlANTICO UM "CONSTELLA
TION" DA MARINHA -AMERICANA

Ação

'EM FEVEREIRO A VINDA DO NOVO
. EMBAIXADOR AMERICANO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_ -Cx, Postal' 139. ,Escalas Intermedíárías em Itajaf ,Santos, São Se- -

-

Diretor; RUBENS A. RAMOS. bastião Ilh B 1 Ub t' b d' ,
-

Gerente: DOMINGOS F. DE
,a e a, a u at, sen o nestes quatro últi-

mos, apenas para movimento d. passagmos.
As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba não

prejudic.arão o horário de chegada no RIO (Ida) •
ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"

IDA VOLTA

AQUINO
Representantes :

Representações A. !; L'l'4 .

Ltda.
_ Rua Senador Dantas, 40 - 6°
andar.

,

Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 6°

andar sala 512 -- São 'Paulo.

.�SSINATURAS
l'Ja Capital

Ano .,." .. , Cr$ 170,00
Semestre , ..

"
. .. Cr$ 90,00

No Interior
Ano Cr$ 2')0,00
Semestre ., ....••...... Cr$llO,OO
Anúncio mediante contrato.

'

Os originais, mesmo não pu
blicados,' não ser;p dev(\lvidos.
A direção não se responsabiliza

pelos conceitos emitidos nos ar-

tigos assinados.
'

,

INFORMAÇÕES
UTEIS
-o�

Fpolis
,�"

Ita,aí Rio Santos

I / O Centro de Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se

.gundas feiras, às 20,30 à rua

Conselheiro Mafra, 33 - 2°

rr�'TRADA FRANCA<

João-

f?-t:..<8�
���

-'.... .=-.�..::
- -

.

tIIO "�.:
• __ 1IIl

L,___ de �..L. ..:..- ---, -

ft
nrv

..I.�,
r-" Tendo realizado durante o

",'::.. .1_, _.I1...� oe _�_"_ r _".".�
�,����.,.�,�,-._:,:-··�..t,1 ,r",-;;;",:;",""",:,<,.

decorrer do ano de 1954,'no

�
,_� �X_"�-�,�, .'\" Rio de Janeiro, cursos de a-

"I, fIlJ1
__ ........ '

.",�""-",,
, e , -' 'C#Ift "''::-j'rl�'f,,'' perreíçôamento na especiali-

: '_"" f'IlIVtJJ �- L • ..ll C ""� .:1!;
-

) �.I,';

�'1', I ,\ttQ � tcf6 '��. ,1;'.ftl""'. dade, Pediatria, o Dr. Alvaro,

���''I �,r #00.
-"lA de

""'MPM'SOtl:'
de, Carvalho comunlca o seu

_

___�;,
.,.....- regresso à Florian,"polis onde

JO
está às ordens d03 seus' Cli-

entes e amigos.
.

S E j Consuitório: Ru8. Tenenh!

E A • H O R .' <lJ'
Silveira, 15 - 1<} andar,

,�r�,-' �_! """'S# 'Qe �S â 22 H.R�' Atende díàríamente das ,4

lJo'1
:

..(' _ .. __�_a; � -

'

• .:41 às 16 horas, excepto aos sá-,
.

. "
"

-,

'

,
.' ;_, bados.

� , \ Distribuidor Res�dênci�: Rua rFeliPe
� 1 Schmldt, 11:-. -- TeI. 2,.:.60.

� C'-- RAMOS-SjA Schmidt N. 44.

i Comercio Transportes
"

i
\ ,i{ua João Pinto, � Fpolh.

o leitor encontrará, nesta co

luna, informações que necessita,
diàriamente e de imediato:
.JORNAIS Telefone
O Estado 3;022
A Gazeta ' '. 2.656
Diário da Tarde '.. 3.579

IA Verdade...............
2.010

Imprensa Oficial .......• 2.688

I
HOSPITAIS

Caridade r
(Provedor) 2.814
(Portaria) 2.036
Nerêu Ramos .......•.... 3.831
Militar 3.167
SãQ Sebostião (Casa de
Saúde) 3.153

Maternidade Doutor Car
los Corrêa ., ..... ,.;.. 3.121

CHAMADOS UR
GENTES

Corpo de Bombeiros .... 3.313
Serviço Luz (Reclama-
ções) : . . . . . . .. 2.404

,Polícia (Sala Comissário 2.038
'( Polícia (Gab. DeÍegado).. 2.594
COMpANHIAS DE

I���gP1)RTES DIRETORIA' DE OBRAS POBlICAS ------,-

TAC ., ; 3.700 VENDE SECruaelro do 'Sul ', .. : .. .. 2.500 A
.

1-����� .::::::::::::;':::::: J:��� V I S O
e'

.

O"GH'I'SAD-O' Lói?e
Aêreo.. .v: 2.4021. A DIR�TORI� DE OBRAS PÚBLICAS do Estado avisa

V nde-se por motivo de

K �11 Real,.................... 2.368 I que, a�pal'tll: do dia 10 de janeiro d t
viagem o estabelecimento o

. E. _ Scandinavas . . . . . . .. . ..... 2.500 .,. ,. .

o. corren e ano, em cum- Imperic das' Toalhas situa-

EDil D
HOTÉIS ,pumento ao .dlSpoStO aa lei federal n. 2.308, de '31 de agôsto

A O Lux 2 021 de 1954 n t d
do na melhor rua· desta ci-

.. '.................. . , as con as o Servico de Luz e Fôrca f'c
.,

...

, PQ'I}., Magestic .!."........... 2.276 da a Q t F d -1 li
•

, ,

•
1 a suprrmi- dade, a única casa com es-

,.;1 'W
� 1I1etropol. .. .. . . .. .. ... .. 3.147 ta f'

uo a e era (e 3%, sendo a mesma substituída pela pecialidade no género no.

�
, 1-

" La Pllrta ,.'-,.,.......... 3.321 axa lxa de: ,

oa �l"eA�g(J4Jl{g, 6;aciq,�e 1·· ·, .. •

l4491
Cr$ 0,20 por Kwh de consumo de luz

/ Estado. '

g.,- V Á ("j1[;'"I.,--rTi/t
entral , , í<2.694 rL.L O 10 :r� -4. - I Os intere sad d

'C ,/"1,.,, �' t;;. r I-f.l, _,Estrel.a .. ,.. ,., :.... e.371 ':::'1\,>, . 1\'01' I<fh de .c,nsumo de fôrça I,'
os po em se

F!-O�I�NÓPj)�\S-sJ\,�c.)1'rA .Id..

eal, f< .• ,.,
3.669 DIretona de Obras Publicas em Florian'p l' 5 d'

dirigir la Rua: Felipe Sch-

" ,\ )'" " ,E�TREITO," ' neiro de 1954
,o o 18, e Ja-, midt nO 44, que é o local

,�_ \_ülsque .......�........... 06,
'

_______________� � �__�__�q�l�le�a�I�O�j�a�f�i:c�a�c�o�l�o:ca�d�a�.�__
'\

IN\p,ICApOR PROFISSIONALi\I��a:nRc�8·rca.oRtl.O�ae�EAfn�sU�IEiCSH!OA�pSI.!T!IO"S!l���: .. :��t������A::::�rial Ps!;C1AVidal·Dulra filho,
� ,_

."
e Serviço de gastro-enterologia ....

LISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS .

,DR'A:"WL'ADYStA�A DR. 1. LOBATO 'I DR. WALMOR ,ZOMER na Santa Casà do !tio ?e Janeir\ CURSOS DE ESPECIALIZACÃO NO Rio DE JANEIRO

W: MUSSI' FILHO "_� GARCIA 'I Casa do Rio de Janeiro (Prof. W. Berardmelh). PEDIATRIA NEO-NATAL
�

-

.

I e Doenças do ap"relho respiratório' Diplomado pela Faculdade Na- CLCIANRICDAIOLMOÉGDIIACA Curso de neurologia (Prof. NASCIDO - ASSISTÉ:NCI <\ TÉ'CNI��TURBIOS ,DO RE,CEM-

'C
Austregesílo). ,PREMATUROS _ TRAT' ,

ESPECIALI�ADA AOS

DR ANTONIO DIB
I TUBERCULOSE I cional de.dMedidcinaB d� Univer- Contultório: Rua Vitor Mel- Ex intern'o do Hospital mater- (FALTA DE APETITE) AMTERNATOADA INAPETENCIA INFANTIL

.

.

,RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA .

SI ade o rasll reles 22 Tel. 2675. nidade- V. Amam!. TURN <\ EM CRI
- T MENTO DA ENURESE NO-

. MUSS� I ?OS .PULMÕES I Ex-mternto P?dr dcoEncur,so da Ma- Ho�'ári61s:· Segundas Qu.. rtas e DOENÇAS INTERNAS PSICO'LÓGICOS ·DAANÇIAS -

E ADOLESCENTES· - DISTúRBIOS

CIrurgia do Torax -. _.
erm a e- seo a Sexta f.ol·l'as'.', C

-

E t' 't'
NFANCIA ENFERMIDADES DA

_ MÉDICOS � I Formado pela Faculdade Nacio- (Serviço do Prof.• Octávio Ro-I
... . oraçao." s o,n�ago, 1� estmo, qIA, DE MANEIRA GERAL

� 'INFÃN-

CIRURGIA-CLíNICA '1)al de Medicina. Tisiologista e .
� d�igues Li.ma) - Ras, I� �s 18 horas. f�gado ': vIas bJllllres. Rms, ova- CONSULTÓRIO - FELIPE SCHMIDT 3

GERAL.PARTOS Tisiocirurgião do Hos"'ital Ne- E.x-mdterHno d.oi Servlço de Cirur- 'n1I'det,SI23en_cla :2oJ!.aunadaFre,liapet Sch- rIOs e utero. CONSULTAS � DAS 2
_

S � H
,8.

,

P' I I A P E T C P 1 -I Consultório' Vítor Reireles CONi'"TJT,TAS Cf I"ORA AMAR" ,ORAS.
Servl'po completo e especiali- rêu Ramos I'

gla o OSpl. a . . .' •
.

• Tel 300n,
.

22
. CADA FONE 3

• y d R d J

I
Z : RESIN:NCIA - T 'T

: 165

zad. das DOENÇAS DE SENHO- Curso de

espe,cialização
pela, J\Il'�' 10d ,eH an�Iro

. , -.
, ,l)a8 16 às 18 horas. ATENDE CHAMADEONSEANTE SIL�EmA, 130 (FONE 3165)

�AS, com modernos métodos de S. N. T. E,:-interno e Ex-assis- ! e ICOC o'd ospltal de t Residência:- Rua Bocaluva 20.
. DOMICILIO -

iliagnósticos e tratamento. I
tente de C:Irur�ia do.Prof. Ugo DOENCAS �� aS�NHORAS DR NEWTON Fone: 3458.

SULPOSCOPIA - HISTERO - GUlmaraes (RIO).' I"
,-' , ----------""

SALPINGOGRAFIA _ METABO- Cúns: Felipe Schmidt, 38 -

C P�RTOS -: OP�RAÇÕES I D'AVILA DR. MARIO WEN-
, LISMO llASAL IFo'Ie 3801

ons. Rua Joao ,Pmto n. 16, CIRURGIA GERAL

. :RàdlotérÍlpla por. ondas ,cnrtas-I Atende em hora marcada. " das 16,00 �s 18,00 hora�. Doen�aB de Senhoras - Procto· DHAUSEN
,

, Eletrocoa'gulaç_ão _�

R,a'jOS 'Ultra Res: Rua São Jorge 8 _ Fone ,P,ela manha aten�e."dla-I" logla -

Eletricidad,e Médica CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS

_., Viilleta e,-Infra"Vertne1ho. ,,'

l2395., I rlan:ente no Hospital de Consultório:, ,Rua Vitor Mei-', E CRIANÇAS

,Consultó'rio: Rua Trajano. n. 'I,
, __ - ,_

, C!.an,dade. reles n. 28 - T�lefone: 3307.! C ...sultóri. - Rua João rin-

10 andar _ Edifício do Mo'ntepio. DR. YLMAR CORRl!:A ' �esl.de3cla: I
I ,Consultas: Das, 1ó horas em to, 10 - Tel. M. 769.

,DR. JOSÉ MEDEIROS DR. CLARNO G.

Horário: Das ,9 às 12 heras ,_ f CLíNICA' MÉDICA '1
ua. enera Bittencourt n. diante: I Consultas: Das 4 às 6 horc1. VIEIRA GALLETTI

Dr. J\IlU!"SI. CONSULTAS das 10 _ 13 ho-
10
T I f . 2692

ReSIdência: Fone, 3.422 He,sidência: Rua Esteves Jú- -- ADVOGADO -

, Das 16 às ,18 horas _ Dra. ras., I
e e one, , " Rua: Blumenau n. 71. !' ni'or,

46. Tel. 2.812. raixa Postál 150 - ItaJ'al
-- ADVOGADO -

MUSSI I R T' d' t 9 F 3415' A
-- DOENÇAS DO APARELHO DI-

' Santa Catarl"na. '

Rua Vitor Meireles, 60.

Residência: Avenida' 'Trom-,
.oa Ira en e - one ,M RIO DE LARMO GESTIVÓ - ULCERAS DO Es-I DR. HENRIQUE PRISCO FONE: 2.468

powsky, 84.

II
DR' JOSÉ TAVARES CANTIÇÃO TOMAGO E DUODENO, ALER- PARAISO' DR. ANTONIO GOMES DE

'

- Florianópolis -

.

MÉDICI)
GIA-DERMATOLOGIA E CLI-

--

• IRACEMA CLíNICA DE CRIANÇAS
NICA GERAL MÉDICO ALMEIDA DR JOSÉ M' CARVA

MOLE'STIAS NERVOSAS E ADULTOS
--- Operações .-: Doenças de Se- ADVOGADO

' • • LHO

DR NEY PERRONE MENTAIS � CLINICA GERAL Doenças Internas
'

I
nhoras - Chmca de. A�ult�s.. Escritório e Residência:

REIS'"
'

.

.

! Do Serviço Nacional de' Doen- CORAÇÃO _ FIGADO _ RINS 1 CLINICA Cu�so de Esp�clahzaçao no Av. Hercm. Luz, 15 ADVOGADO'
MUND : ças Mentais. , ,_ INTESTINOS

de -

.. 'Hospital dos Servldores do ES-1 Telefone: 3346.

Formado pel�. Faculda�e �aci' I Chef,e dQ Ambulatório de Higie� ,Tratamento moderno da SIFILIS
OLHOS - OUVIDOS - NARIZ

I ta��,í "

d P f M' d
,__--:-_ _"... ---�_R_u_a Frej Caneca 122

naol. de MedlCma .Up.lVersldade ne �en�al '. I Gonsultório - Rua Tiradentes
E GARGANTA

'A d er;lç)o
o 1'0. ,anano e

I 'FARMACIA DE PlAN
-

" do Brasil"., ,PsIquIatra do HospItal _ 9
'DO n ra e

'

TAO
_

," �If.? m; J,Al':lEI�O"', Colônia Sant'An.a 'I
.

HORÁRIO:
.DR. GUERREIR� DA FONSECA Co,:sultas - ;Pela manhã ao

.

Aperfelçoamente na "Casa' de I Conyulsoterapla pelo eletro,; As 13 às 16 hora
' Chefe dQ ServIço de OTORI- Ho.spJtal de CarIdade.

, .

Saude São lI!:iguel,"'�
, c�oque e cardiazol. Insulin·otera- Tel.: Cons. _ 3.tis _ Res _

N,O do Hospital de Florianópolis I A tarde das, �630 ,hs em dlan-

Prof. Fernandô Paulino pIa. M.alarioterapia.. Psicoterap:a. 2.27'6 _ Flo.rianópolis. .

. I Possue a CLINICA os' APAR�- te no consultol'lo ,a Rua Nu.nes IInterno por 3 anos do Serviço CONSULTAS: Terças e Quin- _ __ _ ,

LHOS MAIS MODERNOS PARA Machado 17 Esqullla de Tua-

, de Cirurgia tas das 15 às 15 horas. Sabado, DR· JúLIO DOIN ,TRATAMENTO, .das DOENNÇAS dente�. Te�.27,G6 '.

Prof. Pedro de M,oura (manhã)
. da ESPECIALIDADE I Re�ldencla - rua Pre&ldente,

Estagio 'por 1, ano na "Mate!'-] Rua Anita <?aribaldi, esquina I
VIEIRA I Consultas - pela ,manhã no Coutmho 44. \"

mdade _ Escolà" . de Gener,al Blttencourt. " MÉDICO HOSPITAL. t

Prof. Otávio ROdrigues Lima I
RESIDENCIA: Rua Bocaiúva, ' ESPECIALISTA. EM OLHOS, À TARDE - das 2 as 5 - ,DR. VIDAL

Interno por 2 ._no do Pronto 139 Tel.2901 '

"

10.. UVIDOS, NARIZ E GARGANTA no CONSULTORIO
I CLíNICA DE CRIANÇAS

,Socorro ,'",' TRATAMENTO E OPERAÇõES I CONSULTORIO - Rua dos' Consultório: - Felipe Schmidt,
,

I
DR. ARMANDO VALÉ- I Infra-Vermelho - Nebulização - 'ILHEOS nO 2 138.

OLERXA'ÇOES 'RIO DE ASSIS I Ultra-Som I RESIDENCIA - Felipe Sch- CONSULTAS -Das 4 as 6

.I'
'"
.'. • .

(Tratamento de sinusite sem midt nO 113 Tel. 2365 "hol'a�.
"

CLINICA DE ADULTr J 1)09 Se.rvI.ços. de Cl�n!ca Infantil i operação) I - Residência:' Tenen1ie 'Silveira,
DOENÇAS DE SENHO�AS . da Assls!encla Mum�lpal e Hoa: ,Anglo-retinoscopia - R;eceita de

I·
DR. ANTÔNIO MONIZ 130 FONE - 3.165.

