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de éter.. - Mortos e feridos. - Tochas humanas.
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RECIFE, 2U (V. A.) - Violenta explosão vertríeou-se na

tarde de 'Ontem, às 13 horas a bordo do navio nacíonal
"Navemuníea" que se' achava atracado neste porte, vínde
de Põrto Alegre.

Há numerosos feridos, além de quatro mortos.
A explosão verificada às primeiras horas da tarde, foi

provocada por um' tambor de éter.
,

Numeroscs estivadores ficara� retldos no porâu do re

ferid'O barco sem que pudessem sair.
ELEVADO O NUMERO' DE MORTOS

RECIFE, 20 (V. A.) '_ A tremenda explosão verificada
no navío naeíonal "Navemoníea" teve 'Origem em um tam
bor de. éter. O' referldo barco procedia de Pôrto Alegre e no

momento do sinistro, achava-se no porto em trabalho de
descargas. Pertence a Cia. de Navegação Mercantil. Tal foi
a' víoleneía da explosão e 'O propagar das chamas que cerca

de quinze estivadores que se achavam no ínteríor do navíe
nãe puderam sair.

'

Uma companhia do C6rpo de Bombeíros acudiu ime
diatamente ao local, dando combate às chamas, ao mesmo

tempo que várias ambulâncias conduzíam os feridos atin
gídos pelos destroços, quatro d'OS quais faleceram ao dar en
trada no Pr'Ont'O Socorro, Calcula-se que se eleva a duas
dezeuas 'O número de mortos. Compactos rolos de fumaça
corriam por toda a zona pertuárta, Por outro Iado toda a

tarde de ontem, prosseguíram atívos 'Os trabalhos d6S sol
dados do rogo no combate às chamas. O' ineendío propa
gou-se a todo 'O carregamento de lança-perfumes da "Rh6-
dia" que seria vendldo aqui no Carnaval. A explosão teve
ínícío no porão e 'O íncendío rápidamente tomou conta do
barco. Tã6 violenta f 'Oi 'a -explosâo que peças e destroços do
navio foram arrojados sôbre 'Os armazens, caindo em plena
Avenida Lisboa, bem distante do local da ,expl'Osã'O. Os ma
riti�6s e estivadores que se achavam no interior do porân
em número calculado de 15, não puderam deixar 'O barco e
devem ter morrtdo queimados 'Ou asfixiados.

.....................

I DIRETOR li'Rubens de '
•

•

I Arruda Ramos :
: GERENTE

II Domingos F�
.i 'de Aquino

.....................1

�••••••••••••••••••••••J

:0· ·

D·{. iI mal. anti lO '.-1Irio de S. Cata�i�. •
I Ano XLI i
i N. 12.086 I
1•••�••••••••••••••••••

Edição de hoje -- 8 páginas Plortanõpolís, Sexta-feira, 21 de Janeiro de 1955

Preparada a «Batalha devisiv8»
Anunciam os legalistas 'Jue será travada na região de Santa Rosa
SAN JOSE', 20 (U. P.) - em território nicaraguense. LUTA DE EMISSORAS parece a uma guerra pelo do- suas transmissões. Acredita-

Dois aviões "Mustang" F-51 Uma caravana de 5 "jeeps" SAN SALVADOR, 20 I (U. minío do éter. Na manhã de se em alguns círculos que a

partiram, ontem, desta capi- partiu desta capital para P.) _ As forças legalistas e ontem, não se ouviu a rádio estação da interferência se

tal, com destino a Santa Roo- in'speção na fronteira de Nl- as rebeldes de Costa Rica es- dos rebeldes, nesta capital. ja a do govêrno costarrt-

sa, na regiao noroeste de, carágua com Costa Rica. tão entregues, agora, ao que Outra estação interferia com quense. '
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talha decisiva. Não há índí- RECINTO DE MEDI'l'.\(i.'\O apenas haviam palestrado
cios de que os "Mustal1g", WASHINGTON, 20 (U. P.) sôbre caça de codornizes e

que integram o grupo de 4 - No edifício onde se reune um pouco sôbre jogo de golf
aviões adquiridos pelo go- o Congresso dos Estados U- esportes de que são ambos

verno de Costa Rica nos Es- nidos, mundialmente conhe- entusiastas. A propúsíto do assunto, o "DiáriG de Notícías", dn.Rio,

tados Unidos entregues na cido como Capitólio se inau- •••••r�••••••••••••• publica o seguinte:

segunda-reíra - entrassem gurará em breve a capela de- - "A sequência de alguns fatos nestes últlmos dias (le- TOCHAS HUMANAS do, pessoas entendidas no

em ação imediatamente. ÓS díeada à meditação espiritual Ministro Luiz monstra que a idéia de união naeíonal está sendo fortale- RIO, 20 (V. A.) - Às 18 movimento portuário asslna-

pilotos costarriquenses con- dos legisladores. 1
eída e torna-se cada vez mais viável a sua realização. Re- horas de ontem, o Pronto so- Iam o grave fato de haver

tínuam ainda submetidos a A construção da menciona- G-' II II. vela-se, por exemplo, que 'O SI'. Antôni'O Balbino _ um 'dos corro registrava 4 mortos no descarregado no armazern

treino para dirigir os apare- da capela foi ordenada pelo a o I governadores com os quais 'O sr. JuscelinG Kubitschekl dizhi "Navemonica". Cerca de dez 11 que não é, destinado a in-

lhos. Congresso no ano passado, ou parecia contar - não se Iímítou a apuíá-Ia em tese du- outras pessoas receberam flamáveis, motivo pelo qual
Mas, o cel, Rodolfo Ql1irós, T�rá uma janela grande, cem rante as conversas de Salvador, Além de admitir, franca- curativos de urgencia e algu- os trabalhos, dos bombeiros

chefe do estado-maior da vidros de côr, um altar sim- mente, um outro earidídato do PSD, admitiu também a ne- mas foram. recolhidas ao estão sendo considera vl.'!-

Guarda, declarou, horas an- ples de madeira e assent-is eessídade de um acôrdo que .anulasse as desconfianças sus- hospital. Todas as ambulân- mente dificultados, Seg\lIido
tes, em seu Q. G. do povoado separados por tabique de n11,- citadas pela candidatura �o governador mínelro. 'E acetton cias disponíveis no Pronto apusamos, parte ela cober �:1

da Libéria que a presença deira. ser 'O intérprete dêsse pensamento na C'OI1VençãG nacional Socorro e do SAMDU foram do armazém acha-se danlfí-

dos, aviões nas linhas de A capela está situada pr._- pessedísta ele fevereiro próximo, quando êle prõprlo apre- mobilizadas. Gtande multi- cada peles destroços do navio
combate teria grande pfeito tre aI? duas Câmaras, e terü, sentará uma lista composta ele nomes. representativos dI' dão posta-se nas ímedlações que voaram no momento da

sõbre ambos os grupos: "sô- aentrada, uma pequena me- 'várias r�g-iões do país: EsÚulos'dG Norte,-Minas, SãG PaulG 'do armaze'm 8, procurando 'explosão.
bre os nossos que foram' ata-· sa sôbre a qual serão encem- e EstadGs dG Sul. ajÜclar os bombeiros. Alguns
cados com intenso fogo de trados livros sagrados tais

-.L
Filando, à imprensa paulista, 11ela l)f'imeirà -vez de'pois soldados do fogo receberam

morteiros e sôbre o inimigo. como a Bíblia e os Brevi'Í- elG seu regresso da Emopa e dGS Estados Unidos, o sr. Jã·, ferimentõs, sendo medicados, '

que agora não tem -m!lis su- rios. A capela foi aprov'l.da ni'O Quadros afastou «:m termos tlefinitivGs a hipótese de no posto médico de -urgencia

perioridade aérea". par católicos, judeus e pfO- sua candi�latlll'a, m�mi�í!Btan4'o; ao mesmo tempo, a�ot-3 Íl'" estab�leç_ido nas imediS\çÕi!9,
O major Daniel Oduber. 0- testan�es, que dela se servi-_ res11'ito ii, te e ,(la ,mj;?u:�Hlt'ijlpt!lL

.
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, r ,,' A políCia mantém rigoroRo

-cipou na Lloerm, que flCa ã �I"OS (lo C?ng,lCI:iSO teUlo '!lce ,-
,

PGUCG àntes; agradecendo em Itabuna (Bahia) mna h6- isolamento em torno da zona

30 kms. "a sudeste de Santa so ao, recmto.
.

