
DISCURSO DO DEP. RAUL PILlA, AGRADECENDO A HOMENAGEM DE DESPED IDA, DO ATUAL CHEFE DO LEGISLATIVO,
Vai deixar-nos V."Exa.; diqo-lhe porem, que nos não deixará de-todo, porque conosco ficaré. como alto paradi gma, a maneira. _

,

exemplar com que V. Exa. exerceu, a presidencia da Câmarà dos Deputados, 'tl;�!i.
RIO, 19 {V, AJ - O pre- de lhes manifestar seus a- ra expressar seus sentímen- nome dos homenageados, Volta ao Senado da Repúblí- dente da Câmara dos Depu- homem de partido para que

sidente Nerêu Ramos reuniu gradecimentos pelas -Inequí- tos de fraternidade aos seus usou da palavra o sr. Raul ca. Festa de despedida é es- tados, exerceu 'uma alta ma- na cadeira se sentasse so

hoje, num almoço" no Joquei vocas demonstrações de a- companheiros e lideres par- Pilla, que pronunciou o se- ta, se festa' se pode chamar gístratura, foi muito mais mente o magistrado. Poderá
Clube todos os membros da preço que recebeu, durante lamentares, e apresentar- guinte discurso: a quem a todos nos deixa do que um diretor atento dos haver maior mérito do que

Mesa na Câmara e líderes 'e a legislatura que findar-se- lhes suas despedidas, já que Sr. presidente Nerêu Ra- 'um sentimento de algo na- trabalhos parlamentares, o este', num país em que as

vice-líderes de todas as re- á a 31 do corrente. na proxíma legislatura ocu- mos. Vai V. Exa. deixar a ver perdido. chefe. de um dos ramos do paixoes pessoais e partídá
presentações partidárias des- À sobremesa, o sr. Nerêu pará uma cadeira no 'Senado Casa dos srs. deputados, e E' que V. Exa. sr. Nerêu Poder Público. Compreendeu rias obscurecem-se, 'às vezes,

sa casa do Congresso; a fim Ramos usou da palavra, pa- F,ederaI. Agradecendo, em com ela sua presidencía. Ramos, foi realmente presí- V. Exa., como ninguem, a os mais altos deveres? Exer

majestade do cargo e pôs-se ceu V. Exa., exemplarmente,
à altura dela. E' o Congres- o elevadíssimo cargo, que lhe
so na mecaníca do sistema. confiaram os colegas. Tudo
democrático representativo, que isto fosse já seria mui

orgão essencial e caracterís- to.

tico. Mas, assim procedendo, fez
Será preciso que diga ser muito mais: insuflou a Câ

ele, entre nós, o menos ama- mara dos Deputados àquilo,
do e compreendido? Somos de que nenhuma Instítuíção
um dos poderes da Repúbli- pode .prescíndír ; espirita de

ca, regulamos pela lei a vi- c o r p o. Deixamos de ser

da da nação, mas não temos muitas vezes, agregado, uma
sinais visíveis e tangíveis do assembléia ocasional de ho
poder. Somos poder inerme'mens vindos de todos os Es

e, por isto, .,poder fraco, po - tados e saídos de todos os

der que para o vulgo deixa partidos, em permanente lu
de ser poder para viver, síru- ta entre si, para adquirir a

plesmente, anula do verda- conscíencía de que, acima dos
deiro poder. individuos e dos partidos há

Seria descabido estudar a- uma causa mais ampla e

qui o fenomeno, que faz da mais alta: os orgãos da 80-

nossa uma democracia c1ebil', berania popular. Não chega
uma democracia enrerrna. mos, ainda, por certo, à ple
Consigno, apenas, o fato pa- nítude de tal conscíencía,
ra notar que V. Exa., S': mas muito fez V. Exa. para
presidente Nerêu. �al11os, I que

ela se desen�olvesse. �)r.
soube elevar o prestigio da. presidente Nereu Ramos.

representação nacional, ve-I 'Quís a extremada benevo

lando, em prímeíro lugar, lencia dos colegas fosse eu

pelo regular funcionamento seu interprete nesta despe
da instituição parlamentar, e dida.
defendendo-lhe, depois, as ,.--------------

prerrogativas onde e como

quer que estivessem ameaça- PRESO', NA ARGEN-
das.. . jTINA UM SENADOR
Somos um poder inerme ---,

disse eu - mas não temos RADICAL
sido sob a presídencía de V. BUENOS AIRES, 19 (U.

Exa., um poder demíssíoná- P.) - O partido radical in

rio. Não sei que maior servi- formou, hoje, que a polícia
ço se pudesse prestar neste da província deBuenos Aires

país, ao regime represcntati- prendeu o senador eleito dr.

voo V. Exa., como somos to- Ricardo Lavalle e outros seis

dos nós c, . .não podemos clei-' radicam na cidade' de - gala
xm·-tre s'ei'''''é'honl�1li dê Í>ài'- B1anca.'L'uvalle foi po"sto em

tido. Mais ainda do que isto: ,liberdade, ,ontem à noite. O

é um dos líderes :do seu ,par- partido informou ainda (l'.le

tido. a polícia não deu qualquer
Mas, ao assumir' a �residen- motivo para as prisões. O

c1a da Câmara dos Deputa- dr. Lavalle foi eleito para o

dos, soube V. Exa, afast.ar o Senado prOVincial.

RIO, ui (V. A.) - Tudo cuja posiçao não se sabe
leva a crer que a convenção ainda qual seja, oficialmen-

RIO 19 (V, A.) _ O sr, Jã-, :

!
reservadas relativas à suces- pessedista para homologação te.

,
'A da candidatura' Kubitschek, REPERCUTE A ENTREVIS-

nio Quadros esteve provável- tem intrigados com o "desl}- são presidencial. O sr, Janio

mente no Rio nas .últímas 24 parecimento" do governador assumiu ontem a prefeitura
escolha um novo nome para TA DE PILLA

1 'a sucessão presídencíal. RIO, 19 sv, A.) - "Confio
horas em conferência reser- eleito, enquanto certos seto- de São Paulo, aproveitando-

I em que os dirigentes de todos
vada com os principais res- res da política nacional' in- . se da ausência elo sr. Porfí- li" I

I '

J
�'a a-1se agora que na con-

os partidos reflitam seria-
ponsáveís peJa artíeulacão dicavam que o sr, Jânio pro- t río da Paz e prometeu . ra- -

di t
'

-

I
vençao pesse 1S'a sera a- mente sobre as advertencias

antl -Juscelino. -Os proceres vávelmente se encontrava lar à imprensa nos próximos t d
.

li t d t
A'

... presen a a uma us a e .res
.e os conselhos do sr. Raul

paulistas mantinham-se on- nesta capital em demarehes dias,�, nomes, que seriam Nerêu �,a- Pilla/' _ declarou o sr. Aron-
•••••••••••••••••••••e•••••••••••••••(il@•••••8•••••••••••••••••••••• mos, Etelvina Lins e Carlos

so Arinos a propósito da en-

� f'
�

Luz ou Gustavo Capanerna, trevista do presidente do PL
.

JJes eifo no IJerÚ �l,:��2��t;��::�}ª�� �i;d:!�t?�EfH{;�f�
O lo" d-

-

-do elo e No' rl-eaa
tldáriose altas autorídades.: depoimento lucído, sereno e

.

. um c mp � Irlal p . U n. .

. �:�'�d�t���e e�l��n���10 d:��:ó ��������,d�e��br:n�e:����Ct��
� LIMA, 19 CU. P.) - Oficí- tro redigido em Santiago e I to 'Gazzani se encarregaria ele breves dias se registrarão e seu possível desenvolvi
almente se anuncia que foi assinado por Valentin Gaz- de" ebter a adesão dos clvís.. .ímportantes acontecimentos, rnento. Colocando de fora,
descoberto um plano subver- zani e Carlos Miro Quesada, Finalmente, diz o comuniea·;, Estão sendo feitas - tentatí-: Inclusive às seus conhecidos
sivo dirigido pelo ex-minis- A do�ume�tação _

revela aa do, "q,u� �odo� ?s. implic�dQs vas n.o sentido do1 PSD re- pontos de vista teóricos, o
tro da ouerra, G�l. Zenon e�treltas vínculaçôes elo rere- Ina CO?Splr�çao, que ,est�.1am e�ammar o a.sS,unt.o ela can- deputado Raul Pilla, abordou
Norie_ga; O comunicado _da nd�. general co� .elemento.s I p:o _Pais: serao _postos a d1SP�- �dldatura p�esldencl,a�, na �a- o, ass'\}ntÇl Q1:.üet!,v.idade �", �o-....

. direçao geral de Inf'0rma(;.oe<1 poltbcos adversanos" como .. slça.o., ctl;t. _J-qstlO.!}l, ..f'-Sli.l"blIJ,et -" stj, ,da ·f,scallllfi.. '(te ri'l 'I?ló$j,,rio-- b"-�· "'rtaH�aYrd"' )'o,'s c'· 'l'IS"�. �

f ." . '..t.\.:"Jj' '·i.,�''''''''"'vr--&fJl,:i.(, t!." .) 1--+<:\. "f'
.

..... c '.1. J.,V'O':.Jn_, "i" :1":1..:>" ..l.rr..\.} &:.j;) .• OrO

lembra ·que '() gaLNOrlega' fQl'C�i.'rós Mh�t\ QÜe·Saç18��j:n(ric.a� I aQs' '>ã; l)l·t\CElS 'O, fle- ".:itcÔnlv �es Ia lista t!'1iy,Irce. I,JMo da CrIse que' cob,sid'era 'on;o
d.esteirado; em agô.sfo u1timo: ,cld�.p:il:a o Mini�tério do �x'. i com as leis vigen�es. El'n'm�j.-,"f?a�a se :sse tl�abalh� �l!)r�- talvez a'mais grave da histó
e depois de perman�cer ,ail- te1:1O�', .e � apnsta Ramiro! mento. algum, talS fatos nt',o l1111lnar, e possIvel mclusl- ria

.

republicana brasileil'a,
gum te�po nos �st.aa?s L lll- Pn��-l,. Ir:d�cado para o�upai.' alt.e�aram � �rdem e tnm- ve, q�e mesm� ante� da con-

nos seus aspectos mais ge
dos, flxo.u resId,�J1(:l"t eJ:n o MmIsteno de EduGaçao.. qu�hdade pubhcas. ? ex-e�-I vençao pessedls�a s�Ja lança- rais, sem inúteis reta.liaçõesBuehos AIres, onde. "ccntl- Segundo o plano, o mOVI- baIxador Quesada ooteve aSI.. do novo nome a dISput� su-

e oferecendo a solucão da
nuava suas atividades sub- mento se�icios� devel:ia e:- lo _polít�co no Brasil. e seu

Ü"-I cesso�ia: ,possivelm.ente saido. união nac.ional, com

-

a qual
versivas para realizar a 're- ta��r em Araqmpa, pala P?l» mao fOI pr�so, no d1a de. Na- das fIle:l.as pesse�lstas, �as o meu partido, a UDN, está
volução no Per(l, a fim de Il_lItIr � r::hega?a qo gaL �'o.. t�l, ao expirarem suas lUlU- I c�m apo.1� de mms agremIa- plenamente de acordo". O
chegar ao poder por, qualquer nega aquela CIdade, enquan- mdades parlamentares. I çoes pohtlCas, exceto o PTB

sr. Afonso Arinos anunciou

�:�:L��::��:i�;;:�:!:II��� '.,·I·s··.·o·,··I··a·,·�··o···s··OO
..

�··e···I·a·,··s····O·t··eO·,rn····p..·le··s···t··a··�··e····s··GClpondência com det':'.rrninados
elementos: alguns l�earion.á
rios da extrema direita e ou-

tros de vinculação api:.Ista'·.

·55.000·.moDtanbeses sofrem a aoão da Escocla
LONDRES, 19 CU. P.) - A I' ,

' . Ilha italiana, durante uma

Inglaterra despachou, um terrivel inven{o. Nevadas, tempestãde no Mediterrâneo.
porta-aviões para prestar so- tempestades e inundações se Os passageiros, inclusive mu

corro a 55 mil montanheses tem' verificado em muitos '1heres e 'crianças, foram de
isolados na Escócia setentrio� países. Mais de 20 pessoas sembarcados em Vivitta 'Vac

nal, por causa elas recentes' morreram nos últimos 3 dias. chia, porto mar.ítimo a cerca ATENAS, 19 CU. PJ - O

tempestades. Em todas as Um navio de salvamento de 40 milhas ao noroeste de Parlamento, ela Grécia apro
Ilhas Britânicas e em muitas recolheu 167 passageiros do Roma. O ,navio da Marinha vou hoje, por unanimidade, o
partes da Europa habitantes paquete grego Corinthia, de Real britânica, Glory, de 13 projeto de 1ei que admite a

clÍ'l.s cidades e ge,nte do cam- 13.879 toneladas, que encalhou, mil toneladas, levou para' a Alemanha à Orgánização do RIO, 19 ('\T. AJ _ "Tudo matutino "Diário de Notí- ,

po tem sido castigados com Inas proximid�des, de umà costa ocidental da Escócia tratado 'cio Atlantico Norte depende dos rumos que o go- cias". "

precioso carregamento de ga- ('NATO). Apenas quatro mi-
verno queira tomar" - de- Disse ,depois o sr. Eugenio

salina. <:;omo ,base .flutuante, nutos durou o processo. O. clarou ao vespertino "Ultima.- Gudin: "Há muita intriga
distribuirá o combustível aos projeto foi aprovaçlo com a- Hora" na manhã de hoje o em tudo isto. Não apresentei
helicopteros e aviões ligeiros plausos. Ao propor a ratifica-' nenh'l,lm pedido de demissão.
que deverão atIrar alimentos ção, o ministro do Exterior, ministro Eugenio ,Gudin, ti- Minhas relações com o pre
p_ara' os flagoJ,ados. Stephan Stephanopoulos, de- tular da pasta da Fazenda, a sidente Cafe Filho sâo exce

Maiàres nevadas se vel'ifi- clarou ao Parlamento que à proposito das notícias sobre Jentes. E o chefe do governo
açlmissão da Alemanha à

caram, hoje', na zona mon- seu afastamento daquela agirá da maneira que achar

tanhesa. Desde uma semana ,NATO virá reforçar a paz e pasta, publicadas ontem na I mais aconselhavel á sua ad

que aldeias e granjas estão aument!J,I'á a tlefesa ociden- principal coluna política elo ministração".-
. inteiramente isoladas. Hoje I tal.

de IJ,1ffinhã, não . se conse

guiam comunicações telefo-
nicas com a zona flagelada, FAWCETT' VIVO?numa área de 100

_

milhas

quaclradas..à
.

Glory' deverá

chegar a Wick, amanhã de
tarde'. Pedidos U1'gentes de
alimentos vieram de Lai, na
costa setentrional d'a Escó

cia, e de, Kirl{ Hall, ao sul dI')
WiC;k. Muitos rios da França

vive.
transbordaram e centenas dB

•
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Janio secretamente no Rio o Momento Politico

DISCO VOADOR EM SINGAPURA
'por último, que amanhã' ocu-

'.

pará a tribuna da Câmarã SINGAPUR�, ·19 (�. A

P.) 'I rado a sua c�r,r!da, _

desapa-

para responder aos que on-I-
Um comerCIante chmes de recendo. O chmes nao con

tem o acusaram ,de ser fa- Singapura a�irm?u ter ,;i�to I seguiu. esclarecer,
o tamanho

'vorável a um golpe miUtar. ante-ontem a nOIte um dlS- do obJcto, observado, mas

co voador". Declarou êsse afirmou,: "Ele voava mais

.•.•.._.4t............. comerciante ao

representan-I' rápidamente que qualquer
.te da Agence Fl'ance Presse avião. que já vi".

A GRECIA APROVA ter visto um "objeto grande /

A ADMISSA-O DA
e redondo, voando baixo e As autoridades da Royal
do qual saía uma luz difusa"; Air Force e da meteorologia

ALEMANHA À acrescentando que o objeto recusaram-se a fazer comen-

NATO l'ep!'lntinarnenté havia acele- . tários a respeitd do caso.

Acrescenta que o gOlemo in
formado de tais ativicJ.àdes.
prendeu o .eng. Wilfred0 Pflu

ker, apoderando-se de "im

portantes comunicaçÕes que

lhe permitiram saber dos de!.

talhes. de todas as �tivicla
des dos conspiradores, inclu"
sive do plano revolucíom�':io
em que estavam compr;ome

tidos, entre outros, o ex-eu)

bai�ador Carlos Miro (�ue�;a··
da, seu irmão, o deputada pGr

Lima, Enrique Miro Ques�-:.
da o senador Alejandro ReeI

e � deputado Edmundo No- FANATICO TENTOU MATAR O GENERAL
riega, todos exilados com ex-

ceção do senador qu�. cont�- d'. /MAX'WELL T.AYLOR
nua em lugar não sabido até

esta data, pela polícia';. I', ; S,EU:Y, 19 :(U. P.) ,- Um fa-1 d,e, volta, parecia nervoso.

o"c�munic�do "diz ffiàis:' nático coreano interrompeu" Um porta:'voz do 8.0 Exérci

"Na IP,adrugada de s,��ta-f,ei" a�u.L on.tem uma conferência to Se ne.gou a cO,n;entar o

ra, 14 do corrente, o coman- mIhtar secreta.�, .ameaçou o fato.
_.

dante Matall�na,. que;. fôta a-.! 19�· l'4�xwell Taylor,. ••••••••••••• '.�•••'

•••o
judante de or'dens do gal. uma p1stola, ante� de ser ,

Noriega, quando este se acha:: . cont�çl?" s�gundo informou-, DESEMBARQUE DE
va nà pasta da' ,Guerra; foi se em !0!lte f�dedig�a. i REVOLUCIONARIOS
'preso em Mollendo, quando O inforIl,lan�e, cUJo nome

pretendia. ,ingress,ar no paí� �ão se I?od� �a�' s"eonhecer. EM PUER'FO' LIMON
-cla,ndestinàmént'e, em com- Cleclarou que o ll1cIdente se MANAGUA, ,19 (U. P.)

panhia de Valentin Gazzani <;leu em Taegu, onde o cO-:A emisSora rebelde anunc-ióu,
Cisnéros . inimigo atual do mandànte, do ,Exército norte':' hoje, que 200 homél)s desem

govêrno 'e conhecido por suas 'americàno, no .oriente, ·ei.�á .barçaram perto çle Puerto

atividades subversivas. Os fazendo consultas com o gal. Limon, q;ue fica na costa'"clo

conjuradOS desembarcaram II Kwon, chefe do estado- Atlântico, em Costa Rica.

disfarcados e coin documen- maior"clo Exército Sul-COl'ea- 'A rádÍo não forneceu deta

�ação -falsa,::em CallJta, pert(l no. O fanático sacou eh pis- lhes sobre o desembarque,
de MOllencio, traziçlos de I" tola e .a apontou para Tay- mas disse que 300 homens

quique, numa lancha de con" 101', mas ,antes de poder. pre- reforçaram os rebeldes na

trabandistas chilenos. Em mir o .gatilho, guaràas do E- região de La c�:uz e que os

poder deles, havia abundan- xército gul-coreano se 1�'1'_ .revolucionários "novamente

te docum�Í1tação".·· 1\' dó- çaram &()bre êle e o des!J.l'ní.a-··cderr;-;t�rãof'- as fôrças do pre

cumentação' .era sôbre "um rami�' sfdente José 'Figuetes, núma'

plano mil\tar de revolta, l1ma, .< O Jl'flnático usava lmifor- segunda batalha em Santa

Junta governativa com os me mnitar e foi denoi� .in- Rosa. A rádio aconselhou os

nOmes dos possiveis :;111ini8- terrog�do. pela 'Polfci:l.; :AI- 'ouvintes'. à . se manterem à

tros e dois maniféstos à na- guns observadores dize.rn que escuta para ouvir uma im-

§âo, assinados pelo a!. N
•. Taylor,. ". �pes.aJ c:l.. l;_igoros' llor;�ante·' éo):bunicaçáo·,'

. riega em Buends Ai � ;;VlgÚàricia;'-ào tomâir o a víão cfehlfso do dia.
,

, ,"', ':''-.�;,:
.