CONSULTAS: No Hospltal de pltal de Caridade ,Oculos - Moderno equipamento'
--- --,_ -\" -

Caridade, diariamente das 8 às CLINICA MÉDICA 'DE CRIAN- de Oto-Rinolaringologia (único
DE ARAGÃO DR. ANTONIO BATISTA

;lO. 'I
ÇAS E ADULTOS I .

no Estado) CIRURGIA TREUMATOLOGIA ... ,

No consultório, à ltua João ' - Alergia - Horário das 9 às 12 horas .e Ortopedia JUNIOR �

Pinto nr. 16 (l0 andar) _' ,Consultório: Rua\ Nunes Ma- das 16 às lB horas.
. I Consultório: JoãQ Pinto, 18. CLINICA ESPECIALIZADA IDE

Diariamente das 10 _às 12 e das cll'ado, 7 - Consultas das 16 às Consultório: - Rua Vitor Mei-I Das 15 às 17 diàriamente. CRIANÇAS

14 às 16 ,horas.
,. � ',- I �8_ ?��,a� " _,

' teles 22 - Foae 2675.
,

Menos aos Sábados Consultas da� 9 ás 11 horas.
RESIDENCIA: _. Rua Duarte.

_

Re�,dencJa; Rua Marechal Gui-' Res. - Rua Sãe Jorge 20 -, Res: Bocaiuva 135. Res. e Cons. Padre ;Miguelinho.

Shutel, 129 - Florianópolis. l�erm.e', 5 -,Fone: 3783
,

Fone 2421.' , Fone: - 2,714. l::!.

G·
·

a II
·

I d 'B 1 BARREIROS,
108Sl0 n onle a e ,arros!, 12VxE���;��os,um Lote d,e
(Campanha Nacional . de Edu.candários Gratuitos) Tratar pelo telefône 2.470.

, '. , EDITAL

AdmisSãp':"aó -curso '>ginasial· e 2a. época, exames,,..--------,,,..-
dias, 15, 16,)7 e 18 de févereiro. '

.

Inscrição (mediante' requerimento) a partir do dia

17 de janeiro até' 12 de fevereiro.
Documentos: certidão de idade, atestado de vacina,

atestado de saúde e certificado- de conclusão do curso

primário ou documento idôneo. "(todos com firma reco

nhecída, isentos de sêlo por se tratar para fins escola

res.)
Nota, - Para o .exame, d e admissão, que' constará de

provas' escritas e' ()1:àis "de Português, Matemática, Ris
toria"e,_Ge�irafia'; -deverâ o candidato apresentar um do-

_

cumento' que prove terocupação funcional durante o dia, �
_b:m)"c�m..?}e: 14 anos completos por se tratar de g in â- �.'"
SlO notu;l"nO ,para.'\adulto�. ,

",

1
�'i

Outrns í,nformações�\poderã& 'ser :ohtidas
'

na'
)

ecre-

taria do ginâsio, sito a rila yitorl Meil'e'les. ... '

Florianópolis, 11 de Janeiro de 1955
:.. Osvaldo Meira

Seéretã..rio
'

Para o mês de Janeiro e Fevereiro

IDA VOLTA

Casa de
.lDcídeira

23. DOIlJ.ingo Farmácia Moderna Rua João Pinto.
29. Sábado (tarde) Farmácia Sto. Antônio Rua F-éli

pe Schmidt n. 43
30. Domingo Farmácia Sto. Antônio Rua Félipe S�,h:"

midt n. 43. •

O serviço noturno, será efetuado pelas farmácias
Sto. Antôliio e Noturna, �ituadas ás ruas Felipe Schniidt
43 e Trajano.

.
-

, .

-r-�.--���

Vende-se uma, sómente ]L
vista, localizada à rua Dr.

Carlos Corrêa, ·edificada nu

ma área de terra de/600 m2.

Toda pintada a óleo interna
e externamente. Com os 'se
guintes compartimentos 1

sala de visita, 1 sala de Jan

tar,2 quartos, 1 cozinha, W.

C., Chuveiro, Tem Luz; A·
gua e Esgoto. Preço 60 mil
Cvuzeíros.
Tratar com A.J. Dias,

Rua Pedro Ivo, 1 (Sapata
rra) Florianópolis.

ADVOGADOS'

MtS DE JANEIRO

Rua Gonse-

Conselheiro

Rua

,���2�'Rct" ,

ti •

Esp�CIAlIDAOE

(

Lavando com Sabão )

\?irgem
.

ES1JeciCllid�de
da; 01,. WITZIL IN�DSTBI1L-loluvtI18. (lIara �811�tradl)

. "ecoDomlza-seC:fempQ e dIDbelr_o...�'�_,�,-_...._-��",,,,.,,,.,,�,,.....,.....���==�:o;==:-::==�

15 Sábado (tarde) Farmácia Esperança
.lheiro Mafra.' .

16. Doming. Farmácia Esperança Rua
Mafta.

22. Sábado (tarde) Farmácia Mo,derna
Pinto.

" '.

Florianópolis
'16/1
28/1
9/2

21/2

Itajai
18/1
30/1
11/2
23/2

Rio
23/1
4/2
16/2
28/2

Santos
24/1
5/2
17/2

Raios· X
Kpal"elhagem moderna e completa para qualquer exame

radiológico.
Radiograna� e radioscoplas.
Pulmões e coração (torax).
Estomago - intestinos e figado (c�lecistografia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Histero-salpingogratia com lnsufia

ção das trompas .para diagnóstico da esterilidade.
Radiografias de ossos em geral.
Medidas exa�as dos diametros 'da bacia para orienta.

ção do parto (Rádio-pelvimetria). '

Diàriamente na Maternidade �r. Carlos Corrêa.

Vende-se
Uma casa situada em Coqueiros na praia de Ita-

guaçu numa area de 4105 m2
"

Tratar à· Avenida Mauro Mamos 266.

----------................-----_ ..-- _._-_,..,,_,--_,,_---------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO
,.... .

.. �........,----�:....,___.. �:.-. -----------
3Elortanépolis, Quarta-feira, '19 tle Janelrc de 1955'

"O ESTADO"
NO LAR E NA SOCIEDADE

Alegria, tua benção, Alegria ...
Venho,da noite que não tem clareiras.
No meu olhar cansado. que não via
flutua o véu das sombras derradeiras.

Canta o sol. Canta o céu. E canta o dia
no frescor das canções passarinheiras.
Palpitam n'alma azul da luz macia
trêmulas palmas, trêmulas bandeiras.

'Vou para a festa da manhã-criança.
cavaleiro vestido de esperança,
sombra onde as sombras já não mais

.�
se. adensam.

Vou para a festa da manhã contente,
na floração de um sonho adolescente.
Mãe Alegria, minha Mãe tua benção ...

-0-.-
- sr. Osmar Sebastião

da Fonseca;
- sr. José Nepomuceno

da Silva
- sr. Pedro Fernandes
- sr. José Mancheín

Transcorre hoje o pri-I - sr. Antonio Vieira Ne-
meiro aniversário do meruno I to .

Valmiro Costa, encanto do - sr. Ivo Noronha
lar do sr. Zalmir Costa, alto - sra, Francisca Julía
runcíonárío do Banco Nacío- Cardoso
nal do Comércio, e de sua - sra. Alayde Bitten-
exma, espôsa sra, \rilma court da Silva
Costa. - menino Claudio Sebas-
Ao aníversarrante e a seus tião, filhinho do sr. Otavio

dignos genitores, as rencna- Ferrari
ções de O ESfADO. - menina Maríza, filhi-

\ nha do si'. Cleonildo Ligock
- dr. Sebastião Neves, - menina Sueli, filhinha

Diretor da Penitenciária do do sr. Belirníro Pereira
Estado; I

- menino Octacilio F.
- Prof. Walmor Uliano, Machado, filhinho do sr.

residenteem Braço do Nor- Manoel Florentino Macha-
te; do

ANIVERSÁRIOS

FAZEM ANOS, HOJE:

Menino VALMIRO COSTA

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
'INDúSTRlAR GRÁFICAS .,

ELEIÇÃO DE UM DELEGADO·ELEITOR

Faço saber aos associados que, no dia 27 de fevereiro
de 1955, à tarde, no edifício PARTHENON -' 2° andar, à
Rua Tenente Silveira, 15 - séde da Federação, será reali
zada a eleição secreta de um Delegado-eleitor para é\ elei.'
ção, em 4 de abril próximo, na Delegacia Regional, dos
membros do Conselho Fiscal do IAPI, ficando aberto o

registro de candidatos pelo prazo de 20 dias na Secretaria,
em requerimento aõ Presidente, acompanhado dos do
cumentos necessários, em três vias, confonné às disposi·
ções legais e estatutárias.

Florianópolis, 17 ele janeiro de 1955.
CELSO GERALDO VIEIRA - 1° Secretário

LIRA TEMIS CLUBE
PROGRAMA DE .TANEIRO

t Agradecimento e Míssa1
Viuva, filhos, genro, netos e sobrinhos de ARTUR

RAMOS DE SOUZA MOREIRA, agradecem' sinceramen
te a todas as pessoas que confortaram e acompanharam
até sua ultima morada. seu inesquecivel esposo, pai, SOO'

gro, avô e tio e, ao mesmo tempo convidam para assistir
a missa de 70 dia à realizar-se á 22 !!lo corrente ás 7 ho
ras na Igreja de São Fl;ancisco.

Antecipa·damente agradecem a todos que compare
cerem a este ato de piedade cristã.

Em Lages, no sul do Brasil, o melhor I
. Desconto especial para os senhores 'viajantes.

Arti.go 91
CURso BOSCO

Início das aulas. - 1° de Fevereiro.
Matrícula - Livraria Lider; rua Tenente

durante o mês de jQnelro.
Informações: telefônes 2.316 ou 3.661.

Silveira, 35,

\-------�------------------------------------�----

Ex,ressl Florianópolis LIda.
I

.

Tran$port.e de cargas eQ'l ge·ral entre
FlORfANOPOUS, CUR'IlIBA E SÃO PAULO.

em 1.654, sob o comando do Major Berghen ren

deu-se a Fortaleza. de Altenar ao General Barre

to de Meneses;'
_ em 1.759, os jesuitas foram expulsos de Portugal

e Brasil; .

_ em.1.817, em Cachoeira, na Rahia, nasceu o gran

jurisconsulto brasileiro, Augusto Teixeira de

Freitas;
em 1.817, em Cahoeira, na Bahia, nasceu o grande
Saican, com os granadeiros do Regimento de Lí-.
nha da Ilha de Santa Catarina e mais um, desta

camento de cavalaria comandado por Luiz Car-.

valho, derrotou em Itaqui, na margem direita do

Uruguai, o Capitão Vicente 'I'íraparé, das forças
de'Ar tigas;
em 1.841, o Coronel Luiz Alves de Lima e Silva,
mais tarde Marechal e Duque de Caxias, em 01'

d.em do dia, como Presidente e Comandante das

,
Armas da Província do Maranhão, proclama a

pacificação dessa Provincia;
- em 1.865, Melgaço começou a ser fortificado,

il�:aa Pi:o::�:� ::r�l:li:i��'P:�o'��:�eGr�:s�s��:= Precel'lldU 0'*1,1.1' I·usll·çadra reformado Augusto Leverger, auxiliado, por I
.

Guardas-nacionais e voluntários;
em 1.866, nesta então Desterro, nasceu o celebre QUANTO MAIS CEDO, ME- A injustiça �ue vem s�-
pintor Sebastião Vieira Fernandes, falecendo no LHOR frendo o IWSSO üust.l.'e Pretet-
Rio de Janeiro em 29 de Março de 1.943; )ht1'tas vêzes, quando se to, por um grupo de índíví-

- em 1.867, a trincheira paraguaia da Laguna- Pi- julga estar em inicio da tu- duos sem respcnsabludade,
r is, foi tomada por tropas brasileiras comanda- berculose, esta já tomou que nunca fizeram b�netício

d 1 G 1 tari J' t M h algUm para o nosso munícl-
. as pe o enera ca armense acm o ac ado de conta do organismo. A mo- .. -�

Bittencourt;
,

Iéstía, na quase totalidade pio, é motivo de trístezas tia-
- em 1.887, no municipio de Catolé do Rocha, Pa- dos casos, é de início ina-

ra o povo ilhéu.

ib J Osmar Cunha, é um gran- No Programa:rai a, nasceu oão Suassuna. que veiu a ser Pre- parente. Quanto mais ce-
de admínístrador. homem Noticiario Guaiba Nac.

sídente de seu Estado e Deputado federal, sendo, do fôr descoberta, tanto
b b humilde, Q", e está t-r'lb'),lban-. Pr....çoa: 10 00 ,- 5 00
ar aramente assassinado no .Rio de Janeiro em maiores serão 'as probali-"

'" ". .

• ••

. do para o progresso d€ nossa Rigorosamente Proibido
9 de Outubro de 1930; dades de cura, O exame pe- Metropole, proc�tr:.U1dD trans-

.

até 18 anos.'
- -em 1.937, em Niteroi, faleceu o grande poéta los raios X permite o dia-

por os ínurseros oastaeutos,Antônio Mariano Alberto de Oliveira. gnóstico pr.ecoee da tuber-
COUl arrojo, dedicação e ínte-

culose pulmonar. U,encia, com a fi,nalids,de de

• colocar F1orianópolis, num

FB;ça.se examu:'-ar' pelos' lugar' de destaque neste

r�lo8:'-, facibt�nclo o
grande país.

diagnostico" o trata- O calçamento de al�utr;la::;
mento e a cura da tu-

ruas e o asfaltamento de ou
bereulese, - SNES. tras, são espelho da vontade

de vêr nossa ilha pTc.greclil.
Outros grandes' melnora

mentes, estão sendo estuca-
dos por esse homem �(tbU-

II i·
ti

Ico. E' sua intenção promover ; ....., I ;r.,'1 ....
extensi vos melhoramentos, �fMJ'2 • 9'
que constituirão, sem c1úvida,-

- A

um marco de progresso nu' As S horas.

hWórla ,Fwrian()p')h�na' +: .4n�elic.a...,�a�ff-- G�ido
Osmar Cunha, pode estar Lazaarlni - Luigi Picchi

certo, encontrará no povo, em

o seu melhor :lo:li1.l)oeadoÍ'. CHAMAS NO CAFEZAL
Este povo que por uma maio- .

. No Programa:
ria absoluta, conduziu-o ao Atual. Átlantida Nac.

poder, não consentirá que Preços: 7,60 - 3,50.
uma meia duzia de paCÓVios, Imp. até 14 anos.

sem escru!,ulos., v�nh(l, trans
formar uma a.dministração
honrada em um imperiu de
desordem.
Esses elementos, �e �,I') jn-

. ._ .._��� fi!�.' • ·fIIw,�,:" �!��� ��,:::r��t;,i��������s:
«No (eD.culo» ajudá-lo, estll.riam por certo,.

1'�:.3- r ,

fazendo algo em oendício,

QUARTA-FEIRA, 19 DE JANEIRO
nã.o só d� si próprios, C01IlO

"Sim, Senhor, mas também lOS cachorrinhos comem
de todo povo de B'loh.a.nópo

das mig'alhas que caem da mesa de seus senhores. (Mat.
lis.
Osmar Cunha, q\le Qf, ata-

15 :27). Ler Marcos 7 :24.
quelt de teus inilni�os sejafuUm 'dia fui chamado para tentar a salvação de uma' -

';: 11
um estimulo, para C0.n�retJ.-

·'U-
._

TI
'

criança que se havia afogado. Eu disse à sua mãe q�e zar os sonhos d,� tod,) Flo- III'lamentava não ter comigo o mieu aparelhp de fazer res- rianopolitano': "Ver nossa

'

1
pirar. Iria buscá-lo em casa. "'Nã� vá", implorou ela, ilha progredir como tar.ta,s

. _. - �,p1'vd
. ",.

"por favor, atenda-a imediatamente e ,ela se salvará", ,ca.{litais do Brasil".
exclamou a mãe com voz angusti.a'da. De acôrdo com suas

.

T' Ald '..,'
..ose o 11e 11: r�itas

palavras, eu .comecei a tentar a ;reswração artifjcial na
criança. O resultado foi bom; a ,cr�.nça ch.orou. Sua
vida estava salva.

A súplica daquela mulher me fez ,lembrar a da mu-,
lher cananéia que buscou a Jesus para .salvar sua filha.
A fé daquela mulher ,cananéia foi e perm..anece até hoje
como exemplo típico de uma graooe fé. o: próprio Jesus
.mesmo disse: "ó mulher, grande é .a tua :fé."

Sofrimento ou aflição, tristeza de per..ler um 'ente
querido, aband'ono, perseguição, forne 011 6Jt'.Jlça - per
mite Deus que passemos por �ôdas estas .eoisas? Sim,
quando. cremos nêle e temos confiança em seu Filho, s-a
bemos que Jesu.s nos ajuda se oramos com' fé. �le nos

ama e jamais nos' deixará ou nos a\)andonari. '

ORAÇÃO
Ó nosso bondoso Pai, faze-nos eônsc;ios do poder cu

rador de teu Filho Jesus. Sem �le nada podemos fazer.
Ajuda-nos a compreender que Jesus é o .mesmo ontem,
hoje e eternamente. Em nome d'�Ie ora�s. Amém.,

PENSAMENTO PARA O UIA �

Crê no Senhor Jesus. e serás salvo, tlf' e a .tua casa.
Atos 16-30.

'

,

HOJ E NO PASSADO
19 DE JANEIRO

A data de hoje 'recorda-nos que:

'- André Nilo Tadasco

11
,''lima CVniiiz. tle -AlVARUS. OLlr� )
POR • QUE' PRIVILÉGIO? se os professores são os

mesmos, é o mesmo o pro
grama, é a .mesnia a fiscali

�ação, por:. que. a difel'�.nça
1

pol: que o previll(!gio·,?j� ,_ .-

FILIAI.: CU_"'T....