, , menagem prestàda aG presidente da República,
-

'O general portuária, somente podendO
Rosa um ataque decisivo PAUSA PARA NÃO MEDI- Juarez TávGra prGfel'h-a }lequCnG discursG de impr'OvisG, do chegar ào navio sinistrado

cont;a as forças rebeldes, 1:.s TAR qual recebem'Os ontem a tradução taquigráfica. O' chefe d'O autoridades, jornalistas e

quais acusou de estarem re- WASHINGTON, 20 (U.�P.) Gabinete Militar disse, a certa altura, mais 'Ou menos 'O se- bombeiros. Os trabalhos de

forcadas por membros da - O presidente Eisenhower I guinte: , salvamento estão sendo au-

Gu�rda Nacional de Nicará- deu uma trégu� às suas pre- "E' certo que em tal atmosfera de divisã6 e de susceti- xiliados por elementos da

gua. Oduber disse que estava ocupações de ordem interna- RIO, 20 (V. A.) 'J Su-' bilidades nenhuma ohm l'eal e meritória poderia prosperar. Fôrça NavaL O Secretário de

"convencido de que o qUE: te- �ionàl ao receber a visita do premo Tribunal Federal. re- E é exata�ente este apelo que faz 'O governG da República, Segurança Pública, coronel

mos diante de nós é a Guar- Duque de Windsor, que 'lhe unido ,ontem, à tarde, em diante de todos 'OS aCGntCCiimentos trágicos que viveu. De- Miranda, está dirigindo pe,;;"

da Nacional de Somoza". Re- tora apresentar os seus res- sessão do tribunal plenü. pro- vem'Os todGS unir-nos em tGrn'O d'O Brasil e acima dos parti- soaImente os serviços poli-
•

feria-se ao presidente da Ni- peitos, acompanhado do em- cedeu à eleição para escolha dos e das pessoas, para. que neste momentG de suma gravi- ciais e dos bombeiros. A pri- RIO, 20 (V. A.) - Regis-

carágua, Anastásio '8omoza, baixador 'britânico, Sir Ro- do representante da mais al- lIade para 'O país possamos sobreviver demGcl'àticamente meira pessoa que tentou so- trou-Ase, ?nt�m, no merc�do
que desde tempos tem esta.- gel' Makins. ta corte de justiça j'.mto ao às divisões que, nGS separam, aGS desentendiment6s que n'Os

I
correr as vítimas da expIo-

de camblO llv�'e nova b.alxa
do em divergencia com o Com efeito, depois c:le vinte Supremo Tribunal Eie!toral, .afasta\ll, às inc'Ompreensões lJue muitas vezes esterilizam são conseguiu aproximar-se I no preço do dol�r e da lIbra.

presidente de Costa Rica, Jo- minutos de visita, o Duque de tendo sido reeleito pam. mais os noss'Os esfGrcos e caluniam as nossas intencões. do po'rão número um reti-
Os Bancos partlCulares ven-.

sé Figueres. Windsor declarou aos jorna-I um bienio o'ministro Luiz Estou certG' de que, meditan'do tGd'OS 'Os br�sileirGs sô- rando dalí, pelas escadas, o
diam dólares. de, Cr$ 73,50 a

listas que ele e o presidente Gallotti. ;. bre a respGnsa.bilidade que a cada um tGca na hora que vi- guarda José 'Moura, que pa-
Cr$ 73,70 e hbras ,de' .

AS INVES'fIGAÇõES vemGS, hãG de c'Ontribuir 11ara que. se processe essa união recia uma tocha humana e
Cr$ 202,00 a Cr$ 204,00 e

MANÁGUA, 20 (U. P.) necessária - lema da bandeira SGb a qual t'OdGS nós traba- morreu horrivelmente quei- compravam de Cr$ 71,50 a

O embaixador Luís' Quinta- Congresso InfernaciOnallhamos, esquecend'O as diverg.encias pessGais, as restrições, mado. As famílias dos e:,l;i- Cr$ 71,70 e de Cr.$ 196,00 a

nilla, presidente da Comissão as incompreensões recíprocas, aquilG que em linguagem vadores que trabalham no
Cr$ 197,00, respectlvamente.

Investigadora· da Organiza- de Geografia partidária chamariamos as inc6mpatibilida(les, pois nada
.

navio acorreram ao local 10- REVOLUÇÃO NO
ção dos Estados Americanos, .

'. há que não se possa aplainar, nenhuma dificuldade existe g'O às, primeiras noticias e

RIO, 20 (V. A.) - O prof. grandes personahdades l�a el- PERÚordenou, ontem, que todos os que não possa ser afastada, nenhuma separaçãG que nãG mostraram-se desorientadas

grupos de observação, se Hilgard O'Reilly Sternbel'f{, ência de diversos países crm-
pGssa ser eliminada, se tGdos 'Os espíritos se vGltarem para ante à incerteza do que ocor

Secretário Executivo da Co- vidou, em nome da referlch.
mantivessem apartados do

do' t'�l'par
'O Brasil e esquecerem as diferenças pessGais, as diferenças rera a seus chefes.

missão Organizadora conllssao paI a. par ,!t;. •
.

• . . . '"

'

território controlado pelos re- I l'da"c e 'OS' mteresses de grupG, as,preferenClas partIdarJas". O numer(') de vItlmas e'e ..

desse conc ave, na qua 1 v.

beldes de Costa Rica. O em-
de M.embro de HGnra, o aI- ,

j va-se a duas dezenas, acres·
baixador mexicano, delega- xvIII congressolnternacional

. 't AI A'lb to P"e 1........... centando-se que no porão
.

t o·EA d de Geografia, a ser realizado mlran e varo er,. '-, 'I·. . .

do -de sua pa ria na ,e-
ainda êste ano, nesta Capi- sidente do Conselho Nacional I \ 'III b

numelO 1 haVIa sete ou Olto

terminal! também que .os ob-
tal, e que reunirá, no Brasil de Pesquisas. HOJe a' a ertura do p'orto hOme?� trabalha�do. Duas

servadores se abstenham de \ das vltlmas pareclam tochas

;:t�II;�:�a��o c��� Pe���:abe�:�1----------------------...,.---- de São _ Sebáslião'
,

e��m��a�'av��rr;�:oo:t�oC���
�����t�e�:ld���tato com as

JFOI, A 'EUROPA O PRESIDENTE __DA S. PAULO, 20 (V. A) autoridades deverão estar
---------..;_-----------------------

.

Quintanilla informou de
Várias solenidades assinala- presentes ao ato, inclusive

A ILHA DE. ANCHIETASIDERU'RGIC'A rão, depois de amanhã, a a-
tais decisões o presidente do

,

bertura oficial do porto de uma delegacão de diretores
Conselho da organização, o -

.
,

'

It Iembaixador uruguaia, José RIO, 20 (V. A:) - Com o ses da Companhia Siclerlll'- São Sebastião ao tráfego na-
I da Associação O a ao cartaz com novo evante

Mora. Em entrevista concedi-
- objetivo de tratar de assun- gica Nacional, especialmen- cional e internacional. Altas I São Paulo.

t 1 tos relacl'onados com o re- te a constru�ão' dos novos " S. PA,ULO, 20 (V. A.) -

O-I rança; ficou em sigilo Me on-,
da aos jornalistas, Quin ani - -

d
'.

·lt· má t
. _

t equipamento da ACES1'fA e carvoeiros da emprêsa,

CUjO!
correu. ommgo u Imo u em, quando, acidentalmente,

la declarou que a mlssao em " tentatlva de levante de cento um reporter tomou con.nec.;-
d támbém d.é elevados lntere,'s- lançamento ao mal' por esta- - -

trata e apenas com os go- CHUVA DE ENXOFRE? e noventa e um presos l'eco- menta do mesmo. A oc·orI'en,.
vernos.' A missão esteve in.- leiros franceses assistirá,cm-' ,

..................... barcou para a Europa, cn-

'.

. • lhidos à ilha
'

de An,;hiEta, _çia foi confirmada pelO di-
terrogando os dois pilotos re- , Descontentes. com a alimen- retor d'a I'lha, capl·ta-o' Paulo

d b tem, pela SAS, o Gen. Ed-) E 't"dbeldes que esem arcaram

'I '" - muI\do de Macedo Soares e O que parece er caio .. ,
tação, os presos começaram Viana.

Nau ruglo Silva, presicle'nte das duas a fazer algazarra, tentando

I'N'VESTIG'AÇÃO PORTO ALEGRE, 20 �V.A) companhias rfeeridas. RIO, 20 (V. A.) - Curioso que os telhados de numero- dominar a guarda. Foram

_ Em viagem de' Pôrto Ale· fenomeno registrou-se lIa sas casas, apresent?-vam uma contides, porém; no interior ContrabandoATÔMICA •
gre ao -Rio de Janeiro, mm- O Presidente da CSN e' A- cidade de Arealva,' interior coloração amarela-verdeada, do presidia pelos guarda.s

MOSCOU 20 (U. P.) - Os fragou ontem, na altura de cesita deverá demorar-se 'por de São Paulo, segundo noti- persistindo o cheiro cm'acte- que em�unhavam metrall:a

homens de'ciência Isoviéticos Laguna, em Santa C:üari'nl1, cêrca de um mês no V,elho cias que agora estão 'lendo rístico do enxofre. doras, sendo dominados apÓiJ
estão intensificando' a in- o cargueiro "Norte", da :�a- Mundo, ao cabo do qual re- divulgadas, no dia 18 de de- Várias pessoas. apanhadas permaneferem mais de oiLo

vestigação' atômica às cinco vegação Rio-grandense Ltda.. gressará ao Brasil, vir-jani'lo zerribro último cêrcã das viu- de surpresa pela chuva tive� horas n� páteo da prisão, eo-

nações de seu bloco, que in- em cGnsequênçia de um a- por via aérea. te hor'as, caiu for,te chuva ram seus ternos manchados metendo desatinos.