,

"LONDRES-, 19 CU. ·P.)
Brain Fawcett, filho do. ex

plorador britânico desapare
cido há trinta anos, n.o de
correr de uma expedição ás
selvas bi'asileiras decl�rou a

creditar que seu pai ainda

famílias foram evacuadas de
suas graqjas, nas margens do'
Ródano. Também os rios
trancbordaram na Alemanha

ocidental e "a costa setentri

onal"".tel1l sofriçlo com vio
lentas témpestades.
Noticias da' Alemanha oci

dental, controlaçla pelbs co

munistas, dizem que. ontem
as nevadas derrubaram

.

eal;lôs que· .1'0t'r1-ece 11 erglU
a' �;ias indústr',:;"s p�.s�das,

" .''('

FALECEU O BARÃO
DE ROTHSCHILD
NOVA IORQUE, 19 CU. P.)

- O barão Louis de Roths

child, de 72 anos de id'a:de; e,
membro da internacional
mente famosa família de

banqueiros, faleceu' de 'um
ata ue do coraçãoontem na
-.J)ahia"- de Mnnfego.; em' iã�

NÃO PEDIU DEMISSÃO

HElICOPTEROS LIGANDO RIO.A,
BELO HORIZONTE

RIO, 19 (V. A.) - Deverá em tráfegO oS primeiros a

seI' inauguráda em julho pró- parelhas, ligando regular
ximo, a primeira linha· re- mente Belo Horizonte ao Rio.

guIar de helicopteros no Bra-
sil, ligando Belo Horizonte ao

Rio de Janeiro, fazendo es- .

NO RIOcalas ení. v;3,rias cidades mi- ESPERADO .

neiras e fluminenses. A fini O GOVERNADOR
de tomar as últimas medidas ELEITO DO ES
junto aos demais membros

' .' -

'.

da "Companhia de Navega- TADO
ção Aêrea de Helicopteros", RIO, 19 {V. AJ L O ves-

chegou a Belo Horizonte o pertino oficioso "A Noite"

sr. Gerahrd Sykora, um dos divulgou hoje a seguinte nó

dirigentes da referida em- ta: '�Está em definitivo a�
presa 'e que se incumbiu de sentada a viagem do gover-,
adquirir os helicopteros na I nador eleito e diplomado do

.:tJlglª�erra .. Fªlan:do7 aps jor- Rio Grande do Sul, Il; c:�pttal
afirmou o téct).jCo' que Federal e ;deverá cheg:«t

. :T4ês. <;léjulh
.

est'atão- ,
' "" .

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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/ o ."ADOFlorianópolis, Quinta;;'feira, 20 de Janeiro de 1955
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às 16 horas, excepto aos sá- -o�

bados.
o leitor encontrarã; 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:
(Provedor) ..........•..• 2.814

(Portaria) 2.036

VENDE-SE 'um Lote de Nerêu Ramos :..... 3.831

12 x 33 metros.
Militar 8.157
São Sebostião (Casa 'de

Tratar pelo telefône 2.470. Saúde)... . 11.153
Maternidade Doutor Car-
los Corrêa 3.121

CH�>\MADOS UR-
GENTES

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

Polícia (Sala Comissário 2.038
Polícia (Gab. Delegado) .. 2.594
COMPANHIAS, DE

r����PORTES DIRETORIA DE OBRAS POBLlCAS
TAC 8.700 I VEND-E- �ECruzeiro do Sul 2.600 A." -"
Panair 3.553 V I S O
n[�! Áê���":::::::::::: �::�� I A DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS do Estado avisa

Vende-se por motivo de

ORGAUIS'IIfO Real 2358
viagem Q estabelecimento o

" AV. 2.'500' qu.e, a partir d.o dia 10 de janeiro do corrente ano, em cum-

EéD-ITADO �cri��iFsavas.. . .. .. . .

I prrmento ao dísposto na lei federal n. 2.308, de 31 de agõsto. !1�P��i��I�sorT�:�h�:s��t�=
�ux .;/

...•.,;.............
2.021

I
de 1954, nas contas do Serviço de Luz e Fôrca fica suprimi-

".w PO� r·
ages IC ;:��� i da a �uota F.ederal de 3%, sendo a mesma �u.bstitulda pela

dade, a única casa com es-

'-

, i�tr;��:a .::::::�:::::::: 3.321 taxa fixa de:
pecialidade no genero no

()@Ál[(!/(J g(J4//[g I Cacique 3.449 Cr$ 0,20 por Kwh de consumo de luz
Estado.

BE/XA87v-lTTO 'i:�:;fd :::::::::::::::::
- �:��t Cr$ 0,10 por Kwh de consumo de fôrca

Os interessados podem se

FLDRIANÓPOLlS_SANTACATARINA Ideal .................•.. 3.659 .Diretoria de Obras Públicas, em Florl�nópolig 5 de ja-
dirigir a Rua: Felipe Sch-

Secretárío
-_--- ..I E�TREITp neiro de 1954.

.
, midt nO 44, que é o local

_��

4--_"""'_'__+,
' D_l.J,f.,:q.u_e_._;_.;;.:.��

..

�......
...

,
06

....

'

__t-_---
.....---.---_....'�I__...;.._� _:q::u::e:..:a�l::o:::j:a�f�i�ca:..:c�o�l�o�ca:d�a:.:..._

��ICADOR PROFISSIONALlc"::�,:��[S:'O:õ",���;.��r;;�:J· 2r;C'A�:��! !!�!:aDEf!��AS ..

DRA. WLADYSLAVA! DR. I. LOBATO , DR. WALMOR ZOMER Francisco de Assis' e na ":anta da Santa Casa do �io �e Janeiro CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NO RIO DE JANEIRO

W MUSSI I FILHO I GARCIA
'Casa'do Rio de Janeiro

.

(Prof. ,W. Berardmelh). . PEDIATRIA/NEO-NATAL _

.

•
. • 'Di I d

.

CLINICA MÉDICA Curso de neurologia (Prof.' NASCIDO - XsSISTJ;:NCIA TÚ;NIDCIASTÚRBIOS DO RECEM-

e Doenças do aparelho resplratérto
I .

p oma o p,;la Faculdade Na- CARDIOLOGIA Austregesilo).
.

.PREMATUROS _ TRATAME
ESPECIALIZADA AOS

DR. ANTONIO DIB r TUBERCULOSE cíonal de. MedIcina d� Unlver- Contultório: Rua Vitor Mei- Ex interno do Hospital mater- (FALTA DE APETITE) T�l�AMDEA INAPETÊNCIA INFANTIL

IRADIOGllAFIA
E RADIOSCOPIA' . aídade do Brasfl reles' 22 'Tel 211175 nidade V. Amaral. TURNA EM CRIANÇAS

- NTO DA ENURESE NO-

MUSSI DOS. PULMõES ,EX-interno
por concurso da Ma- H'·· . S d Q

.

DOENÇAS INTERNAS PSICOLÓGICOS DA IN'FA-NECI ADOLESCENTES - DISTÚRBIOS

. Cirurgia do Torax .
ternídade-Escola Sextora��s .. egun as, u..rtas e

.

Coração '. Estômago, i.ntestino, CIA DE MANEIRA GERAL
A - ENFERMIJ?ADES DA INFÃN-

_ MÉDICOS - I Formado pela Faculdade Nacíe- (Serviço do. Prof. Octávio Re- D
a l�r�s. 18 h f d

�

CIRURGIA-CLíNICA 'nal de Medicina Tisiologlsta e drtgues Lima) RaS'd" Il;s ,o�as. .
.rga o � vias bíltares. Rins, ova- CONSULTóRIO - FELIPE SCHMIDT 38

GERAL-PARTOS Tisiocirurgião d� Hospítal Ne- Ex-interno do Serviço de Clrur- 'd'tesI23encJa:2oRuadFehpe Sch- l'IOS e utero. CONSULTAS - DAS 2 ÀS 5
,.

.
.
." g'ia do Hospital I A P E T C mi, - an ar apto 1 - Consultório' Vitor Reireles CONSULTAS CI HORA MARCHAORAS.

Serviço completo e eapeciali- I reu Ramos 'd R
":'.' Tel. 3.002" 22.

• RESIDÊNCIA _ T •

DA: FONE 3165

zad41 das DOENÇAS DE SENHO- Curso de especialização pela M'�' iOd deHJanelro
. Das 1.6 _às .18 horas.. ATENDE CHAM"DEONSEANTDEOMSIILC�EIRA, 130 (FONE 3165)

RAS, com modernos métodos de S. N. T. Ex-interno e Ex-assls-
e rco o. ospítal de ResIdêncIa: Rua Bocaíuva 20.

� ILIO

diagnôsttcos e tratamento. tente de Çirur�ia do Prof. UII'O DOENCAS C��d��NHORAS DR. NEWTON-Fone: 3458.

SULPOSCOPIA - HISTERO - Guímarães (Rio). >'
,

•

I
SALPINGOGRAFIA - METABO- Cons i x Felipe Schmidt, 38 - P�R'lOS ": OPE!RAÇÕES D'AVILA

, --D-R--M-A-R-I-O--WE--N--
LISMO BASAL Fone 3801

Cons. Rua Joao ,Pmto n. 16, I
CIRURGIA GERAL "

-

.. Radioterapia por ondas

curtas-I
Atende em. hora marcada.

das 16,00 �s 18,00 h?r��. i Doenças de Senhoras - Procto-
I DHAUSEN

Eletrocoagulação _ Raios Ultra Res: Rua São Jorge 8 - Fone �ela manha aten�e. dIa-I' logia - Eletricidade Médica CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS

Violeta e Infra Vermelho. 2395. nan_1ente no Hospital de Consu ltór io r, ,Rua Vitor Mei- E CRIANÇAS

Consultório: Rua 'l'raiano. n. 1,
.,'---. �al'l��de. Ireles n. 28 - Telefone: 3307. C.nsultóri. - Rua, João Pin-

1° andar - Edifício do Montepio. DR. YLMAR CORRtA . ��sl.de�cla. I Bitten.court .

Consultas: Das 15 horas em to, 10 - Tel. M. 769.

Horário: Das 9' às 12 heras - CLíNICA MÉDICA' i 101
a. enera n. diante." .

Consultas: Das 4 às 6 hor;�.

Dr. MUSSI. CONSULTAS das 10 - 13 ho-' T I f . 2692
Resldencla: Fone, 3.422 Residênci'a: Rua Esteves Jú-

Das 15 às 18 horas - Dra. raso I
e e one. . , Rua: Blumen:;1U n. 71.

.

nior, 45. Te!. 2.812.

MUSSI Rua Tiradente 9 - Fone 3415! MA'RIO DE LA.RMO GEDSOTEINÇAS DO APARELHO DI-
DR- HENRIQUE'-P-R-I-S-C-O-

Residência: Avenida Trom-
VO - ULCERAS DO ES- •

powsky, 84. DR. JOSÉ TAVARES CANTIÇAO TOMAGO E DUODENO, ALER- PARAISO
MÉDICi)

GIA-DERMATOLOGIA E CLI-

IRACEMA CLíNICA DE CRIANÇAS
NICA GERAL

' MÉDICO

MOLE'STIAS NERVOSAS E ADULTOS
'

Operações - Doenças de Se-

DR. NEY PERRONE MENTAIS. - CL!NICA GERAL Doenças Internas
nhoras - Clínica de Adultos.

MUND' I
Do Serv�ço NaCIOnal de Doen- CORAÇÃO - FIGADO _ RINS CLIdNeICA,

Curso de Especialização no

.'
.
ças MentaIS. I _ INTESTINOS

Hospital dos Servidores do Es-

F:ormado pel�. Faculda�e �aci'· Chefe do Ambulatório d/e Higie- 1 Tratamento moderno da SIFILIS
OLHOS - OUVIDOS - NARIZ' tido. .

naol de MedIcma .bmversIdade ne �en�al . I Consultório _ Rua Tiradentes
E GARGANTA

I (Serviço do Prof. Mariano de

do BraSIl I PSIqUIatra do HOSpIta-l - 9
'DO Andrade)

,

RIO DE JANEIRO I Colônia Sant'Ana I
.

HORÁRIO'
. DR. GUERREIRO DA FONSECA I Co�sultas - !,ela manhã no

Aperfeiçoamente na "Casa de I Convulsoterapia pelo eletro- As 13 às 16 horas
. Chefe do Serviço de OTORI-I HospItal de CarIdade,'

.

Saude' São Miguel" choque e cardiazo!. Insulin·otera-·I Tel' Cons _ 34Í5 R
NO do Hos'pital de Florianópolis À tarde das 1530 hs em dIan-

Prof.· Fernando Paulino pia. Malariuierapia. Psicoterapia. 2.276·':_ .Flo;ianóp�1i8.
- ea. -

,Possue a CLINICA os APARE-
I te no consultório .á Rua Nu.nes IInterno por 3 anos do Ser;viço CONSULTAS: Terças e Quin- _ .. ,____

:LHOS MAIS MODERNOS PARA lMachado 17 Esquma de TIra-

de Cirurgia tas das 15 às 15 horas. Sabado DR. JÚLIO DOIN I TRATAMENTO das DOENNÇAS I dente�. Te�.2766 .

Prof. Pedro de Moura'· I
�manhã) ! ,da ESPE'CIALIDADE Resldencla - rua PreSIdente

Estagio por 1 ano na "rda�r- Rua Anita Garibaldi, esquina

\
VIEIRA I Consultas - pela manhã no Coutinho 44.

"

nidade - Escola"

Ide
General Bittencourt. MÉDICO HOSPITAL. I

Prof. Otávio ROdrigues Lima RESIDENCIA: Rua Bocaiúva, ESPECIALISTA EM OLHOS, ,
À TARDE - das 2 as 6 DR. VIDAL

Interno por 2 "no do Pronto 139 Te1.2901 OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

Ino
CONSULTORIO .. CLíNICA DE CRIANÇAS

Socorro ','
TRATAMENTO E OPERAÇOES CONSULTORIO _:_ Rua dos Consultório: - Felipe .Schmidt,

I
DR. ARMANDO VALÉ- I Infra-Vermelho .- Nebulização - ILHEOS nO 2 38.

- x -

RIO DE ASSIS 1
Ultra-Som RESIDENCIA -

... ·Felipe Sch- CONSULTAS -Das 4 as 6

OPERAÇOES . (Tratamento de sinusite Bem:midt nO 113 Tel 2365 horas.

'CLINICA DE ADULTrJ Dos Se!viAços de CI�n!ca Infantil operação) J
.

Re"idência: Tenen�e Silveira,

DOENÇAS DE SENHOI,tAS da Assls!encia Munl�lpal e Hos- ,Anglo-retinoscopia - Receita de DR. ANTONI@ MONIZ ]30 FONE - 3.165.

CONSULTAS: No Hospital de I pltal de Clirldade IOculos - Moderno equipamento
_

Caridade, diariamente das 8 às CLINICA MÉDICA DE CRIANr Ide
Oto-Rlnolaringologla (único

DE ARAGÃO DR. ANTONIO BATISTA

10. .,.. ÇAS E ADULTOS no Estado) . CIRURGIA TREUMATOLOGlA

N� consultório, à Rua João - Alergia - Horário das 9 às 12 horas e Ortopedia, JUNIOR

Pmto nr. 16 (1" andar) Consultório: Rua Nunes Ma- das 16 às 18 horas. Consultório: João Pinto, 18. CLINICA ESPECIALIZADA DE

Diariamente das 10 às 12 e das

I
chado, 7 - Consultas das 16 às Consultório: - Rua Vitor Mei-

. Das 15 às 17 diàriamente., CRIANÇAS

14 às 16 horas. 18 horas r.eles 22 - FOlle-2675. Menos aos Sábados I Consultas das 9 ás 11 horas.

RESIDENCIA: - Rua Duarte Re��dência: Rua ,Marechal Gui- Res. _:_ Rua São Jorge 20 - Res: 'Bocaiuva 135. Res. e Cons. Padre Miguelinho.

Shutel, 129 - Florianópolis. lherme, 5 - Fone: 378;-1 Fone 2421. Fone: - 2.714. 12.

/

I
___ I ..

-

A C I J E
Agência :�

de�
Publicidade
.... P.......
:nerlu.6,.:u.
Ia.. CUUtu

TERRENO EM
BARREIROS

Dr. Alvaro de
Varvalbo

Tendo realizado durante o

decorrer do ano de 1954, no

Rio de Janeiro, cursos de a

perfelçôamento na especiali

dade, Pediatria, o Dr. Alvaro

de Carvalho comunica o seu

regresso à Florianópolis onde

está às ordens (103 seus cri

entes e amigos.
Consultório: RUEi Tenente

Silveira, 15 - l° andar.

Atende díàríamente das J4

Distribuidor . Residência: Rua Felipe
Schmidt, lU -- Tel. 2,:;60.

Schmidt N. 44.C' RAMOS S/A
Comercio - Transportas
I:tua João Pinto, 9 Fpolí,..

Ginasi.o Anltoniela de Barros
(Campanha Nacional de Educandários

. EDITAL
Gratuitos)

Admissão ao curso ginasial e 2a. época, exames,l""""-------�_

dias, 15, 16, 17 e 18 de fevereiro.

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 de admissão, que constará de

provas escritas e orais de Português, Matematica, His

toria e Geografia, deverá o candidato apresentar um do

cumento que prove ter ocupado funcional durante o dia,
bem como ter 14 anos completos por se tratar de gíná- 7R'�
sio noturno para adultos.· �'7

Outras informações poderão ser obtidas

taria do ginásio, sito a rua Vitor Meireles.

Florianópolis, 11 de Janeiro de 1955.
. �

Osvaldo Meira

o ESTADO
.

Navio�Mlllr «Carl: 'H8eocke>" lO IVlag,=IZFLO=��-:�� l*fSIJlfm�D ..
Escalas intermediárias em Itajaf Santos São Se-

bastião, Ilha Bela, Ubétuba, sendo �estes q�atro últi. "Ij
/

mos. apenas para movimento d. passag.iros.
As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela Ubat"ba RIo

pre�'udicftrão o horário de chegada no iuo (Ida) •
ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"

IDA VOLTA,
Fpolis Itajaí Rio Santos

-0-

ADMINISTRAÇÃO
Redação e Oficinas, à rua Con
selheiro Mafra, n, 160 Tel. 3022
- Cx, Postal' 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS.

Gerente: DOMINGOS F. DE

AQUINO
Representantes:

Representações A. S. Lr ra,
Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - 5°

andar.
,
Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 5"

andar sala 512 -: São Paulo. Para o mêa de Janeiro e Fevereiro

.'\.SSINATURAS
Na Cllpltal

IDA VOLTA

Florianópolis Itajai Rio Santos
16/1 18/1 23/1 24/1
28/1 30/1 4/2 5/2
9/2 11/2 16/2 17/2

,21/2 23/2 28/2
,.

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

gundas feiras, às 20,30 à rua

Conselheiro Mafra, 33 - 2°
andar.

.