éOM VIAGENS l)IR:lTAS � PUMA NENTES JiiM CARROS PRÓPRIOS

FIUAL: SÃO P�U"O

(Agência no Rio de laneirv _ em Belo Horizonte com tráfego mút"Q a�é
./

São Paulo com a EmpreSa 4.. Transperies MUlas Gerais SIA;)

MATRIZ: FLORIANÓPOLIS
Escritório:

Rua Padre Roma 50 � Terrt'o

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n. 135·
.

Fones: 2534 - 2,535
.

Caixa Postal. '435
End. TelegráfiCO:

Sançlrade e Transpolis
-0-'

Vlsconçle do, Rio Branco
(932/36)

Telefone 1230

Endereço Tel�irátJ.c:l
Santidr�, e Transp�lis

�.

Na confusão da propa-
ganda eleitoral houve ou

. tra� con,fusõrt. yrovinda!\
das, promessas dos q-ue pl'�
cisavam conquistar a con

fiança do eleitor. Uma de
las foi referente ao esta
tuto do funcionário munici

pal do Rio de Janeiro, num
idespositivo em que as pro
fessoras para serem nomea

das para as escolas do Go
vêrno Municipal, poderiam
ser arregimentadas tambem

entl'e as diplomadas pelos
cursos normal particulares.
As normalistas do Insti-.

tuto de Educação e Carmela
Dutra agitaram-se e foram
protestar junto ao Prefeito
por se julgai'em prejudica
das. Depois se esclareceu
que não havia aquêlQ peri
go: - Con tinuarão a ter
privilégiO. E' entret�mto lei

Dia 15 - sabado - Soirée Carnavalesca - Grito do que merece maior cuidado
Carnaval - ás 22 horas I ao ser aprovada e não se

Dia 23 - domingo - Soirée Mignon - ás 21 horas podem jogar interêsses de
Dia 29 - sabado - Soirée Carnavalesca - ás 22 cassa ao voto, em solução

horas
.

..

precipitada de asSunto tão

ATENÇÃO -, Servirá de ingresso o talão do mês de sério.

janei1'O - Não !erá permitida a entrada de pessoas es- Se existem .cursos nor

-tranhas ao quadro social. .

mais particulares, fiscali
zados pelo Govêrnb e reco

nhecidos oficialmente, se

seguem o mesmo programa
ainda acrescido de outras
disciplinas ,como nos casos

dos colégios religiosos, se

os metres são na maioria
os mesmos, por que uns cur

sos podem ser considerados
melhores que os outros?
Quem procura: aquelas duas
escolas governamentais é
porque não tem meios para
curso particular; E a zona
sul não conta com estabele
cimento: do genêro, embora
com tão 1densa população.
Por que, pois a diferença?
Seria lóg.ico o curso gina
sial só valer atravez do Pe
dro Seg'undo?
Há enorme falta de pro

fessoras. Parece que a
maioria das normalistas, ao
se formar, casa-se, desiste
de professar o magistério ou
se dedica a outros miste;:t's,
Onde vão as que formam
naquêles estabelecimentos?
Ora, se há falta, se preci
sam,os de mais e mais pro
fessoras, se aquêles dois
educandários não têm capa
cidade para abrigar mais
alunas - tantas e tantas
fi�am de fora cada ano _

se os cursos SEl equiparam,

Vende-si
Vende-se uma rasidencía

em�Coqueiros a rua José do.

ya� Pe!'ei!? �o ���_ '>�_
''1i'a'tar�nô locar:

VENDEDOR'
Procura-se um vendedor pracista viajante com mui

ta pratica de prefer�cia' do ramo de tecidos. D.esneces.'
sario apresentar-se sem. estar habilitado.

R. Schnorr --,I'UU FeliPe Schmidt n042 8obo Floria-
nópolis:

.

Com' a Biblía na ,Mão

SENDWE JASON (Collg. Belga)

........�.......... :

Parftclpaçio
Erwin Schwarz . e Stella

Cherem, Schwarz pQ;rtici�1Ull
aos parentes e' pesso!ls �nti·
�as 'o nascimento .de seu fi
lho Erwin, na Maternidade
Dr. Carlos Corrêa.

. Fpo}is, 15/1/55.

�----�--------�----

Avenida do ]ilstado 1666i'?G

TeléfQne: 3'l-30-s1

aão Paulo - Çapital- S?
Endereço Telegráfico:"
Bandracte e TranspolLS

,�

..

CINE SAO JOSE'
As 3 e 8 horas,
• melhor comédia dos ul

timos des anos l

Faça o seu permanente ..•
com - FERNANDEZ (Don
Camilio)
O CABELEREIRO DAS

ARÁBIAS

, Precisa-se
Empr�ra.da. pai�' c08i�har

e uma menina ou moça. para
:a�bá.

Trltt�J: nl!. casa 2 da Vila
N�y�l na rua Rui Barbosa,
Pedra G.rande

.

I2ITZ
c-.

As. 5 e 8 horas.
Wilian Holden - Johnny

Stewart em:
o TRAPACEIRO

No Programa:
Patos em Revista Nac,

Preços: 1,60 -:-'"" 3,50.

As 8 )1\)l'as.
Paul Henreid - Patricia

Medina em:

A VENUS DE BAGDAD
•

Tchnicolor
No Programa:
Bandeirantes da Tela Nac.
Preços: 6,20 ....... 3,50.

'

Imp. até 1.4 anos.

As 8 hora!.
Sessão

'

Popular
J'ohn Payne em

O CORSARIO OO,S SETE
MARES

.
No :Programa�. ,

Noticias da Senama Nac.
Preços: 3,50' � 2,00.
Imp. até H anos.

As 8 horas.
Briggitte Fossey em:

BRINQUEl>O PROIBIDO
No Programa:
Paisagens do Brasil Nà.c.
Preços: 6,20 � 3,50.
Imp. Até 14 anos.

SÃO JOSÉ - Sabado ás
22 ·horas.

-Sess.$i.o EspeCial
"ESSAS MULHERES ..."

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

AVENTURAS -DO ZE-MUTRETA •••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Quarta-feira, 19 de Janeiro de 195!;

a

f O Martinelli ficou atraz apenas meio
barco: Remou bem. , porém não foi tão bem
sucedido como no certame estadual. Para ho-

je, à mesma hora, quando será realizada a se

gunda prova elimimltória,. esperam os marti
nelinos levar a melhor sobre os rapazes alvi
rubros que estão preparados para o que dér e
viér. O Riachuelo, que fechou a raia, está sem

possibilidade de vitória, mas correrá hoje, es
perando surpreender.

A guarnição do Aldo Luz foi a seguinte:
Patrão - Moacyr Iguatemy da Silveira; voga
Hamilt�n Cordeiro; seta-voga - Francisco
Schmitt; contra voga - João Artur Vascon

celos;
.

10. centro - Kalil Boabaid; 20.
centro - Edson Westphal; contra prôa - Os-

I

"O" Estado" Esportiv«\",. "." · ...=""e .."'_�-i''7,''�
............................................................ , e••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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REAlIZADAJ, ANTE-ONTEM, A PRIMEIRA PROVA ElIMINATO'RIA PARA A PARTICIPAçAo. NAS REGATAS DE SÃO
PAULO - MEIO -BARCO APENAS, A DIFERENCA SOBRE O MARlINElLt-{AMPEÃO GATARINENSE - HOJE A

"

r
<, . 1

SEGUNDA PROVA
•

Afim de permitir a participação de uma

guarmçao catarinense, na' \ Prova' Clássica
"Fundação da Cidade de São Paulo", como

vem acontecendo hã anos,..a Federação j\quá
tica de Santa Catarina fez realizar, às 'seis ho ..

ras da manhã de ante-ontem, ' nl1 baía sul a
primeira prova eliminatória, que foi disputa-

.

da pelas guarnições dos clubes' locais Aldo
Luz, Martinelli e Riachuelo.

. ,

A pugna náutica entre-os "oito" dos três
clubes teve um transcorrer' eletrizantes e foi
muito bem'disputada.

. A guarnição aldista, desta vez, correndo
com todos os seus elementos, colheu estupen
da vitória, demonstrando estar em forma pa- .

ra vencer-a segunda eliminatória e adjudicar
se pêl� tereeiravez consecutiva ao rico troféu

.

.... 1;-: "! .' �" � > ••

instituido pelo' govêrno paulista.
A vitória" do grêmio presidido pelo .

sr.

Eurico Hosterno representou a desforra do re
vés que no Campeonato Catarinense de Remo,
realizado' em 14 de Novembro, lhe infligiu ó
Clube Naútico Francisco Martinelli,

.

muito
embora o rubro-negro atuasse também 'refor
çado dos campeões sulamericanos Manoel Sil-
veira e Wàlmor.'Vilela.

.'

\
� A: � presença,' .de Francisco' Schmidt e

Edson Westphal nobarco aIdista muit� in
fluiu na boa produção da guarnição que remou

. com ritmo e segurança até atingir a méta. Ar
lindo Schmidt, irmão de Chicão, há muito tem
po ausente, reapareceu auspiciosamente no

Aldo. Luz que colheu ante-ontem uma bela vi-
�-� .'.," '

_ tõria.
�.; .•• "Elo" I, ,\': ..

COM A.PAlAVRA O CRACK
;�r'T II
w�· .

}
..

lISBÔA (17)
P - No�e por extenso?

'

R - Osni Ortiga Lisbôa.
P - Data do nascimento?

.' R:- 18 de JaneirQ de 1930.

I
. :.�. P. - Cidade 0l'!de�nasceu?

R - Florianópolis.
.. .'p - Clube em. que' atuou pela primeira 'vez?

R - Associaçao Desportiva Colegial.
'

,

P - Clubes que defendeu em. jogos de Campeonato?
R-A. D. Colegial, Figueirense, Avaí e Paula Ramos.
P - Títulos conquistados?
R __: Campeão de aspirantes pelo' A...vaí e Figueirense.

super-tri-carripeão da cidade pelo Avaí, vice-cam

peão da cidade pelo Avaí e Paula Rawos"arWhei
ro-mór de 1952 e mais reg\Úar-' Jogador da Capital
em 1952, no julgar de "O Estado".

P - Maior momento de sua earreira?
R - Quando obtive � super-tri-campecinato da cidade.

, ..,'p: � .'Pior momentQ.- de suá carrélra?
..

-

R -:-".Quando peI:�emos para o .América de' Joinville na:
decisão -do Estadual.

.

P - Seu maior desejo no futebol?
R - Ser campeão do Estado.
P '- Diversão predileta?
R ;_ Futebol. ,

P - Outros esportes que �ratica àlém 'do futebol?
R - Natação e voleibol.' _

.

P - Melhor jogador da Capital?
R - Danda, zagueiro avaiano.
P - Melhor jogador do Estado?
R - Beneval, do Barriga Verde, de Laguna.

·
P - Melhor jogador do país?
R ......,. Zizinho, do Bangú. ,- .'

P - Melhor jogador catarinense do passado?
R -_Tião,_ do· Avll.í.. '. �. -'.0< • ,

.. _

·

P - Melhor téenico de tódos ês't�11lpoS"no-Estado?
R - Félix Magno.

' -

P ..:._ Dos atuais técnicos qual o melhor?
R - Osni Go-nçalves' (NizeÚt)·.·

.

P - Arbitro mais com:pleto da Capital?
.

R -' Oswaldo Meira.
,.

p. - Dos clubes da Çapital por :{�aJ é torcedor?
R - Avai Futebol C�Ulbe.

·

P - E dos clubes do Rio?
R - Botafogo F. R. �

.

P - E de São Paulo?
R - São Paulo F, C. ..

r ..:_ Se lhe fosse dado formar o selecionado da Capital
como '0 faria?

-

•..
'

,R -- !3rogl}oJi, Walqir e Da;t;lda; 'Júl�nho, Valéria e Jair;
Qiovani, Rojão, Danyr, Pitola e Jacó.

"::",0 MELHOR JURO -

,5,%
elimina' a pré-ignição e as

das velas • principais causas do mau
" '.

funcionamer�to 'do m'ot�r e� do des-

perdício, de combustível.

SÓ��- gasolina SHELL
.

"'\

/
o famoso aditivo que

falhas.1

,Dr;·P.8SITOS POPULAREs

':ãA'NCO 'AGRiCOLA
,

CONTEM,', .. ,"

'-'RUA TRAJAN,O; 16
� o,'

'

...

� .. ::._._!,_ --

'"nOJIAN6POI.'S'· .

.

" ',' ,

.' �:

Vende-se'
man Boabaid; sota prôa - Arlindo Schmitt e

prôa - Sadí Berber.
O Martinelli apresentou a seguinte guar

nição: patrão - Acioli Vieira; . voga - Odi
lon Martins; sota voga - Walmor Vilela; con
tra voga - Manoel Silveira; 10 centro -- Walter

Santos; .20 centro - Edilon Santos; contra

prôa -Alfredo Santos; sota prôa - Orildo
Lisbôa e prôa - José Carlos .Tolentino de
Souza.

Em caso do Aldo Luz vir a ser derrotado

Três lotes de terras na

Ponta do Leal, no Estreito,
esquina da rua Gonçalves
Dias com a Raimundo Cor
rêa.
Tratar no cartório do Es

treito.

l

Por isso a oosolino Shell com .I.C.A.
, �, '

é a que, cientificamente, 'pode
garantir melhor desempenho. do motor

e maior aproveitamento do ·combus ..

tivel, qualquer, que seio o tipo de motor

ou a marca do carro! E. tudo 'isso
,-

sem custar mais' - pelo mesmo- preço

que as gasolinas comuns 1

---------'-

Vende-se I. C. A. I'atanle ".' 40ó37

Uma casa de alvenaría,
construcão nova, á rua Ne
réu Ra�os. Pequena entra
da e o saldo a combinar.
Tratar no Edificio São

Jorge - Sala 4 - Fone
2192.

e ap'esar disso
..".

na segunda disputa eliminatória marcada para
fiegunda disput aeliminatória .

marcada para
esta manhã, haverá uma terceira disputa a

realizar-se amanhã no mesmo local e horá- ·VENDE-SE
Vende-se por motivo 'de

viagem o estabelecimento.
O Inperio das Toalhas o

unico no genero no Estado,
bem afreguezado._ Interessa-.
doadír igem-se a Rua Felip

.

1'10.

narlos Renaux, Caxias e �ruleiro, os

veoce�ores oa primeira ro�a�a
DERRO,TADOS Gl1!4YGURO�, llRAD,ENIES E BAEPENDí -

I E.MPATE. NO _ENw.
-

J' CONTRO FERROVIÁRIO X -OPERA'RIO
Em quatro cidades do ín

terror foi iniciado, domino

go último, o Campeonato Es
tadual de Futebol de 1954.

Em Concôrdía, o campeão
local, o Guaycurús, foi ven
cido f'ragorosamente pelo
Cruzeiro, de Joaçaba, por 4

,

;,l��

,FUTEBOL VARZEANO
No campo do Ipiranga, em Saco dos Limões, o time

local do Figueirense empatou por 3 x 3' com o "onze" do

Treze de, Maio, domingà último.
O cotejo roí assistido por um público numeroso, agra

dando pela árdorosidade
.

dos 22 litigantes. No primeiro
tempo o Treze de Maio perdeu por 3 x O.

FUTEBOL EM TODA PARTE
'Sábado' e domingo foram realizadas as seguintes pelejas:

NO ESTADO
Carlos Renaux 3 x Tiradentes 1

Caxias 4 x Baependí 1
Cruzeiro 4 x Guaycurús 1

Operário 1 x Ferroviário 1

NO RIO
Fluminense 3 x Botafogo 1
América 2 x Vasco O

Flamengo 3 x Madureira O
Canto do 'Rio 3 x Olaria 3
Bonsucesso 4 x São Cristóvão 1

Bangú 4 x Portuguesa O
EM SÃO PAULO

Palmeiras 1 x São Paulo 1
XV de Jaú 5 x P. de Desportos 2
São Bento 3 x Ipiranga 2
Guarani 3 x Juventus 2
XV de Piracicaba 1 x Ponte Pr:eta O
Santos 4 x Noroeste O

EM BELO·HORIZONTE
7 de Setembro 1 x Asas 1

Cruzeiro 4 x Vila Nova 3
América 1 x Siderúrgia O
.' .

EM RECIFE
Bahia 4 x Náutico O

EM PORTO. ALEGRE
Renner O' x Floriano O
Grêmio 2 x Flamengo O

EM CURITIBA
Agua Verde 2 x Jacarézinho 1
Ferroviário 2 x Monte Alegre 1

. EM FORTALEZA

j

AmérÍGa 3 x Nacional.O
Ceará 3 x Fortaleza 1

JOGOS INTERNACIONAIS
, Em Montevidéu - Nacional, d,e Porto Alegre 3 x Se

leçã'o Saltena, local, 1.
Em Buenos Aires - Boca Juniors, local 3 x Nacional,

de �ontevidéu O.
Em Bari (Itália) - Itália 1 x Belgica O,
Em Namur (Bélgica) - Belgica "B;' 4 x Luxemburgo .1.
Em Santiâgo do Chile - Colo Colo, local 4 x Malmoe,

da Suécia 1.
Em Arnehein (HQlallcla) - Partisan, local 4: x Nt'-,

wells Old Boys, de Buenos Aires i, no sábado. No domin
GO o time portenho empatou com Liege, em Liege.

:-

Vende-se
Casa de material; com 3

quartos, sala de jantar, cozi
nha, banheiro e pequeno ter

reno, situada à rua I�uií.l Del
fino n. 34 (próximo da Ave
nida 'I'rompowskyt
Preço módico. Tratar com

Moritz, Corretor Oficial, à
rua Saldanha Marinho, 2 -

1° andar.