clui a Alemanha Oriental. _A balroamento com o vapor Ao embarque do Gen. M:\- sôbre a cidade, que impl'E:::;- e impregnados de forte odor PoliciJis e funcionários ti

notícia foi fornecida em EN- Tambaú. Segundo noti<>lfl,s cedo Soares, compareceu a;- sionou vivamente por, vit a- sulfíd-rico. Revelam ainda as veram �rdem de conter os

lim, pelo "Serviço Ocidenta.l recebidas pelos embarcadores tas autoridades civis e mi- companhada dum' inteni'o notícias que foi colhido ma- presos Ide qualquer maneire"

de Informacões", qu� recolhe toda a tripulação do "Norte" litares, bem como elevacl,) cheiro, logo identificado COo' teria-l e remetido para São praticando, inclusive, massa

e transmite' as notícias e ru- está salva, devendo chega: número de empregadüs e mo de enxofre. Paulo, a fim de ser examina- cre, se a tanto fossem força-

mores do que ocorrer na Al��- hoje ao Rio Grande, depois chefes de serviço das duas. Na manhã seguinte, verifi- do em instituto especializa- dos. O fato, embora c:nl1uni-

man}ía Oriental,
,'- do 'meio-dia; emprêsas. ' cou-se com' e,srralltú gerar 'do. cuílo a $ecréta,flá'

,I

CONTRl\TARÃO
MÉDICOS T, _

RIO, 20 tv. A.) � O cUre-
tal' db Departament'o Nacio
nal da Previdencia Social au
torizou, em principio, o I. A.
P. M. a admitir doze médicos,
sob a forma contrato de ser

viços, com salário de """
Cr$ 4.310,00 (referência 27),
sem abono.

BAIXA
NOVAMENTE

LIMA, 20 m. P.) - Afir-
ma um comunicado, publica
do pelo govêrno peruano que.
o genera'! Léon Noriega, resi
dente na Argentina, com o

objetivo de 'fazer irromper
u_ma revolução no Peru, esta
beleceu contatos com ele
mentos reacionários e filia
dos ao Partido Aprista.

RIO, 20 (V. A. - Noticias
de S. Paulo contam que os

fiscais aduaneiros apreende·
ram, em Santos, a _bordo dos
navios Louis Lumiere, francês
e Ana C italiano, 28 caixas
contendo cristais, louças,
rendas, peças, para máqui
nas, acordeons, etc. O con-,

trabando foi avaliado em

cerca de dois milhões de cru-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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o ESTADO Navio-Motor «Carl: HleDcken J

I IRAPIDEZ .;... CONFORTO - SEGURANÇA

Vlas::.:n:.�=���taj:�!.J� r>$fsmm�
bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes q�.tro últí-

r
.

'1 I

mos apenas para movimento d. passageiros, I
A, escalas em S. Sebastião, IlJia Bela Ubatuba 000

I

pl'ejndic_arão e horário de chegada no RIO (Ida) •
ITINERARIO DO NIN "CARL HOEPCKE"

IDA
.

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

Gerente: DOMINGOS F. DE

AQUINO
Representantes:

Representações A. S. Lr ra.
Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 _ 6°

landar.
Tel.: 22-6924 - Rio de Janeirp.
Rua 16 de Novembro 228 5°

andar sala 612 - São Paulo.

Fpolis !taJai Rio Santos

Pura o mês de Janeiro e Fevereiro

Dr. Alvaro de
Varvalbo

Tendo realizado durante o

decorrer do ano de 1954, no
Rio de Janeiro, cursos de a

perfeiçôamento na especiali
dade, Pediatria, o Dr. Alvaro

de Carvalho comunica o seu

regresso à Florianópolis onde

está às 'ordens dos seus cli

entes e amigos.
Consultório: Rua 'Tenente

ASSINATURAS
Na Capital

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

No Interior
Ano ..."..... . Cr$ 2'10,00
Semestre Cr$llO,OO
Anúncio mediante contráto.

.Os originais, mesmo não pu
hlícados, não serão devqlvídos.
A direção não se responsabiliza

pelos conceitos emitidos nos ar

tigos assinados.

IDA VOLTA

Florianópolis Itaja! Rio Santos

16/1 18/1 23/Í 24/1
28/1 30/1 4/2 5/2
9/2 11/2 16/2 17/2

21/2 23/2 28/2 t
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O C�tro de Irradiação

Mental �mor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se

gundas feiras, às 20,30 à rua

Conselheiro Mafra, 33 - 20
andar. ...-'

I ENTRADA FRANCA 1&1

--------------------------------,----------------

Raios X
INFORMAÇÕES

UTEIS
Itparelhagem moderna e completa para qualquer exame
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radiológico,

O leitor encontrará, nesta co-

.

Radiograt1a� e radíoseoptas.
luna, informações que necessita,

.

Pulmões e coração (tórax).

�����;ste e de imediai�;efone
I
Estomago -- íntestínos e figado (colecistografia).

O Estado................ 3.022 Rins e bexiga (Piéloguafia). •

A Gazeta................ 2.656 Utero e anexos: , Bistero-salpingografia com insufla-
Diário da Tarde ... . . . . . .. 3.679 -

d

IA Verdade .. :............. 2.010. çao as trompas para diagnóstico da esterilidade. Vende-se uma, sómente à.

I
i�'6�;f��I�flclal ":":" 2.688 Radiografias de ossos em geral. 'yista, localizada à rua Dr.

Caridade:
Medidas exatas dos, diametros da bacia para orienta- Carlos Corrêa, edificada nu-

(Provedor) ...•..•....... 2.314 ção do parto (Rádio-pelvimetria), ma área de terra de 600 m2.

(Portaria) ..............• 2.036 Diàriamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.
Nerêu Ramos ... ;........ 3.831

Toda pintada a óleo interna

Militar .... ,.............. 3.157
.. e externamente. Com os se-

SãQ Sebostião (Casa de

V dSaúde). 3.153

en· e
guintes compartimentos 1

Maternidade Doutor Car-
.

Se
sala de visita, 1 sala de Jan-

Admissão ao curso ginasial .
e 2a. época, exames, r-.---------::��_ C��M����a 'uR-' . . . . .. .. 3.121

-
tar, 2 quartos, 1 cozinha, W.

dias, 15, 16, 17 e 18. de fevereiro. GENTES
C., Chuveiro, Tem Luz, A-

Inscrição (mediante requerimento) a partir do dia Corpo de Bombeiros,.... 3.318 Uma casa situada em Coqueiros, gua e Esgoto. Preco 60 mil

.

Serviço Luz (Reclama-
na praia de Ita- "

17 de janeiro até 12 de fevereiro. ções) 2.404 guaçu numa area de 4105 m2
Cruzeírcs.

Documentos: certidão de idade, atestado de vacina, Polícia (Sala Comissário 2.038
.

Tratar à Avenida Mau�'o ·M:amos 266.
Tratar com A.J, Dias,

atestado de saúde e certificado de conclusão do curso
Polícia (Gab. Delegado) .. 2.694 Rua Pedro Ivo, 1 (Sapata-

!�i:.;t:!� i��n;�:Ud�';;:O i::;.',: t�:::: ;:,� i:�:a ,,:�;�:
ifl ::}1��g���":�: �..,oo

DIRETORIA DE OBRAS POBLlCAS· da) F'lo<ianópo_h_·s_, .

res')Nota _ Para o exame de admissão, que constará de � ;�:����ro.. �� ..��l.. :::::::: �:��g A V i)s O
,-VENDE ..SE-

provas escritas e orais de Português, Matematica, His- IVarlg.................... 2.326,
Vende-se por motivo de

toría e Geografia, deverá o candidato apresentar um do- ORGANISADO ����e. �.é���.. : >:::::::::: �:��� que,� �!��;�:����d��::e�r:�������t�Oa��tae� :�:� viagem o: estabelecimento o

eumento que prove ter ocupação funcional durante o dia, EED- i �IC���iIr;:vas 2.500

I primento ao disposto na lei. federal n. 2.308, de 31' de agôsto
Imperio das Toalhas situa-

bem como ter 14 anos completos por se tratar de giná- �.� ITADO

II
Lux ......•.............. �.��� \ �e 1954, nas contas do Serviço de Luz e Fôrça fica suprimi-

do na melhor rua desta ci-

sio noturno para adultos. �'/,� PO� �!agestÍJ! .!.............. 3'.147 ua a Q.uota Federal de 3%, sendo a mesma substítutrta pela
dade, a .única casa com es-

O
.

f d
-

b id
'.etropol

.

lid d

u tras In ormações po erao ser o ti as na secre- , La Porta 3.321. taxa fIxa de:
.

pecia I a e no genero no

taria do ginásio, sito a rua Vitor Meireles. O(J/)ÁLre/(J gc]4Jl[g I Cacique
'.... 3.449 eis 0,20 por Kwh de consumo de luz

Estado.

Florianópolis, 11 de Janeiro de 19�5 g'[/XA87v.fTT() ���;�'f� ::::::::::::::::: �:��t Cr$ 0,10 por Kwh de consumo de fôrca d.�s.interessados podem se

I Osvaldo Meira
�,,"',,"��. ",,,,,

("I
3.66' Díretoría de Obras Públicas, em Flo'l�nópol1" 5 de Ia-

rrrgir a Roa: Felipe Sch-

/' Secretár io
.