V
t ENTRADA FRANCA"

Ano Cr$ 170,00
Semestre Cr$ 90,00

No Interior
Ano Cr$ 2')0,00
Semestre Cr$llO,OO
Anúncio mediante contráto.
Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devqlvidos.
A direção não se responsabiliza

pelos conceitos emitidos nos ar-

tigos assinados.
.

'Raios· X/
INFORMAçõES

UTEIS apal'elhagem moderna e completa para qualquer exame
.

radiológico.
Radiogranas e radioscopias.
Pulmões e coração (torax).
Estomago - intestinos e figado (colecistografia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Histero-salpingografia COm insufla

ção das trompas para diagnóstico da esterilidade.
Radiografias de ossos em geral.

.

Medidas exatas dos diametros da bacia para orienta
ção do parto (Rádio-pelvimetrla).

Dlàriamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

Casa de
lDCJdeira

Vende-se uma, sómente à

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
Cruzeíros.
Tratar com A.J. Dias,

Rua Pedro Ivo, 1 (8apa�
ria) Florianópolis.

Vende-se
Uma casa situada em Coqueiros,

guaçu numa area de 4105 m2
Tratar à Avenida Mauro Mamos

na praia de Ita-

266.

ADVOGADOS
DR. JOSÉ MEDEIROS

VIEIRA'
- ADVOGADO _

C'aixa Postal 150 - Itajal
Santa Catarina.

DR. CLARNO G.
GALLETTI

.

- ADVOGADO -

Rua Vitor Meireles, 60.
FONE: 2.468
,

- Flori.anólllolis -

DR. ANTONIO GOMES DE

. ������� DR. JOSÉ M. CARVALHO

Escritório e Residência:
REIS }

Av. Hercilie Luz, 15 ADVOGADO

_T_e_l_ef_o_n_e_:_3_3_46_. .:R:.:u::a;_:Frei Caneca '122

fARMACIA DE PLANTÃO
Mes DE ,JANEIRO

15 Sábado (tarde) Farmácia Esperança Rua Conse-
.lheiro Mafra. .

16 .. Domingo Farmácia Esperança Rua Conselheiro
Mafra.

22: Sábado (tarde) Farmácia Moiderna Rua João
Pinto.

.

23.' Domingo Farmácia Moderna Rua João Pinto.
29. Sábado (tarde) Farmácia 8to. Antônio Rua Feli

pe Schmidt n. 43
30. Do.mingo Farmácia Sto. Antônio Rua Felipe S(',h

mldt n. 43.
O serviço ÍlOturno será efetuado pelas farmácias

Sto. Antônio e Noturna, �ituadas ás ruas Felipe SchmÍdt
43 e Trajano.

�
..

·�;;:p;:;rt.-$!$d,�t.1f ._.�WiJ!b).4.�""� .

.1�
-------,�--------.--------------------------�---------------

Lavando com' Baba0

�irgem ESlJecialidade·
da 'Ola. WIIZIL .IID08111IL-.lololIl18. (1Ilrca 'reglstrada)

ecoD'omiz·a-sel·tempo e dtnbelro, ".".,.,.,......-

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

--�----

'("

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO Florianópolis, Quinta-feira, 20 de Janeiro de 1955

"O ESTADO"
, ..

'�'r :-,."

NO LAR E NA' SOCIEDADE
DOUGLAS MALLOCH

Se você não puder ser um pinheiro no topo da colina,
Seja um arbusto no vale - mas seja
,O melhor arbusto à margem do regato:
Seja um ramo, se não puder ser uma árvore.

Se não puder ser um ramo, seja, um pouco de relva,
E dê alegria a algum caminho:
Se não puder ser almíscar, seja; então, apenas tília
Mas a tília mais viva do lago.

Não podemos ser todos capitães, temos de ser tripulação.
Há 'alguma coisa para todos nós aqui.
Há grandes obras e outras, menores, a realizar,
E é a próxima a tarefa que devemos empreender.

LIRA TEMIS CLUBE
PROGRAMA DE .TANEIRO

horas
ATENÇÃO - Servirá de ingresso o talão do mês de

janeiro - Não será permitida a entrada de pessoas es

tranhas ao quadro social.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS

INDúSTRIAA GRÁFICAS

( • ...._.� r ...
· ". J-,:. .... 'f·....·· _.... ,,",'"

ELEIÇÃO D'E u":M DELEGADO,EL'EITOR
':�

Faço saber aos associados que, no dia 27 de fevereir?
de 1955, à tarde, no edifício PARTHENON =: 2° andar, ,a
Rua Tenente Silveira, 15 - séde da Federação, sera real�-

'

zada a eleicão secreta ele um Delegado-eleitor para a alei

cão em 4 "de abril próximo, na Delegacia Regional, dos

iue:nbros do Conselho Fiscal do IAPI, ficando aberto ,o
rezístro de candidatos pelo prazo de 20 dias na Secretarw,

e; requerimento ao Presidente, acompanhad� do� d�
cumentos necessários, em três vias, conforme as ellSPOS1-
cões legais e estatutárias.
-

Flor'ianópolis, 17 de janeiro de 1955,

CELSO GERALDO VIEIRA - 1° Secretário

AGENTES PARA A LOTERIA DO ESTADO

A Loteria do Estado necessita nomear Agentes nas

seguintes localidades: LAGUNA, URUSSAN�A E. OR
LEÃES. Os interessa-dos devem escrever para Loteria do

Estado, Rua Trajano 23 C x. Postal n9 380, Florianópolis
S. C". dando referências e informações sobre os elemen

tos de trabalho que dispôem.

MINISTÉRIO D,\ AGRICUJ.TURA
SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA l�LORESTAL .

REGIONAL
"ACôRDO" COM O ESTADO DE

SAN'rA CATARINA
AVISO

---------------------------------------

A CIDADE DEPOIS
DO PLEITO

í iAJ;sistim:os felizmente a

um pleito calmo e limpo. Só
há a registrar a abstenção
que foi, ao que parece, das

maiores dos últimos tempos.
É lamentavel essa falta de

cumprimento do dever. Mui
tos nem foram buscar os

seus títulos, numa nova de
sinterêsse indigna de um ci
dadão. Ésses faltosos, maus
brasileiros, não terão direito
de criticar, os erros do Go-

"

IIBIf
mado pelos candidatos, o

,que lembrarão com saudades
ânsiando por novas eleições.
Para muitos valerá o esfôr
ço a luta, para 'outros, os

derrotados, ficará o sabor
de uma carraspana, uma

quarta-feira de cinzas onde
ficou o ressaibo da agitação
fora do comum, a sonolên
cia do cansaço da púgua,
Assim a cidade se levanta
num'''outro dia", dentro tal
vez de outra era da histó
ria política do Brasil, espre
guiçando-se, sonolenta can

sada, mas satisfeita pelo de
ver cumprido e cheia de
esperanças no porvir ...

-s=: à
NOVAAção
Anti-Enzimática 1

Expresso Florianópolis LIda.
, Transporte de cargas em geral entre

FLORIANOPOllS" CURITIBA E SAO PAULO,

3

FLORIANóPOLIS FILIAL: CURIT'fBA

COM VIaGENS DIRÉTAS,E PERMANENTES EM CARROS PRóPRIOS

FILIAL: SÃO PAULO

r:

(Agência no Rio de janeiro e em Belo lIoriZonte com tráfego mútuo até
São Paulo com a Emprêsa de Transportes Minas Gerais SIA.)

MATRIZ:
Escritório:

Rua Padre Roma 50 - Terreo

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n. 135

Fones: 2534 - 2,535

Caixa Postal, 435

End, Telegráfico:
Sandrade e Transpolis

-0-

Visconde do Rio Branco

(932/36)

Telef.one 1230
..

Endereço Telegrátic:J
Santidra e Tranl;1po\i;;

-0-

vêrn o, não deverão reclamar
Se você não puder ser uma estrada, seja apenas urna

[senda] "nada, nada. ,

Se não puder ser Sól, seja uma estrêla;
Por outro ângulo vimos

f pessoas idosas na fila, espe-
Não é pelo tamanho que' terá êxito ou racasso

Mas seja o melhor do que quer que você seja! .,
, �'�ndo coI? _v:o�tadeode inf'lu-

(Tradução de Breno Silveira) I .
11 na d.ecIsao lm?Ortante pa-

, t ra a vida do pais. Senhoras

ANIVERSARIOS --� esposa do sr. Gualber-I em est�do de gestação, qu.e,
,

]to Leal;
humanamente eram atendi-

FAZEM ANOS, HOJE: _ sr. Sebastião Mello; das com prioridade. Doentes

_ dr. Clovis Aires Gama, _ sr. Alfin Nunes da Sil- que se levantaram do leito

integro Juiz de Direito de va;
para cumprir o dever, Êsses

Campos Novos'; - sta. Razires Lopes, fi- exemplos precisam ser cita-

_ sr. Gilberto Abdala ; lha do sr. Euclides Lopes dos para balançar a falta

_ sra, Herondina Albu- _ srta, Eli Santos
dos que se abstivera� injus-

N d Oswaldo Correta tificàvelmente de exercer o

querque eves, esposa o - sr. •

sr. Estelita Neves, alto f'un- _ sr. Luiz Alves voto. Os que votaram estão

cionário dos Correios e Te- _ sr. Luiz Flores" Sar- com a consciência tranqui-

légrafos; I gento Músico em serviço no la: - cumpriram sua obrí-

_ sra. Maria Sebastiana ,140 B.C.; gação, são cidadãos 100%
Podem reclamar, podem cri-
ticar, conquistaram êsse di
reito! E o Govêrno que su

bir ao poder terá sido esco

lhido pela maioria.
"Cada povo tem o Govêrno

que merece" isto é, o que
escolhe.

Avenida do Estado 1666/76

,

'Telefone: 37,-30-91

São Pal110 - Capital - SP.
,

Endereço Telegráfico:
Sandrade e Transpolis

-0-

-----,-_

Passada a azáfama da

Dia 23 - domingo - Soirée Mignon - ás 21 horas propaganda eleitoral, a lu

Dia 29 - sabado - Soirée Carnavalesca - ás 22 ta pelas pr e f e r e 11 c i a s

das urnas na g r a n d e

prova de democracia real, a

capital volta á sua vida nor

mal: - Foram sendo retira-
das as faixas, as tabuletas
dos mil e tantos candidatos.
Os varredores procuram
limpar a cidade dos milhões

, ,de cédulas que esvoaçavam
pelas ruas' e ptaç�s

' U'UlU.
carnaval de papel no qual
se divertia a cr-iançada ingê-
nua brincando sôbre o tape
te branco de papel esparra-

A Delegacia Florestal Regional,
no sentido de .eoíbír, ao máximo pos

sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de Impe-
, Por intermédio das Fili-

pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecologicos que

acarretãm tais práticas, torna público e cha�a a atenção ais e dos seus Revendedo

de todos Oi proprietários de terras e lavradores em geral, res, a Goodyear já iniciou a

para a exigência do cumprimento do Cód(go Florestal distribuição dos seus popu-

(Decr, 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado. laríssimos calendários. Pro-

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO curando sempre fixar as-

Nenhum proprietário de, terras ou lavrador poderá pectos bem brasileiros, que

proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar, mostrem o que há de belo

com antecedência a necessária licença da autoridade río- em nossa terra e na nossa

'restai competente: conforme dispõe o Código Florestal em gente, a Goodyear foi, desta

seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores vez buscar uma cena sim-

'sujeitos a penalidades. pIes mas cheia de vida, ten-
REFLORESTAMENTO do por fundo a cultura do

Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em café no Norte do Paraná, o

cooperação, que mantem no Estado, dispôe dé mudas e se- novo El Dorado brasileiro

mentes ,de espéCies florestais e de ornamentação, para fOl'- onde SUl'gem e se multipli�
necimento aos agricultores em geral, int.eressados no reflo- cam ràpidamente as fazen

restamento de suas terras, além de prestar tOda orientação das e as cidad'es, ricas e mo

técnica necessária. Lembra, ainda, a pOSSibilidade da ob- 'vimentadas. Homenageando
tenção de empréstimos para reflorestamento no· Banco do assim o povo trabalhador e

Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos, amigo do bravo Estado vi-

l Os intere!isad{)s em lI;ssuntos florestais, para a 'obten- zinho, o calendário Goody
ção' de maiores sciarecimen��s ,e requererem autorização ear para 1955 é, também, pe
de licençapara queimada e derrubadas de mato, devem la sua concepção artistica

dirigir-se às AgênciaS Florestais Municipais ou diretamen- e beleza de côres,um quadro
,te a efitlL Repartiçã,o, sitqada ,à rua Santo� Dumont nO. 6 capaz de figurar com desta-

em Florianópolis. que em qualquer ambiente,
Telefône: 2.470 ---o Caixa Postal, 395. estando, pois fadado a

Endereço telegr:áJiçQ.� Agrisilva, - FlorianópoliS, S, C. agradar plenamente.

•••••••••••••••••••••• A assistecia
Calendária 600... social em 'impor
dyer para 1955 tante industria

paulista
Capítulo dos mais impor

tantes na boa formação da
mentalidade . industrial dos

I' grandes centros é' sem dú
vida o que se refere aos

I
serviços de assistência so

.1 cial prestado diretamente

ii aos operários pelas organi-
zações onde os mesmos de-

I
senvolvem suas ativ�dades.
Exemplo da sua alta com

preensão é a Fundação
I Edith Robell, mantida pela
I Armações de Aço Probel
I S.A., indústria no ramo de
Colchões de Molas, Móveis

I Estofados e
-

molejos para
veículos, em São Paulo. Es
ta fundação que agora teve

patrimônio aumentado
Cr$ 600.000,00 ,para

Cr$ 1.000.000,00 vem pres
tando aos empregados e I'operários da Probel, amplo
auxílio financeiro, princi
palmente aos membros das
suas famílias por êles sus

tentadas, e que necessitam
de assistência médica. Além
disso fornece aos recém
nascidos nas famílias de
seus operátios, um ',completo
enxoval.

-LOJAS
Eletro-Técnico

(A ORGAN1ZACAO 'ORGULHO DE
,

SANTA CATARINA)
Apresentam as exmas. sras. Donas de

Casa, a maravilhosa
E L.G IN,

(A MÁQUINA DE COSTURA DE FAMA
MUNDIAL)

Pelos serviços prestados ao seu lar e
pela valorização sempre constante,

ElGIN paga-se a si mesma.
'DISTRIBUiÇÃO EXCLUSIVA DE
ELETRO-TÉCNICA INDÚSTRIA E

COMÉRCIO S. A.
Rua Ite, Silveira 24 e 28'- End. Tel. Pa,..'icipação

ElETROTE"'CNICA
Erwin Schwarz e Stel�

Cherem Schwarz participam

Caixa Posfal193 - Telefone 3.793 :�: �a�:���l�:�foes��a:e�n;:�
lho Erwin, na Maternidade

Flo'rianópolis ._ Santr Catarl"na Dr. Cm'los Corrêa.
li Fpolis, 15/1/55,

----__�m ,��,

AVENTURAS 00

Musica com um alicate
e uma roda dentada

Um interessante filme ex- as impressões ópticas em mães de maior renome, pín
perimental alemão - Músí- que Intimamente transpõem tóu as suas impressões com

ca de Bach transposta em
I

a Suite em mi maior de lápis de cores vivas. A cír-
impressões ópticas I Johann Sebastian Bach. cunstância de o filme ser

No ano que acaba de ter-
I

Seggelke trabalhou duran- colorído veio muito ao en

minar, procedel�-se 1�0 s�ll : t� u� ano, inteiro na :'ea- contra dos seus desejos,
da Alemanha' a realização lização, do seu -arrojado pois os seus quadros que
de um filme experimental

I
plano, tendo agora termina- hoje já se encontram nos

invulgar. O realizador Her-
;

do o filme que será apre- maiores museus, dístin
bert Seggelke, de Munique,

I
sentado na Alemanha e no i guem-se não só pela sua

teve a ideia de solicitar de estrangeiro e, com certeza I composicão mas também
pintores alemães e estran- ,suscitará grande interesse, pela escolha e combinação
geiros que pintassem di-I Ernst Wilhelm Nay, um arrojada das cores, que
rectamente numa película dos pintores modernos ale- muitos críticos qualificaram

até mesmo de brutal. Ernst
Wilhelm Nay eostuma pin
tar sem esboço prévio. To
ma. a primeira pincelada co

mo p011 to de partida e acres

centa outros elementos sob
pontos de vista meramente
formais. Este método de tra
balho corr-espondia em ele
vado grau aos desejos do
realizador,
Henry Moore, o escultor

britânico que tem causado
sensação com as suas está
tuas semi-abstractas mas

que tem nome como dese-
nhador, .ínsinara a possibi
lidade de colaborar no pla-
no, mas retraiu-se mais tar
de. Em seu lugar, Seggelk
convidou o pintor Hans Erni
que já espôs em várias Cida
des europeia.s e em São
Paulo. Como Nay e o pintor
italiano Severini, Erni re-

. ·correu' ao lápis gorduroso,
�lpresenttmdo um trabalho
in teressan tis imo.
Jean Cocteau teve uma

ideia original, como aliás
quasí 'sempre. Sentindo-se
em casa tan to no domínio
da literatura como do filme
da pintura e do ballet:
Cocteau procurou um meio
de expressão óptica tão
abstracta quanto possível.
Com uma rodinha dentada
do sistema das que as donas
de casa usam para decalcar
moldes de costura, e uma

alicate, Cocteau traço. e

cortou as impressões da
Suite de Bach,

MÓVEIS VENDEM-SE
.

Motivo mudanca
,

Quarto casal estilo espanhol, cor preta, colchão
forrado gobel in , Sala jantar estilo tirolês em embuia
maciça. Guarda roupa solteiro; três camas patente;
três colchões; uma mesa quarto com cadeira.' Armário
copa estilo americano com banqueta; armário canela
simples; filtro tamanho médio. Porta chapeu; mesa

rádio; cadeira encôsto; cadeira balanço, tôdas as peças
de embuia; geladeira tamanho médio. Terno estofado,
três lugares, almofadas soltas.

Tratar rua Santos Dumont, 12, apartamento, 6.

�UX. TRAT. stru.rs

IMPUREZAS 00 SANGUE?

fMXIR Df H06Ut�R

ZE ..MUTRETA •••

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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De Pôrto Alegre informam
que o Nacional, local, .joga
rá em Montevidéu nos dias
23 e 26, frente aos clubes Li-.
verpool e Wanderes, respec
tivamente.

.. * *

A Confederação Brasileira
de Basket-ball fará realizar,
de amanhã em diante em

Recife, o VII Campeonato
,

Brasileiro de Basket-ball Fe·
minino, devendo comparecer
as representações canoca.,
paulista, fluminense, gaúcha,
mineira e paranaense.

* * *

FIGUEIRENSE
, \

COM A PALAVRA O CRACK

PLÁCIDO -, (18)
P - Nome por extenso?
R - Plácido Alves'.
P - Data do nascimento?
R - 17 de fevereiro de 1931.
P - Cidade onde n'asceu?
R - Joinville.
P - Clube em que atuou pela primeira vez?
R - América F. C., de Joinvillé.
P - Clubes que defendeu em jogos de Campeonato?
R - América, Riachuelo, Caxias, todos de Joinville' e

Figueirense, desta Capital.
P - Títulos conquistados?
R' - Bi-campeão do Estado pelo América e Campeão

.

da Capital pelo Figueirense.
P -'- Maior momento de sua carreira?
R - Quando me sagrei bi-campeão do Estado pelo

América.
P - Pior momento de sua carreira?

_

R - Por ocasião dos Jogos Universitários Brasileiros,
quando a seleção catarínense desistiu após bri
lhante vitória sobre os paulistas.