- ,
.

.,

Fuça ceme eles

-l_OI
APROVADO •• lO ••por �i1hares de Motoristas sadsfeitos! ,

.,

.

�

use a Gasolina Shell com I. C. A. e nete a
..
diferença... e Itiulomize. a _���tr!nça l

.�

.

"""' .... � .

�- .. , ··"r

a 1. O segundo jogo terá lU-I cendo os rapazes da "Man

gar. domingo em Joaçaba. chester" por 3 x L Domingo,
Em Criciuma

empataramlem'
Jaraguá do Sul terá lu

por 1 x 1, Ferroviário e gar o segundo jogo.
Atlético Operário, este 10- Em Brusque o C.A.Carlos
cal. O segundo encontro se- Renaux derrotou o Tiraden
rã efetuado em Tubarão, do- tes, de Itajaí, por 3 x 1. A

mingo. "\ segunda partida será no

Na Cidade' de Joinville de- mesmo 10cal,(Visto ter sido
rl!rontaram-se Caxias, local condenado pela F.C.F. o

e Baependi, de Jaraguá, ven- campo, do Tiradentes.

Vende-se
Um terreno sito á Vila C0.1.

Lopes Vieira (Rua Presiden-
te Coutinho) medindo .

10x2'8Y2, tratar com Dante
Bonetti no-Depósito Hoepcke
Rita Maria.

Des.apareceu a pasta
. Continha' documentos sAbere a energia atômica

LONDRES, 17 (U. P') "Êsse documento não 8 sas pessoas sé tinham visto

Noticiava-se, que a pasta secreto e não contém ínrcr- uma pessoa estranha aos

que continha um relatório mação alguma de ordem mi- serviços no edifício, no ciia

sôbre a utilização Industrtal Iítar ou técnica". do desaparecimento ela pas

da energia atômica navia sido Todo o pessoal dos escritó- ta. Essa pergunta cbceve

roubada do escritório de sír rios ela Eletricidade da Grã- resposta negativa, havendo

Henry Self, více-presídente Bretanha foi demorartamen- os interrogados declarado

da Eletricidade da Grã-Bre- te interrogado por det"tlves que o "bureau" de sir Hen

tanha. Esse escritório
- está de Scotland Yard_ Foi per- �'y jamais era fechado à

guntado notadamente 11 es- chave.

só /pARA AJUDAR I
WASHIN0't0N, 17 (U. P,)

- O "Export Irnport l�anl\:"
anunciou que c total dos
empréstimos concedínos em

1954 c�para aj ud a:' Ú· comer
cio exterior dos 3::stados 'Jnj
dos", se eleva 9. ��66 rnílhóes
de dólares,

.
.

"Homens:rãs," na' Polici8'�
COM VISTAS AOS EXMOS. que ouviu gritarem avisan- O uniforme de servico do
SRS. DESEMBARGADOR do Manoel que li mulher "Guarda-Praia" constará

.

NOVA IORQUE, 17 ,U. P.',
_ O sr. ErwinLink, presí- SECRETARIO DA SEGU- morrera em Niteroi e desa- apenas de calção, urna blu-

dente ela "Link A\'�!\tion RANÇA, COMANDANTE balou; já na barca, porém, sa e capacete leve que pro-

TOIIEIf ••OlQuntu Corp", anunciou rue (�i11 a-
DA POLíCIA MILITAR, raciocinou: ora bolas, não teja contra o sol, um cinte

b 'I
_.

.

.

1 1\ PREFEITO DA CAPITAL me chamo Manoel, não sou de fecho rápido preso ao

IIIB8 [BEOSDTIDO
1'1 próximo zarparR: (e 1.1.l.a-

O mi com o propósito de en- E PREFEITOS DOS MUNI- casado e não moro em Nite- mesmo o cacetete. Assim

contra!', em frente a costi do CfPIOS PRAIEIROS. roi, deve portanto haver al- êle fará o serviço de p�li-
Haití, os restos submersof, da S. SU:f{I g'um equívoco. Assim, meio ciamento na. praia e estará

náu "Santa Maria· ... Ulm" da., (Quarto da sél'ie) trágica e meio anedótica, em condições de agir, insta�
-----�-------------- --.---- 3 caravelas de Crist.()vão Co- Qu·awd.o vemos no policia- seria fi situação do policial, ta'neamente, dentro d'água�

lombo. menta da praia um solda- a vítima responsabilizada Acontece ainda que os com-

I d· 0- a F a·nça
do com uniforme comum - pelo fracasso que houvesse, ponentes da Polícia de Praia

nUn aç es n r .

.

_

borzeguins e coturnos, túni- mas que nêsse fracasso, são especialisados, portanto,
_,

ca fechada, einturão e sa- nenhuma responsabilidade exímios nadadores e mergu-
.

Transbor·dara.m OS rios· crl·8ndo sérl"a sl·toa�a-o VENDE-.SE bre - ficamos penalisados, teria, pois não é por sua Ihadore8, Ácrescel1te·,se que

" sem saber se a pena que vontade que alí se acha me- uma tal polícia, em cujas
PARIS, 1·7 (U. P.) ,- As I Alto Mar.ne o nível re :ol'de baino sul' da cida:le eIlCCln- Uma sp..la de Jantar, um sentimos é .dos banhistas tido em tal idumentária e atribuições estão as de so-

inundações' em várias re- das inundações de l,no. .
tl'a-se d(:lbaixo d'iÍgua, Vã- quarto, um escritório com- ou {lêle polícia tão inade- nem culpa sua· que póssa corro e salvamento deis

giões da França estão rfÍ- O Rodail,o permaneceu es- i'ias localidades dessa meÓ:lEa pl&1;o, inclusive máquina de quadamente amarrado na afogar-se algum banhista. banhistas, 'terá que dispor,
.

ando uma situação quallfi- tacionãrio, baixou pura em região estão igualmente iso- esocever, um jog'o de pol- própria roupa; é que pomo- P.ortanto, deve haver algum é claro,' de um pequeno bar

cativa· de muito séria. seguida recomeçar uma aJta ladas e foi numa embal'Cal�ão trol'las e outros móveis. nos a imag'inar se algum equívoco .. Deve haver, não, co, sempre n'água, de pron-

regular. que as autoridades foram ao Tl\Utar no Banco do Dis- banhista gritasse .por so- há! O equívoco está na 01'- tidão, no qual estarão acon-

documento era examlnaqo A cheia do Sen9. é d� tul Na Alta Alsácia, o Heno local para ver quaIs são as trito Federal, com o sr. Da- corro. O policial, que é bem ganização dO sistema poli- dicionados as máscara, os

pela Eletricida� da Grã- rapidez que se prevê qua () baixou alguns centímetros necessidades dos -·ünisT,ros. núbio Mello. passiveI, nem nadar saiba daI. predominante que, em- pés de rãs, tubos de oxigênio
Bretanha, enfrelação com o nível de alerta será ultrapas- mas foi além do nível de o suficiente pZl.ra um salva- pírico, criou um policial e outros utensilios indispen-
uso a longo prazo da energh sado, amanhã, enquanto que alerta na planície assim co-: menta,. é o que, em geral, com baixo padrão económi- sáveis a um socorro urgen-
nuclear para a produção de

I
depois das 9 horas da manhã mo' em m. A navegação teve dentre todos os' frequenta- co, consequent�mente, de in- te. Com homens assim, que

energia ·elétrica". .' - de hoje o Marne atingil) no de ser interrompida na re- RECONSTRUCAO DE PAMPUlHA
.

dores, está em condições feriar nível técnico profis- poderão ser chamà-d08 para
Esclarece o comuniçado· nOl'te do Departamento do' gEio Estrasburgo em ra�flCJ • mais desvantajosas para sional, dele fazendo o pau a deIicada missão de cons-

.

t(1�J das inun.c:ações. A eskada Atribu. idos as f'rabalh.os ao D.N,O.S. atirar-se à água, pois terá pra toda obra. tituir ou treinar os HO-
-------------------------:,.-.,...--- naeion,al Metz ·Par!s está

que fazer o salvamento a.
A falha apontada será ex- MENS RAS, a serviço da Pá-

cortada por 45 centímetros RIO, 17 (V,'A,) - Os

tra-I
mento, por determinar;áll do braço, já que outros meios tirpada de uma vez por tô- tria em caso de guerra, fi-

de água, perto de Metz, .D.eia balhos de reconstruc.·io da presidente d.a República u
..
ue das, e 'em vez dela teremos - ,

'd t Ih rnão possui nenhum ao seu carao, e eVI en e, me o

enchente do. Mose!a, bal'l'agem de Pampulha, em mandou abrir o crédito es-
dispor. Nessas condições,

criado algo 10t!vavel que se- .policiadas as nossas. praias
Enfim, a. situação é muit.o pecial de trinta milhõe.� de não é exagêrada a sÍlposição l'á imitado, se criarmos um e' maiores rega'lias e segu- .

séria em Marmançle (na re- Belo Horizonte, foram atri- cruzeiros ao Ministério da de que se o policial se jo� corpo de "Polícia de Praia" rança terá o nosso povo, que
gião de Bordeus). O."l(l,� o buldos ao Departamento Na- Viação para pagamento da

ga na agua acaba tendo nos moldes da sugestão �ue de ano a áno vê erescer I:á-
cionaI de Obras' é S'lneu- obra. ora apresentamos a título'd t

'

dque ser ·sRsorrido. Por ou-· pl amen e o numero e

tro lado, sê êle prudente.-
de eoopereção. banhistas.

mente. não; se joga, coloc�-�é
em má situaç,ão pois passará,
por covah;lJ\:! acarretara pa
ra a CorpÓrltção a qual per
tence um mau conceito. O

���'l ,.

policial destacado para tal
servica, em circunstâncias Julio Augusto de Barros Car-
tais, 'está 'ha�uele easo do RIO, 17 (V. A.) - Por ato
"prt'so por ter _cão e preso do presidente da Repúbii�a.
por não ·ter cão". e seria, foi designado chefe da dele

pois, a SUa vez de racioci- gação permanente do Brul."ll
nar como aquele portu�uês I em Genebra, o emoHixudol'

EM BUSCA DO.
"SANTA MARIA!;

.

DE COLOMBO
i
) ..

(lILVIIIÁ)
a"'ANDE TÔNICO

Esse

SANGUEN'OL
TONICO DOS CONVALESCENTES
rO�I,CO DOS DESNUTRIDOS

'1

ENTRE LEPROSOStônicos: Fósforos, Galcio _ Ar-'

seniato e Vanadato
.

de sódio.
OS BALIDOS DEPAUPE

R A. D 0 S, .

ESGOTADOS, '

MÃES QUE CRIAM, MA
GROS CRIANÇAS . RAQUf
·';rICAS, receberão a tonifica

ção geral do organismo, corP_O
,

'

LAMBARENE, (Africa E

quatarial F'l.'anCeil3. I. 1'l (U.

P.l - Informa-se (i'Ue o dou�

tor A�bert Schweitez� CCl1i

pletou ontem 80 av.os de ida

ele, comemorando o mll\pr
sario entre os leprosos do

Hospital que êle mesmo cons
truiu na caligino�a seI va f'

qllUt01'TItl.

:DELEGAÇÃO BRASILEIRA
Chefia em Genebra

neiro, que se encon�rava em

Tóquio, e que substlr,utl'á o

.ministro João .Alberto, remo
vido pa.ra a Secretaria .e
Estado.

',*, '.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BWUAÇU

\

Florianópolis, Quarta-feira, 19, de Janeiro de 1955 O UTADO
------------�------------��--�----------------�-------��--�--------------------�------------------�--�;-----------�--------�-----------

E D' I T:A ,�.
,

'

.

-

'1'- 'T'" A. I' '.
tando ao Norte com terras de Pedro Joaquim de Campos,

k. E D .... 18ul com as de JoaquilQ Francisco de Campos e catanne

JUIZO .lE J)lREiTO DA COMARCA DE BIGUAUu
' Alexandrina 'de Jesús, Leste com as de herdeiros de Manoel

Edital d�' citação com o prazo de trinta (30) d�s JUIZO DE DIREITO D.,. COMARCA DE BIGtüÇU Joaquim de Campos e a Oeste com terras do Requerente;

O doutor Abelardo da Costa Arantes, Juiz de Direito da Edital de citação com o prazo de trinta (30) dias d) Terreno de 8,712m2., confrontando ao Norte com terras,

Comarca de Bíguaçu, Estado de Santa Catarina, na forma O doutor Abelardo da Costa Arantes, Juiz de Direito da de Maria Pedro de Campos, Sul c,om as de Dalila Francis(�a

da lei, etc. Comarca de Bíguaçu, Estado de Santa Catarina, na forma do Amaral, Leste com as do Requerente e Oeste com as de

Faz saber aos que o presente edital virem ou dêle co- da lei, etc.
Manoel Francisco do Amaral. 2 - Tem o Requerente a pos-

nhecimento tiverem que, por parte de SEBASTIÃO JOSE' Faz saber aos que o presente edital virem ou dele co-
se mansa, pacífica, sem interrupção nem oposíção, por sí

O 'Doutor Abelardo da NAU, por intermédio de seu assistente judiCiário Dr. Acá- nhecimento tiverem que, por parte de André Joaquim de e seus antecessores, há mais de trinta anos, sempre com o

Costa Arantes, Juiz de Di- cio Zélnio da Silva, lhe foi dirigida, a petição do teôr se- Campos, por intermédio de seu assistente Judiciário Dr. ânimo de dono. 3 - Não possuindo títulos sôbre os aludi

reito da Comarca de Bí- guinte: - Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Acácio Zélnio da Silva, lhe foi dirigida a petição seguinte: dos terrenos, quer adquirir o domínio dos mesmos, com

guacú, Estado de Santa Ca- Biguaçú. Sebastião josé Nau, brasileiro, lavrador, casado, Exmo. 'sr, Dr. Juiz de Direito da Comarca de Bíguaçu.•�,n· fundamento nos arts. 550 e 552 do Código Civil e de conter-
.

tar ina, na. fórma da Lei,
residente e domiciliado em Amancio, neste Município. que- dré Joaquim de Campos, brasileiro, solteiro, maior, lavra-

midade com o art. 454 do Cód. do Proc, Civil. Assim, requer

etc. ...__

rendo promover neste Juizo uma ação de usocapião, "Tem,' dor, residente em Três Riachos, neste Município, vem por
a V. Exa. se digne ouvir as testemunhas adiante arroladas,

Faz saber aos que' o pre-
por seu assistente [udíctário infra assinado, expor e ceque- esta, requerer a V. Exa. a presente ação de usocapíão, ex- as quais comparecerão em Juízo em dia e hora por V. Exa,.

sente edital virem' ou dele
rer a V. Exa., como segue: - 1 - Possue o Suplicante um pondo e requerendo o seguinte: 1 _ Possue o Suplicante, designados, independentemente de intimação, procedendo-

'

conhecimento tiverem que,
terreno situado no logar Amancio, neste Município, tendo em Três Riachos, sete terrenos os quaís tem às dímensões se a Justificação "ab initio" e, julgada esta, se proceda de

t d J
.

t A t
242m. de frente por 1.760m, de fundos, área de , e confrontações como segue: a) ,Terreno de 26,4m. de tren- acõrdo com o disposto no art. 455 do C. P. C. e seus pará-

por par e e acm o n 0-
425.92'Om2., confrontando ao Norte com terras "de 'jnt(lnl'o

grafos, sendo após [ulgada procedente, por V. Exa. a pre-
.

nío AJves, por 'interreédio
n. te por 440m. de fundos, área de 1I.616m2., confrontando ao

d
'.

t
.

di
Araujo Figueiredo ou quem de direito, Sul com as de .Do- Norte com terras de Teófilio Francisco Campos, Sul com as

sente ação, de conformidade com o art. 456, também do C.