E�TREITO, neiro de 1954
midt nO 44, que é o local

Disque r"" 06"
. I

, I
.

f'
-------'--------------------"7"-------------

..

-1-i
'c: I I'

que a oJa Ica colocada.

,INDICADOR PROFISSIONALl.
DR.

RO.M�EfRDUIEcSoBASTOS
f. DR. JUi1i�uPITzl Dr.' Vidal Do' F'-I'h' ,

I.

Ex interno da 20" enfermaria I ESPEC
ra I O

Ir
,.

. I COI" prática no Hospital· São e Serviço de gastro-enterologia
IALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS

DRA. WLADYSLAVA J DR. I. LOBATO· II· DR.
WALMOR ZOMER Francisco de Assis e na ":lnta da Santa Casa do �io �e Janeiro CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NO RIO DE JANEIRO

.

W MUSSI 1 FILHO GARCIA' Casa do Rio d� Janeiro
.

(Prof. W. Berard ine llt ). PEDIATRIA NEO-NATA .

• . •.

'

Dí
-

CLINICA MEDICA Curso de neurologia (Prof. NASCIDO _ ASSISTENCI!\. LT - -C DISTURBIOS DO RECEM-

e Doenças do aparelho resptratórto : .Iplomado pt;l� Faculdade Na- CARDIOLOGIA Austregesilo). .PREMATUROS � TR
. E NICA ESPECIALIZADA AOS

TUBERCULOSE I Clonai de Medicina da Univer- C I"
." E' d H it I t

ATAMENTO DA INAPETÊNCI

DR. ANTôNIO DIB RADIOG:aAFIA E RADIOSCOPIA í sidade do Brasil
ontu tono: Rua Vitor Mei- x Interno o ospr a ma er- (FALTA DE APETITE) TRA

. A INFANTIL

� .
reles 22 Tel 2675 nidade V. Amaral. TURNA :EM CRI N

- 'l'AMENTO DA ENURESE NO-

MUSSI I DOS PULMõES

I
Ex-Interno por concurso da Ma- H '.... . S' d' Q DOENÇAS INTERNAS PSICOI.o·GICOS DAA ÇIAS _

E ADOLESCENTES - DISTu'RBIOS

C·
.

d T ternldade-Escola oran�s .. egun as, u...rtas e
- NFANCIA

.
irurgra o orax . • . Sexta f,tllras' ,

Coração '. Estômago, in.testino, CIA DE MANEIRA GERAL
- ENFERMIDADES DA INFAN-

- MÉDICOS - I Formado pela Faculdade Naclo- (Serviço do. Prof.• ,OctavlO Ro- D 16" 18 h f- d b I R

CIRURGIA-CLíNICA nal de Medicina, Tisiologista e .

drtguas LI.ma). R::idên��' RuaoraFs.. iga o � vias I lares. ms, ova- GONSULl'óRIO - FELIPE SCHMIDT

GERAL-PARTOS Tisiocirurgião do Hospital Ne-! E_x-mterno �o Serviço de Clrur-
m idt 23 _ '20 andareliapet Sch- rJOS e ut�r�. CONSULTAS - DAS 2 ÀS 5 HOR ,3�.

I'
la do Hos t I I A P E T C PI-I

Co nsu ltó rio Vitor Reireles CONSULTAS C/ HORA.
AS.

Serviço completo e especiali-! ,rêu Ramos � p� a . • : •
•

•. Tel '3 DO?
',' 22. RES1Di;'NÓA 'rMARCADA: FONE 3166

zado das DOENÇAS DE SENHO- .

Curso de especialização pela M:�ic!lOd de Jan�uo
. . -.

_ Das 16 às 18 horas. ATEND�E CHAMADTEONSENTE SILVEIRA, 130 (FONE 3165)

RAS com modernos métodos de S. N. T. Ex-interno e Ex-aBsls- C o'dHosPltal de Residência: Rua Bocaiuva 20
.. �

.
A DOMICíLIO

,

j
t t d C'

.

d P f U
arl ade

.

i1iagnósticos e tratamento. en e e .lrur�la o ro. "O
I DOENCAS DE SENHOR

DR NEWTON Fone: 3458.

SULPOSCOPIA - HISTERO - GUlmaraes (Rio). ,...
AS -

, , •

SALPINGOGRAFIA - METABO- Cons: Felipe Schmidt, 38 - f" PARTOS -: OP�RAÇOES D AVILA I --D-R�.-M-.-A-R-I-O-WE--N---
LISMO BASAL Fone 3801 I

vons: Rua Joao Pmto n. 16, CIRURGIA GERAL

.. R�dioterapia por ondas

curtas-I
Atende em hora marcada.

das 16,00 �s 18,00 horl;l�. 'Doenças de Senhoras _ Procto- DHAUSEN

Eletrocoagulação - Raios Ultra •
Res: Rua São Jorge 8 - Fone

I
�ela manha aten�e' dia-I' logia � �letricidade Médica· CÚNICA MÉDICA DE ADULTOS

Violeta e Infra Vermelho. 2395. gan_1ente no Hospital de ConsultorlO:, ,Rua Vitor Mei- E CRIANÇAS -

Consultório: Rua Trajano. n. 1,
. ----

. _a1"1.dade. reles n. 28 - Telefone: 3307. C"nsultório - Rua João Pin-

1° andar - Edifício do Montepio.

f
DR. YLMAR CORR�A . �e�l.deGcla: I

.

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

Horário: Das 9 às 12 heras - CLíNICA Ml::DICA r 101
ua. enera Bittencourt n. dIante:. .

.

Consultas: Das 4 às 6 hor: ,.

Dr. MUSSI. CONSULTAS das 10 - 13 ho.- T I f . 2692
Resldencla: Fone, 3.422 Residência: Rua Esteves Jú-

Das 16 às 18 horas - Dra. raso I
e e one. . .

. Rua: Blumenau n. 71. nior, 45. Te). 2.812.

MUSSI' Rua Tiradente 9 - Fone 3415 I MARIO. DE-LAR·MO DOENÇAS DO APARELHO DI-
---------

Residência: Avenída Trom-
.

i
GESTIVO - l,)LCERAS DI) -ES- DR. HENRIQUE PRISCO

powsky, 84. DR JOSÉ TAVARES CANTIÇAO 'fOMAGO E DUODENO, ALER- PARAISO
. MÉDICI)

GIA-DERMATOLOGIA E CLI- MÉDICO
IRACEMA CLíNICA DE CRIANÇAS

NICA GERAL

MOLE'STIAS NERVOSAS E ADULTOS
Operações - Doenças de Se-

nhoras - Clínica de Adultos.

DR NEY PERRONE ,MENTAIS.
- CL!NICA GERAL Doenças Internas CLINICA Curso de Especialização no

MUND
Do Serv:ço Nacronal de Doen- CORAÇAO - FIGADO - RINS de ..

Hospital dos Servidores do Es-

. ças Melltal.s. I· - INTESTINOS OLHOS _ O NARIZ tado.

Fo.rmado pela Faculdade Naci-· Chefe dQ Am5ulatório de Higie- Tratamento moderno da SIFILIS
OUVID S I (Serviço do Prof. Mariano de

naol de Medicina Universidade ne Mental . I Consultório _ Rua Tiradentes
E GARGANTA

. Andrade)

do Brasil I Psiquiatra do Hospital - 9.
'DO -

RIO DE JANEI,RO Colôniã Sant'An� ., I . . HORÁRIO:
DR. GUERREIR� DA FONSECA' Co,!sul�as - ?ela manha no

Aperfeiçoamente na "Casa de I ConTulsoterapla pelo ;!letro- I As 13 às 16 hora
Chefe do Serviço de OTORI- I Ho.spltal

de Caridade,
.

Sauae São Miguel" :.c�oque e �ardiaz?!. In�ulin'ote�a- Te!.: Cons. _ .3.4siõ _ Res. _

NO do Hospital de Florianópolis A tarde das. �630 hs em

dlan-,Prof. Fernando Paulino
.

pia. Malanoterapla. PSlcoterap,a. 2.276 _ Flor'ianópolis.
Possue a CLINICA os APARE- te no consultorlO .á Rua Nu.nes

Interno por 3 anos do Serviço CONSULTAS: Terças e Quin- _ , . .:.... __�_ :LHOS MAIS MODERNOS PARA ,Machado 17 Esquma de Tlra-

de Cirurgia tas das 16 às 15 horas. Sabado DR. - JÚLIO DOIN I TRATAMENTO das DOENNÇAS j dente�. Te�.2766

Prof. Pedro de Moura, (manhã) J da ESPECIALIDADE - I R.e�ldencla - rua Presidente

Estagio por 1 ano na "Ma�er-l Rua Anita Garibaldi, esquina VIEIRA I Consultas - pela manhã no Coutmho 44.

nidade - Escola" , de General Billincourt. MÉDICO {HOSPITAL.
1-------------

Prof. Otávio Rodrigues Lima. I
RESIDENCIA:· Rua Bocaiúva, ESPECIALISTA' EM OLHOS, A TARDE - das 2 as 6

-,
DR. VIDAL

Interno por 2 �no do Pronto 139 Te1.2901 OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA no CONSULTORIO CLíNICA DE CRIANÇAS

Socorro'
--

..'