P - Seu maior desejo no futebol?
R __:_ Ser campeão estadual pelo Figueirense.
P - Diversão predileta?

.

R - 'Pratica dos esportes em geral.
.

Pc'---:- Outros esportes que pratica além do futebol?
.

R - Atletismo. 1 �

P � Melhor j�gador da Capit:Ú? f
R - Betinho, meu companheiro de ala no Figueirense.
P - Melhor jogador do Estado? \

.

R - 'I'eíxeirinha, do C. A. Carlos Renaux.
P - Melhor jogador do país?
R - Julinho, da Portuguesa, de São Paulo, consíde-

rado o maior extrema do mundo.
P - Melhor jogador catarinense do passado?
R - Cilo, que defendeu as cores do Caxias.
P - Melhor técnico de todos os tempos no Estado?
R - Carlos de Campos Ramos (Leléco).

.

P -'- Dos atuais técnicos qual o melhor?
R - Hélio Pimentel, atualrriente técnico do Caxias, de

Joinville.
P - Arbitro mais completo da Capital?
R - Oswaldo Meira.
P - Dos clubes da Capital por qual é torcedor?
R - Figueirense Futebol' Clube.
P - E dos clubes- do Rio?
R - Vasco da Gama.
P - E de .são Paulo?

.

R - Palmeiras.
P - Se lhe fosse dado formar o selecionado da CapitaJ,

comoo faria?
-

.

R - Ciro Soncini, Waldir e Danda; Julinho, Valério e

Vico; Wilson, Betinho, Oscar, Gíovaní e Pacheco.

HOJE Á lUZ DOS REFtETORES, AMISTOSAMENTE BATER-SE-ÃO OS CAMPEOES DE 53 E 54.- NA PRElIMINAR{) TA�
MANDARÉ FARÁ SEU REAPARECIMENTO ENFRENTANDOIOS SUPLENTES DO ALVI-NEGRO ..

Em jogo de carater amís- I gueirense e do Avaí tradi-j seleção da Capital orientada I tico, os seus organizadores,
toso, disputa-se, esta noite, cionais rivais do "pebol pelos técnicos Nizeta e Ba- alegando motivos de ordem

no estádio da rua Bocaíuva, ilhéu. rão, visando beneficiar com tócnica, [decídlram, não le-
. f

o primeiro "clássico" do Inicialmente, pensou-se o produto da renda o "era- var avante a empreitada'.
ano, em que serão protago- [na realização de uma pele- ck" gaúcho Néde Vitória, Agora, Figueirene e

nístas os pelotões do Fi- I [a entre o alvi-negro e uma que em breve será submeti- Avaí acertaram as demar-
·do a uma intervenção cí- ches, ficando decidida a

rúrgíca para extração do
I
realização de um amistoso

menisco que o impede de na noite de hoje. Quem
atuar há vários meses. To-. muito terá a lucrar' será,
davia, após o "match" en-.I naturalmente, o alvi-negro,
tre o Figueirense e o Atlé- o qual, como concorrente

OS ESPORTES CARIOCAS E SEUS
CAMPEÕES EM 1954

Novamente com maior número de
títulos o Fluminense

Rio, is (V.A.) Nos dezesseis esportes, oficial-.

mente praticados nesta capital, foram disputados em

1954 nada menos de setenta e cinco campeonatos.
Os três certames principais de futebol só serão de-;

cididos em 55 e também não se acham concluídos, os cer-.
tames feminino de basquetebol e de novos e veteranos,

de box. .

Mais uma vez, na. estatística geral, o Fluminense

aparece como lider absoluto da eficiencia esportiva. �on
quistou o grêmio das Laranjeiras nada menos de trmta

e dois títulos.' Em segundo lugar colocou-se o Flamén-.
go com quinze campeonatos'; em terceiro o Vasco com,
dez, em quarto, o Botafogo com sete.

Os demais títulos ficaram divididos entl'� ?oun�ry, icom três ; Tijuca e _Icaraí, dois cada um; Grajaú, Ohm

pico, 10 de Maio e Realengo, um cada um.

A relação completa dos vencedores dos campeona
tos' de 54 é a seguinte:

ATLETISMO
Carioca Masculino ',' .

Carioca Feminino .. ; .....•......•

Aspirantes ; .

Principiantes . . . . . . . . . . . .. . .

Novíssimos . .

Juniors ,

.

Estreant�s Feminino .

.Juvenil Femini�o .

Corridas de .Fundo .

BASQUETEBOL
Carioca Masculino . .

2a Divisão :..... . ..

Aspirantes .

Juvenis .

Lance Livre .

NATAÇÃO

Juniors .

Masculino de Juníors . .

Feminino de Juniors .

REMO
Carioca , .

Estreantes ' ....•..........

Principiantes , .

Novíssimos " ..
" -;. . .

Juniors .-
.

FUTEBOL
Amadores da 2a Categoria .

Aspirantes da 2° Categoria .

VOLEIBOL
Carioca Masculino , .

Carioca Feminino .•........... 'CJuven.il . .

20 Divisão Masculina •.•...........
2u Divisão Feminina . .

Aspirantes : -. .., .

POLO AQUÁTICO
Carioca , .

2a Divisão .

3a Divisão ...•......•..••........
Tll:NIS

Carioca Masculino .

2a Classe Masculina .

2a Claf;lse Feminina . .

sa Classe ;Masculina . .

3a Classe Feminina'. . . . . .. . .

4a Classe Masculina � .

5a Classe Masculina .

Veteranos ,
.

- ESGRIMA
Carioca . . . . . . .. Flamengo
Florete Flamengo
Espada ,....... Flamengo
Sabre . . . . . . . . Fluminense"

SALTOS ORNAMENTAIS
Carioca , , Fluminense

Juvenil Vasco

Estreantes , j.. • Vasco

Principiantes. ,........ . . . .. Fluminense
Novíssimos . . . . . . . . . . . . . .. Fluminense

_ J,uniQ.l-:5 Fluminense
.','. , .. " , .

T�Nis!i>E
.

M�SA .

Carioca ....•. "

..••••..•_.:-=-..::.�.� ... i ••••

Intanto-Juvenil .

Principiantes .

Masculino de Principiantes
Feminino de Principiantes
Nocíssimos , .

Masculino de Novíssímos ..

Feminino de Novíssimos .. ........ .

"
� .'. . ....

Deu prejuizo·· o . jogo . Guayacurús x
.

Cruzeiro
Apenas Cr$ 4.295,00 rendeu a pugna r.ealizada em Concórdia - A melhor

arrecadação foi apurada em Jaraguá do Sul
. Segundo apuramos na Fe

deração Catarinense de Fu
tebol, o encontro realizado
na cid-ade de Concórdia, en-

J ti'e o 'Guaycurús, local e o·

Cruzeiro, de ,Toaçaba, ven-

Flamengo
Vasco,
Vasco
Fluminense
Fluminense

Vasco
Vasco
Flamengo

Flamengo
Flamengo
Grajaú
FIumiriense
Vasco

Fluminense
Fluminense
Fluminense
Icarai
Fluminense
Fluminense
Botafogo
Fluminense
Fluminense
Botafogo
Fluminense

Vasco
Icaraí
Botafogo
Flamengo
Botafogo

10 de Maio
Realengo

Fluminense
Flamengo
Botafogo
Flamengo
Fluminense
F1uminense

Fluminense
VascO'
Botafogo

Coimtl'y
'Flumin�nse
F1uminense
Tijuca
Tijuca
Country
Countl'Y
F,luminens'e

Fluminense

Divisão Secundária ...•..•
ASljirantes ......•.....•..

Fluminense
FIuminense

BOX
Estreantes Vasco e FIa.

rlamengoNovíssimos .... , ..

'TiiÚ) 'ÁO'�ALVO'
Carioca ,.,

',' . . . .. Fluininense
Pistola Livre :.. Flamen,gp
Revólver , : :.�o'.·o. orolO Fluminense
Silhuetas :.,............... Fluminense
Carabina Deitado Flamenge
Carabina tres Posições . . . .. Fluminense
Fuzil de Guerra

,

..,.. Fluminense
HALTEROFILISMO

,

Carioca .. l ••• ,.. ,BQtafogo '<

CULTURISMO,
Carioca ..................

XADRES
FlameRgo

Carioca OHmpico
'

ao titulo máximo do Estado, Plácido, Betínho, Alemão Na primeira elímínatórra
encontra no seu mais acér- (Meireles), Danyr e Pache- gaúcha para a escolha da
rimo rival um "sparbing" à co. guarnição que representará o

altura de fazer com que me- AVAí -- Tatú, Waldir e Rio Grande do Sul na Prova
lhor fique aquilatado das Danda; Guido, Bráulio e Clássica "Fundação de São
suas reais possibilidades Manara; Duarte, Amorim, Paulo", o tríunro coube ao

para enfrentar no dia 30 o Bolão, Rodrigues e Herrera. "eíght" do Barroso.
vencedor do encontro final O jogo está marcado 'para * * *

entre Ferroviário e Atlétí- ter início às 21 horas, sen- Amanhã, em Pôrto Alegre,
co Operário. do que às 19,.30 horas será como parte da rodada final
Quando se trata de um

I
realizada a. preliminar, em do certame gaucho de fute

"choque-rei", mesmo sem que serão contendores os bol, o Renner, já campeão, '

caráter oficial, o entusias- c�njuntosl do Figueir�nse· enfrentará a equipe do ln

mo toma conta da cidade. I (aspirantes) e do Taman- ternacional, campeão de '"

Em todos os quatro cantos iÍaré (titulares). Este fará 19.{i3. /

da ilha-os comentários e os seu reaparecimento após
* * *

palpites sucedem. Todos longos anos ausente das ,0 encontro São Cristóvão

querem ver o cotejo da mul- nossas canchas. x Fluminense, constante da

I
tidões. I Todos ao estádio da F. C.

última rodada do returno ela

E os choques entre alvi- F. Campeonato Carioca de Fu-

negros el alvi-celestes, pela tebol, foi antecipado para

movimentação, empenho e
hoje á tarde, no Maracanã..

entusiasmo dos litigantes, é SERGE X G'UARANI
* * *

qualquer coisa de emocío-
Silvio Pacheco, candidato

Defrontaram-se, do- dá oposição vitorioso nasnante, terminando sempre
muito bem. mingo último, na cidade eleições para presidente da

C de Bíguaçu, as equipes Confederação Brasileira deorno novo detentor da
titulares e suplentes do Desportos., foi empossado se-corôa que' arrebatou do
Serge, desta Capital e do gunda-feira com grandes so-mesmo Avaí, o Figueirense lenidades.

está animado e confiante Guaraní, local, triunfan-

nas possibilidades de seu
do o. primeiro pelo ex-

conjunto, um dos melhores
pressivo éscore de 4 a 1.
O quadro vencedor fordêstes últimos anos. Lutará

o alvi-negro por um resul
tado condizente com o alto
prestígio que desfrutam os

pupilos de Izidro Costa. O
Avaí também está em for
ma' e espera vingar-se do
revés que lhe impôs o "Fu
racâo" no returno.
Como vemos, 'o prélio no

turno d' hoje irá levar ao

estádio da Praia de Fóra
uma grande e entusiastica
assistência.
Salvo modíf'ícações, as

equipes atuarão assim! for
madas:
FIGUEIRENSE -- Mafra,

Trilha e Hélcio; Vico, Ju
linho (Aníbal) e Laudares;

* * *

° Fluminense 'coritlnúa
na liderança da Taça Eficien
ela, com 297 pontos, seguído
de pertinho pelo Flamengo
que esta com 296. ° Vasco
está em 3.0 com 266, o Amé
rica em 4.0 com 262; o Ban
gú em 5.0 com 256 e o Bo
ta fogo em 6.0 com 233 pon
tos.

mou com os seguintes
elementos: Portela, Gau
cho, Valério, Luiz, Car
los,' Lourival, Waldir,
Mário, Perranha, Pinhei
ro. e Marinho, sendo au

tores dos tentos Perra
nha, Mário; Waldir e

Lourival. * * *.

Na pugna entre 'JS as

pirantes triunfou tam
bém o Serge por 2 aO,
tentos de Hamilton e Pa
checo .

° amistoso Botafogo .x
Renner de Pôrto Alegre,
marcado para ôntem foi
transferido para a prÓxima
semana .

* * *Foi o seguinte o cora.

junto vencedor: Dico
José .e Pedro; Zé, Wilso�
e Militão, Gabira, Otto,
'Hamilton, Pacheco e 'Al
fredo.

o Fluminense lidera o cer
tame de aspirantes, com' 5
p, p. e o Vasco o de juve
nis) com 8 p.p.

Dizem que... .

I
'

... O Faria também colo
· .. O Vadico "novo", fa-

I
cou tampinhas de garrafas,

lou que o Iate venceu a re- dentro da Taça "Jaime Li
gata patrocinada pelo Clu- nhares, que o Iate fez jús
be Doze, por motivo do "Ve- nas regatas do dia 9 último .

lerros" ter sido representa- (Ficastes SAPSfeito, Fa
do por "bagrinhos". (Per- ria)
guntamos, onde estão os ou-

tros ?)

NÚMEROS DO
CERTAME CARIOCA
RIO, 19 (V.A.) -- Com a

vitoria alcançada sobre o

Madureira, conquistou o

Flamengo a situação privi
legiada de vencedor do tur
no e returno,

.

garantindo,
igualmentq, em última hi
pótese, o título de vice-cam
peão carioca de 1954. O Vas-

PElO ESPORTE DA VELA'
DIZEM QUE ...

/

... Ao encerramos .esta
H"X' coluna pré-campeonato, so- co, por sua vez, em face da

· .. Um certo velejador licitamos aos velejadores derrota experimentada dían
atribuiu sua péssima colo- que participarão das rega-

te do América, desceu de

cação na regata do dia 9, ao tas do Campeonato, que dei- terceiro para quinto coloca
seu barco que estava fora xem de lado as questões' do, atrás, do Fluminense;
de ponto. (Será que foi is- pessoais e disputem cordial- que se fixou no quarto pos-
to mesmo, João?) mente e desportivamente, as

to, .'

*.;:-;(. regatas do. Campeonato Ca-
- Classificação dos' Clubes

· .. A vitória do Iate foi tarinense de Vela. ÓS resultados apurados
tão surpreendente que, o Até 4.a feira na rodada que passou, dêcí-
Clube não tinha nem um fo- BARLAVENTO ma do returno e vigésima
guete para comemorar. (O primeü:a do campeonato, d�-
Iate agqtdece ao mão de pi- t•••••••••••••�••••••• terminaram. a classificação
Ião, os fogos soltados __ em dos clubes da maneira se- ,

regozijo a vitória) OSN I \l.I·SBO�A guinte:
.

*** 1.0 Lugar -:- Flamengo,'
• ... O Ditador encaroú Na nota de aniversario do com vi.nte e um jogos, quin-

como os g,randes desportis- esp?rtista" ?sní Lisboa, in-,
ze vitori��, cinco empates e

tas encaram a derrota, do senda ante-ontem nesta fo- uma deIl'ota -- 35 pontos
dia: 9. Pegando a Taça que lha, por um lapso saiu como ganhos � 7 perdidos -- 49

o Iate Clube fez júz, profe- sendo ele acadêmico de far- goals pro e 19' contra _ sal
riu as seguintes palavras.: maCIa e odontologia, quan-

do 20 goals.
É com. satisfação que bebo do na verdade já completou 2.° Lugar _:, Bangú, com

nesta Taça. (Esperamos que o curso, formando-se há vinte e um jogos,.treze vito
a atitude do Ditador seja poueo. Aqqi fica a retiiica- rias, seis empates e duas

imitada, pelos futuros der- ção necessária, com as nos- derrotas -- 32 pontos ga

rotados) I sas excusas. '. nhos e 10 perdidos _ 57
goals pró e 26 contra -- sal
do 31 goals.
3.° Lugar '_ América,

com vinte e ,H� jogos, treze
vitorias, cinco empates e

tres derrotas -- 31 pontos
ganhos e 11 perdidos -- 41
!-\,oals pró e 18 contra -- sal
do 23 góals.·
4.° Lugar - Fluminense,

com vinte e um jogos, treze
vitorias, quatro empates' e

Ferroviário X Atlético quatro derrotas -- 30 pon-

9pertrio, em CriCiuma: Cr$ I tos �a�ho,s. e 12 perd�dos, _
em .12.49u,00.. . Continua i;pa 58; Pago

cido por este j.Íltimo por 4 a as seguintes rendas. ·Jaraguá do ,Sul': Cr$ . , ....

1, rendeu apen,as 4.29fí,00
.

Clube Atlético Carlos Re- 1'&,270,00.
dando, assim, um prejui
zo de Cr$ 6.238,70.

,os d�mais jogos acusaram

naux X Tiradentes,
Br,usque; Cr$ 9.030,0.0.
Caxias X Baependí,

em

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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CLUBE DOZE DE AGOSTO
/

-

1950 -1951 -1952 -1593� -1954 - AGtlRA DIA 22 DO CORRENTE SOIREE BlANCHE DE 1955 COM A ORQUESTRA
DE NORTON NEY lIARAY procedenles dos Casinos do Rio. - Traje Rigorosamente exigido: Branco. - Reserva de

mêses na Secretária, no horário de 8 ás 11 horas, a contar desta data.

PRECISA-SE
De uma empregada, cozi

nheira, que durma no alu

guel e faça companhia à

uma Senhora que reside sõ
zinha.

Tratar à Av. Rio Branco
N.145.

I'

•.........................................................................................�
.

,
,

I

Marques 3637/54, Francisco
Goncalves Filho - 3581/54.
Dtversos -Egberto Moel

lrnann & Cia. - 49/55, Iracy
Habite-se - Claudio Va- Fernandes - 3606/54, Ney

lente Ferreira - 3567/54, Sebastião Coutinho - 47/
3487/54, Theodoro Brug- 54, Tarciso S c h a e f e r

zemann - 3524/54, Servi- - 15/55, Umbelino Cabral

�c:is Gerais de Engenharia da Silva - 40/55, C. Rosa
I

Ltda. - 2881/54 Boabaid - 53/55, Auri AI- ,

Construção - João Hono- ves - 82/55, Luiz Domin

rio da Silva - 3668/54, - gos Ramos - 23/55,
Indeferido, nos termos da, Transferência - Her,:í
Lei n? 107', de 9/11/1954; a' lio Luz :filho .•%55/54, Odl-Iconstrução deve ser reque- \ lon Bartolomeu Vieira -

,

rida com a apresentação de I 3649/54, 3660/54, 3554/54, I'

4 H 'I· L Eilh As Bhs
plantas assinadas por prof is ,3655/5, erCl 10 uz 1 o

. .

'

.

I I I t habil ita <:t555/54 João Machado Wilian Holden - Johnny
SlOna ega men e c G

- -
�

-

,

I St t
do; Antenal' Rodolfo da sn- ,Pacheco Jr. - 1664/54.

I
ewar em:

va _ 28/55 Cláudio da sn-! Guia - Acelon Pacheco da' O TRAPACEIRO

N s ,_:_ 2226/53 Rezis- i Costa - 45/55, João Macha-I
No P:'ograma:va une , '" I

/55 Ligação Norte Sul N 23
tre-se ex-ofício ínscreven- cio Pacheco Jr. - 43. ,c , , .,

d I nt em Certidão - Armando Cu- Preços: 6,20 _ 3,50.
o-se os ema ume os '

, ,

Dívida Ativa; Emmairuel nco - 3400/54 -:-
Imp. ate 14 anos.

da silva Fontes - 34/55 - Demolição - ,Toão Rober-

g'
-

�

-,: � �Como requer. Á Procurado- to San.f?rd - 2449/5�. �
r.I) í :

I ria para que lavre o termo AuxII�ar -

.