, e seu aSSlS ente .1U icíârio míngos Francisco Coelho, Leste com as de Marc'os SO'U'?'.'
P C d d

.

dauí S li t
. .

t

Dr. Acácio Zélnio da Sil-
_'" do Requerente, Leste com as de Adelino Bernardino Silva . ., po en o assim a qumr o up can e o necessarro i-

Ih
ou quem de direito, e a Oeste, frente com o ribeirão do e Oeste com as de Edalício Bernardino da Silva; b) Terre- tulo, para a transcrição no Registro. Dando a presente o va-

va, e foi dirigida a peti- Inferninho. 2 _ Tem o Requerente sobre o referido' terr ,�_
101' de Cr$ 2.100,00 e com os documentos [untos, P. deferi-

ção seguinte: _ Exmo. Sr.
., no de 37.897m2., medindo ao, Norte 22m. de largura sendo

Dr. Juiz de .Direíto da Co-
no, a posse mansa, pacifica, sem interrupção nem oposl- que esta largura se amplia em mais 40,7m. ao atingir a. pro-

mento. Biguaçu, 25 de outubro de 1954. (Ass.) Acácio Zél

ção e com "animus domini" ha mais de trinta anos, por fundidade de 59,4m. e o alargamento é feito no lado Oeste nío da Silva. Selado com estampilhas estaduais no valor de

marca de Biguaçu. Jacinto si e seu antecessor, João Manoe! Severino, de quem adquí-
Cr$ 3,50, inutilizados. Despacho: A. Como requer, desígnan-

Antonio Alves, brasileiro,
do terreno. Tem de profundidade, 990m. e confronta ao

riu ha dois anos, sendo que este senhor já possuia o terre- Norte com terras de Maria Kr.emer de Campos, ao Sul com do-se dia e hora para a justificação prévia, ciente o Dr.

mai�r,. �avrador, residente. e no ha cerca de trinta anos. 3 _ Não possuindo títulos das o Travessão de João Campos, Leste com .as de Teófilo Promotor Público. Biguaçu, 27-10-54. (Ass.) Abelardo da'

do.mwlhado., .e� Amancio, terras, quer adquirir o domínio das mesmas com funda- Campos e ao Oeste com as de Hermógenes Sebastião Ale- Costa Arantes, Juiz de Direito. Procedida a justificação foi

neste MUUlClplO "querendo' t t 550 5
'

Ú'
,.' ,

t '1 d t d i t

'. . men o nos ar s. e 52 do od. Clvll e de acordo com o xandre: c) Terreno de 77m. de frente por 660m de fundos es a JU ga a por sen ença o segu n e teor: Vistos, etc ..

promover neste JUIZO uma dí t ·t 454 d Oódí d
. , ,

'
. ,

J 1 t
.

t'fi
-

d d 1

_, ._ , ISpo.S o no ar . o o. 19O o Proc. Civil. ASSll'9 re- area de 50.820m2., confrontando ao Norte com terras de u go por sen ença a JUS 1 caçao pro uzí a pe o Autor

aç�o de u�ocaplao�. :e�, quer a V. Exa., se digne ouvir as testemunhas adiante ar- I Adelino Bernardino da Silva, ao Sul com as de ,João Joa- Hermógenes Sebastião Alexandre, para que produza os

p�r �eu assls�ente, �udlC�a- roladas, as quais comparecerão em.Juízo índependenternen- quim de Campos Filho, Leste com as de herdeiros de Gre- seus devidos e legais efeitos. Cite-se por mandado o Dr.

no mfra assm�do, msc�lto �e de intimação, sendo feita a justificação "ati ínttío e, gório Campos e ao Oeste com as de Manoel Joaquim Sera- Promotor Público da Comarca e os conrrontantes do imo

na �.�.�. sob n . 512, .e tem Julgada esta se proceda de acôrdo com o disposto no art. I fim; d) Terreno de 77m. de frente por 330m. de fundos, área
veI. Para ciência dos interessados incertos, expeça-se edital

escritôrto nesta Cidade, 455 e seus paragrafos, sendo após julgada procedente a de 25,410m2., confrontando ao Norte com terras de Hermó- na forma do art. 455 § 1° do Cód. de Proc. Civil. Custas ati

expor e requerer a V. Exa., presente ação, data vênia, da conformidade com o art. 456 genes Sebastião Alexandr.e, Sul com as de João Joaquim de nal, Biguaçu, 4-1-55. (Ass.) Abelardo da Costa Arantes,

com�, segue: 1 - Po�sue.o também do C. P. C., .como o anterior citado, podendo. o Re- Campos, Leste, com as de João Joaquim de Campos e a Oes- Juiz de Direito. E para chegar ao conhecimento dos ínte-

,SuplIcante um terreno Sl- quer�nte adquirir o necessário titulo para a transcrtçãono te com as de Manoel Campos Filho; e) Terreno de 17.908
ressados passa o presente editai com o prazo de trinta (30)

tuad? . �m Soroca�a, . �e��e Registro, sendo de tudo ciente o Dr. Promotor Público e m2. medindo ao Norte 134m: senco que esta largura é con- dias, que será publícado e afixado na forma dá lei. Dado e

Mumc�PlO, o qual e dIVI�ld.o citados os conjuges dos confrontantes, caso sejam casa- servada até à profundidade de S8m., daí se reduz para 45,2m. passado nesta Cidade de Biguaçu, aos cinco dias do mês de

e� dOIS l?tes por um ríbeí- dos. Dando a presente, para efeitô de alçada o valor de .. e esta redução aparece no lado leste do imóvel. Mege a Oes- janeiro do ano de mil novecentos e cinquenta e cinco. Eu,

rao e .cuJas confrontações Cr$ 2,100,00, P. deferimento. Bíguaçú, 29 de' novembro de te 220m. e confronta: ao Norte com terras de Hermógenes
(Ass.) Pio Romão de Faria, Escrevente Juramentado, no.

e medidas são as seguintes: 1954., (Ass.) Acacio Zélnio da Silva. Relação das testemu- Sebastião Alexandre, ao Sul com as de Adelino Bernardino impedimento ocasional do Escrivão, o dactilografei e subs..

- mede o lote maior 110 nhas:" João Manoel Severino, Crispim Pedro scnets e João da Silva e com a estrada pública, Leste com Adelíno Ber-
creví. Biguaçu, 5 de janeiro de 1955. (Ass.) Abelardo da oos

m. de frente por880 m. de José Pereira. DESPACHO: A. Como requer, designando-se nardíno da Silvá e a Oeste com Carlota Inácia Concelçãp;
ta Arantes, Juiz de Direito. Confere com o orígtnalaríxado

fundos, área de 96.800 m2.,. dia e hora para a justificação prévia, ciente o Dr. Prorno .. f) Terreno de 38,5m. de frente por 1.760m. de fundos, area
no lugar de costume. O Escrevente: Pio Romão de Faria.

confrontando na frente a tal' Público. Bíguaçú, 29-11-54. (Ass.) Leonardo Bunn. Pro- de 67.760m2. confrontando ao Norte com João Joaquim de

Oeste, com o Travessão do cedida a justificação foi esta julgada por sentença do teôr Campos Filho, Sul com Adelino Bernardino da Silva, Leste

Barro Branco, fundos a seguinte: Vistos, etc .. Julgo por sentença a justificação com herdeiros de Gregório Francisco Campos e a Oeste

Leste, com o ribeirão do. produzida pelo Autor Sebastião José Nau, para que produ- com quem de direito; g) Terreno de 176m. de frente por

Inferninho, Norte com ter- za os seus devidos e legais efeitos. Cite-se por mandado o 532m. de fundos, área de 93.632m2., confrontando ao Norte

ras de João Moraes e a Sul Dr. Promotor Público da Comarca e os confinantes do com Rodolfo Eduardo Pereira, ao Sul com João Jouauirn

com as de Vicente Fernan- imóvel. Para cíencía dos interessados incertos, expeça-se de Campos Filho, Leste com Antônio Matias Kreis e a Oe8-

des : o segundo lote tem a edital na fórma do art. 455 § 1° do Código de Processo Ci- te com herdeiros de Joaquim Serafim. 2 - Tem o SupU

sua linha Sul em (lrolçJl'� vil. Custas afinal. Biguaçu, 4-1-55. (Assinado) Abelardo cante, sôbre os mencionados terrenos, a posse mansa e pa

gamento ,da ,.do mesmo" lado 'da Cósta Arantes � Juiz de Direito. E para chegar ao co- cífica, sem oposição nem interrupção e com o "animus, do

de terreno acima descrito, nhecimento dos interessados passa o presente edital com () mini", há mais de trinta anos, por si e seus antecessores,
• O doutor Abelardo da Costa Arantes, Juiz de Direito da

sendo que ,faz �r'�nte no ri .. p�azo de tri�ta. (3.0), dia�, que será publicada e;afix\ado na sendo que edificou e planta nos mesmos. 3 _ Não possuin-
Comarca de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, na forma

beir�o do. Inferninno, me- f�rma �a leI. Da�o e .p�·ssa�o nesta Cidade de �iguaçu, aos do tífulos sôbre o� referidos imóveis, quer adquirir o domí�' da lei, etc.

dindo 'ai, de' largura 55 rli:� cm�o e�as do mes de JaneIro do ano de mil bovecentos e nio dos mesmos, de aeôrdo com o disposto nos arts. 550 e
,Faz saber aos que 'o presente edital virem ou dêle co

faz ,fundos corri. o caminho. cinquenta e cinco. Eu,' (Ass.) Pio Romão de Faria, Escre- 552 do Cód. Civil e·na conformidade do art. 454 do Cód. de nhecimento tiverem que, por parte de José Vitórino Filho,

da L'orriba C), qual divide es- vente Juramentado, no impedimento ocasional do Escri- Proc. Civil. Assim, pede e requer a V. Exa., se digne ouvh' p�r �nterm�dio de seu. a�s�s�ente judiciário Dr. Acácüo

te terreno das terras per-
vão, o datilogl'u:fei e sub$crevi. Big-uaçu, 5 ç!e janeiro de. as testemunhas adiante arroladas, as quais comparecerão ZelnlO da Silva, lhe fOI dll'lgIda a petição do teôr seguin-

tencentes a Manoel de Frei- 1,955. (Assinado) Abelardo da Costa AI'anies, 'Juiz de Direi- em Juízo em dia e hora por V. Exa. designados,' proceden- te: � Exmo.., Sr. Dr. Juiz de Direito. da' Comai'ca de Bi- .��

tas Cardoso, tendo aí tam-
to. CONFÉRE COM O ORIGINAL AFIXADO NO LOGAR do-se a justificação "ab initio" e, julgada esta se proc�c!a guaçu. José Vitorino F'ilho, brasileiro, lavrado.r, residen-

.

bem a mesma largura da
DE COSTUME. O Escrevente, Pio Romãi.' de Faria. de acórdo com o art. 455 e seus parágrilofos,sendo após, da· de�te e domiciliado em Três Riachos, neste Município,

frente, sendo que tem de SINDICATO DOS TRABALHADORES NO
ta venia, julgada procedente a presente ação, na conformi- malOr querendo promover um&, ação de us'ocapião neste

profundidade 660 m. e de COMÉRCIO ARMAZ,ENADOR DE
dade do art. 456 do C. P. C., como· o anterior, p�dendo' o Juizo, vem, por seu assistente judiciário infra assinado,

área 36.300 m2.,' confron- FLORIANÓPOLIS
Reqte. adquirir o necessário título para a transcrição no advogado inscrito na O.A.B., secção de Santa- Catarina,

tando ao Norte com terras
Registro. Ciente de tudo o Dr. Promotor Público da Comar- sob n. 512, e com escritório nesta Cidade á Av. Getúlio

d J
-

M' SI'
E D I T A L. '.

ca. Protesta-se por tôdas as provas em direito permitidas, Vargas,n. 1, expor e requerer a V. Exa., o seguinte: _ 1

c:m :�ode ���:�e' eF:�a�_ �aç� s�bertaO$ que °d.prel�endteMvIrem ou dele tIve-' pericia, testemunhas e documentos, depoimentos pes:;oll.is -:- Possue o. Suplicante, um terreno situado em Fazenda

, rem.con eClmen o q.ue. no ,la .e _,

arço de 1955, serão dos confrontantes, dos alienantes ou heI'del'ros, caso "eJ'a T 'e" R' h t M
.,. 'd'

,

des. 2 _ 'Teni o requerente r aI d t S d t I
_

� I S lac o.s, nes e UnIClpIO, e 1.500 m. de frente por

sobre as áluáidas terr'as, a

e �za as n�& e lU lca o,as e elçoes para escolpa do necessário. Dando a }lresent� o valor de Cr$ 3.200,00 para 3.300 m. de fundos, aréa de 4.�50.0ÔO m2., confrontando

�e�ega?o-EleIt��_desta enhdade que oportunamente par- efeito de alçada. P. deferimento. Biguaçu, 15 de dezem.lro ao. Norte com o chamado Sitio Velho, serido aí os con

poss� mansa e _patcifica, sem tIclpara da eleIçao para o Conselho Fiscal do Instituto de 1954. (Ass.) Acácio Zelnio da Silva. DespaCho: A. Como frontantes incertos, Sul com terras de José HenrI'que,
oposlçáp ;nem m errupção e de Aposentadoria.e Pensão dos Empregados em Trans- requer. Designe-s,e dia e hora para, a J·ustl·fl·cac.a-o , pI'e'vl"a,'

"a' s d mi i" h
.

Leste com o ·Travessão Geral, sendo ai também 08 con-

com o nImu o n , a P?rtes e Cargas, fICando aberto o prazo de ,VINTE (20) ciente o Dr. Promotor Público. 'Biguaçu, 16-12-54. U\ss.\, frontantes incertos e a Oeste com terras de Manoel Pe-

mais de trinta anos, tendo dla.s consec.utiv_?s, a contar do dia seguinte á data d'a pri- Leonardo Bunn. Sentença: Vistos. etc. Julgo por 'Sentcn�la reira e José Pereira, por, um Travessão Geral. 2-

adquirido as terras, por meu'a pubhcaçao deste Edital, para Inscrição dos candi- a justificação prodUZida pelo Autor André Joaquim de Cam- T
.

.

compra, de Francisco Anto- datas na Secretaria de acôl'do com o dispostó ':110. art. 40 pos, para que produza os seus devidos e legais efeitbs, Ci-
em o requ�r�mento so.bre o aludido terreno, a p,osse

nio Adriano e sua m'ulher § 10 ,da Portaria do DNSP. _ nO 3.291, de 13 de Outubro te-se por mandado o Dr. Promotor Público e os confinan-
mansa, paCIfIca, sem interrupção nem oposição e com

D Marl'a Gertrudes em d

o "animus dominl", por si e seu antesessor -'- Jose' Vl'-

. , e 1954. tes dos imóveis. Para ciência dos interessados incertos, úx-

1918 Paga 'l'mpostos das
tOl'Íno, de quem adquiriu por compra ha' ceArca de vl'n- '

.

. A inscrição d,os candidato;; será requerida ao Pl'esi- peça-se edital na forma do art. 455 § 1° do Cód. de Proc.

te"I'as e tem casa nas mes d t d" S

' . te anos., sendo que a posse de selI antess,esor J'a' era
•

-

en e este indicato e, petição nos têl'mos do modê lo Civil. Sem custas. Biguaçu, 5-1-55. (Ass.) Abelardo da Co.s-

mas e as cultl'va 3 Na-o
de mais tempo. 3 - Não ,possuindo tI'tulos legal's so-

,
, .'_ apro�ado pela citada fortaria e que se en""ntra a' dI'S- ta Arantes, Juiz de Qireito. E para chegar ao conhecimento

ssuI'ndo tl'tulo" legal's
-

,bre as terras, quer adquiri,r o domimI'o d'as mesmas com

po '
' '" , posição dos interessados na Secretaria desta entl'dade dos interessados passa o presente edital com o prt'l-Z9 de

ueI' adquI'rI'r o doml'nl'o dos .

,

fundamento no.s arts. 5'50 e 552 do CO'dI'gO CI'vI'l e na .non-

,q firmada pessoalmente pl)lo candidato e entregue em
trinta dias, que será publicado e afixado na forma da lei. .

"-

terrenos em apreço, de TRÉS (3) vias contra recibo, devendo ser instruida com
Dado e passado nesta Cidade de Bigua.Çu, aos seis dias do

formidade do art. 454 dó Cód. do. Proc. CiVil. Assim pe-

conformidade com' o art. os seguintes do.cumentos:
mês de janeiro de mil novecentos e cinquentà e cinco. Eu,

de e requer a V. Exa., se cJigne ouvir as testemunhas a.di-

1::1':0 do Co'd Cl'Vl'l e na fo',.
, (A ) p' R

-

d
.

ante arroladàs, as quais comparecera-o em JUl'ZO em dl'a

00 "
.- a) - D.eclaração de próprio punho, co.m letra e firma

ss. 10 orna0 e Fana, Escrevep.te Juramentado., no

ma do. az:t. 454 do Cód. do reco.nh d t b 1'-
i.mpedimento do Escrivão, o dactilografei e subscrevi.. B'l'-

e hora por V. Exa. designados, independentemente d� in-

,

eCI a 'po�' a e lao, de que não incorre em qual-
... tima

-

d d

Proc. Civil. Assim, reque! quer das causas de' inele ibilidad
. , guaçu,6 de janeiro de 1955. (Ass.) Abelardo da Costa Aran-

çao, pl'oce en o.-se a justi�icação "ab initio" e, julga....-

a V. Exa. se digne ouvir as V d C
. _

g
.

e, previstas no TItulo tes, Juiz de Direito. Confer.e com o original afixado no lu-
da esta procedente, se proceda de acôl;'do com O. art. 455

h b
. I 1-

- 'a onsolIdaçao da LeIS do Trabalho ( § 1 do
do C,P,C'.' e seus paragrafas, sendo citados os con,J'ugu'e's

testemun a� a alXO �rro �� 'art. ,11 das Instruções expedidas pela Portaria Ministe
' gar de costume. O Escrevente: PIo Romão de Faria. d'

das, a� qU�ls comp�recerao rial nO 11/2/1954).
'

.
, __ ,

-

os confmantes se casado.s forem para, não sendo con-

em Jmzo, mdependentemen- b) P d
'

! .,......
testada � '}>resente, ser a mesm!} hllgada procedente na

te de intimação em dia e t d' <1-
rova e ser segurado .do Instituto, em se tra-

conformIdade do art. 458 do C.P.C., podendo o Requeren- .,',"

hora designados'porV. Exa., I���i�ut: :��I:e���O?a ou ."pr�va�e estar quite com o. E ...... I T A L\
te a.dquirir o necessário titulo para a transcrição no,

processando-se então a jus- trabalh d" tA
ej VlllCU ado , em s� tardandode.....,

Registro. Protestando. por provas pericial, testemunhal,

tificação "ab initio" e; jul- c)
a OlN�ua�no�o.

'

documental e depoimentos 'pessoais, dos confinantes se

gada esta se proceda de dato exibirá o tit°l
'

�, a�r�se�tação da pet�ção_

o ,cand,j- I JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGIT.\ÇU necessár�o fôr e, dando a presente o valo.r de Cr$.2.10Ó,00,
acôrdo com o disposto no b'

_ " "

u o e e eItoI e prov� de qUltaçao com as
para efeIto de alçada,' P., deferimento. Biguaçú 9 de no-

art 455 do C P C e seus
o

rJa10es �llhtares, as quais, logo após conf�ridas com Eflital de citação com o prazo de trinta (3Q) dias
-

vem,b�'� �e 1954. (Ass.) Acácio Zélnio da SiJva - Ass.

par'agrafos sen°d"o 'apo's 'J'ul�
as

'. etc araçodes constantes da petição, serão restituidas
JUdlClaI'lO DESPACHO A C

, ao m eressa o.

'

.

,

: . orno, requer; Cite-se o 'Dr.