TRATAMENTO E OPERAÇOES I
CONSULTORIO - Rua dos Consultório: - Felipe Schmidt,

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

- x -

RIO DE ASSIS,
Ultra-Som RESIDENCIA - Felipe Sch- CONSULTAS -Das 4 as 6

OPERAÇõES
r"

-

. • . .
(Tratamento de _sinusite sem midt nO 113 Tel. 2365_ horas.

CLINICA DE ADULT J Dos Se.rvI.ços. de CI�n�c� Infantil I operaçao)

J
-- Residência: Tenen1le Silveira,

DOENÇAS DE SENHO�AS da Assls�encla Mum�lpal e Roa-IAnglo-retinoscopia
- Receita de DR. ANTôNIO MONIZ 130 FONE - 3.165.

·CONSULTAS: No Hospital de pltal de Caridade Oculos - Moderno equipamento GÃO
- --- _._-_

Caridade, diariamente das 8 às CLINICA MÉDICA DE

CRIAN-Ide
Oto-Rinolaringologla (único

DE ARA DR, ANTONIO BATISTA

1(j'. I
,ÇAS E ADULTOS no Estado) CIRURGIA TREUMATOLOGIA

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

Pinto nr. 16 (lo andar) Consultório: Rua Nunes

Ma-I
das 16 às 18 horas. Consultório: JoãQ 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 ., reles 22 - FOIe 2675. Menos aos Sábados Consultas das 9 ás 11 horas.

RESIDENCIA: - R�a Duarte Re�;dência: Rua Marechal Gui- Res. - Rua São Jorge 20 - Res: Bocaiuva 136. Res. e Cons. Padre Miguelinho.

Shutel, 129 Florianópolis. Iherme,6 - Fone: 3783 IFone 2421. Fone: - 2.714. 12.

Silveira, 15 - l° andar.

Atende diàriamente das 14

às 16 horas, excepto aos sá

bados. Casa de
medeíre

Residência: Rua F�lipe
Schmidt, II:-; -- Tel. 2.:36:>.

Schmidt N. 44.

Distribuidor

C' RAMOS S/Á
Comercio Transportes
Rua João Pinto, 9 Fpólio.. TERRENO EM

/�... <!

'

G·
·

a ti
·

I d '8
BARREIROS

In8SI0 n ODle a e arros 1 VENDE-SE um Lote de

� j12
x 33 metros. '

(Campanha Nacional de E-ducandários Gratuitos) Tratar pelo telefône 2.470.

EDITAL

AD.VOGADOS
DR. JOSÉ MEDEIROS

VIEIRA
DR. CLARNO G.

GALLETTI
.

- ADVOGADO -

Rua Vitor Meireles, 60.
FONE: 2.468

- Florianópolis -

,

------------�-------�

- ADVOGADO _

raixa Postal 160 - Itaja!
San�a' Catarina.

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA
ADVOGADO

E�critório e Residência:
Av. Hercilio Luz, 16
Telefone: 3346.

DR. JOSÉ M. CARVALHO
REIS

ADVOGADO
Rua Frei Caneca 122

--�--------�----�-----

FARMACIA DE PLANTA0
MÉS DE JANEIRO

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

16. Domingo Farmácia.· Esperança Rua . Conselheiro
,Mafra: _'

22. S'ábado (tarde) Farmácia _Moderna Rua João
Pinto.

23 D
.

F
..

M d\.'. ommgo· al'maCla o erna Rua João Pinto.
29. Sábado (tarde) Farmácia Sto. Antônio Rua Feli

pe Schmidt n. 43
.30. Domingo Farmácia Sto. Antônio Rua Felipe Se.h

midt n. 43.
O, s_erviço noturno será efetuado pelas farmácias

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

.

�- ·"'Sh1AA�4..ftlt"!!t�-"';·
--------------,-------------

Lavando com Sabão

-V>irge,m Especialidade
da Cla. IITllt INDOSTIIIL-Jolnvllle. (maroa registrada)

economi�8,.,sel fempo e dinheiro
.
...,���z6'

-------------------
.__._.�---

.. - ... ----.'
------.--.-----�---.-.

__
.-.,--"�:r------.---------�.,;.;..-;....;;.----------

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO Florianópolis, Sexta-feira, 21 de Janeiro de 1955 3

::Grand'e: Soirée,:Sábado,
"O ESTADO" I..,

.....:-.' ..-" .. ",
-

,,_,' ,,:y..�,.

NO LAR E NA SOCIEDADE
1

•

Em todos os locais de des
porto é proibida a presença
de animais; se não o fôr, o

tétano rondará constante
mente a espera da primeira
brecha, Nas nossas praias,

"O ALEJADINHO" entretant.o, vemos.vnão raro,
exibições equestres, as quais
apresentam além do incon

A vida de Antônio Fran- veníerite acima citado, o peOs bancos do jardim não cisco Lisboa, o Aleijadinho, rígo de ficar alguém sob as
estavam repletos naquela dU?_lamente di�na de admí- patas de um cavalo, seja por
hora da tarde, . em que um- raçao pelo sormnento e pe- imprudencia de uma crianca
crepúsculo incerto arriava la. capacidade de ação, vem ou por imperícia do cava-
sôbre a metrópole, sem o co- bnlhantemente espelhada leiro.
'orido brilhante que sempre nessa obra, retrato 'físico

e'lJescarrega sôbre o Rio de moral do famoso escultor sa- Tais coisas acontecem por
Janeiro que sempre espar- cro, interprete da arte colo- que não há polícia nas nos

rama, por sôbre as suas mon- nial e admirável personifica- sas praias e quando em poli-
.anhas, e sôbre seu mar. dor dos vultos bibltcos. cia se fala, muita gente sen- Se cabe ao Estado o poli-
Havia bancos diversos nos te arrepios pensando em vío- ciamento, os Postos de Sal-

jardins, afastados uns dos As Edições Melhoramentos lências autoritarismos, vamento à Prefeitura cabem.
outros que nos fizeram pen- vem agora cooperar com to- brutalidades e espancamen- O esforço conjunto do Estado
sar na vida que caminha dos os leitores do Brasil, fa- tos. Easa gente tem razão, e do Município poderá do�
para a frente, que não re- cultando-Ihes uma possíblli- pois assim se fez polícia du- tar-nos de uma polícia de

trocede, que não pata, que dade de conhecer a história 'rante multo tempo, até que praia em a qual' o agente,
não permite nem pausa pa- do Aleijadinho, os pormeno- a mesma evoluindo intelec- tendo mais amplas funções,
ra meditação, pelo contí- res que a tradição e os do- tual e profissionalmente, an- terá que ter também, ior
nuismo fatal, pela caminha-

J
cumentos nos l:garam, a�ér_n ceia e luta para reajustar-se çosamente, um nível íntelec

da segura, partindo de um de 79 reproduções rotograrí- nas suas úteis e nobres fina- tual e profissional bem me

nada para outro nada. . .
cas de obras do escultor, com lidades. Porisso, pleiteamos o lhor e uma posição mais de

Num dêles estava um ca- um estudo pormenorizado de I 'Homem rã", um elemento de. finida, tendo, em consequên
sal de namorados que com- detalhes artístícos. O autor, escol, para o policiamento. cia, maior autoridade, uma

pletam a paisagem do Rio, no sentido de divulgar no Quem a cavalo vai a praía.. autoridade .sem ameaças e

__________.,-

1 que dão expansão ao seu Brasil e no exterior esta ri- em geral, está fora do al- agressividades, exercida" por
amor reQresado no peito queza que consbítui patrimô- cance do soldado de polícia, um agente mais educado e

jovem. Õlhavam o movi- nio nacional, palmilhou as bem como os moços "semos- mais delicado, mas também,
mento da cidade sem vê-lo. cidade's onde o Aleijadinho tradeíros", êles que, demasia- mais conciente das suas atrí

Para' êles nem existia elei- viveu, consultou documentos '!_O comodistas, para se man- buíções, e mais, intransigen
ções. Esta�a cada um an- 30mprobatórios e, êle próprio, terem em forma na prática te. na manutenção dessa au

te seu eleito e prescrutavam tirou as fotografias que ílus- sadia dos desportos, exibem toridade que deverá exercer

o futuro que os aguardava. tram mais de metade do li- nas areias da praia o vigor sem distinções sobre peque
Noutro banco um casal de 'Iro. que melhor ficaria emprega- nos ou grandes, humildes ou

velhinhos, cabeça branca
'Como a neve ; indiferentes a

tudo, à própria vida. Que
esperavam da existência da

qual bem ou mal já haviam
extra ido tudo? Que pensa

mentos, sombrios certamen
te, habitavam-lhes a men

te? Que esperavam, senão o

fim? Noutro banco uma "ba
bá" guardava dois pinpo
lhos que se divertiam no

jardim, correndo alegres.
Pássaros que se soltaram da

gaiola de algum arranha
céu das cercanias.
Alí estava a vida sentada

Clube

FAZEM ANOS HOJE:
sra. Liége Costa de

Ben, esposa do sr. Henrique
João de Ben e dedicada
Professora do Grupo Esco-

lar da cidade de Araranguá,
onde goza de gerais estimas
pelas suas elevadas qualida
des;