Associação

I 'i'f - ..t-...�. io."""'-_,
.
--, ",-"-,'-,. -'- _--,

! de doação. Cecília Nicolau. Desportiva Alvim Barbosa
_ __

i..
,

Numerls do certame carioca \
'I'eixeira - 26/55; Walmor - 39/55.

M:i:�:;};1ffit:m
56 goals pró e 26 contra - pontos ganhos e 31 perdidos I Restaura,nte' , Hapu,I,-

BRANCA

sal do 30 goals. - 34 goals pró e 54 contra No Programa :

5.° Lugar - Vasco, com - deficit 20 goals. Atual. Atlantida. 55xl. Nac. �

P A R' T I C I P C-vinte e um jogos, treze vi- 9.° Lugar - Bonsucesso, RUA Marechal Deodoro 50. Preços: 6,20 - 3,50 ," A A O
terias, três empates e cinco com vinte e um jogos, três, Em Lages, no sul do Brasil, o melhor! Imp. até 14 anos.

EDUARDO NADER E SENHORA, participam aos

derrotas - 29 pontos ga- vitorias, cinco empates e! Desconto especial para os senhores viajantes:

Wi ü1-
--y

a;w'
parentes e pessoas de suas relações, o contrato de casa-

nhos e '13 perdidos _ 52 treze derrotas - 11 pontos I J I :iI� !, I, R�1AenFtIoMdeFsILLlaHfoi.lha ADMA NADER com o Snr. JOSÉ SE-
goals pró e 27 contra - sal- ganhos e 31 perdidos _ 20

rt ij ["
.

'

do 25 goals. goals pró e 43 contra _

Re'slrl·ou' se? Vende-se '
I Estreito, 16 de janeiro de 1955.

6.° Lugar - Botafogo, 'Ideficit 32 goals.
do 1 -. A Sh

com, vinte e um [ogos, onze 10.° Lugar - Canto Vende-se uma residencia
s s,

Coque-Iros Pr· CI bO "S t ." é I t . ,'Espetacular Programa Duplo � Ia u e'vitorias, quatro empates e Rio, com vinte e um jogos, a osm exce en e
em Coquel.ros a rua Jose do

VENENO EM TEUS LABIOS

"

II
seis derrotas - 26 pontos três vitorias, quatro empa- para combater as conse- Vale Pereira n? 203.

Com: Linda DARNELL

ganhos e 16 perdidos - 52 tes e quatorze derrotas - quências dos resfriados: Tratar no local. Comunico aos srs. sócios proprietários, portadores de

I 10 t h 32
FUGITIVOS DA ações do Club, que a cobrança da mensalidade de vinte

goals pró e 33 contra - sa - pon os gan os e per- 'irritações dos bronquios,' GUILHOTINA' $
,

id I'
cruzeiros (Cr, 20,00) provem de uma deliberacão do Con-

do 19 goals. di os - 28 goa s pro e 66
tosses, catarros. Peça ao seu Com: Charles LAUGHTON selh D líb t· d

-

, 7.0 Lugar _ São Crísté- contra - deficit 38 goals.
o 6U era IVO, e acôrdo com os Estatutos, e que o não

P farmacêutico "Satosin ', in- (Colorido) 'pagamento das mesmas implica em deduções do valor da
vão, com vinte e um jogos, 11.° Lugar - ortuguesa, I No Programa : ação até I t I·di d t b ' , e a sua comp e a íquídaçâo.
cinco vitorias, Cinco empa- com v,inte e um jogos, três ica o, nas raqueo ron- ,

. .' Noticias da Semana. N, Cid Rocha Amaral _ Presidente
tes e onze djrrotas - 15 vitorias, três empates e quites e suas manifesta- 55xl. Nac.

pontos ganhoâ' e 27 perdi- quinze derrotas -: 9 pontos ções. Sedativo da tosse e Preços: 6,20 _ 3,50
dos - 27 goals pró e 47 ganhos e 23 perdidos - 2� expectorànte. Imp. até 18 anos,

contra - deficit 20 goals. goals pró e 51 contra - de-

8.0 Lugar - Madureira, ficit 23 goals.
com vinte e um jogos, cinco ,Dino, atacante botaf'o

vitorias, três empates e tre- guense, lidera a relação dos

ze derrotas - 13 pontos artilheiros, com 21 goals. CRESCIMENTO DO CA-

ganhos e 29 perdidos - 29 Em 2.° lugar está Washin-
,.

BELO

goals pró e 64 contra _' de- gton, do Olaria, com 15, se- I
O cresclme�to do_ cabelo

ficit 35 goals.- guido por Vavá (Vasco), faz-se pela raiz e nao pode

9.0 Lugar _ Olaria, com Nivio (Bangú), Indio (Fla- sel� estImulad? pelo �or.te 0L!
.

t
.

atro mengo) e Décio (Bangú) paI qualqueI IngIedIente.
Vlll e e umt _Jogos, qtU, ,1') Leo-nidas está Não obstante, é possível
vitorias, res empa es e com u.u. em

Ih' d·
-

, '"o I ' 11 tentos me orar as con Içoes Ide
quatorze denotas 11;) ugaI com ,

.

nutrição da raiz, ativando-
se a circulação do sangue
por meio de massagens no

couro cabeludo. Uma casa de alvenaría,
nepois de lavar a ca· construção nova, á rua Ne
beça, esfregue·a vigo· réu Ramos. Pequena entri>
rosamente com as pon· da e o saldo a combinar.
tas dos detlos ou com Tratar no Edificio São
uma toalha felpuda. - I Jorge 'Sala 4 _ Fone
SNES. 2192.

(om a Biblía na Mão

QUINTA.FEIRA, 20 DE JANEIRO

O amor jamais acaba. (I Coríntios 13:8) Ler II Cor.
4:13·18.

DIZ-SE que quando construiam a grande igreja cen

tral de Honolulu o arquiteto disse ao pastor: "Deve ha

ver uma inscrição sôbre o púlpito. Não pode contar mais
de dezoito letras. Eu quero que o sr. escôlha tal inscri
ção."

O pastor sabia que uma inscrição para ser gravada
sôbre o púlpito devia ser uma que contivesse uma mensa

gem apropriada para todos os que buscassem à casa de
de Deus e que fôsse também própria para os eventos que
ocorrem no seio de uma família. Devia servir para a San
ta Ceia, para os funerais, pàra os casamentos, para os

" penitentes e para aquêles que entrassem no templo para
adorar. Depois de meditar e orar muito, êle finalmente
escolheu, "O amor jamais acaba".

O amor pode parecer tardio e às vêzes, pode parecer
extinto. Parece que falhou n o caso de Jesus, de Estêvão,
de Paulo e de milhares de outros mártires da fé. Mas
teria mesmo falhado? A história atesta que, no devido -

tempo, êle triunfa. É a persistência no amor, como no

caso de Jesus e de outros que apela para nós ainda hoje.
O amor pode parecer o caminho mais tortuoso, mas é o

único caminho.

ORAÇÃO \

-

Nosso Pai, nós te agradecemos o amor espalhado
pelo mundo por Jesus Cristo teu Filho. Entendemos per
feitamente que se nós te amamos é porque tu nos amaste

primeiro. Ajuda-nos, ó Deus, a não s6mente' amar-te,
mas a provar o nosso amor amando ao nosso semelhante.
Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

•
POde parecer que o caminho do amor é o mais tor-

tuoso mas é o único caminho.

O. Kyle 1..amb (Alabama)

,"

AV·[S_O .

Avisamos ao povo que só as pessoas que tiverem

lista carimbada pela paroquia de N, S. de Fatima e as

sinada pelo sr. Padre, estão autorisadas a angariar dona

tivos para a .festa de N. Sl�a. )dos Navegantes, a realizar

se ,em Itaguáçu, de 10 a 14 de fevereiro.
, , �

A Comissão

...boje não! Desde que
passei a fazer o regime
Ena diariamente - "Sal de
Fructa" Ena ao deitar e ao\
levantar - sinto-me bem hu
morada o dia todo, A irrita
bilidade, o nervosismo, a fal
ta de paciência provinham
de má digestão, da prtsão

\ de ventre, da azia. Não se

ja "do contra" tome ENO.
Antiácido, laxante e es

tomacal eficaz e seguro.

-

"'_

"Sa1 de Fructcr"

ENO
PREFEITURA MUNICIPAL DE

FlORIANO'POllS
REQUERIMENTOS
DESPACHADOS

Dias 3, 11, 12-1-1955.

Prec,eílo do Dia

Casa de ,aterial, com 3

quartos, sala de jantar, ('(lzi- FOTOGRAFIASnha, banheiro e peep,lt:rlO ter-
' '

"

,

reno, situada à rua Luii.l

Del-I ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA CASAMENTOS
fino n. 34, (próximo da Ave, BATISADOS -- ANIVERSARIOS E REPORTAGENS EM
nida Trompowsky) GERAL. '

Preço módico Tr?,.tal· com R O D O L F O C E R N Y, Fotografo do Jornal "O
Moritz, Corretor Oficial, à ESTADO".
rua Saldanha M!uinho, 2 - Chamados: Rua Conselheiro Maf-ra nr. 160 ou pelo
10 andar. I Telefone: 3.022.

'

CINE SAO JOSE'
As Bhs.

A melhor comédia dos ul-

timos dez anos:

Faça o seu permanente. , _

com FERNANDEL (Don Ca

müío)., , ,

O CABELEREIRO DAS
ARÁBIAS

No Programa:
Noticiar io Guaiba Nac.

Preços: 10,00 - 5,00.
Censura Livre,

'IJITZ
As 5 - Bhs,

Fantastíco - Espetacular
- Cenas que você jamais es

quecerá ...
James WARREN - Lynne

ROBERTS - Paul CAVA

NACH em:

A ILHA DOS HOMENS
SEM ALMA

Tchnicolor
No Programa:
Bandeirantes dà Tela Nac.

Preços: 7,60 - 3,50.

H OJ E NO PASSADO

:tJrB ;·lU
- -

iAs SY2hs.
James WARREN - Lynne

ROBERTS em:

A ILHA DOS HOMENS
SEM ALMA

No Programa:
Bandeirantes na Tela. Nac,

Preços: 7,60 -' 3,50.

20 DE JANEIRO

A data de hoje recorda-nos que:

em 1.501, os navegadores André Gonçalves e Amé

rica Vespucci descobriram a Ilha de São Sebas

tião;
- em 1.567, o Governador do Brasil, Men de Sá, ata

cou e tomou a palissada de Uruçú-mirim e de

Paranapucu, ambas na baia do Rio de Janeiro e

defendidas por tamois e franceses;
- em 1.639, chegou a Bahia, D. Fernando de Mas

carenhas, Conde da Torre, tomando posse do

Governo do Brasil a 23 do mesmo mes;

em 1.6,54, os holandeses evacuaram os fortes

Prinz Willen e os redutos Kijik em de Pot e Ste
ene Reduit;

- em 1.817, as tropas luso-brasileiras, sob o co

mando do, General Lecor e vanguardeadas pelo
intrépido gaucho Manuel Marques de Souza, ell
traram com toda solenidade em Montevidéo;

- em 1.823, O General Lecór, comandante em che
fe das tropas brasileiras e orientais, declara

bloqueado o porto de Montevideu;
- em 1.828, o 'comando em chefe interino do Exérci

to Brasileiro em operações no Rio Grande do Sul,
foi entregue pelo General Gustavo Brown ao Ge
neral Visconde' de Laguna;

- em 1.843, iniciou o governo o primeiro Gabinete
organizado por Carneiro Leão, mais tarde Mar

ques de Paraná;
- em 1.857, a Sociedade Propagadora das Belas

Artes, fundada em 1856 ( 23 de Novembro), foi
solenemente inaugurada;
em 1.866, nasceu Euclides da Cunha, autor do
conhecidissimo "Os Sertões", vindo a falecer em

rs de Agosto de 1.900;
- o elia ele hoje é cons. 1:1'.1do ao "DIA DO FARlVIA

CEUTICO".

11111 nEOIOTlDO
(SILYIII,.) ,

GRANDE TONIOO

Vende-se

André Nilo Tadasco

Agradecimento
A Viúva Vitoria Kowalski Polli, seus filhos Luiz

Gonzaga,'Attilio, Laercio, Liatar e Laudares, a família
de Artur Polli, a família de Hercílio Polli, a família de
Olga Polli Roga, vêm por êste meio=agradecer a quantos
lhes levaram o confôrto moral de suas condolências por
ocasião do fa.lec imeuto de seu pranteado espôso, pai e

parente ATTILIO POLLI �ner por telegramas, coroas,
comparecimento aos funerais, quer por qualquer outra
expressão de sentimentos, manifestando a todos sua gra
tidão.

Florianópolis, 18 de Janeiro de 1955 t

Agradecimento
Polli S.A. Comércio e Indústria vêm de público ma

nifestar seu agradecimento a todos os amigos que, por
ocasião do falecimento de seu Diretor-Gerente ATTILIO
POLLI, levaram à Emprêsa expressões de confôrto e

.pezar, comparecendo aos funerias ou enviando telegra
mas, flôres etc., confessando-se gratos a tôdas as pessoas
que hipotecaram suas condolências por motivo do desa
parecimento do saudoso Diretor.

Florianópolis, 18 de Janeiro de 1955

Viagem com segurança
<, e rapidez

só NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO ,(SUL-BRASILBIRO»)
.

Florianópolis ,- Itajaf - Joinv1lle - Curitiba
.n&r-4i '-"'�...-w' !;".._

AgênCl·a. Kus Deodoro esquina:da
• Rua Tenente ,Silveira

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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testa-se por provas pericL'I,!s,
testemunhais, documentais e

depoimentos pessoais dos

confinantes, caso haja mi,,··

ter. Para os efeitos fiscai" e

de alçada, dá-se a presente
o valor de Cr$ 2.100,00. E,
juntando' uma procuI":1ção,
croquís do terreno e talão da

taxa judiciária, P. deferi

mento. Biguaçu, 22 de no

vembro de 1954. (Ass.) Acá

cio· Zélnio da Silva. Selada

com Cr$ 3,50 estaduais, de··

vidamente inutilizadas. Des-

+:++:"!":"!..!..!..!..!..!..!..!..!..!� .........�.....e....�"�..e....�...� ....:;.. �.......���...�...�...�...�...�...�"��•..;:;..���...��..�
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, Edital de citação com O pra- �i. ",.J
zo de trinta (30) dias O doutor Abelardo da Costa Arantes, Juiz de Direito c1a

-f." �
O Doutor Abelardo da Cos- Comarca de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, U:L rorma �

. . J..!
ta Arantes, Juiz de Direito da lei, etc. ::: �.,
da Comarca de Biguaçu, Es- Faz saber aos que o presente edital virem ou dêle co- .:. C·· FORD ;i�
tado de Santa Catarina, na nhecimento tiverem que, por parte de Manoel Cristóvão

�� OnCeSS Iona r lOS
.

' ....
forma da lei, etc. Anderson, por· intermédio de seu assistente judiciário dr. �.. ',:�
Faz saber aos que o pre- Acácio Zélnio da Silva, lhe foi dirigida a petição do teor ".. :.�

sente edital virem ou dêle seguinte: i Exmo. sr. dr. Juiz de Direito da COl1lUlCa de Ei- .:� '.�
conhecimento tiverem que, guaçu. Manoel Cr-istovão Anderson, brasileiro, casaco; la- .:. TEM PARA PRONTA ENTREGA :�
por parte de Aníbal Miguel vrador, residente e domiciliado em Três Riachos, neste Mu- ..�. \ •.J
da Silva, por intermédio de nícipío, querendo promover neste Juízo, uma ação de uso-

..�. :,�
seu advogado dr. Acácio Zél- capião, vem, por seu assistente judiciária íntra-assínado, .� CHASSIS - CAMINHA-O COM' CABINE AMERICANA.. ..�
nío da Silva, lhe foi dirigida advogado inscrito sob n. 512 na O. A. B., Secçáo de Santa � 't
a petição do seguinte teor: Catarina e com escrítórío nesta Cidade, expor e requerer a �t r ,,�
Exmo. sr. dr. Juiz de 'Direito V. Exa., como segue: 1 - Possue o Suplicante no lugar Fa- ••� F 800 192" MOTOR 170 HP MODELO 1954 ......
da Comarca de Biguaçu. Ani- zenda, parte de Três Riachos, neste. Município, um terreno i��

- -

-. ..��
bal Miguel da Silva, brasílei- com a área de 44.899m2., confrontando a frente com o ca-

. F-600 - 172" - MOTOR 138 HP. MODELO 1954 !í
,

' , ,��de��:adZ, ��:���;i���' :�" ����o c�� S�:i�eV����; ��;e���oC��t;tr;:� d�;J�.!.) ��:�;�l '�I' F-500 -154" - MOTOR 130 HP. MODELO 1954 �t�.:Três Riachos, neste Municí- Francisco Silveira. 2 - Tem o requerente a posse mansa, � F-350 - 130" -,- MOTOR 130 HP. MODELO 1954 ;pio, querendo promover .uma pacifica, sem interrupção nem oposição e com o "animus ':....'t.... F-I00 - PICK-UP' 130 HP. -- MODE'LO 1954 I� �

ação de usocapião, vem, por domini", há mais de trinta anos, doo citado terreno. por sí t+1;, •
seu 'procurador e advogado e seus antecessores, tendo adquirido as terras de José Hc'r· .)i ,FORD-RHEIN (ALEMÃO) -'-173" -110 HP. - COM EIXO .,....
infra assinado, inscrito na mínío Rosa, uma parte e outra parte de Sergino Hermínio �i� DE FORÇA -, MODELO 1954 �i�
o. A. B., secção de Santa oa- Rosa, sendo que a posse do Suplicante é de dez anos e r I �..... FORD-THAMES ·(INGLÊS) _ MODELO 1954 ��
tarina, sob n. 512 � com es- dos antecessores foi de mais de vinte anos e com os mes- • ..�.
critório nesta Cidade, à Av. I mos característicos 'da posse atual do SUplicante. 3 - Não .... CHASSIS PARA ONIBUS - DIESEL - 189" -' 95 HP. � ..:.
Getúlio Vargas, s/n., expor e possuindo títulos sôbre os aludidos terrenos, quer adquirir ..�. COM EIXO DE FORCA :. I

requerer a V. Exa., o seguín- os domínio dos mesmos, com fundamento nos arts. 550 e 55:? .:. - �t",
te: 1 - Possue o Suplicante, do Código Civil e na conformidade do art. 454 do Cód. do :. �:...
situado em Três Riachos, Proc. Civil. Assim, requer a V. Exa., se digne ouvir as teste- �t· CARROS. DE PASSAGEIROS: ;' �:..
neste Município, um terreno munhas abaixo arroladas, as quais comparecerão em Juízo �t" �:.....
de 122.364m2., confrontando em .dia e hora por V. Exa. designados, independentemente �t" �:..
ao Norte com terras de João de intimação, procedendo-se a justificação "ab inítío" �, ,�.. FORD-VENDOME (FRANCÊS) - 4 PORTAS - MOTORV8'- .. �

Fermiano Mendes, do Reque- julgada esta se proceda de acôrdo com o disposto no art. .... ..�.
rente, e de herdeiros de Do- 455 e seus parágrafOS, sendo, após, julgada procedente a ..�. 110 HP. - MODELO 1954

..�.
mingas Luiz Vicente; ao Sul presente ação de conformidade com o art. 456 do C. P .. C., ..:. FORD-TAUNUS (ALEMÃO) - 2 PORTAS - MOTOR 48 \HP. ..:�
com 'as de herdeiros de Do- como o antes citado, sendo de tudo ciente o Dr. Promtlto!' .t. _ 4 CILINDOS - MODELO 1954 :.
mingÇls Luiz Vicente, Justino Público da Comarca e citados os conjuges dos confrontantes : �t"
Domingos Vicente e com as se casados forem, adquirindo o Suplicante, assim, o ner,€,s- �t" FORD AMERICANO - 4 PORTAS - MOTOR V8 - 115 HP. �:..
do Requerente; Leste com as sário título para a transcrição no ,Registro. Dando apre·· l" - MODELO 1953 �:..
do Requerente e O'este com as sente o valor de Cr$ 2.100,00, para efeito de, alçada, P. de- �t. ...

de Gersa Andrade Silva, Si- ferimento. Biguaçu, 18 de novembro 'de 1954. (Ass.) Acácio �.. .:.
las Andrade Silva, herdeiros Zélnio da Silva. Ass. Judiciário. Despacho: A. Como requer, .:. SALA DE EXPOSICAO .:.
de DélTPingos Luiz Vicente e designando o sr. Escrivão dia e hora para a realização da ..+_. ' :.
estrada de Três Riachos. Me, audiência de justificação prévia da posse. Cite-se o repre- ..\ � BERTA D'I � E. NOITE �;
de em seu maior éomprimen- seritante do Ministério Público. Biguaçu" 20-11-54. (Ass.) � A � �t:.
to N-S, 1.358m.; sendo aí a Leonardo Bunn, Juiz em exercício. Procedida a justificaç:io �t" �i.
largura de 66m., no menor foi esta julgada por sentença do teor seguinte: Vistos, etc. �:.. Rua Duarte Scbutel D. I';:., 'Telefone',·. ·3605 ,. 3347i .. �

comprimento N-S., mede Julgo por sentença a presente justificação produzida pejo .:.. " .:.
148,5m. e aí a largura é de Autor Manoel Cristovão Anderson, para que surta os seus �t". ...�.
93m.; estas duas partes são devidos e legais efeitos. Cite-se por mandado o Dr. P,romo- ...: ECIFICIO FORD ..:.
paralélas e são ligadas a tal' Público e os confinantes do imóvel. Para ciência dos in- .!.