,gada por V. Exa., proce- ,FI .' ,

r
"

. ,,",:Ját � O dQutor Abelardo da Costa Arantes, Juiz de Direito da p.romotor Public� p�ra a �udie�cia de Justificação pr�-

dente a presente ação, d� AN' ollanopo IS, ,19 de Janeiro de 1955
" .

Comarca de Biguaçu, Estado de Santa Clltarlna, na forma via d� posse, cUJa dia, sera desIgna;do pelo Sr. Escrivão

conformidade com o art.
TONIO DE OLIVEIRA - Presidenle da lei, etc.

de acordo com a parte assistente em cartório. Biguaçu,

456 do C.P.C., podendo as- do teôr seguinte; Vistos, afixado na fórma da lei. 'Da� Faz saber aos que o presente edital virem ou dêle co-
9 de novembro de 1954. (Ass.) Jaymor .Guimarães Colla-

sim, o Suplicante, ad'quirir etc. Julgo por sentença a do e' passado nesta Cidade
nhecimento tiverem que, por parte de Hermógenes Sebás� ço. Proced�da a Ju�tificaç�o' foi esta Julgada por sen-'

o necessário titulo para a justificação produzida pelo de Biguaçu, aos seis dias
tião Alexandre, por intermédio de seu advogadO Dr. Acácio tença do teor segumte: VIStos, etc .. Julgo por 'sentença

�'anscriçãQ no Registro. Autor Jacinto Antonio Al- do mês de Janeiro do ano.
Zélnio da Silva, lhe foi dirigida petição seguinte: Exmo. sr. a. pres�nte justificação produzi,da pelo. Autor José Vito

Para efeito de alçada dá-se ves, para que surta os seus de mil novecentos e cin-
d).'. Juiz de ,Direito da Comarca de Biguaçu. Hermógenes rm? FIlh�, para qu� produza os seu devidos e legais

a esta o valor de Cr$. .... devidos e legais 'efeitos. Ci- qUfmta e cinco. Eu, (Ass.)
Sebastião Alexandre, brasileiro, casado, lavrador, residente efeItos. CIte-se por mandado o' Dr, Procurador Público

2.100,00. N.T.P. deferimen- te-se por �a�dado .

o Dr. Pio Romão de Faria, Eilc,re-
e domiciliado em Três Riachos, neste Município, querendo ?a Comarca � os cOl1finan�es do imóvel. Para ciencia dos

to. Biguaçu, 27 de outubro P.romotor Pubhco e os con- vente Juramentado .

_

prOplover neste Juízo, uma ação de usocapião, vem, por seu mteressados In,certos, expeça-se edital no fórma do art.

de 1954. (Ass.) Acácio Zél- f�nan.teS' do im?vel. Para

I
pedime�to oca:sion�l �: k�- advogado infra-assinado, inscrito na O. A. B., Secção de 455 § 1°. do Cad. de Proc. Civil. Custas afinal. Biguaçu,

nio da Silva, Despacho: -

�Iencla,
dos mteressados crivão, o. datilografei e

Santa Catarina, sob n. 512 e com escritório nesta Cidade, 4-�-55. (Ass.) Abelardo da Costa Arantes - Juiz de Di-

A. Designe-se o Sr. Escri- I�c.ertos, expeça-se edital na subscreví.
expor e requerer a V. Exa. o seguinte: ,1 - Possue o. Supli- relto. E, para chegar ao conhecimento dos interessados

vãu dia e !lora pará a rea- fO,rma, do art. 45� � 10., do ,Biguaçu, 6 de janeiro de
cante, sitos no lugar Três Riachos, quatro terrenos de me- passa 0, prebsel�tededital. com � prazo de trinta (30) dias:

lização da audiencia de ju'S- Cod. de Pro.c. CIVIl. Sem 1955.'
didas e confrontações, como segue: a) terreno de 29.MODl2. que sera pu �ca o e afixado. na fórma da lei. Dado e pas

tificação prévia da ,posse. cust�s. Biguaçu, 4.1.55; (Ass.) Abelarl:Jo da Costa
confrontando ao Norte com terras de Maria Pedro de Cam� sad? n�sta CIdade de Biguaçú, aos cinco dias do mês

Ciente_ o Dr. Promotor PÚ- (Assll1ado) Abelardo da Arantes
pos, Sul com a estrada pública, Leste com terras,do Reque- de Janeu'o d.o ano �e mil novecentos e cinquenta e c'l·nco.

bl'
.

B'
.

8 11 1'::4 C t A t
rente e a Oeste com as de Arnaldo Bunn', b) te'rre'no dp. Eu (A P R -

d
ICO. Iguaçu, - -[). os a ran es - Juiz de Juiz de Direito

-'

'.1 sS.. 10 omao. e Faria, Escrevellte Juramentado,

(Ass) Jaymor 'Gu' l'mara-es D' 't E h'··'
28.700 m2. tendo 110m. ao Norte, onde conf,ronta com terras no Imped t

.

.
IreI o.. ,para c egar ao Confére com o ol'iginal

I" }men o ocaSIOnal do Escrivão, o da tilografei

Collapo. � Jlliz SUbStl·tUtO. conheCI' nt d
.

t
de Ana Andrade, mede 154m. ao Sul, onde limita-se com subsc'·evI. _

e

Pr'oce"dI'da esta fOI', dI'gO,
", ,e. ,P . o� m eres- afixado. no Jogar de costu-

• "'V.,

sados, passa o Pl:�se.nt� ,�ai- me.

terras de M_!tria Pedro de Campos, a Leste mede 242m. e Biguaçu, 5 de janeiro de 1955. '

I

P d'da a' tl'fI'
'-

f I'ti'
'

,
confronta com a estrada pú,plica e' a Oeste com uma la.p,,',V' ('.l) Ab I d d

)

roce I JUS caça-- o �'com o pr�zo de. t,rinta[ O Escrevente, Pio R�mão
'"

,. ftSS. e ar o a 'Costa i\rantes - Juiz de D' 't'
'

esta julgada por sentença dIas, que sera publIcado e de FaTias '

'

.

morta, em terras de Francisco Andrade; c) Terreno de 88m. Confére com o original afi'x;do. no lo&,ar de co::uem1oe.'
"

,

' ',' ,

"

•

,,:., i\ .�,,' .,l�,.... de frente, por HOrn. de tundos, áre,a de :i8.720m2" confron- O Escr t p' Reven e, 10 omão de Faria. -:-

Bdltal
JUIZO DE DIREITO DA

COMARCA DE BIGUACU

EditaJ de citação com o p;a-
zo de trinta (30 dias

EDITA'�
Edital de citação com o prazo de trinta. (3�) dias

;,.,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Quarta-feira, 19 de Janeiro de 1955
u

CLUBE DOZE DE AGOSTO--
950 - 1951 - 1952 - 1593- -1954 - AGORA DIA 22 DO CORRENTE SOIREE BlANCHE DE 1955 COM A ORQUESTRA
E NORTON NEY lIARAY procedentes dos Casinos do Rio. - Traje Rigorosamente exigido: Branco .

.:.. Reserva' de
mêses na Secretária, no horário de 8 ás 1 'I horas, a contar desta data.

'1

PRECISA-SE
De uma empregada, cozi

nheira, que durma no alu

guel e faça companhia à
uma Senhora que reside sõ
ztnha.

Tratar à Av. Rio Branco
N. 145 .

•••••••••••••a••••a••••••••••••••••••&•••••••••••••••••••��a••o••••••••••••••••··········_·····.· .

I\HNISTÊRIO D,\ AGRICULTURA

SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA )�LÓRESTAL
REGIONAL

JUIZO DE DIREITO DA
"ACôRDO" COM O ESTADO DE

Edital de citação com o prazo de trinta (30) dias Edital de citação com o prazo de trinta (30) mas COMARCA
Si\N'rA CATARINA

O doutor Aberardo da Costa Arantes, Juiz de Direito da
DE BIGUAÇU A V I S O

omarca de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, na forma O doutor Abelardo da Costa Arantes, J·uir de Direito da
Edital de citação com o pra- A Delegacia Florestal Regional,

da lei, etc. Comarca de Biguaçu, Estado de Santa catanna, na forma. zo de trinta (30) dias no sentido de coibir, ao máximo POS-

Faz saber aos que o presente edital virem ou dêle co- da lei, etc.
O doutor Abelardo da sivel, as queimadas e derrubadas de mato, afim de impe-

l1hecimento tiverem que, por parte de Manoel João Macha- Faz saber aos que o presente edital virem ou dêle co-
Costa Arantes, Juiz de Di- pedir os desastrosos efeitos econômieos e ecológicos que

do de Souza, também conhecido por Manoel Machado, por nhecimento tiverem que, por parte de Olga da Silva, por-
reíto da Comarca de Bí- acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção

intermédio de seu assistente judiciário Dr. Acácio Zélnio seu assistente judiciário dr. Acácio Zélnio da Silva, lhe foi guaçu, Estado de Santa Ca- de todos os proprietários de terras e lavradores em geral,

a Silva, lhe foi dirigida a petição seguinte: Exmo. Sr. Dr. dirigida a petição do teor seguinte: Exmo. sr. dr. Juiz de tarina, na fórma da lei, para a exigência do cumprimento do Código Florestal

Juiz de Direito da Comarca ele Biguaçu. Manoel João !',ora- Direito ela Comarca de Bíguacu. Olga da Silva, brasileira. etc, (Deer, 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

chado de Souza, também ,conhecido por Manoel Machado, solteira, maior, doméstica, residente e domiciliada na séde Faz saber aos que o pre- QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO

brasileiro, maior, lavrador, residente e domiciliado na Praia do distrito de Ganchos, neste Município, querendo promo- sente edital virem ou dele Nenhum proprietário de terras ou lavrador lJOderá

do Bento 'Francísco, neste,Município, querendo promover ver uma 'ação de usocapião, vem por seu assistente judiciá- conhecimento tiverem que, proceder queimada ou derrubada de mato sem selíettar

uma ação de usocapião, vem por seu assistente judiciário rio infra-assinado, expor e no final requerer a V. Exn., co- por parte de Engelberto com antecedência, a necessária licença da autoridade flo�

infra assinado, advogado inscrito na O. A. B., sob 11. 512 e mo segue: 1 _ Possue a requerente um terreno sítuarto em Krenier, por intermédio de restai competente, conforme dtspõe o Código Florestal em

com escritório nesta Cidade, expor e requerer a V. Exa.. , ° Ganchos, séde do distrito do mesmo nome, o qual mede amo seu assistente judiciário seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores

eguinte: 1 _ Possue o Suplicante, um terreno situado na de frente por 33m. de fundos, área de 264 m2., fazendo Iren- Dr. Acácio Zélnio da Silva, sujeitos a penalidades"

raia do Bento Francisco, o qual mede 30m. de frent.e por te, fundos e confrontando a Oeste com terras de Máximo lhe foi dirigida a petição do REFLORESTAMENTO

1.540m. de fundos, sendo cortado de Sul i' Norte, na altura Francisco Grapp e a Leste com as de Nicolau Lobo da Silva teôr seguinte: - Exmo. Sr. Esta Repartição, pela rêde de viveiros florest:lis, em

de 300m. a contar da frente, pela Estrada Federal cm cons- . ou sucessores. 2 - Tem a Suplicante, a posse mansa f) pa- Dr. Juiz de Direito da Co- cooperação, que mantem no Estado, díspôe de mudas e se

trução, tendo a área de 46.20Dm2., confrontando a. frente, cifica, sem interrupção nem oposição, por sí e seu anteces- marca ode Biguaçu. Engel- mentes de espécies florestais e de ornamentação, para for

Leste, com a estrada Velha Biguaçu-Guaporanga, Oeste com SOl', há mais de trinta anos, havendo sempre o "animus berto Kremer, brasileiro, neeímento aos agrteultores em geral, interessados no reflo

as vertentes, Sul com terras de Miguel Geraldo e Leonardo clominl". 3 +: Não possuindo títulos sõtve o aludido terre- casado, lavrador, residente restamento de suas terras, além de prestar toda orientação

Bunn e Norte com as de Maria Soares. 2 _ Tem o requereu- no, quer adquirir o domínio do mesmo; de conformidade e domiciliado em Alte Bí- técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da cn

te sôbre o aludido terreno, a posse mansa, pacífica, Inín- com os arts. 550 e 552 do Código Cívíl e na forma prescrita guaçu, neste Município, tenção de emprésthnes para reflorestamento no Banco do

terrupta, sem oposição e com o "animus domini", há 1� :1- pelo art. 454 do Código de Processo Civil. Assim requer a V. vem, por seu assistente [u- Brasil, com juros de 70/11 e prazo de 15 anos.

nos, desde quando comprou as mencionadas terras de Al- Exa., se digne ouvir as testemunhas abaixo arroladas que diciârio infra assinado, re- _

Os int�ressados em assuntos florestais, para a obten

rredo Soares, o qual também as possuía nas mesmas con- comparecerão em Juízo independentemente de intimação, querer uma ação de usoca-
çao �e maiores scla.recimentos .e requererem a.utori�a.ção

dições do Peticíonário, há mais de vinte anos. 3 _ Não 1)0"- sendo feita a justificação "ab íriitio" e julgada esta se pro - pião, para o que expõe e I d� . h�el1ça�ara �u�lmada e llenubadas de mato, devem

suíndo títulos do imóvel, quer adquirir o domínio do mes- ceda de acôrdo com o art. 455 e seus parágrafos e com o requer a V. Exa., como se-
dIrlgll'-Se as Age�C�as �Iorestu.i,s Municipais ou díretamen-

mo, de acôrdo com os arts. 550 e 552 do Cód. Civil e na con- art. 456, ambos do C. P. C., sendo intimados também os . 1 PSI'
te a esta. Repartlção, Situada fL rua Santos Dumont nO. 6

. gue. - ossue o up 1-
FI" I'

formidade do art. 454 do Cód. do Proc. Civil. Assim, pede e conjuges dos confrontantes caso casados forem, protestan-
.

tIS C
em orranopo IS.

can e, no ogar anta ata- T I r . 2470
.

requer a V. Exa., se digne ouvir as testemunhas adiante elo-se por todos os meios de prova em direito permitidos, rina, Alto Biguaçu, neste ,� e one: .

..--,,-- Ca�x� Postal, 39�. ,

arroladas, as quais comparecerão em Juízo em dia e 110.:'], adquíríndo ja Suplicante o necessário título para a trans- M
...

doí t d
Enderece tclegrártco: Agí'lsIlva - Florlanopolili S C

.

. unlclplo, OlS errenose'
, . .

por V. Exa. designados, independentemente de íntlmacúo, criçâo no Registro. Para efeit? de alçada dá-se o valor à tamanhos e confro tações
Procedendo-se a justificação "ab ínttío" e, julgada esta .por presente de Cr$ 2.100,00. E. deferimento. Biguaçu, 13 de 110- sezuintesc a) terr:no Ode
V. Exa., se proceda de acôrdo com o art. 455 do C. P. C. e vembro de 1954. (Ass.) Acácia Zélnio da Silva Relação das f'" .

.

I di d
'

.'

'

. orma irregu ar, me m o V.
'

seus parágrafos, para que possa V. Exa. Julgar procedente testemunhas: Arnaldo Sagaz, Jose Campos e João Ladislau

I
'I' 110 I lagem com sega

a presente ação na conformidade do art. 456 (lo CÓd. Pro-l
Martins. Em a dita petição foi exarado o seguinte despa-

em sua men.or 27a9rgu4ra I '

. riln�a
I d

..

d
.'

S ll t
"

t't 1 h AD' SE'
-

di
m, e na maior , m. em

Y

cessua, a quirm o assl!l\ o up ican e, o necessario 1 U,G c o: . esigne o r. sscnvao la e hora para a realiza- ..

t 183 'd
R

.

t P reít 1 I d dá
-

d diê d
'

tifí
- "�

., 'leu menor comprrmen o e rapl IZpara a egis 1'0. ara e ei o (e a ça a a-se a presente o cao a au iencia e JUS 1 icacao previa da posse, ciente c .
, 450 t I

valor de Cr$ 2.100,00, N. T. P. deferimento. Biguaçu, 5 ele Dr. Promotor Público. Biguaçu, 16-11-54. (Assinado) Leo- ;. � �o �;1O\7 m., em

I SO M,os CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO
novembro de 1954. (Ass.) Acácio Zélnio da Silva, Ass. [udi- nardo Bunn, Júiz de Paz em exercício de Juiz de Direito

e rea . 1 m2., con-

,.ciário. nespacho: A e
,
Como requer, desi!J:nan�.,_.<?J?L Escri;- �·.2..ce�l!.da.,a_jJl1>_tjjica_çã.o inL 6j)ta julgruJ..a por sentença ·d� _E.ron.t.an�;o�� ��.- ._�PLte.n:al'l-.._. - --- -I·IPIBO" {(SDt'_BUSILBIBO�:

'

vfrO-dl"ã- ê' hõf'a"ljãrá a- realiziiç·ão dã audiência de justifíca·· teor seguinte: Vistos, etc .. Julgo por sentencà a justifica- d� VltOImo AqUIlmo Sch- "

çao previa da posse. Cite-se o Representante do -Mii1istél'Ll ção produzida pela Autora Olga da Silva, par'a que prOcll.rl8. TIl.dt e Mannel Amaro Fer- Florianópoli8 - Itajaf - Joinville .- Curitiba

Público. Biguaçu, 9-11-54. (Ass.) Jaymor Guimarães Co11a- os seus devidos e legais efeitos. Cite-se por mandado o Dr. l:en'a, S., com �s de Manoel
- _-.-

......