HOJE NO PASSADO
21 DE JANEIRO

A data de hoje recorda-nos que:

/

em L654, o reduto holandes "Emilia", comanda

do pelo Capitão Brinck, foi tomado por Vidal de

Negreiros;
em 1.809, faleceu, no forte de Nova-Coimbra, no

Mato Grosso, o, Coronél de Engenharia Ricardo
Franco de Almeida Serra, seu comandante e que
o defendera em 1801;
em 1.817, as tropas do General Chagas 'Santos,
incendiaram e destruiram Japecu, .nas Missões

de Além-Uruguai, revidando os incendios e rou

bos praticados pelas tropas de Artigas;
em 1.828, em Lisbôa, Portugal, faleceu o Marques
de Alegrete ali nascido em 20 de Abril de 1775;
em 1.835, Francisco' Carneiro Machado Rios com

muitos elementos, revoltou-se, em Recife,. contra
o Presidente da Provinda de Pernambuco, Ma
noel de Carvalho Pais de Andrade. Este movi-
mento foi imediatamente sufocado; ,

� em 1.836, os insurgentes do Pará foram derrota
dos em Chapéu Viraria, por um destacamen'to a

poiado pela Barca "lndependencia" comandada

pelo Segundo Tenente Gabriel Ferreira da Cruz;
em 1.849, os revolucionários de Pernambuco, de

pois de renhido combate de cinco horas, foram
derrotados pelas tropas QO Coronel Francisco An-
tonio de Ba�'os Silva ; ,

ACUSADO. ANTE A JUSTICA
,

�

\

Togliatti O octogesimo acusado
bunal de Milão pelo chefe de

ROMA, 19 (U. P.) - O lea- polícia de Forli, no norte da
der comunista' italiano, sr. "Itália. O órgão comunista

,

Palmiro Togliatti, tornou-se "L'Unitá" afirma que a acu

hoje o octogessimo membro sação contra o sr. Togliatti é
de Partido Comunista da intolerável e afirma que foi
Itália no Parlamento a ser inspirada pessoalmente' pelo
oficialmente acusado ante, a primeiro -mínístro Mário S

justiça .crímínal. As acusa- celba. E, ao mesmo tempo.ta
ções dizem que o sr. Togliat- I meaça acusar também o che
ti insultou o presidente da fe de policia de Forli pelo
República, sr. Luigi Einaudi, crime de violar as liberdades
e foi apresentada ante o Tri- constitucionais.

'liIJftf�", , ..,.."

(O REGULADOR VIEiRA)
A mulher evitará dores

ALIVIA AS CóLICAS UTERlNAS
F..mprega-se com vantagem pal"a
combater ai Flores BraoC8.1, Cóll
cas Uterinas, Menstruaea e _1>01 o

parto, e Dores nos ovário-.
I poderoso calmante e Repla.

do!' por excelência.
FLUXO SEDATINA, pela 6lU. eom

I)l'ovada eficacia é receítada " POI
médicos, iluatrel.

FLUXe SEDATI�A encontn-1U em

toda part..
-,-, :-.\. ..

AUTOMÓVEIS DA GM NO BRASIL
RIO, 19 (V, A.) - O Brasil

I
AS OUTRAS RAZõES

deverá ser o país escolhido Além dessa razão, a esco-

pela General Motors para a lha resulta de três outras, de

instalação da sua fábrica de igual importância:
automóveis na América do I - As taxas que incidem

Sul, segundo noticia veicula- sôbre a produção, no Brasil,
da pela Mc Graw-Hill Ameri- são as mais baixas da Amé
can Letter, obtida de altos rica do Sul;
dirigentes da emprêsa, nos· - A remessa dos lucros
Estados Unidos. para os Estados Unidos e a

A ínrormaçâo - fornecida repatriação do capital são
anteriormente pela mesma feitas através do mercado li
fonte - fornece, desta feita, vre;
os quatro motivos principais - O Brasil tem abundan
da escolha de nosso país pe- tes recursos naturaís.", tais
los dirigentes da maior fir� como o petróleo, que permí
ma norte-americana, o prín- tem prever a estabilização
cipal dos quais é o fato de econômica do país, bastandó,
ser o nosso país o maior con- para isso, a adoção, pelo Go

sumidor sul-americano de vêrno, de uma política ínte-
• automóveis. [Iígente.

�-----�.:...----

Outubro
22. (Rua ftlvaró:de Carvalbo)

•

d
.

eumze
dia

Experiência �que explica a
.

,

Istes homens representam três gerações. Há 30

&aos o chefe da família, Guilherme Fisher, começou

8 plantar o tipo de fumo selecionado para os

cigarros CONTINENTAL,

Esta experiência, que vem passando de geração a geração,
. I �

é mais urna entre as muitas razões que levam

1 em cada 6 fumantes a preferir

UM PRODUTO SOUZA CRUZ •. :IO!

"Homens-rãS" ,na Policia \

,COM VISTAS AOS EXM"'S'j do nas competições aquátí-
SRS. DESEMBARGADOR caso

SECRETÁRIO DA SEGU- No deficiente sistema atual

RANÇA, COMANDANTE DA o polícíal não exerce nem

POLICIA' MILITAR, PREl- pode exercer, sob pena de se

FEITO -DA CAPITAL E PRE- ver désmoralízado, a sua au

FEITOS DOS MUNICIPIOS toridade sôbre os graflfinos,

I 'PRAItIROS .._ ! . ,"
homens educados ou supos
tamente educados, poderosos
através da posição da famí-

lia, do dinheiro ou de- um

poderosos, quem quer que
viole as regras e normas le
galmente estabelecidas para
a segurança, tranquilidade e

conforto de toclos.

Chefe

FILOSOFIA DOS. BANCqS nos bancos do jardim ...
DE JA_RDIM Lembramo-nos de um poema

de Mucio T,eixeira em que,
à porta da igreja, vira en

trar, ao mesmo tempo, um

batizado,- um casamento, e

um entêrro. E perguntara
filosôficamente l Qual dos

três. é o mais feliz? No
são humana; - Vota-se prt-
melro e depois descança, ou
3e clescança antes e vota de:

pois. Passamos pela Praça
Par is, a nossa eterna na

morada: aquela cuja beleza
está sempre ao dispor dos
nossos olhos ávidos. Aquela
que nunca nos trai e nunca

nos desilude,· embora seja
mulher ...

<Domingo diferente, do
mingo de eleição. Quase tu
do parado. Dia de con cen-.

tração, de consciências acê-.
sas. O tempo indeciso, não

chove e :hem faz sol. In deci-

1II1'II1 ....-.m 1

11111 [BEUDTII8
(SlLYII.A,

."ANDE TO,.,oe
S. SURI

(QUINTO D� SÉRIE) cargo, os quais permanecem

quasí inatingíveis à autori- AFORAMENTO DE ,TER-
dade ainda um tanto indefi- RENO DE MARINHA

banco de jardim estavam
três fazes da vida, a primei
ra a do meio e a última: -

Sim, qual dos três seria o

mais feliz?

nida dos nossos policiais,
cuja ação fica restrita. ao

contrôle da míuçalha irre
verente dos cachaceiros. Con
troIando "botecos", assim

mesmo, o nosso enperrado
policiamento faz, é justo que
reconheçamos, alguma coisa
em evitando que as nossas

melhores praias' se transfor
mem em rinhedeiros; mas

devemos reconhecer também,
que se faz tudo quanto pode,
não faz tudo quanto deve,
porque falhos são os métodos
ào sistema policial já obso
leto.

De ordem do Sr.
da Delegacia do Serviço do
'Patrimônio da União, neste

Estado, e de conformidade
com o artigo n? 104, do 'De
creto-lei n? 9760, de 5 de
setembro de 1946, faço pú
blico para conhecimento dos

interessados, que tendo sido
decidida a aplicação do re

gime enfitêutico dos ter
renos de marinha na rua

Conselheiro Mafra e no

trecho compreendido entre
a Praça 15 de Novembro e

a rua Silva Jardim, ficam
notificados pará que requei
ram o aforamento dentro
do" prazo de 90 dias, sob
pena _de perda dos direitos
que porventura lhes assis
tam" ou de pagamento em

dôbro da taxa de ocupa
ção.

� liVende-se
Vende-se uma residencia

em Coqueiros a rua José do
Vale Pereira nO 203.
Tratar no local.

Parficipação
Erwin Schwarz e Stella

Gherem Schwarz participam
aos parentes e pessoas amí
gas o nascimento de seu fi
lho Erwin, na Maternidade
Dr. Carlos Corrêa.
Fpolis, 15/1/55.

AVENTURAS' 00 ZE-MUTRETA •••

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



P - :Nome por extenso?
R - Bráulio Silvei,ra.

.

P - Data do nascimento?
R - 18 de Abrll de 1920.

P - Cidade onde nasceu?
. R - Florianópolis.
P - Clube em que atuou pela primeira vez?

R - Iris F. C.

P _ Clubes que defendeu em jogos de Campeonato?
R' - Tamandaré, Avaí, Olimpico e Figueirense.
P - Títulos conquistados?
R _;_ Campeão catarinense 4 vezes e citadino 7 vezes.