I'
..�.

Leste por um retangulo de ceressados incertos, expeça-se edital na forma do art. ·4::;5 ..+_. :.
38,5m. de lai'gura L-O, sendo � 1° do Cód. de Proc. Civil. Sem custas. Biguaçu, 4-1-55 :. Florianópolis Sanla (;afarin,a - .:;
que o me�mo mede de com- (Ass.) Abelardo da Costa Arantes, Juiz de Direito. E pant �t" .. �

primento, incluindo a largu- �hegar ao conhecimento dos interessados, passa o presente �t " ,', .:.
ra dos dois retangulos ante- "ditaI com o prazo de trinta (30) dias, que será publicado �t" '.

_ ..:.
I � ...� � ... '.. .. -�. .. � .. .. •• .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. � � � .. .. .. .. � .. .. .. .. .. .. .. .. .. .�........ .. ••

riOl'es, 6_60m .. Junto a esta e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta cidad� de �."."",.�.".".",."."."",.".",."••".".",.",.",.",."""".,! "."."."."."." f."." �."."."." �."..".
está um croquiz que melhol' Biguaçu, aos cinco dias do mês de janeiro do ano de mil
escÍarecerá o formato e as ·�ovecentQs e cinquenta e cinco. Eu, (Ass.) Pio Romão de

dimensões do terreno. 2 :_ Li'aria, Escrevente Juramentado, no impedimento ocasional

iTem o S�plicante a posse jo Escrivão, o dactilografei e subscrevi. Biguaçu, 5 "1e ,ia
mansa, pacífica, sem inter- neiro de 1955. (Ass.) Abelardo da Costa Arantes, Juiz de

rupção nem oposição e com Direito. Confere com o original afixado no lugar de cost.u
o "animus clomini", há mais me. 'O Escrevente: Pio Romão de Faria.

de -30 anos, por sí e seu an

tecessor, tendo adquirido o'
terreno de Jósé Serafim dos

Anjos, há cer,ca de 6 anos e

êste já o 'possuia há !!lais de
25 anos. 3 - Não possuindo
títulos sôbre as terras, quer

'

Tenho o prazer de

comu-l
nos respectivos Consulados

adquirir o domínio das me3- nicar que o Departamento daquele País.
mas, com fundamento nos Nacional de Turismo do Uru-, Sempre que a estadia do
arts. 550 e 552 do CócÍ. Civil guai, resolveu conceder gra- Turista se prolongar por
e na conformidade do art. tuitamente, a partir do dia 2 mais de, dez dias, lhes será
454 do Cóct. do Proc. Civil. elo corrente mês, DUZENTOS fornecido, na, Oficina do De
Assim pede e requer a V. Exa., LITROS DE GAZOLINA aos partamento Nacional de Tu
se digne ouvir as testemu- turistas brasileiros que. se rismo, em Montevidéo, igual
nhas adiante arroladas, as transportarem a aquele Paiz quantidade de gazolina.
quais comparecerão em Juízo, no seu própria automóvel Mais informaçõe� serão for
independentemente de irit.i- mediante documentos que necidas aos interessados no

mação, procedendo-se a jus- também lhes 'serão forneci- Consulado.
tifi.cação "ab initio", e, jnl- dos também gratuitamente J.úlio N. Herl'er�_� Cônsul.
gada esta se proceda de acôr- - - I.

do com o dispostÇ> no art. 45.5 guinte teor: Vistos, etc..Tul-

V d
I

do C. P. C. e seus parágrafo::: go por sentença a jUstifiea-1
.

en e -sesendo citádos os conjuges dos ção produzida pelo Autor

confrontantes' se casados fo- Aníbal Mi�uel da Silva, parü �

rem, sendo após julgada, da .. que produza os seus devido" Tres lotes de terras .na
ta venia, a presente ação pro- e legais efeitos. Cite-se por Pont� do Leal, no EstreIto,

cedente, de acôrdo com o mandado'o dr. Ptomotor Pú- esquma da rua Gonçalves
blico e os confinantes do Dias com a Raimundo .Cor-

art. 456 do C. P. C., podendO � ,

o Suplicante adquirir assim imóvel. Para ciência dos in- rea; (Correrão por o interior 'do Paraná S. Paulo e NortE
t d· tos expn"a Tratar no cartório do Es- do Pal's)o necessário título para a eressa os mcer, "\ ,-

treito.
transcrição no Registro. Pl'O- se edital na forma do art.

455, § 1°, do Cód. de Pro�.

Civil. Custas afinal. Biguaçn,
15-1-55. (Ass.) Abelardo. da

Costa Arantes, Juiz. de Direi··

to. E para chegar ao conhe

cimento dos interessac.os,

passa o presente edital com

o prazo .de trinta dias, aue

será publicada e afixado na

forma da lei. Dado e passad0
nesta Cidade de Biguaçu, aos
dezessete dias. do mês de Ja
neiro do ano de mil novecen

tos e cinquenta e cinco. E;u,
(Ass.) Pio Romão de Faria"

Escrevente Juramentãtlo, o

dactilografei e subscreví, no

impedimento ocasional do

Escrivão. Biguaçu, 17 de ja
neiro de 1955. (Ass.) Abelal'-

Edllal EDITAL
JUIZO DE DIREITO DA CO

MARCA DE BIGUAÇU
.tUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU
•

Edital de citação com, o prazo de trinta (30) dias

._/-'"

______ -'
o

t agradecimento e Míssa'
.-

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 espo�o, pai, so

gro, avô e tio e, ao mesmo' tempo convidam para assistir
a missa de 7° dia à realizar-se á 22 dQ corrente ás 7 ho
ras na Igreja de São Francisco.

Antecipadamente agradecem a todos que compare
cerem a este ato de piedade cristã.

na

UNIÃO CATARINENSE DE ESTUDANTES
Convite

aGORA. NOVOS UO·RIRIOS

Sob os auspícios do Depar
tamento de Educação, reali
zar-se-_á no próximo dia 22
do corrente, no Salão Nobre
do Instituto de Educação, em
hora a Ser posteriormente
"nal'cada e divulgada, uma

�'ecepção ao grande teatrólo

go e literato brasileiro
?ASCHOAL CARLOS MAG
NO,

CHOAL CARLOS MAGNO um

dos maior�s � mlÚs íntimo/
amigo da, classe estudantil

brasileira; e, desejando que
surjam do meio acadêmico a

maioria dos representantes
catarinenses a êsse 1° FES

TIVAL, a UNIÃO CATARI
NENSE DE ESTUDANTES

TURISMO PARA O URUGUAV

Nota do Consulado nesta Capital

convida e solicita o compa
recimento de todos OS seus

. A visita que nos fará es�e associados.
prestigioso homem de letras Ao mesmo tempo, aprovei
é sobremodo importante pa- tando o ensejo, a UCE con

i'a nós de vez que se prende vaca os colegas que se dedi
à realização, em julho de cam ou se interessam pelas
1955, do. PRIMEIRO

FESTI-1
artes, pelo teatro, pela músi

VAL DE ARTE DA JUVEN - ca, etc., para uma reunião
TUDE BRASILEIRA.

.

em sua sede, às 20 horas do
Reconhecendo em PAS- dia 21:

.

Terças - Quintas - Domingos,
9:50 horas

'

Para: Curitiba S. Paulo Rio

\i'ende-se
CADILLAC 1950 CR$ 300.000,00

.

Vende-se um em ótimo' estado. Aceita-se outro carro

Vende�se
Segundas - Quartas - Sabados

16 :15 horas
Para Porto Alegre

como parte do pagamento.
Rua Felipe SC'hmidt nO 60.

lOx2'3%, tratar com Dante
80netti no Depósito Hoe!JCke WALDEMAR PINHO Profissional ou amador

Aprellda a dirigir procurando o SR.

FABRICA DE LADRILHOS HIDRÁULICOS

do da Costa Arantes, Jui7. ele

Direito. Confere com o origi
nal afixado no lugar de cos

tume. O Escrevente: Pio Ro-

Vende-se por motivo de
viagem o estabelecimento.

O Inperio das Toalhas o

unicô no genero no Estado,
bem afreguezado. Interessa

,j .• dosdir:igem-se a, Rua FeUp

Um terreno sito á Vila Cel.
-------,----_._---,

Em tôdas as cores

O, C. Benvenutti - Rua Bocaiuva esquina com a Frei
Caneca.Lopes Vieira (Rua Presiden-

te Coutinho) medindo . hoje mesmo MARMORARIA

Empregada para cosinhar TELEF. - 2.400

Com as mais modernas máquinas para:
- Mármores, Granitos, Marmorite em cores - Pisos

Cozinhas, Banheiros, W. C., Mesas de Pia, Escadarias,
Terraços, Balcões, etc.

Ali na esquina Bocaiuva com a Frei Caneca
Precisa-se Praça Pereira e Oliveira

e uma menina ou moça para
Babá.

VENDE-SE VendaArtigo 91
íJltimos lotes," na praia da Saudade, em Coqueiros, C U R SOB O S C O .

ao lado dQ grupo escolar "Presidente Roosevelt", com Início das aulas - 1° de Fevereiro.
15 metros de frente, area de 400m.2, servidos de agua Matrícula - Livraria Lider, mà Tenente Silveira, 35,
encana,da e luz. durante o mês de jQ.neiro.

'.

Jnfqr:lllaçqe.!3 nct,local com o snr. Gilberto Gheur. Informações: telefônes 2.316 ou

Ijotes ,

a
pacho: A. Como requer, ,1e

signando (1 sr. Escrivão dia c

hora para realização da au

diênciâ de justificação pré
via da posse. Cite-se ore··

,

presentante do MinistérIo

Público. Biguaçu, 22-1' .. 54.

(Ass.) Leonardo Bunn. Pw

cedida a justificação foi esta

_"';'J.ULE;"'U'''' por sentença dO SQ'

Tr,atar na casa 2 da Vila

mão de �aria ..

\

.-'Ç

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO Florianópolis, Quinta-feira, 20 de Janeiro de 1955 7

E ...... I TA.?-'·
- E ...... I TA. ..

tando ao Norte com terras de Pedro Joaquim de Campos,
'.

.....,' .;......., '� I Sul com as e13 JO;l.CjlÚTll r<'ra.l!CiflCO de Campos e oatanna

JlJ1Z0 D� 1Jl.REITO DA COMARCA DE BIGUAÇU"
Alexandrina de Jesús, Leste com as de herdeiros de Manoel

Edital de citação com o prazo de trinta (30) dias JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGIJ.\ÇU Joaquim de Campos e a Oeste com terras do Requerente;

O doutor Abelardo da Costa Arantes, Juiz de Díreítoda Edital de citação com o prazo de trinta (30) (lias d) Terreno ele 8.712m2., confrontando ao Norte com terras

Comarca de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, na forma O doutor Abelardo da Costa Arantes, Juiz de Direito da de Maria Pedro de Campos, Sul com as de Dalila Francisca

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

Faz saber aos que o presente edital virem ou dêle co- da let.retc.
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 oposição, por si

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 teor se- Campos, por intermédio de seu assistente' judiciário Dr. ânimo de dono. 3 - Não possuindo títulos sôbre os aludi

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

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

tarina, 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

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

et�az saber aos que o pre-
por seu assistente judiciário infra assinado, expor e ,eque- esta, requerer a V. Exa. a presente ação de usocapião, ex-

as' quais comparecerão em Juízo em dia e hora por V. Exa.

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

terreno situado no lagar Amancio, neste Município, tendo em Três Riachos, sete terrenos os quais tem as dímensõés se a justificação "ab ínltío" e, julgada esta, se proceda de

conhecimento tiverem que, 242m. de frente por 1.760m. de fundos, área de .. "...... e confrontações como segue: a) Terreno de 26,4m. de f1'e11- acôrdo com o dísposto no art. 455 do. C: P. C. e seus pará ..

por 'parte de Jacínto Anto-
'

nio Alves: por intermédio
425.920m2., confrontando ao Norte com terras de Antônio te por 440m. de fundos, área de 11.616m2., confrontando ao grafos, sendo apos julgada procedente, por V. Exa. a pre-

Araujo Figueiredo ou quem de 'direito, Sul com as de Do- Norte com terras de Teófilio Francisco Campos, Sul com as
sente ação, de conlormidade com o art. 456, também do C.

de seu assistente judiciário míngos Francisco Coelho, Leste com as de Marcos Souza do Requerente, Leste com as de Adelino Bernardino Silva P. C., -podendo assim adquirir o Suplicante o necessário ti-

Dr. Acácio Zélnio da Sil- t 1
ou quem de direito, e a Oeste, frente com o ribeirão do e Oeste com as de Edalício Bernardino da Silva; 'b) Terre-

u o para a transcrição no Registro. Dando a presente o va-

va, lhe foi dirigida a petí-
1 d C $ 2 100 d

.

Inferninho. 2 - Tem o Requerente sobre o referido terre- no de 37.897m2., medindo ao Norte 22m. de largura sendo ror e r . ,00 e com os ocumentos juntos, P. deferi-

ção seguinte: --:- Exmo. Sr. t Bíg 2- d t b d 1954 (
,

no, � posse mansa, pacifica, sem interrupção nem oposí- que esta largura se amplia em mais 40,7m. ao atingir a pro-
men o. 1 uaçu, II e ou u ro e . Ass.) Acácio Zél-

Dr. Juiz de Direito da Co-
.

d S'l S I d t ílh t
ção e com "anímus domini" ha mais de trinta anos, por fundidade de 594m. e o alargamento é feito no lado Oeste mo alva. li) a o com es ampi as es aduaís no valor de

marca de Biguaçu. Jacinto .
Cr$ 3 õo tn t'l' ad D h' ACd'

SI e seu antecessor, João Manoel Severino, de quem adqui- do terreno. Tem de profundidade, 990m, e confronta ao ,0 ,1 U 1lZ os. espac o: . orno requer, esignan-

Antonio Alves, brasileiro, d di h
.

t'f'
- " .

t
riu ha dois anos, sendo que este senhor �á possuia o terre- Norte com terras de Maria Kremer de Campos, ao Sul com ró-se la e ora para a JUs 1 icaçao previa, eien e o Dr.

maior, lavrador, 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. Bíguaçu, 27-10-54. (Ass.) Abelardo da

domiciliado em 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 roí

neste Município, querendo menta nos arts. 550 e ,952 do Cód. Civil e de acôrdo com o xandre: c) Terreno de 77m, de frente por 660m. de fundos, esta julgada por sentença do seguinte teor: Vistos, etc ..

promover neste Juizo uma disposto no art. 454 do Código do Proc. Civil. Assim re- área de 50.820m2., confrontando ao Norte com terras de Julgo PQr sentença a justificação produzida pelo Autor

ação de usocapião, vem, quer a V. Exa., se, digne ouvir as testemunhas adiante ar- [Adelíno Bernardino da Silva, ao Sul com as de João Joa- Hermógenes Sebastião Alexandre, para que produza os

por seu assistente judiciá- roladas, as quais comparecerão em JuiZo índependentemen- ,'qUim
de Campos Filho, Leste com as de herdeiros de Gre- seus devidos e legais efeitos. Cite-se por mandado o Dr.

tio infra 'assinado, inscrito te de intimação, sendo feita a justificação "ab ínítío" e, gório Campos e ao Oeste com as de Manoel Joaquim Sera- .Promotor Público da Comarca e os confrontantes do ímú

na O.A.E. 'sob np. 512, e tem julgada esta se proceda de acôrdo com G disposto no art. fim; d) Terreno de 77m. de frente por 330m. de fundos, área vel. Para ciência dos interessados incertos, expeça-se edital

escritório nesta Cidade, 455 e seus paragrafas, sendo após julgada procedente a. de 25.41Om2., confrontando ao Norte com terras de Hermó- na forma do art. 455, § lOdo Cód. de Proc. Civil. Custas afl

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

como segue: 1 - Possue 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 si- querente adquirir o necessário titulo para a transcrição no te com as de Manoel Campos Filho; e) Terreno de 17.90a ressados passa o presente edital com o prazo de trinta (30)

tuado em Sorocaba, neste Registro, sendo de tudo ciente o Dr. Promotor Público e m2. medindo ao Norte 134m. senco que esta, largura é con- dias, que será 'publicado e afixado na forma da lei. Dacio e

Municipio, o qual é dividido citados os conjuges dos confrontantes, caso sejam casa _ servada até à profundidade de 88m., daí se reduz para 45,2111, passado nesta Cidade de Bíguaçu, aos cinco dias do mês de

em dois lotes por um ríbeí- cios. Dando a presente, para efeito de alçada o valor de "
e esta redução aparece no lado leste do imóvel. Mede a Oes- janeiro do ano de mil novecentos e cinquenta e cinco. Eu,

rão e cujas confrontações Cr$ 2.100,00, P. deferimento. Biguaçú, 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.) Acacío Zélnio da Silva. Relação das testemu- Sebastião Alexandre, ao Sul 'com as de Adelino Bernardino Impedimento ocasional do ESCl;ivão, o dactilografei e subs

_ mede o lote maior 110 nhas: João Manoel Severino, Críspím Pedro Schetz e João da Silva e com a estrada pública, Leste com Adelino Ber- creví. Bíguaçu, 5 de janeiro de 1955. (Ass.) Abelardo da Cos

m, de frente por 880 m. ae José Pereira. DESPACHO: A. Como requer, designando-se nardino da Silva e a Oeste com Carlota Inâcia Conceição; ta Arantes, Juiz de Direito. Confere com o original afixado

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

cónfrontando na frente a tor 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 teor 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 ela Comarca e os confinantes do com Rodolfo Eduardo Pereira, ao Sul com João Joacuírn

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

odes; o segundo lote tem a e�it,al na fórma do art. 455 § l° do Código de Processo Oi- te com herdeiros de Joaquim Serafim, 2 -'- Tem o SupU ..

sua linha Sul em prolon- VIL Custas afinal. Bíguaçu, 4-1-55. (Assinado) Abelardo cante, sôbre os mencionados terrenos, a posse mansa e pa

gamento da do. mesmo lado da Costa Arantes - Juiz de Direito. E para chegar ao co- círíca, sem oposição nem interrupção e com o "anímue da

do terreno acima descrito, nheeímento dos interessados passa, o presente edital com o mini", há mais de trinta anos, por sí e seus antecessores, O doutor Abelardo da Costa Arantes, J'uíz de Direito ã�

sendo que faz frente no ri- p�'azo de �ri�ta (30) dias, que será publicado e afixado na sendo que edificou e planta nos mesmos. 3 _ Não possuin- Comarca de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, na forma

beirão do Inferninho, me- l?rma da lei. Dado e passado nesta Cidade de Biguaçu, aos do títulos sôbre os referidos imóveis, quer adquirir o domí- ela lei, etc.

dindo aí, de largura' 55, m., c�nco dias do ,mês de janeiro do ano de mil novecentos e nio dos mesmos, de acôrdo com o disposto nos arts. 550 e
Faz saber aOS que o presente edital virem ou déíe 1:0-

faz fundos com o caminho cmquenta e cinco. Eu, (Ass.) Pio Romão de Faria, Escre- 5:52 do Cód. Civil e na ,conformidade do art. 454 do Cód. de !lhec.imento tiverem que, por parte de José Vitórino Filho,

da Lomba o qual divide es- �:nte Juramentad,o, no imped.ime�to ocasional do Escrl .. Proc. Civil. Assim, pede e requer a V. Exa., se digne ouvír por intermédio de seu assistente judiciário Dr. Acácio

,te terreno das terras per-
vao, o datllografel e subscrevI. BlguaçU, 5 de janeiro de as testemunhas adiante arroladas, as quais comparecerão ,Zélnio da Silva, Il1e foi ,dirigida a petição do teôr seguin

tencent�� a Manoel .de' Frei- :9,5�. (ASsinado). Abelardo da Costa Arames, Juiz de Direi- em J,uízo em dia e hora por V" Exa. designados, proceden- te: - Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Ei

tas Card-:Oso' tendo aí tam- t_? CONFÉRE COM O ORIGINAL.. AF'IXADO NO LOGAR do-se a justificação �'ab initio" e, julgada esta se proccc!a guaçu. José Vitorino Filho, brasileiro, lavrador, residen-

bem a mes:Ua largura da
uE COSTUME. O Escrevente, Pio Romã" de Faria.