ço. Procedida a justificação, foi esta julgada pOr sentença I Promotor Público da Comarca e os confinantes do imóvel
.....m�ro FerreIra, com

\ as Ag'eAnCl-a. Koa 'Deodoro' esquina da

do teor seguinte:. Vistos, etc .. Julgo por sentençá a just.i- Para ciente dos interessados incertos, expeça-se edital na quaIS ta�mbem con(ronta ao • Rua Tenente .Silveira'" .

ficação/produzida pelo Autor M.anoel João Machado de St.u. forma do art. 455 § l°, do Cóel. de Proc. Civil. Sem custas.
O., e L. com. as de �an?el

za, para que surta os seus devidos e legais efeitos. Cite-Re Biguaçu, 4-1-55. (Ass.) Abelardo da Costa A,rantes, Juiz de Ama�'� Ferrelr� e Vltormo

por mándado o Dr. Promotor Público e os'confinant.es do Direito. E para chegar ao conhecimento dos interessados Aqmhino Schmltt. b). Ter

imóvel. Para ciência dos interessados incertos, expeça .. -;e passa o presente edital com o prazo de trinta dias, que ser:),
['eno de 18.150 m2., sttua�o

edital na forma do art. 455 § 10 do Cód. de Proc. CiVIl. Bi- publicado e afixado na forma da lei. Dado e'passado nestr,
nas chamadas. Terras Po

guaçu, 4-1-55. (Assinado) Abelardo da Costa Arantes, Juiz Cidade de Biguaçu, aos cinco dias do mês de janeiro do ano
ores, Alto Blguaçu,' con

de Direito. E para que chegue ao conhecimento dos inte1'e:;- de mil novecentds e cinquenta e cinco, Eu, (Ass.) Pio Ro-
frontando. ao N. com terras

sados, passa o presente edital com o prazo de trinta dias, mão de Faria, Escrevente Juramentado, no impedimentu de Manoel Antonio Farias,

q\le será publicado e afixado. na forma. da lei. Dado e pas., ocasional do Escrivão, o. dactilografei e subscreví. BiguaclJ
S. com as de quem de di

sado nesta Cidade de Biguaçu, aos seis dias do mêd de ja- 5 de j�neiro de 1955. (Ass.) Abelardo da Costa Arantes J�i� L"eito, O. com as .de Francis

neiro do ano de mil novecentos e cinquenta e cinco. Eu, de Direito: Confere com o original afixado no lugar d� cos-
co Lima e L. com' Jorge

(Ass.) Pio Romão de Faria, Escrevente Juramentado, no tume. O Escrevente: Pio Romão de Faria. ,
Silva ou quem de direito. 2

impedimento ocasional do Escrivão, o dactilografei e fiubs-
- Tem o requerente, sobre

creví. Biguaçu, 6 de janeiro de 1955. (Ass.) Abelarclo ela
os aludidos terrenos, a Po.s-

Costa Arantes, Juiz de Direito. Confere com o original afi- \ve 11d e'�",se
3e mansa, pacifica, sem opo-

xado no lugar de costume. O Escrevente: P.io Romáo de ';Iça0 nem interrupção, ha
uais de tririta anos, e com o

'animus domini", por sí c

seu antecessor, Manoel Li

bano, de quem as adquiriu
outro carro [)or compra ha dois. anos.

'3 - Não possuindo titulos
:;obre os citados terrenos,
quer adquirir o dominio dos

mesmos, iniciando a presen
te com fundamento nos

.uts. 550 e 552 do Cód. Ci
vil e, na conformidade do
iJ,rt. 454 do CM. do Proc.
Civil. Assim requer a V.
Exa., se. digne ouvir as tes
,emunhas wdiante arrola-
Jas, as quais comparece- últ· .

cão em Juizo independente-. 1 d
Imos lotes, na praIa da Saudade, em Coqueiros

t d
..' -

ao a o do grupo escolal' "Pl'es'd t R
'

l1en e e mtlmaçao proce-
I en e oosevelt", com

del1do-se a justifica�ão "ab 115 metros de frente, area. de 400m.�, servidos de agua
, ... " '. I

·encanada e luz
.

_�
mItlO e, J11 gada esta. se pro- _

. .

p�,
.

.I
ceda de acôrdo

.
com o art. Informaço�s no local com o snr. Gilberto Gheur.

_

.�-." .tO t 155 e seus parágrafos, sen-

S III do após, julgada, data I vê-

A'
lia, procedente a presente

.

da a justificação foi esta ta aias, que será publicado

,,/ f .

,,,,:"I'i't>if�
lção, de acôrdo com o art. Ju�g'ada por sentença do e afixado na fórma d'a 1

•

156 do C.P .C., como o an� teor seguinte: - Visto.'s, Dado e passado nesta Cid��
0UIIAIfTE TODO lX& terior, podendo' o Suplican- etc. Julgo por sentença a de de Biguaçu aos se' d'

,/

" k........... nos v.:4��JOS·
�e adquirir o necessário ti- J'ustificaçã d'd I d

' IS tas

�
"'.

. o pro UZI a pe o. o mês de janeiro 'do. ano
culo para a transcrição no Autor Engelberto Kl'emer'l'de mil novecent�s e cin-

rt'

ti '*
::tegistro. Protestando por para que p od

_�.J'"D�'"
,

� �'""_,_.:.
. r. uza .os seu.s quenta e cinco. Eu, (Ass.)

"

,

•

o

:odas as provas permitidas devIdos e leglas efeitos. CI- Pio Romão de Fa' E
em \ Direito e dando a esta te-se por mandado o Dr. vente Juramentadro.la'no.sc.re-,

-:::: »
� � , ') valor de Cr$. 2.100,00 pa- p. t P 'bI'

' Im-

:. �J
� f't d 1 d

lomo 01' u ICO da Comar- pedimento ocasional do Rs-

",,1 ?-'
l'a e el o e. a çal a, p. de- ca e os conf.inan. tes de imó- crivão, o .·datl·logrnf"'l· e 'su'-

::. II � ferimento. BI'gllaçll, '14 de
.. "

_ vel. Para ClenCIa dos inte- bscreví.
.

<! dezembro de 19·54. (Ass.) ressados incertos, expeça- BI'gUaçU
.7'----------- \,. Z '1

6 de janeiro de

AV [
í ' ! caClO e nio da Silva. se edital na fórma do art. 1955.

'

.
\8O Despacho: - A. Como re- 4�5. § 10• do Cód. de Proc.

'

(Ass.). Abelardo

A ! quer, em termos. Designe-se CIVIl Sem
.

t B'
da Cos-

. vls.amos ao povo que só as\ pessôas que tiverem' ,
.. .

. eus as, Iguaçu, ta Arantes

1I.sta carImbada pela pal'oqlll'a de\ N. S.
.

(lIa e hOla para a JustlfICa� 5-1-55. (Assinado) Abelar- Jl' d D' 't
de FatIma e a

- ,. .

t D
llZ e IreI o

��nada pelo sr. Padre" estão autorikadas a angariar dOl1:� I ça� prev�" ���n e o .1'. Pro- do da Costa Arantes � Juiz Confere com o original

L1VOS para a festa de N. Sra. dos Navegantes, a realizar-
mo 01' u ICO. Blguaç.u, de Direito. 'E para chegar afixado no logar de Co.stu-

.e em Itaguaçu, de 10 a 14 de fev&'reiro.
16-12-54. (Ass.) Leonardo ao conhecimento dos inte- I me.

A Comissão
l3unn.- Juiz. d� Paz em e�'lre�sados, passa o presente i O Escrevente, Pio Romão

�
je JUIZ de Dll'eIto. Procedl- edital, com o .prazo de trin- r de Faria.

i

A L BdltalEOITECITAL.
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUAçn

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU

CADILLAC 1950 CR$ 300.000,00
Vende-se um em ótimo estaélo. Ace1ta-se

�omo parte do pagamento. \

Rua Felipe Sc'hmidt na 60.AGORA NOVOS OORIRIOS
D a FABRICA DE LADRILHOS HIDRAUlICOS

Em tôdas as cores

O. C. Benvenutti - Rua Bocaiuva esquina com a Frei
Joneca.

MARMORARIAERL iom as. mais modernas máquinas para:
- Mármores, Granitos, Marmorlte em cores Pisos

- Cozinhas, Banheiros, W. C., Mesas de 'Pia Escadarias

Terraços, Balcões, etc."
,

Ali na esquina Bocaiuva com a Frei Caneca

Terças, - ,Quintas - Domingos
9:50 horas

Para: Curitiba S, Paulo Rio
(Correrão por o interior do Paraná S. Paulo e Norif

do Pais)
.

Segun das - Quartas - Sabados
16 :15 horas

Para Porto Alegre

Aprenda a dirigir procurando hoje mesmo O SR.

WALDEMAR PINHO Profissional ou amador

Praça Pereira e Oliveira

TELEF. - 2.400

.

FOTOGRAFIAS
ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA CASAMENTOS

BATISADOS .

-- ANIVERSARIOS E REPORTAGENS FM
GERAL.
R. D O I. F O C E R N Y, Fotografo do Jornal "O

ESTADO".
Chamados: Rua Conselhei�o Mafra nr. 160 ou pejo

Telefone: 3.022.

Insfifufo Tecnol6glco de
.' Aeronáufica

.

CONCURSO DE ADMISSÁO

As �rova� elo cp�curso de admissão ao ITA-�ei'ão'i::U
zad�� slmult��eamente nas cidades de Belém, Fortaleza,
Re.�lfe,� MaceIO, Salvador, Distrito Federal, Belo Horizonte

rtaJu�a, Ub.e:lândia, São Paulo, Campinas, Ribeirão Pret.:
B�uru, ?ul'l�lba,. FlorianópOlis e Porto Alegre, no corrente

�:es de JaneIro, as 8,00hs. da manhã dos dias 10 (Matemá

."lca),:l1 (Desenho), 13 (Física), 14 (Testes de Tendência.

Vocacl�n�1 para a Engenharia � prGlva não eliminatória)
15 (QUlmlCa).

'

Nesta cidade, as provas serão feitas no Instituto 6ie
Educação, à rua Saldanha Marinho.

, ?I> candida!Os que pretendem prestar o concurso. nes
ta cIdade .d�v�rao apresentar-se no local citad,o 3D minuto.s

�ntes. do mlClO de cada prova, munidos de documento de

Ide�tldltde, ca�eta-tinteiro (com tinta azul), lapis e ma
tel'lal de desenho (dois esquadros, um duplo declllletro ·um
compasso, borracha).

'

,/ I

Lotes à Venda

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Drastico Raci.onamento
.

.

�"de Energia Eletrica
Que auoentem os industriais qoe poderem! Quem
não puder· Qoe Ia a lalencia, porq'oe o nosso

,
governo cuida· é de politica! ..

Os catarmenses do norte, ,. sões" da época não onerem,
mesmo os jornalistas livres aqui terem instalado

,-'

suas éque tudo isso revela espan
que defendem com tanto ar- industrías. tosamente claro aos olhos de
dor as grandes .causas, os Grave, gravis.s.rnc é a si- quem não for cég.i ou vendi-

:;':'IorlanopoUs, 14 de Janeíro especialidade,· os meus com-
supremos Interesses de nossa tuação, mormente para os do ao govêrno, que ôsse gru-

Ide 1954 panheiros reformados e ma
terra, quasi desanimados, es- peque�os,. e�ern:1s vitrmas, I pinho

nefasto que nos desgo-

Senhor Diretor de "O És.. reserva, como procede a ,...
tão até cansados de clamar que riao dispõem de recursos verna deve ser afastado da

t
em vão contra a calamidaúe para enfrentarem os efeitos dírecâo estadual nel.. 0 voto doado" U. D. N. no: nosso Estado e - .'

Resneít
.

té I
do racionamento de energia da obra bornhauseana ad- povo, porque do contrário,

espei osos cumprimentos a e a erta-los pOl'{{WJ já ncs

E V··
.. elétrica, mais drástica que quirindo possantes gerado- aqui nesta terra abençeadascrevo a . s. esta" pe- aproximamos da "poca das

, nunca nos dias atuais, quan- res ·elétricos de custo muito restarão em breve somente
díndo-Ihe seja publícada no promessas tão conhecidas,

.

. do temos um govêrno que eievado. as cidades mortas, do estllo
vosso conceituado jornal, pa- Sem mais, agradeço a aco- não defronta como oante-'

--

ra conhecimento públíco, da Ihída que der a esta e com
Os industriais, os

operá-l
daquelas soberbamente des-

maneira .corno vêm proceden- respeito subscrevo -me,
rior as graves dificuldades rios, o povo em gera� todo crítas por Euclides da Cunha.
oriundas de um período de mundo sofre. O que nao deve (Do Barrtga-V�r(ic, de

do, a U. D. N., no nosso Bsta- ,

tGuido de Oliveira Xunes guerra e pos guerra. ser dito, porque (JS
.' zosto ' , Canoinhas) .

do. Como passo a expôr, no '"

. Cap. da Rev. Rem .. la O sr. Bornhausen anunciou
dia 2 de dezembro do uno

- �

P lící Míüt ao mundo boquiaberto, e a
findo, fui. convidado -por vá- o 1 la - 1 irar

grande imprensa do Rio pro-
rios colegas, orícraís da Poli- clamou por toda face da ter- Procedentes do Rio, estive- de professores que seguiam,
cia Militar (reformados e na

ra, que o govêrno udenísta' ram nesta capital o sr, dr. vivamente interessados, a
reserva), para comparecer a

O MEU BILHETE.

.

havia resolvido clelimti'iu- Armando Hildberand, diretor magnificoa explanação. O sr,
uma reunião dos elementos

-'"

., mente o grande problema do da Divisão do Ensino Secun- Secretário de Educaçâc re
na inatividade da corpora-

._._ . Visitando mais uma vez a I
ra
..cionament,o da cn:-l'f.�ia elé- dário, e o Revmo. Pe. Artur presentando o senhor Gover-

.
çao, reumao que deveria rea- ..

terra querida, da qual me a-
tríca no norte do ,Estado. Alonso S. J., presidente da nador, Monsenhor Frederico,

lísar-se à noite, para, pleí- H
tearmos o direito da chama- cho afastado há mais de oje, o mesmo governador Associação de Educação Ca- representando o, sr. Arcebis-

da "Lei da Praia" (Lel n. uma década, mas que sem- lança a culpa do desastre, do tólica do Brasil. po, e altas autoridades civis

pre a trago na lembrança,
calamitoso fracasso

.

dç- seu Os ilustres visitantes vie-� e militares estiveram presen-
159' de 27-5-54, art. 7()), vis- ." .

. tive a grata satístacão de ver govêrno, a antigos auxiliares, ram para entrar em contato tes ao ato.
to até aquela data, náo ter -

" ,

O meu velho amigo Osmar
como se não fôsse ele desde direto com o Curso de Aper- A noite, no restaurante do

sido cumprida nelo G·ov(�rno
,'.

Cunha, alçado a' 'tão inveja- 31 de janeiro de _'.Jf;', o su- reícoamento de - Professores, Luz Hotel, foi o.ferecido um
do Estado. ·Assim" apesar de,

-

.

da condíção de prefeito eles- premo. condutor da nau go- que se está realizando aqui J'antar ao dr. Armando Híl-
a princípio discordar Quanto

, ta coletívldade. vernamental desta nossa po- sob os auspicíos da A. E. C. debrand,· comparecendo ao
ao local onde deveria realí-

'

bre terra catartnense, com o patrocínio da Divisão mesmo o Revmo. P. Artur A-
zar-se a reunião (sede da Eecordei-me, então, dos

J'
_.

t
, .

tempos de ginásio, quando
a agora nao ln reressa do Ensino Secundário. lonso S. J., o sr. Haroldo Bez

U.D.N.), pois que não éra .

t'
'

udenista, mas dado os escla- ambos, em busca de "um ideal,
mais caus icar o governo per Batti representante do exmo.

ATENC
-

O BRASILEIROS N'ATUR Irecimentos de que isso nada' procurávamos, nas letras e
seu crime ímensuravel, cri- Após a recepção no aéro- sr. Secretário de Educação e A' AL .

.

na bondade dos proressores, minoso, e desesperadoc em porto, SS, ss. rumaram para diversos. professores do curso •

teria com política, resorví, e ccc- - \
.