• :Várias vezes. integrante da seleção. Melhor jo
gador da Capital em 1953, conforme aprecíação
de "O ESTADO".

P - Maior momento de sua carreira?

R - Por ocasião do triunfo internacional do Avaí sô- I, '

bre o Libertad, do Paraguai. COMPLÉXQ.? SIM,>"
P _ Pior momento de sua carreira? Os corredores da "milha'; 'Yi'viam, d,esde aquêle tem-

R _ A derrota da Seleç<i.ó Catarinense pelo escore de po, com êf3se comj;üéxo: Sob seu peso �stav�':'tall).bém Rç-
8 x O para os paranaenses, nesta Capital em 1950. gel' Bannister ao iniciar-se, ,em maio dêste ano, ,as com-.

P _ Seu maior desejo no futebol? - petições anuais da Unive�.gid3ide,,�eIOx!�,rd. Quapqo, lh.e
R - Voltar a ser campeão pelo' Avar.: perguntaram se iria .correr pará bf1tf!l� ,€l �rec�,;�,ê, d�, mi-
P -r-r- Diversão predileta? ::t,r;:"�i,�: lha Bannister respondeu que preieÍ'i.a r 'Ílãt?�fa�ei', 'comen-

C· vcários. Evidentemente, não tinha esper'ar{ça'!. >"Mas, na-R - mema.
,

"
_

P - Outros esportes que pratica além do futebol? -Juele dia, Bannister estava' preparado : contra 0- 'tem-.
R - Nenhum.

�_�...__ !�, po e o compléxo. 'I'iriha o seu plano. Um de seus com-

P - Melhor jogador da Capital? panheiros tinha o compromisso de correr na sua frente
R - Valério, do Paulo Ramos. � de exigir-lhe o máximo na primeira metade da milha.
P - Melhor [ogador do Estado? Chegado a êsse ponto, outro companheiro, Chris Cha-
;R - Teixe_irinha, do C. A. Carlos Renaux. taway, tomaria a dianteira e lhe exigiria por outro quar-
P - Melhor jogador do país? to. Bannist'er correria sozinho, somente o ultimo quarto.,

R .....:.. Zizinho, do Bangú. E foi assim que conseguiu romper a fita de chegada com

P - Melhor jogador catarinense do passado? 1 histórico' tempo de 3"59 4/10: menos de 4 minutos. O
R - Alvim Barbosa, o Camisa, que foi dgueiro do Fi- estupendo aparelho humano havia vencido um mito.

gueirense e pereceu afogado há cerca de 20 anos. "Não acreditava que fosse tão duro", disse Bannis-
P - Melhôr técnico de todos os tempos no Estado? ter depois. r, r

. ,

R -'Félix Magno.
.

Os homens haviam lutado cinquenta
c

anos por seis
P - Dos atuais técnicos qual o melhor? décímos de segundo.
R - Nizeta. Considero-o o mais conhecedor da arte de

preparar conjunto. EDITAL DE ClTAÇÃO 298, item XIII, do CódigoOS TÉCNICOS NÃO ESTÃO DE ACôRDO COM O PRAZO DE TRIN- de Processo Civil, pelo queP - Arbitro mais completo da Capital? \- S d t" di
�

d tôdâ I
.

, egun. o os eCI1lCOS, e e acor o com o as as eIs TA DIAS pede mui respeitosamente aR - Todos são iguais, quando há a colaboração 100% :la fisiologia e das corridas pedestres, a milha: cO�'rida O Doutor Waldemiro v.. Excla., seja servido ex-dos atletas. ..1" f ma el q lal B
.

te' al's ••••••••••••••••••••••:1<> 01' P a 1 anl1ls er a percorr u,. requer m Câscaes, Juiz de Direito pedir mandado/ execut, ivo,P - Dos clubes da Capital por qual é torcedor? . .

:;empo que o empregado pelo atléta em Oxford. substituto .d,a La Circuns- para que se proceda a' Cl'ta- rio, em face do qu'e alegarR - Âvaí Futebol Clube.
, Por mais de vinte anos os' fisiologos e os treinadores crição, em exercício do ção, no sentido de seI' 'pa- a contestação. Com o valorP - E dos clubes do Rio? _discutiram sobre a melhor maneira de transpor a milha c�rgo de Juiz de Direita go o débito a,cima referido, de Cr$ 26.385,00, vai esta a-R - Flamengo. '

�m menos de quatro minutos. Chegaram a prever até o da Comarca de Florianó- dentro de vinte e qllat'ro campanhada de 5 documen-P - E de São Paulo?
:lesenvolvimento da corrida e, teóricamente, determinar polis, Estado de Santa Ca- horas, com os J'tlros respec- tos. P. deferimentos. (SôbreR - Corinthians.

,
P _ Se lhe fosse dado formar o selecionado da Capital,

o tempo de fração de cada quarto .de milha. tarina, na forma da lei,' Uvos, éustas e honorários estampilhas estaduais' no
Resumindo os estudos, todos estavam de acôrdo que . etc., I de advogado, êstes na base valor de treis cruzeiros e

1 façanha só poderia ser realizada na Escandinávia on- FAZ SABER aos que- o pre- de 20%, sob pena de penho- cincoenta centavos, inclusi
de a,maior quantidade de oxigênio existente na quelas sente edital de citação com I,ra em tantos bens quantos ve taxa de saúde Pública
l'egiões, pO'deria dar ao atléta, uma ajuda imprescindível. o prazo de trinta dias vi-'I bastem para satisfazer a 0- Estadual), Florianópolis, 14
A. corrida teria que ser realizada numa tarde de p'rima- Tem, ou dele conhecimento, briga�ão: E si o pagamento de dezembro de 1954: (As.)'
vera às 1.9,30 horas, com uma temper:Úura de 20 graus. tiverem, que, por parte de não for efetuado na fornt'a Clamo G. GallettL Em a di
a ar ter'ia 'que estar completamente estabilizado.' A .pis- GUSTAVO GAZINELLI, U1e da citação, pede se proceda ta petição foi proferido o
ta perfeitamente seca, dura e com o carvão liso, para foi dirigida a petição de penhora independentemen- seguinte despacho: A., à

CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR permitir que os pregos dos sapatos enti'assem profunda- teôr seguinte: - Exmo. Sr. te de novo mandado, feita cohclusão. 15-12-54. Subin-
'COMUNICADO N. 34

I
mente e saissem limpos: Seria necess:ário uma multidão Dr. Juiz de Direito da La nê__sse caso a intimação para do os autos à conclusão re-

A CARTEIRA DE COM'ÉRCIO EXTERIOR cqmu- de espectadores em tôda a extenção da\pista, pois, é sa- Vara. - Diz Gustavo Gazi.: a contestação no prazo e ceberam o seguinte' despa
nica aos Srs. importadores que, visando a ,tornar mais bido que o grito da torcida, estimula o atléta ao fina li- nelli, brasileirtt lavrador, na forma da·lei, sob' pena de cho: Expeça-se e!}ital de ci
rápido o processamento do expediente relativo ao c·ance- zar a corrida. Os tempos para os quartos de milha teriam viúvo, residente no distrito revelia. Não sendo encon- tação, pelo prazo de trinta
lamento 'de licenças .,ão utilizadas total ou parcialmente, que ser: 61", 60", 60", 58". Os fisíologos insistiam em Federal, por seu advogado trados bens nesta Comarca, (30) dias. Fpolis, . 13.�1-55.
resolveu, mediante préyio entendimento com a Dire- que o tempo do primeiro quarto seria mais longo para abaixo assinado (doc. jun- pede se pI�õceda à penhora, (As.) Waldemil'o Cascaes. E
toria da� Rendas Àduaneiras - que, a respeit.o, baixou

I
permitir ao corpo, absorver o máximo de oxigênio. to) que é credor de Manoel por precatória ao Juizo a para que chegue ao conheci-

a Circular n. 72, 13.10.54 - estabelecer as segumtes nor- Souza Macedo, brasileií'o, que tocar por distribuição, mento de todos maI\dou ex-
mas:

"

E SURGIU A ABELHA ' proprietário, casadp, resi- na cidade de Porto Alegre, pedir o presente edital que
1) - O importador dirigir-se-á, em primeiro lugar Roger Bannister contrariou todas essas determina- dente atualmente em lugar sobre o imóvel registra.do será publi,cádo pela impren-

à Alfandega do pôrto de descarga, requerendo. para fins ções. Cmo todos os feitos históricos, o recorde foi bati- ignorado, como se vê pelo ,s'ob n.o 2.985 às fls. 152, sa e afixado no lugar de
de cancelam�nto, que lhe seja entregue a via da li-cença do num abrir e fechar de olhos. Havia chovido uma hora incluso instrumento de pro L. 3A, do cartório da 2.a costume de acôrdo ,com a

que ali se encontra. antes da competição e Bannister dirigiu-se indeciso para testo, pela importancia de Zona. Protestando por to- lei. Dado e passado nesta
2) - Em seguida, solicitará a esta Carteira o can- a linha de �artida. Seus amigos, entre êles C)1ataway, Cr$ 26.385,00, conforme in- dos os meios de �rova em cidade de Florianópolis, aoS

celamento da licença. mediante carta instruída com as lembrar'am-Ihe lo rec,orde e menos de quatro minutos de- clusa nota promissória, en- direi�o admitidos, especial- dezoito dias do mes de ja
vias I, II e V do documento, bem assim com a respectiva pois ele seria o primeiro homem do mundo a vencer a dossada ao suplicante pelo mente exames pet'iciais, de- neÍl'o do ano de mfI nove

promessa ae venda de câmbio e as duas vias do recibo famigerada milha (1.609 metros) contrariando a ciên- seu portador Américo SaÍl- poimento pess�al sob pena centos e cincoenta e qua,
de pagamentó do ágio. cia e passando a imortalidade." chez, vencida, 'protestada e de. confesso, inquirição de digo, cinco. Eu, (As.) :ay-