'
.. ,

ele acordo com o are: 455 e seus parágrafos, sendo- após, da, den.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- malDI' querendo promover uma ação de usocapião neste

profundidade 660 m. e de COMÉRCIO ARMAZENADOR DE
dade do art: ��6 do C. �. "C., :omo o anterior, po�e�do o Juizo, vem: por. seu assistente judiciário infra assinado,

área 36.300 m2., confron- FLORIANórOLIS Req�e. adq�uI'll o necessarlO tItulo para a transcnçao no cidvogado mscnto na O.A.E., secção de Santa Catarina,

tarfdo ao Norte com terras E D I T A,L
RegIstro. Ciente de t�do o Dr. Promotor Público da Comar- .:;ob n. 512, e com escritório nesta Cid'ade á Av. Getúlio

de João Moraes e ao Sul Fa o sabeI' .
,

ca. P.rotesta-se por todas as provas em dil,'eito permitIdas, Vargas, n. 1, expor e requerer a V. Exa., o seguinte'. - 1
ç aos que o presente virem ou Iilele tIve p i t t 1 d t I

com as de Vicente Fernan- rem conhecimento q r 10 d M
1-

_

- er Cla, es emun 1as e ocumen os, depOlmentos pes:;oa.is - Possue o Suplicante, um terreno situado em Fazenda

des. 2 _ Tem o requerente I' d
ue no c la e arço de 1955, serao dos co�

.

.r.rontantes, dos alienantes ou herdeiros, caso '3eja Três Riachos, neste Município, deI 1.500 m. de frente POI:
l'ea Iza as neste Sindicato as eleições para escolha do D d t 1

sobre as aludidas terras·, fi D I d El
ne�essarlO. an o a presen e o va 01' de Cr$ 3.200,00 para 3.300 m. de fundos, aréa de 4.950.000 m2., confrontando

Posse mansa e pacifica, sem
. e. ega, 0- eit�r _ desta entidade que oportunamente par- efeIto de alçada, �..defll,rim.entoo B,iguaçu. 15 de dezemmQ ao Norte com o· chama,do Sitio Velho, sendo aI' os con-

tlclpara da elelçao p�I'U o Conselho Fiscal do Instituto de 1954 (Ass) Ac I Z 1 d S 1 D h A

oposição nem interrup,ção e d A t d
.

.

.' ac? e 1110 alva., es.p,a,c ,o_: . C,om.o frontantes incertos, Sul com terras de Jos'" HenrI'que,
e posen a ona e Pensão dos 'Empreg'ados em 'l'rans- requer DeSIgIl d h t ti

-

...

com o "animus domini", ha t C
.

.

.

I e,-se la. e
, o�a para. a JUs 1 caça0 preVIa, Leste com o Travessão Ge.ral, sendo aí também os con-

p,?r es e arg.as, ficando aberto o prazo de 'V'lNTE (20) CIente o DI PI0l110tOl PublIco BIg'uac 1)6 12 54 (\ ) f
mais de trinta ànos, ,tendo L' d' B' .

. :u, -

-, . .' /;8. 'rontantes incertos ,e a Oeste com terras de Manoel Pe-

UJa? consec.utIvos, a contar do dia seguinte á data da p'ri- eonar o unll Sentenc:1' VIstoS etc JulgrJ por sentcn 'a .

adquirido as terras, por bl
-

a J'ustI'fI'caca-o pr'od z'd '·P'·l A' t
'

A d' 'J .

d ... t.,. ren'a e José Pereira, por um Travessão Geral. 2-

d F
.

A t
men'a pu Icaçao deste Edital, 'para Inscrição dos candi- .

u 1 a e o u ar n re oa�llm e cam- Tem o requer'm t b I d'd
compra, e ranClSCO n 0- datos na Secretaria de acôrdo ,com o disposto e"O al.t 40

....os para que produza os s d'd 1
"

f·t C' . � en o so re o a u 1 o terreno, a posse

. Ad' Ih
U •

P, eus eVI os e egall\: e eI ,os, ,1- mansa paCIfIca se
.

t
-

mo rlano, e sua mu er � 10 ',da Portaria do DNSP. _ nO 3.291, d'e 13 de Outubr'o te-se por mandado o Dl' p. t P' bl' f" .'
<

,
, m In errupçao nem oposição e com

M. G t d
. lama 01' u lCO e os con Inan- o "ammus domini" .

. ; .

D. ana er ru -es, em de 1954. tes dos imóveis. Para ciência dos interessados I'ncel't"� .'oV_ t. d
,paI SI e seu antesessor - Jose Vl-

1918 P ri' t d
,v�, v.... O1'mo e quem ad ..', ' � .

,. a6a Impos os as A inscrição dos candidatos será requerida ao Presi- peça-se edital na forma do art. 455 § 10 do Cód. de Proc. te an;s sendo
quu lU po� compra ha cerca de Vln-

terras e, tem casa nas mes- dente dêste Sindicato e" petição nos têrmos do modêlo Civil. Sem custas, Biguaçu, 5-1-55. (Ass.) Abelardo da Cos- d
'

.'
t

que a p�sse ,e seu antessesor já era

mas, e as cultiva. 3 - Não apr?v_ado pel� citada Portarb e que se en�ntra .à dis-
ta A�'antes, Juiz de Direito. E para chegar ao conhecimento h:e ::I�er�;:0�u3el�d���ri/�s��:.dO. �tulos legais so

possuindo titulos legais, p.oslçao dos mteressados na Secretaria desta eNtidade
dos mteressados passa o presente edital com o prazo ele f I

' , ImlO -as mesmas com

quer adquirir o dominio dos fIrmada pes?oalmente pelo candidato e entregue e� trinta dias, que será publicado e afixado na forma da lei. f
une �:e11to nos arts. 550 e 552 do Código Civil e na con-

'terrenos em apreço, de TRÊS (3) va t 'h d
Dado e passado nesta Cidade de Biguacu aos seis dl'a" do dormI ade do art. 454 do Cód. do Pr\>c. Civil. Assim pe-

t .

1 S con ra reCI o, evendo ser instruida com
- , �

e e requer a V E d'
. .

'conformidade com o ar. os segumtes documentos: mes de janeiro de mil novecentos e cinquenta e cinco. Eu
. xa., se Igne OUVIr as testemunhas adi-

550 do Cód. Civil e n� fór- a) _ Declaração de próprio punho com letra e firma
(Ass.) Pio Romão de Faria, Escrevente Juramentado n� ante axro�adas, as quais ,comparecerão em Juizo, em dia

ma do art. 454 do Cad. do reconhecida por tabelião d
_

'
. impedimento do Escrivão, o dactilografei e subscrevi.'Ri- e, hor� por V. Exa. design,ados., independentemente de in-

P C"l A
. ,/ , e que nao mcorre em qual- tImaçao procede d

.

t'f'
roc. IVI. SSIm, requer quer oas causas de inele 'bT d d

.' ,guaçu, 6 de janeiro de 1955. (Ass.) Abelardo da Costa Aran-
' n o-se a JUS 1 Icação "ab initio" e, julga-

a V. Exa., se, digne ouvir as : _ V _ da Consolidação gId 1

ILa. e'd p;evlstas no Título tes, Juiz de Direito. Confere com o original afixado no lu-
da esta procedente, se proceda de acôrdo com o art. 455

testemunhas abaixo arrola-' art. 11 das Instrucões ex e�i eIs, o ra�alh.o (,� � do gar de costume. O Escrevente: Pio Romão de Faria. '

do C.P.C
..
e seus paragrafas, sendo citados os conjugues

das, as quais comparecerão rial nO 11/2/1954)
. p das pela Portana Mmlste- dos confmantes se casados forem para, não sendo con-

em J1ÚZO, independentemen- b) P' d'
testada � presente, ser a mesma julgada procedente na

te de intimação, em dia e tando d: en:;;:ga:os.el��e�Ul�ado dt Instituto, em se tra- c011form.I�ade -do art..458 do C.P.C., podendo o Requeren-

hora designados por V. Exa., Instituto a que esteja .

pI �v� � e estar quite com o 'E O I, T', L.
te a.dqu11'll' o necessário titulo para a transcrição no

processanpo-s,!:l então a jus- trabalhador autônomo
vmcu a o , em se tardando de RegIstro. Protestan.do por provas pericial, testemunhal,

tificação "ab initio" e, jul- c) _ No ato' da·apr t
_

docum�n.tal .e depOImentos pessoais dos confinantes, se

d d
esen açao da petição o d' 11

.

f�
gada esta se proce a e dato exibirá ° 'titulo de elei r

.' _

. can '1- JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU ecessano 01' e, dando a presente o valor de Cr$ 2 100

acôrd'O com o disposto no obrigações militares as
to. elProva d,e quItaçao com as para efeito de alçada, P. deferimento. Big'uaçú '9 'de ,}0100:

455 d C P C
' quaIS, ogo apos conferida Ed·t 1 d ·t

-

' vemb d 1954 (A
art, '. o ... e seus as declaracões constantes da

. _
_

s com I a e Cl açao com o prazo de, trinta (30) dias
. �? .

e . ss.) Acáci.o Zélnio da Silva - Ass.

paragrafas, sendo após jul- ao interess�do.' petIçao, serao restitui das :;.' Jt�dIClano. �E�PACHO: A. Como requer; Cite-se o Dr.

gada por V. Exa., proce- Florianópolis, 19 de J
. -"_ _

O doutor Abelardo da Costa Arantes, Juiz de Direito da P.r omotor Pubhc? p�ra a audiencia de Justificação pré-

dente a presente �çao, de ANTONIO DE OLIVEIRA anelr� �e 1955 Comarca de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, na forma VIa d: posse, cUJa dIa, será designa,do pelo Sr. Escrivão

conformidade' com o art. PlesIdente 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 vi�em ou dêle co- 9 de nQve�bro de 1954. (Ass.) Jaymor Guimarães Colla-

sim, o Suplicante, adquirir etc.' Julgo por sentença a do e passado nesta Cidade
nhecimento tiverem que, por parte de Hermógenes Sebas- ço� proced:da a Ju�tificação foi esta Julgada por sen

o necessário titulo para a justificaçã.o produzid'� pelo de Biguaçu, aos seis dias
tião Alexandre, por intermédio de seu advogado Dr. Acácia tenç.a do te?r s.e�um�e: Vistos, etc .. Julgo por sentença

transcrição no Registro. Autor Jacmto Antomo Al- do mês de Janeiro d
Zélnio da Silva, lhe foi dirigida petição seguinte: Exmo, sr. a. PIes�nte JustIfIcaçao produzida pelo Autor José Vito

para efeito de alçada dá-se vdes"dPara qlue �urtfa .os seu.s de mil novecentos' Z :�� dr. Juiz de Direito da Comarca de Biguaçu. Hermógenes rm? FIlh�, para que produza os seu devidos e' legais
a esta o valor de Cr$... :. eVl os e egals e eltos. CI- quenta e cinco. Eu (A )

Sebastião Alexandre, brasileiro, casado, lavrador" residénte efelt<?s. CIte-se por mandado, o Dr. Procurador Público

2.100,00. N.T.P. ,deferimen- te�se por �a�dado o Dr'l Pio Romão de Faria: Es::�- e domiciliado em Três Riachos, neste Município, querendo ?a Comarca � os confinantes do imóvel. Para ciencia dos'

to.-·Biguaçu, 27 de outubro Promotor PublIco e os cflt vente Juramentado .
promover neste Juízo, uma açãd de usocapião, vem, por seu lDteressoados 111,certos, expeça-se edital no fórma do art.

de 1954. (Ass.) Acácio Zél- f�nan.tes do im?vel. Para pedimento ocasion�l �� ��: advogado infra-assinado, inscrito na O. A. B., 'Secção de 44�15_5§5 l('AdO )COd. de Próc. Civil. Custas afinal. Biguaçu,
nio da Silva. Despacho: -

�Iencla dos mtere�sados, crivão, o datilografei e

Santa Catarina, sob n. 512 e com escritório nesta Cidade,
.

. ss. Abelardo 'da Costa Arantes _ Juiz de Di-

A. Designe-se o Sr. Escri- Incertos, expeça-se edItal na subS'cl'evÍ.'
expor e requerer a V. Exa. o seguinte: 1 - Possue o Su:pli- reIto E para h

, va-o dia e hora para a rea- f' d
cante, sitos no lugar Três Riachos, quatro terrenos ele Ine- passa' o pIle ct egda.lt' ala conhecimento dos interessados,

o,rma o art. 455 § 1°. do BiguR;ÇU, 6 de janeiro de did
'

f t
_

' .

, se� e e 1 a com o prazo de trinta (30) dias,
lizacão da audiencia de jus- Cad. de Proc. Civil. Sem 1955.

as e con ron açoes, .çomo segue: a) terreno de 29.840m2. que sera pl.lbl d f'

tI'fI'c·ação prévia da posse. t B'
T . confrontando ao Norte' com terras de Maria Pedro de Cant-

,�ca o e a Ixado na fórma da lei. Dado e pas-
cus �s. Iguaçu, 4.1.55. (Ass.) Abe.lardo da Costa S I sad? n�sta Cldade de Biguaçú, aos cinco dias do mês

Ciente o Dr. Promotor PÚ- (Assmado) Abelardo da Arantes ,�os, u com a estrada pública, Leste com terras do Reque- ,de Janeiro d.o ano 'de mil n,ovecentos e cinquenta e cI'nco.

blico. Biguaçu, 8-11-54. Costa Arantes _ Juiz de J
.

lente e a qeste com as 'de Arnaldo Bunn; b) terreno dp E (A P R

Jaymor Guimarães Direito. E para chegar ao

UlZ de Direito 28.700 m2. tença 110m. ao Norte; ond� confronta com terra; u'. sS'. lO omão. de Faria, Escrevente Juramentado,

�!���o _ Juiz Substituto. conhecimento dos interes- af����ér:o cI��ar °d;r!����� de Ana Andra.de, mede 154m. ao Sul, onde limita-se com ��b��I�e����nto ocaSIOnaI do Escrivão, o da tilografei e

Procedida esta foi, digo, sados, passa. o presente edi- me.
terras de Mana Pedro de Campos, a Leste mede 242m. e Biguaçu, 5 de janeiro de 1955.

Procediga a justificaçã' foi tal com o prazo de trinta 'O Escrevente,
confronta com a estr!'j.da pública e a Oeste com uma la!!i\a (A) AJb I d

esta jUlga,da por 'sentença dias, que será' public;rdo.e de Farias.
Pio Romão morta, em terras de Francisco Andrade; c) Terreno de 88�. 8S., e ar o da Costa Arantes - Juiz de Direito.

de frente, por 440m. de funqos, área çl� 3�.7_20m2., 'confron-
Confere com o o�iginal afixado no logar de costume.

, "',
O Escrevente, PIO Romão- de Faria. _

Edllal

.JUIZO DE DIREITO DA COMARCA D:E mGlr,\ÇIJ

-,

\

JUIZO DE DIREITO DA

COMARCA DE BIGUAÇU
Edital de citação com ó pra
,

zó de trinta (31) dias .

EO'I TA L.
Edital de citação com o prazo de trinta (30) dias

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Chegou ontem a esta Ca

pital, com proeedêncía do

Rio de Janeiro, o compet.en-,te engenheiro-agrônomo, Dr.
Trajano Augusto Ubatuba,

Ialto funcionário do �:inisté.
rio da Agricultura, ocupando
o cargo de Chefe da Secção Lei N.' 288, de 8 de Junho de Por ato de 11 do corrente,
de Indústria, do Serviço .de 1948, (Lei da Praia), alterado do Exmo. Sr. Presidente da
Expansão do Trigo e. AS,ll�- pela de N. 616, de 2 de Feve- República, passou para a Re
tente Técnico da Diretoría retro de 1949. Assim, dá o serva Remunerada na posto
do mesmo." Presidente Café Filho, exem- de major, o Capitão da Po-
Sua Senhoria vem a San- plo do cumprimento da Lei lícia Militar do Distrito Fe ..

ta Catarina, afim de, junta- federal, que Interessando .ao deral, Lourival Dindi.
.

mente com a chefia do mes- Exército, Marinha e Aviação, II Contando apenas 27 anos
mo Serviço neste Estado, pro- foi tornada extensiva às Po- e meses de serviço, teve o re
ceder acurados estudos para licias Estaduais e está sendo ferido oficial, direito ao pos
maior expansão da nossa trt- cumprida na maioria dos ES-, to imediato, por se achar
ticultura. tados, com exceção do nosso. compreendido fio Art. 1.0 da
Ao Dr, Ubatuba, O EST ..\- I _---.,.--- .,....- _

DR. TRAJANO A.