"1' seus efeitos para o prr.prto o Colégio Coracão de Jesus ora em andamento. ZADOS' N t d 16 C Rlá compareci. Presidiu os tra- assimi ar maiores conhect- -

O a a· a
mentos, concretar as bases povo que sempre ,.; ql1'�m, a- onde, às 18,30 horas, o dr. Foram las mais lisongeiras

- .• • •.

balhos o Dr. W!i-nderley ,Tu- u.-

,

pal'a um· fUtUI'O SO'II'do e t·l'arl- final, paga tudo. e nota,da- Armando Hildebrand pro- as imp·ressões colhidas pelo NOTA
nior, que inicialment;'! exigiu
'.

qUI·lo. mente para aquele!; qU2 ti- nunciou importante confe- sr. Diretor do Ensino Secun:.. A Ch�fl'a da 16a. C. R. so-
à assinatura de todo,> os pre-
sentes, com a alegaç:ào de E I)esse desiderato, sem dú-

veram o suficiente amór a rência. O amp�o salão do Co- dário sôbre o curso e o pro- licita o comparecimento dos

vI'da alguma, o velho anll'g'o
esta terra para, desejancio légio tornou-se pequeno para gresso educacional de Santa Brasileiros Nat.uralizados: _

que .as queria, para uso par- 1Osmar Cunha, levou a �n.e- impulsionar-lhe o progresso, acomodar o elevado nÚmero Catarina. Erich Karl Richard Dettmer
ticular, e mesmó depoIs poder '

corresponder-se diretamente lhor, pois dono de uma inte-'

com cada um do� p:-esentes, ligência privilegiada, além

para dar conhecimento ào de uma vontade férre:1 ele

andamento do que pleiteava·· vencer, foi galgando postos e

mos. Em seguida fazendo uso' se evidenciando, apesar das
da palavra, só falou em poll- condições humildes em as

tica e dos elementos do? quais passou a sua meniniCe

S. D., tendo demonstrado e parte da juventude.
sentimento$-de ter a �i. D. N. Ainda oütro dia, em Curi.

perdido a ,,;leição pal'::t Pre- tiba, precisava focalizar um

feito da Capital, o que ele tema, em· o qual o homem

atribuiu, em parte, eomo festejado havia nascido em

causa da derrota, a cel'�as fa- bêrço parco de recursos.

cilidades dos udenista� J)(lr� Lembrei-me, então, do ve

com os 'pessedistas. A certa lho amigo, hoje prefeito de

altura, assim se expressou: Florianópolis, e, - inspirado
"Temos na Policia Militar, nele, não me foi dificil es

filhos de oficiais, empregados crever uma página, que tal··

como assemelhados, só para vez não tenha sido bela, mas
lerem Gibí. Esses lugares de- que entretanto, foi sincera,
·'vem serem dados a correli- pois era a história de um mo

gionários n0ssos, udenistas". ço que soube sobrepujar as

.
Senhor Diretor, essas ex· intempéries para galgar,

pressões do Dr.. Wanderley, qual cavaleiro intemerato, o

me atingiram;:'pois r.u sou pôsto de comando que hoje
oficial aa Pol:".:,'. Militar. IJa tão galhardamente ocupa:
reserva' remun !fada, pesse· Infelizmente, há na massa,
dista e tinha u:n íHho elll- alguns poucos dominados

pregado como asseme:Jhad0, por incontida inveja, numa

na Contadol'!(t da, COl'pma- espécie de fobia pelo anoni·
ção. Pois bem, esse áto ,já mato, a qual precisa ser ex

foi consumado. A U. D. N" pelida' para que o anônimo

já aplicou a sua eterna vigi- venha à tona e o festejado
lância. Meu filbo este mê!; se afunde cada vez mais an

nao poude voltar ao trabalho, te os olhares atônitos daque�
tendo ele JÍecebido como es- les que teimam em se mano

clarecimento, que não pode- ter neutros.

ria voltar, POl;llUt! não tinha
certificado de reSel'Vls�a. \)

importante é, CiI.H! ele po·,lde
trabalhar (',esde l!J de abril
do ano fin(1.!), até :U de de

zembro, só "li!) podendo 'de
agora em diante. Essa ale

gação df: ná') p·oder voltar a"J

'trabalho par falta de certifi

cado, não passa de prétexto,
porque até então poude, ou

salvo se o ::;1'. atual coman
dante I Geral interino, desco
briu alguma lei nesse SE'uti
do. 1YI t·.) de qualquer manei·
ra, a vp.':dadE: (, qüe foi cum

prida a, palavra do Dr. Won

derlev, proferida na reJebre
reunião dos reformados (ser-

Iln10.· SnI'.
.

1
d t d do Janeiro, o Dr. João l1ugusto

representan o os Es a os
Falcão, Diretor elo �e�'\'iGo

S. SURI Dispondo de pessoal trei- Rio de Janeiro Distrito Fe
'.

-

Florestal do Ministél'Í:J da
A/C do jornal "O ESTA- nado, não nos custa prestar deral, Pernambuco, Bahia, .

Agricultura, que, vem acom-
DO" nossa colaboração à organi- Espírito Santo, São Pr,nlo, e

t panhado do Dr. Rel1ato Do-
Nés a zação de uma selecionada também de Santa Catarina, mingues da Silva, chefe da
Prezado e Ilustre Senhor: equipe de salvamento, emtó- pela primeira vez, participa ..

Temos acompanhado com ra nossos afazeres nos tomem rão os nossos Caça-iores Sub- Secção de Parques e Flo- Apresentamos -as bóas vln·
, '. restas Nacionais. das aos ilustres visitante$,

interêsse os seus artigos pu· todo o' tempo d,isponí'!eJ. du- marinos.
A visita do Diretor do Sf:r- almejando' feliz estada em

blicados no jornal "0 ES- rante a semana, Estes homens, que à sua

TADO", ·que se edita nesta 'V. Sa., natur:::t.lmerite nào custa, vêm por pçazer 'es- ViÇ_O_F_I_o_re_s_t_a_l_a_o_n_o_s_s_O_E_,;t_a_-_n_·._o_ss_a_t_e_l'_ra_, _

Capital, e sob o título "Ho- ignóra os grandes serVIços portivo, dedicando-�:é a tão
mens Rãs" na Policia. prestados durante a passada arrojado esporte, represen
Praticantes atívos da Ca,<a guerra, pelos homens ligados tam sem dúvida, ,rra.nde re·

Submarina desde longa data, à "UDT" _ Underwater De- serva da Nação, em qual
concretizamos decentemente molition Troop", e mais ge- quer eventualidade, na paz
um dos nossos ideais _ a néricamente trat9.dos 1001' ou n,a guerra, quando forem

constituição do nosso Clube, "HOMENS RÃS". gracas aos solicitados os seus servj';c.,,,.
devidamente filiado à Asso- quais foi possivel reali'3a� ele- Quanto a uma polícia es

ciação Brasileira de Caéa sembarques de tl'Opas nas pecializada, devidame; te
Submarina, e ·at!.:avéz deÍa, ilhas orientais então ocupa- treinada nos móldes indica
membro da TnternatiQnol das pelos Japonêses, (, no eeoO dos por V. Sa, em seus arti-·
Underwater Spearfisch AS�(.I- lébre ataque ao continente gos, que possam presta': srlus
ciation com séde nos Estal'.os Europeu. A maioria desses serviços em nossas praias, iou
Unidos. homens eram Caçadores quando para outros

. misté ..

Dentre as fimJ.lidades es- Submarinos, e nunca ha"iam res {orem convocados, isso

em' o de me considerar seu senciais esportiva",do Clube sido militares, pois não seria representa o ideal do povo

amigo, coisa aliás que sem- Catarinense de C,tça Subm.a- possível a nenhum país criar Catarinense, não temos dú

pre, mesmo antes de ocupar rina, constam também, em de um momento pa�·a outro, vida.
altos cargos, muito me hon- nossos Estatutos 2m seu Art. equipes tão treinadas, como Conta o Distr�to Fed'erfll,
rou, razão pela qual estas pa- 4°, item IV: "TREINAMEN- essas já acostumaja,3 as in- com eficiente corpo de guar
lavras não são escritas em TO DE EQUIPES DE SAI,- cursões submarina,;; em seu das de salvamento, e dois.
pagamento de qualquer dí- VAMENTO, QUE POSS�I esporte. I nossos conhecidos que preso
vida, mas; pura e simples- PRESTAR COLABORAÇ1iO Atualmente em todos os' tam servicos em copa,caba
mente, ditadas pelo coração. E SOCORRO DE URGENCIA, países do mundo, €xi�tem e- ! na e Arpo�dor, cont'am e(:lm
E hoje, ao vê-lo guindado EM NOSSTAS PR��AS . MAf��

quipes �e."HO��NS �Ãs",1 mais de 800 vidas salva,g eu-,
à suprêma magistratura mu- �REQUEN:rADAS, e Item, v. '. des�.a�,a.n..do-�e amda l:c:,e em

I da:.um,
o q,ue r�eY

..

eSl'nt"fí' algo
nicipal, sinto-me satisfeito, ,COLABORAR, SEM P R t: ,mu��ít�;;,.at l�ades. de �alva- de'J;Jl3:ssom�oso. :'",:; <l0r"!
pois mais uma vez ficou com,. QUE T,AL SE TORNE NE,;,- .me�o ,f!; ,}'l:,;aq. a famo- Em

.. <nos� 'E!itádo, '��11lj:JS a

provado çle que num país li- CESSA RIO, COM AS AUTO>:; "� � A�erlc9,i\!l..._ lamentar inuitas v�c!as; por
vre, num país essencialmente ,RIDAJ,>ES CONSTITUIDI\S Ainda nOs"Estad� Ul\içlos. falta de assistência "'lU nos
democrático, não existe sele- E, E,NTIDADES CIENTIFI-' o Corpo de �on:bél�os·tde. s�� ,'praias, e càd\1 ?nC'

,. que
ção de nascimento e muito CAS.E QULTU�AIS". i New York, possue gr'à;nde passa, malóres serão os aei-

viços d') ;em ser dados só- Rlenos correntes de sangue a
. J,á por divérsas vezes t� - equipe �l..ié· muItos·· "servÍl}os dentes a lamentru\ .,.

,".
"

.

mente a udenistas). impedirem vitórias aos· que a mos I)restado vaÜósa COlltliI- de real vahJr, t� '.,pre<;tado ,Somos da mesma· opinião
Qmt�)'o flS promessas do ·ela fazem Jús'..

'

buiç�o !los poderes públic�s, aquela ,grande··cidade'.
. o"

• dê V. Sa., quando recon11ebe
pr, "lm'derley, feita� na tal· Continu,e com sua obra, não só salvan90 vidas em ,,',rogem,Qs a��lml".'''''.

t�! �J, que,.,),�.<.AA'. c'órpo �,5!c sª,lvamen-
reunl'a-o, d� quOe tud.,) farl'a PI'efeit'o Osmai'· Cunha, fa- nossas pr'al'as como restl·t11 ?�,., lh ':d ft n," . ,j-,' :m
_. - , ..

-

'. '!'.: ?o:s: Q�, ?S p'ara,� �,' �, .' e 'I .
o, .'�gy'era, pe�.fêncer' <S. nossa

pal'lJ, conseguir com o GO"BJ:- zendo ouvido!; dê mercadoÍ' indó, às FaÍnÚiás enlub.,drj.s, 0<.Wjlngen�,�d� �s � )istas dQ.i pol�ia MilitaJ,1�,�.,.Üle.i�:ompe
'no, o direito que pleiteava-· aos que lhe 'atacam, pois os corpos de pessoas quclji- Bra,�/�ue ��lcla�:) arcaça. tên�ra dos Pqsle�s P�lbHcm:
,mQs e que de tudo daria so- êsses, se· 'você' souber ·respon- da·s, qúe pel:àera'fi· ·sua, v.ida g.qJ1marma, ",-csport!,vameJ;lte· a sua organização e �antl-
lução, ainda estamos espe- der-lhes cbm"o pêso de sua� por Úl,lta de um serviço oH- há mais pu menos oito anos, I tencão.·

o
'.

rando notícias, já vaniO's pa- rea,lizações, calar:se-'ã6 "en,-· ciaI de assistênc'ià;
.

serviço por um pequeno grupb sedia- Ficamos ao seu inteiro c1�s
ra dois meses e nada resolvi-' c�dos pela: evidênCia aos' fa:" oficial este, que 'julgamos do no Rio de Janeiro,,'deS(n- i pôr para quaJsqucl' esclE',1.,C"
do, continuando o não eum� 'tos, 'sempl�e 'dá: al_çàda da nos�a volveu-se de tal fórrha, Ilue . cimentos que desej'U' a res-

primento da Lei n, 159 íle . Areão ,Jú'nior' briósa 'PolíCia Militar� bat·
no próximo cam�eorlato 'peIto, firmando-nos com : o

27-5-54, art. 7°. �ando para tanto, um pou'o Brasileiro .de Caca, S\I't<malÍ- maiór apreço e esf,ima. i
Por tudo isso, senhor Di- dê boa vontà'd,e dos·· poder s na a reahzar-se

ehl�
A�l�';rfl. .

.!

retor, é que solicito à V.' Sa., Do espírito ao bom senso constituidos�·' o'ra alert�dbs dos Reis, competirã, para .Avante por Sabtil C::�t:.trlrHt
seja esta publicada, para co-· há rila:is distância do qNe se pelos seus "a�tigcis public�- mais de 400 homens e gran-I Antônio Julio tla Silva

'o.
nl'1ecinfefito de" pensa. '"-' NAPOU?rAO. ' dmh des possibilidades é�nieas, i .. Diretor Se:::i'f,t�1',jQ ,

.

. \
�

\

Ftortanôpulís, Quarta-feira, 19 de Janeiro de 19.55'

Como eles agem
Uma reunião -poliliz8nte

• • •

PROF. DR. ARMANDO HILDEBRAND

"Homens�rãs�' ·-õâ�·'Policia
Uma tarta do Clube Catarinense
de Caça Sub'marina

Osmar Cunha, jámais me

prestou qualquer favor, a não

CENTRO DE CULTURA FRANCO
BRASILEIRO DE FLORIANOPOllS

O professor MAURICE ROUAULT, secretário gera
Diretor de. Estudos da Alíança Francêsa de Pôrto Aleg
ao ensêjo de lançar em nossa cidade as 'bases de organ
çâo do Centro de Cultura Franco-Brasileiro, convida,
nosso intermédio, as pessoas interessadas no funcioname
to desta Instituição para assistirem às conferência que
pronunciar, em francês, sôbre os temas abaixo díscrímín
dos:

Dia 21 às 20,30 horas _ Ce qu est une Assocíatíon
Culture Franco _ Brésilienne.

Dia 25 às 20,30 horas _ Les caracteres de La Litte
ture française au xvn e siécle.

Dia 28 às 20,30 horas - Les Femmes Savantes de M
líére.

Local: Salão nobre do Instituto de Educação.
Pela presença, o professor Maurice Rouault agradece

UNIÃO CATARI·NENSE DE ESTUDANTf
Convite

Sob os auspícios do Depar
tamento de Educação, reali
zar-se-á no próximo dia �2
do corrente, no Salão Nobre
do Instituto de Educação, em
hora a ser posteriormente
marcada e divulgada, uma

recepção ao grande teatrólo

go e literato brasileiro
PASCHOAL CARLOS MAG
NO.

CHOAL CARLOS MAGNO
dos maiores e mais ínt

amigo da classe estudan

brasileira; e, desejando q
surjam do meio acadêmico

maioria dos representan
catarinénses a êsse 1° F

TIVAL, a UNIÃO CAT
NENSE DE ESTUDANT
convida e solicita o compi
reéímento de todos os se

associados.
Ao mesmo tempo, aprov

tando o ensejo, a UCE COO
vocá os colegas que se de�
cam ou se 'interessam pel
artes, peloteatro, pela mús
ea, etc" para uma reuni"
em sua sede, às' 20.}lOras
dia 21.

A visita que nos fará esse

prestígíoso homem. de letras
é sobremodo i�portante pa
ra nós de vez que se prende
à realização, em julho de

1955, do PRIMEIRO FESTI
VAL DE ARTE DA JUVEN
TUDE BRASILEIRA.
Reconhecendo em PAS-

y

Carl Leyendecker '_ Wolf
gang Herbert Erns Rich
_ Joaquim Luiz Dias _ B
nius Velvikas _ Carlos, Ki
sewetter _ Elmuth Leyend

_ 'Salomon Eichner _ Ja- cker _ Nathan Zugmann
mes Bernardo Pieper - Ger- Basilio Magier _ Rowski
mano Norberto Rudner .:._ Julius August' Laus _ Osk
Flausina Marques _ Ernesto _ ·Reichel _ EduJl.rdo Che
Hollje _ Franz Loersch _ den e Felix Jimenez Hernan J

Abram Isak Figharz _

Er-I
dez� à sede da C. R., afim

hardt Schoen _ Paul Vier- tratarem de assunto do s,e
korn _ Bruno Jonas _ Hans interesse.

VISITANTES ILUSTRES
Chegará hoje a esta CapI

tal, viajando em "l'Iião ela

Real, procedente do Rio de

I

do, prende-se a interesses
serviço com o objetivo de iru

pecionar os trabalhos aq
efetuados pela Execw�:ão d
"Acôrdo Florestal", exlsten
te por convênio firmado en

tre a União e o Estado d
Santa Catarina.

Estão os governistas empenhados em c(j.mpanha
pertinaz cOJ;ltra o Prefeito.

O motivo real dessa campanha está na cara: des'
viar a atenção do povo do govêrno do' Estado.!

O sr, Bornhausen tinha 60 meses para cumprir as

promessas que fez.
Desse tempo só lhe faltam 12 meses e todas as

promessas para cunlPrir.
�Q.:sr. cOsma.n tem, ainda pela frénte· 58 mQies. E já

, coméç()u, desde 'o pÍ'fmeiro dia.; à�<'P�i.prir·1üi·"I)1;omes·
sas que-fez ·e,nií.Q _aquelas que os se'\l,s'.Iadvers�rios in'

ventaram. .
-..

.'". �o,�. (���
',,;-9 ex�me I;!.nalí..tJcQ;:c ela sítuaiiãQ;.:de'"'1lmpos é que

está:ij,Jevái\l;to � gove:l'pistas estaduais à ten�iíU\'a de
,� •. • ,1.

.." -' • "

,desviai' os olhos .� povo di�L,Palácio_� ., .�
-

': Mas ficam zangados qú:mdo· lhes dizeniQ�.que ,j
, , .

.. � ,>:;
'2· meses do'sr ..-0smar estão mais administrados�do que
os 48 do sr. Bornhausen. Este esqueceu' definitiva'

. mente as promessas, todas;' aquele co..pleçou a realiza'
las, .

E' . isso que está. doendo; .. "

x x

x

Entre o asfal�ativo ,.Osmar e o desasfaltativO
Bornhausen o eleitorado da Capital já ·escolheu. Foi 9

maior tunda até hoje re�istrada nesta muy leal cidade,
x x

x

asfaltantto"/e Il'lneuE o mundo continua: Qsmar
desasfaltando. , .

x x

x·

No Norte o raclonamento de energia já está �ãó rigo'
roso que se racionarem mais um pouquinho, as raçõeS
não justificarão mais as razões.
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E o término desse racionamento foi a grande obl'9

consagradora do govêrno bornhauseano! '

, .. ,., � por issO }:tue eles '-n'ão, 'gostam do >Osma1'.
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, �em o Osmar e' com o Palácio da Agronômica, �

vida seria muito melhor _ diz o governadol1. E telll
razao desracionadà:
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