UBATUBA

Curso de Expansão Cultural
A Eeeíelepêdía em Presidente
Getulio e IbiraDia�.�.--������'_.�----�-----------------------

,Florianópolis, ,Quinta-feira, 20 de Janeiro de 1955 Diversos fatôres concorre- to Isolane, o funcionário pú- ,3 - Limites Municipais dos
ram para que a visita do Al- blico Hans Germano Bona, o Municípios oatarínenses.«
mirante Carlos Carneiro a comerciante Walter Bressane '4 - Revistas, discursos, f(Í
Presidente Getúlio, em ser- e muitas outras pessoas. lhetos e pequenas monogra
viço da Enclclopédía tomas- O sr. Ivo Muller falou sr, fias referentes à ação do Co
se aspecto diferente das de- bre o município de Ibirama, ronel Lopes Vieira na vida
mais, ocasionados pela ne- tecendo interessantes consl- pública do-Estado.
mora na recepção d.ê telegra- derações, bem como o sr. Fre- 5 - Duas coletâneas de
mas e[1;:[;).(')S e a prcxínuda feito Meldola e o sr. Hercí- recortes de jornais, uma com.

de da substítulç co do prcíeí- lia Isolani, diretor do "Jornal

I
referência: à Fôrça Pública

to, Willy Hottenburgo pela de Ibírama", após a palestra do Estado, outra com rete
senhora Cecilia Ax, realízáda pelo Almirante rêncía à ação do Coronel Lo-
Em consequência houve Carneiro. pes Vieira, especialmente co-

uma troca de idéias, ficando Por fim considerou-se co- mo comandante do 2° IBata
o prefeito Rottenburgo com mo comissão para .a organí- lhão da Fôrça Pública em

a incumbência de orientar as zação da parte de Ibírama, operações contra os rebeldes
providências para a organí- na Enciclopédia, justamente na zona conflagrada, de
zação da comissão, auxilíado as pessoas de maior evídên- '1925.
pelo padre Adalberto Ort- cia presentes e que se acham
mánn e outras figuras ce acima relacionadas, podendo
prestigio na sociedade local, ser posteriormente acrescida

prometendo voltar o atmí- de. outros que aceitassem o

rante quando recebesse notí- convite que lhes seria rormu
cias de que se encontrava a,- lado.

diantado êsse. trabalho. xxx

No mesmo dia houve em Do sr. Coronel P. Lopes Vi-
Ibirama reunião da Encíclo- eira recebeu-a Encíclopédía
pédia no salão da Prefeitura numerosos documentos que
local. Muitas pessoas se a- podem ser resumidos na re

chavam presentes corno o lacão abaixo e de grande utí
Prefeito Max Meldola, o Ins- lidade para os seus fins.
petor Escolar Hercílio de Fa- A Encíclopédía necessita
verí, farmácêutico Ivo Mul- precipuamente .de Informa
ler, Delegado Zélio Martins, ções, folhetos, coleções de
Oficial de Justiça Lino Mo- jornais, livros, monografias,
ser, Capitão Boanerges Men-I

etc. e assim agr��ecendo ao

dança, Escrivão Leopoldo Pel- Coronel Lopes Víeíra aguar

lin, Fiscal Walmor B. Olivei- da de outros distintos cata
ra Industrial Marcos Oram - rinenses igual modo de pro
kO'W, o Juiz de Direito dr. Ar- ceder.
thur Balsini, o funcionário 1 - Anais do primeiro
federal Waldyr de Morais Li- Congresso de História Cata-

ma, o fi-scal da Fazenda Dor· rinense.·
,

val Reis, o coletor estadual I 2 - Anais da Assembléia
Oswaldo Ataid�, o. oficial do Legislati�a - Estado de San

Registro de ImovelS Mansue- ta Catarll1!l, - 1950.

CEMITÉRIOS PARA VIVOS ...
. ,

No jornal "A Gazeta", de

ontem, lemos um artigo as

sinado pelo \ sr. Eugênia Lnis

Beirão, que lembra ter o sr.

Osmar Cunha prometido, du- misérias.
rante sua campanha eleito- ••••••••••••0••••••••8

ral, construir çemitértos em

vários pontos da cidade.
Primeiro, o Prefeito (como

é fácil de presumir) nem to
cou em tal assunto enquanto

. duraram suas lutas nas, últi
mas eleições.
Mas, a verdade é que, já e

já, precisamos de concitar o

sr. Osmar Cunha para a rea

lizacão dessas obras de tanta

urgência, a fim de que'nelas
se enterrem, definitivamente,
êsses escritos envenenados
pelo ódio e pelo despeito, que,
como defuntos em estado de

decomposição, enchem o ar

de podridão, e, como montu

ros, vão, aos poucos, esten-

dendo' ameaçadoramente,
sua área de malefícios, pro
duzindo míasmas, sobrevín- .o,
daí, é de esperar, uma heca- RIO, 19 (V. A.) - .Pi. Câ

tombe singular - hecatom- mara de Comércio do Rio de

be moral.
,

Janeiro oferecerá amanhã ao

Cemitérios há (considere- embaixador dos Estados Uni

se) que não são destinados, dos, sr. James Scott Kem

apenas, aos mortos de morte per, um, almoço em sua ho

morrida. I menagem. O representante
Mas há os que são reser- norte.-americano,�everá Pl:O

vados para os defuntos-vivos, 'nunClar, na ocasiao, um dís

cuja existência se enlameia curso de despedida pois, ccn

pelas atitudes baixas e pelo forme foi notici�do, ') sr.

nojo que provocam aos que KempeT regressara breve-

se acercam dela.
.

mente ao seu país.

Sim, mais cemitérios, sr.

Osmar Cunha, cemítéríos pa
ra gente viva, onde possa i-e

pultar e esconder suas porcas

TEODORO PICADO
TERIA' MORRIDO
EM COMBATE

'SAN JOSE', 19 (U. P.)
O governo de Costa Rica de

clarou que possui provas no

;entido de que Anastacio So

moza Filho estava coman-

dando, em pessoa, as opera

ções militares, dos 'rebeldes
nesse país. O estado maior,
por sua vez, insiste em que
Teodoro Picado morreu em

combate em Santa Rosa, sá
bado último.

I

DESPEDIDA DO EM
BAIXADOR KEMPER

NO RIO

DO aqui expressa os seus

cumphmentos, augurando
lhe feli,z êxito na sua patríó
tica missão.

.

. '_ . Aviões para a Nicarágua
Oruanlzaçao Mundial MANA��,�p(���mCaç�'M�t����!�� d��ItÓ�Ç��UCion.,

d �' d Um funcionário chegado às pelos Estados Unidos ao go- rio". A rádio acrescentou .que
"

e au e esferas maritimas revelou, vêrno de cost� Rica, já en- est�v�m pilotados ."po:, mer-U que ontem, pela tarde che- traram em açao, metralhan- cenanos das Caraíbas .

I08uonrada a 158. sessão do ��r:�õe��F.=5ô:t�ued� ���!�!�
, • gua adqulriu na Suécía e a-

Conselho Bxecutlvo crescentou q'Úe quase terrní-
nau o desembarque dos apa- MORREU PICADO FILHO

Uma granada lançada sôbre o ieep
ocasionou sua morte

GENEBRA, 19 (U. P.) '- A fera, pondo em grave risco a relhos que vieram encaixo-

15a sessão do Conselho Exe- existência dos sêres huma- tados. O presidente da Nica-
-'

M nos, dos anímaís e das plan- rágua, Anastácio Somoza,cutivo da Organizaçao un- ,co,

declarou que pensa ficar comdial de Saúde roí aberta sob tas.
"I t"d apenas 5 ou 10 e vender os

t
.

19a presidência do dr. Henry Esse ape o ena SI o pro- LIBERIA, Cos a RlCa,
t 'restantes. Em alguns circu-

tvan Zile Hyde.
" jetado duran 'e conversacoes (U. P.) - O comandan e em

t " los .se diz que esta remessa '

ldNo seu discurso de abertu- "ultra secre as , que ocorre- chefe das forças rebe es, sr.\
te imê dá a Nicarágua a maior Iôr- ,\

ra, o presidente do Conselho, ram nc corren e mes- e em Teodoro Picado' Filho, mor-
f· d t·d.ça 'aérea ela América Central. . "'.

dfalando da edificação de uma dezembro m o, nes a Cl a- reu sábado último, quan .0
,

.

t O informante acrescentou
paz duradoura, insistiu na de, entre quatro emmen es tropas leais lançaram uma

ímpontâncía do papel que de- cientistas de renome mun-, que os estivadores, "seguindo granada sôbre um "jeep" em

ssmpenha. ,à Organização dial, especialistas em pes- o costume", trabalharam por
que aquele viajava. Tal afir

Mundial de Saúde como au- quisas nucleares, biologia e turnos, de forma ininterrup- matíva roí feita no QG do
toridade diretora e coorde- medicina. ba e que as operações de des-.

exército governista.
nadara de todas as ativida- carga se efetuaram durante O sr. Teodoro Picado estu-

. . toda a noite, esperando-se dou,' na U·nl'ver'sl'daa'e dedes sanitárias internaclOnals, .

t seu término ao meio-dia. Os "'est POl'nt, nos Estados Uni-em ligação com as ou ras vv

l'nstiutiGões da O. N. U. GUDIN ·FEZ UMA aparelhos chegaram no car- dos,.e era: filho do ex-presi--

gueiro alemão "Leeanna",.. '

Diu'ante a sessão inaugu- CONFERENCI,A dente' Teodoro Picado,' de
t· que veio. de Malmoe, na Sué- Costa Rl·ca. .ral, o Conselho Execu IVO or-

A ESCOLAt b N cia. Biz-se que Somoza com- PaI' outro lado, o embaixa-ganizou igualmente o ra a-

lho dessa sessão, que deve NAVAL prou tais aviõe�, em n'Ovem- dor costarriquense em: Faris,
bro pl1'ssado, 'pagando por �r. Danl'el Oduber, cem.versoudurar alguns dias. �

P.oderia ser difundido, ao RIO, 19 (V. A.) - O mi- êles a s9ma de 600 mil dó- aqui com os jornalistas, hoje,
termino da reunião, um apê- nistro da Fazenda, sr. Eugê- lares.

desmentindo-se assim as no-

lo solene aos governos, feito nio Gudin, compareceu às ENTRARAM EM AÇÃO tidas da rádio rebelde, se-

pela comissão exécutiva, cha- 9,30 de hoje na Escola de
MANAGUA, 19 (U. P.) gundo a qual ele teriá sido

mando a atenção dos meies Guerra Naval, onde proferiU A emissora rebelde anunciou preso. Não se deu qúalquer
responsáveis para os imel1- uma conferênc,i� sobl�e.·?S que os quatro aparelhos de
sos perigos da radioatividade aspectos da P?ll}lCa econom'-r
oriunda das pilhas atômtcas, ca e financeIra do governo.
dos residuos das Illatédp,s O titular da Fazenda fei

fissiveis e da própria cons- apresentado pelo almirante

trução dos laboratórios atõ-I Waldemar Mata, diretor da

micos,. que poluem a atmos- Escola Naval.

noticia sôbre 'o sr. Frank

Marshall, conselheiro militar

do presidente Fígueres, que
também foi dado como apri
sionado, segundo a emissora
rebelde. Está desaparecido o

dr. Carlos Alberto Salazar,
vereador de Libéria.

GRANDE, AEROLlTO
EM MINAS

RIO, 19 (V. A.) - No mu

nicípio de Serro, Minas Ge,

rais caiu sábado à noite,'
um:aerolito;'cujO peso se cal

cula numa ,tonelada. Os mo

l:adores dali já se achavam
recolhidos e sofreram grande
susto devido ao ' tremendo
ruido provocado. pela queda
do aerolito. Só se acalmarani

quandO ficou esclarecido do

que se tratava.

NEGÁ TER CONSPIRADO -CONTRA
O GOVÊRNO

�-TOGLIATTI
;'

proces�ado, .,

MILÃO; 19 (U. P.) -- Foi

enviada hoje ao tribunai de

Milão uma petição, en{ 'que'
se acusa o sr. Palmiro To

gliatti, chefe do Partido Co··
munista da Itá:lia, de "haver
ofendido o presidente da

Nação, sr. Luigi Fi{1aurli;'
Õ processo foi iniclado pe-'

lo dr'. Antôni'O Fiare, promó
tor p�blico do distrito ,de
Forli. Disse que "os iúsultos
estão contidos" na mensagem
enviada pelo sr..Palmiro Tc

gliatti ao Parti.do Comunistã
de Rimini, na qu.al apres(m-
tava um protesto pela ci',sl)- , ,

S DAlução do conselho muni.cipal EM GREVE OS; SERVENTUARIO . "

ela çidade, que estava, I':ob
ctmtrôle comunista.

.

JUSTICAA dissolucão foi ol'clenad!'l.1 ,

pelo governo de Roma, lou-I RIO, 19 (V. A.) - Os

eS-1
Pi greve tem como,motivo

vada na afirmação de que creventes e fUl!cionários do anão assinatura" pelo gover
sua composlçao, rião obede:" Palácio de Justiça de São nador do Estado, lei de ofi
ceu as disposições iegat.�. A Paulo' estão arti'culánd'O . um cialização dos cartórios .do
ordem vinha assinaria

-

pejo movimento grevista a inici- judiciário civil da capital
presidente'da República. 1 ar-se amanhã. paulista,

SANTIAGO DO cr.IILE, 19 movimeI).to' 'revolucionário. O

(U. P�) - Cárlos Miro Que- que pretendo conseguir e a

sada Laos, ex-embaixador revQgação imedIata da lei de

peru��o no Chile e no Bra- segurança interna" porque
sil desmentiu terminant.e- considero que não pôde ha

m�nt� a notiCia publicada ver eleições livres e democrá

pela imprensa chile,na, .

se- ticas co� � v�gênciadessa lei
gundo a qual estaria impU - de repressão".
cada 'em "uma suposta re\'o- ,A,crescentou que seu nome

lucão' contra o govêrno do foi· mencionado como possí
ge�eral Manuel Odda em de- vel candidato à PresidêncIa
zembro passado". '. da República às próximas c-

D1sse Miro Quesada: "é to- leiçéies do Perú, que se l'��

talme�te falsa' a n.otícia ele lizarão eu'!, fins do corrente

quê eu tenha chefiado um an'O.,
, "

.

VIVA :0' "'CARNAVAL"
VIVA A' ALEGRIA QUE A NINGUEM F�Z MAL

.Nos salões arejados do COQUEIROS PRAIA' CLUBE,
sábado próximo, .dia 22, início às 22 horàs sob a direção da

excelente orquestra do Nabor.
" '

Alegre festa hespanhóla e carnavalesca sob o ritimo de

castanhólas. .
.

, MagnífiCO SHOW, pelo conjunto de artistas internacio

nais RULITO, as 24 horas com variado programa dos mais

modernos BAIõES tipicamente mexicanos, dansas e sapa
teados hespanhóis, canções e excelente números comicos.

Reserva de Mesas no SALÃO, RECORD.
Todos ao Praia Clube.

Loteria do Estado
HOJE:

.
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA/

Torno público, de acôrdo com o Relatório apresentado
pela Banca Examinadora, que foram aprovados e classifi
cados os seguintes candidatos inscritos ao Concurso para'
ingresso ao cargo da classe inicial da carreira de Escritu.
rário-dactilógrafo, do Quadro do Pessoal da Secretaria da
Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina:
Classificação Nome

,-

Nota
1° lugar Carlos Joaquim D. Malucher da Silva 83,740,
2° lugar Avelino João da Silva . . . . . . . . . . . . . . n,772
3° lugar Ernestina Brüggmann :

., ... , .... ,.. 69,604
4° lugar Maria José Bonatelli . . . . . . . . . . . . . . . 69,186
5° lugar Nair Terezinha de Souza 68,328
6° lugar Júlio Cordeiro . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 67,624
7° lugar Kalil Boabaíd ......... ,............ 65,860
8° lugar Terezinha dos Santos 'Barreto 51,i16
9°' lugar Jaime Carpes de Oliveira . . . . . . . . . . 56,960
10° lugar Maria das Neves M. Andrade 56,410
11° lugar Dilma Andrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,132
12° lugar Therezinha Miroski . . . . . . . . . . . . . . . . 56,062
13° lugar Maria Hilda F. da Cunha . . . . . . . . . . 51,442

Os candidatos poderão, de acôrdo com o art. 30 da Re
solucão n. 7, de 22 de maio de 1953, apresentar reclamação
à Mesa da Assembléia Legislativa, no prazo improrrogável
de cinco dias consecutivos, a contar da data da publicação
do resultado final no "órgão Oficial", quanto à forma por
que foram conduzidos os trabalhos do concurso.

Florianópolis, 18 de janeiro de 1955.
Oswaldina Cabral Gomes'- Diretor do Expedinete

A LEI DA PRAIA NAS
POLICIAS MILITARES

'Dentro destes próximos dias estarei batendo às
portas da Justiça com mais uns tres ou quatro man

dados de segurança, contra atos lesivos de direitos
praticados pelos evangélicos defensores da eterna vi-.

gilâncía,
'

Na oposição, os opressores de hoje, viviam a pre
gar liberdade, igualdade, fraternidade; no govêrno
põem em prática princípios opostos.

'

Entre os casos que estudarei está o de uma tun-:
cionária do Centro de Saúde de Lages, viuva, demiti
da depois de 12 anos de serviço pelo democrata teórico,
dr. Armando Carvalho.

E' triste' saber-se que um homem presumidamen
te culto, jornalista ativo, dono de um diploma no qual
consta um juramento de ideal, esqueça isso tudo para

. sobrepôr a mais mesquinha das raivas, a serviço da
politicagem, ao senso comum de justiça.
Que um inspetor de quarteirão, semi-analfabeto, e se

mi-irresponsável ande a indagar· aos funcionários
se· votaram com o govêruo, para perseguí-Ios no caso
de resposta neg'ativa, compreende-se.

Que o faça um médico, pregador de democracia __
,

não se justifica. Acresce, ainda, nesse mesquinho epi
'"

. sódio, que 'a vingança do intransigente político uqe
nista foi tomada contra uma viuva, funcionária com
mais de 12 anos· de serviço.

Que autoridade moral tem êsse médico para fa- .

lar em democra�ia, q]lando passa a ser jornalista?
O seu ato odioso e imoral, de par com a indigên

cia de sentimentos, revela aquela mentalidade irres
ponsável do' gregorismo, - tema predileto de certas
penas hipócritas.

Na verdade, são elementos assim, apequenados nas

atitudes" os' que comprometem o regime, fazendo-se
gregórios. A intolerância partidária e o rancor político
neles atuam decisivamente, levando-os a todos- os e;ll:
trerriismos. Ê'squecem-se das leis humanas, 'dos princi-,
pios morais, e do respeito que se devem a si mesmos e '

pE!l'dem a coragem de praticar aquilo que pregam ..

O farisaismo d�ssa conduta é o que mais tem con
tribuido para a crise moral ,que ta,nto nos ·castiga. Na

,

imprensa, escrevendo, são nobres pregadores, de civis-
.

'mo, altivos defensores da liberdaqe, enérgicos ...propug
nactores do 'respeito à Constituição, apostólicos advo�

. gadds do voto secreto e da emancipacão da consciên-.
cia, como preito à dignidade da pesso� humana. Mas,

se mal'abiscoitam um· poucochinho de poder, negam na

prática o· que pregam na teoJ,:ia. Qual o civismo qe um

devassaq�r de �o�os? Qual a ,concepção de liberdad� •.

de um perseguidor .de. vilIvaS? ,

. Qu� será a Cpnstituição para esses tart,utos?,
Que é consc.iência para -esses inconscientes?

, �eg�rid�-se em tudo e por, tudo, eles" anaUiq.d'Os
através da cl:jlpaQidadelpara amiséria desses atos, não
pàssam de gregórios brancos, de climérios de grav�ta ...

I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