3) - Quando o câmbio relativo à licença já tiver 'Dizem que certa fábrica de aviões, nos Estados Uni- não paga. - �êstes têrmós, testemunhas, jUll. gino Luiz Gonzaga, Escri-
sido fechado, a apresentação da promessa de venda de dos, mandou afixar em todas as dependências cartazes e como não lhe foi passiveI, vos documentos, arbitra- vão, o subscrevi. (As.) Wal
câmbio e dos recibos de pagamento de ágio será substi- que diziam: "Segundô a ciência, a abelha, pelo peso e até esta data, efetuar pelos mentos, precatórias, etc., demiro Cascaes, Juiz de Di
tuída por declaração da Carteira, de Câmbio, atestando o volu'me de seu corpo e em proporção ao tamanho e a pO-, meios amigáveis a cobran:" tudo no caso da ação ser reito da La Vara, em exer

fato, em documento separado ou na própria carta em que. tência de suas asas, não poderia voar ... Mas a abelha ça em apreço, apezar de o contestada, ,pede lhe sejam cíció.
fôr formulado o pedido de cancelamento da licença. vôa". haver tentado, vem pela pre os autos feitos com vista an- Confere.

RIO DE JANEIRO, 11 de Jane,irü ,de 1955 Roger Bannister foi a abelha., , I sente, pr,opôr contra. o de- tes dó despacHo saneador, Hygino Luiz Gonzaga
a:)' Ignaeio 'Posta',Filhó - Dire1;er

'

('1)'ªnsc,ri,to de "A Gazeta Esportiva Ilustrada", de vedar a competente ação e- para especificação das pro-I Escrivão do Cível da La
a) I,uiz de Oliveil'à'Alves - Gerente São FUl1lo)

,

xecutiva; na forma do art. vas conforme for necessá- Vara. '

Desta vezvenceu o C� N. Martinelli
BONITO TRIUNFO ASSINALOU, ONTEM, PELAMANHA, NA BAIA SUL, O WJBE NÁUTICO' FRANSCISCÔ MARTINELLI,
AO VENCER SENSACIONAL E BRILHANTEMENTE A SEGUNDA PROVA EUMINATÓRIA PARA A'rpARTICIPAÇÃO' NA
PROVA CLÁSSICA "FUNDACÃO DE SÃO PAULO" QUE SERA' EFETUADA DIA 25 NA PAUtlCÉIA. TENDO O C. R.
ALDO LUZ VENCIDO A PRIMEI'RA PROVA, SEGUNDA-FEIRA ÚLTIMA, - HAVERÁ A· TERCEIRA' E' DECISIVA PROVA" ELI-

MINATÓRIA QUE TERÁ LUGAR NA MANHÃ DE }laJE, COM INICIO As 6-HORAS.
....................................................................................... ..............•....•........................

"O �Estado" .Esportivo
..••.....••....................•........•..........,........ ,...•......................."..•...•.•••................................

,
.

DOMINGO rROXIMO: FIGUEIRENSE- X IMBIlUBAIADlanhã o in!cio do Campea-
NO ESTÁDIO DA F. C. F. Á TARDE O IMPORTANTE MATCH AMISTOSO nato Cal.rllense de Vela.

I
' " '. 1

• � , • � • Será realizado sábado e ra comparecerem aos lõea.is
o esportista Waldir AI.' gro entrado em entendimen- a realização . de um prélío Campeao e um dos VIce-

Cam-
. .

n tonados afim de'
, I, . .

dI'
'

domí
, • �

d do domingo próximo, o aCima me CI ,

bani, diretor de Futebol do tos com a diretoria o m- amistoso,
.

ommgo proximo, campeoes o ano pas�a -

peonato Catarinense de Ve- prestigiarem o glorioso )es-
Pígueírense, \

informou-nos, ! bituba Atlé�ico Clube. da nesta. Capital, .

. �:,ll�-se que o I�bItuba la, em homenagem ao "Exmo, porte a Vela, o qual Santa
õntem, 'ter o clube-alví-ne- 1 Vila de Henrique Lage, para .Coroadas de sucesso. as VIra Integrado por a-lguns

Sr. Governador do Estado. Gatarína 'ocupa no 2.0 lugar
demarches, teremos, na tar- valores que contratou re-

B '1. As provas serão disputadas no rasu.
de de depois de amanhã, na centemente, entre os quais

em barcos da classe sharpie B.ARLAVENTO
porte, um encontro de gran- o avante Oscar', que na

e, lightning, individual e' _....,. ..,--_

de envergadura, entre o temporada passada vestiu a

SOCIAL ESPORTIVAequipes da classe sharpie,nossa única praça de es-. jaqueta do Bocaíuva,
entre as fortes representa-

'

çêes do Iate Clube e Velt:i-

COM A PALAVRA O CRACK
BRÁULlO - (19)

Ierío de Alcides Torres

BANNISTER DERROTA A CIÊNCIA
ros da Ilha.

c :

As regatas serão realiza
das na-baía norte ou sul, Isto
é, se Vento do quadrante
norte, realizar-se-a na baia

sul, onde, serão colocadas as

boias de saída e .chegada eu-

Durante meio século 'os' homens correram a; milha tre o Miramar e a Alfancle

em busca de um recorde: percorre-la em quatro minutos'. gá, Caso o vento seja '<lo
.

id 'quadrante sul, será realizadaParecia que êsse tempo era impossível de ser atingt o.
l. d H .na baía norte, cujas boias

Há alguns anos um atléta suéco, Gun er agg; apre-
.

/ M
.

d
. serão postas defronte ao

ximou-se da marca desejada : 4"14 10. as, am a assrm

a milha de quatro minutos parecia tão distante como o Trapiche da Praia de Fora,

cume do Everest. Chegaram à conclusão de que a mâquí-. permíttndo neste modo, que
o público acompanhe de per

na humana nada podia contra o tempo e a dis.tancia, con-
to o desenrolar das provas.

tra o correr do ponteiro do cronomento até os quatro
, E' enorme a espectattvaminutos.

. que antecede os momentos
de tão magno aeonteclmen
to, pois, o "Veleiros" não

I

pretende ceder seu título de

campeão do ano passado, en
quanto que, o Iate ,l'il�tendl� Faz anos hojeo crack

rep'eti;.: (Í 'f�itóf'd� '�l'tà:' '9;Xh'r� �ENÊM, elemento de pri
regata pat;�JCi�ada pelo Ctu- meirlÍ-' grandesa do "soccer"
be Doze de Agôstó. ,ilhéu, integraml,o atualmente
Para melhor ortentacão elo o plantel do Clube

.

Atlético
público, a Federação d� 'Vela Guarani, após ter consegui
e Motor de Santa Catarina, do em 1953 sua grande faça
fará .

distribuir programas, nha, qual seja o tri-campeo
com' todas as íntormações, nato da cidade.
sôbre as regatas. '

Nossos cumprimentos, com

Solicitamos o compareci- votos de felicidades, ao ar
mento de todos os adeptos doroso e técnico médio di
do esporte aristocratico, pa- reito "bugrino".

EOlTAL

, ! �', I
.

,

, ,

como o faria?

R - Ciro Soncini, ,Walçlir e Danda; Julinho, Valéria e

Jaci; Wilson, Giovani, Bolão, Bétinho e' Oscar.

i

Ba:nco �o Brasil S.A.f,
I

,CINE SÃO. JOSE'
As 3 - 8 horas.
Pat O' Brien - 'Cameron

MitcheIl em:
"OKINAWA"

No Programa:
Atual. Atlandida. 55 x 2

Nac,
Preços: 10,00 - 5,00.
Imp. até 14 anos.

'�I T Z
As 5 - 8hs.

A Melhor comédia dos
ultimas dez anos.

Faça o seu 'permanente ...
com FERNANDEL. (DON
CAMILO)

.

,

O CABELEIREIRO DAS
ARÁBIAS

No Programa:
.

Noticias da Semana. 55 x

1. Nac.
Preços: 7,60 - 3,50.
Imp, até 18 anos.

'

:C! m j�D!1
,

As 8hs.
James WARREN - Lynne

ROBERTS em:

A ILHA DOS HOMENS
SEM ALMA

No Programa: '

Fatos em Revista. Nac.
Preços: 7,60 -,- 3,50.
Imp, até ,14 anos.:

As 8 horas.
-,

William Holden John-
ny Stewart em:

O TRAPACEIRO
. No Programa:
Paisagens do Brasil.
Preços: 6.20 - 3,50
Imp. até 14 anos.

Nac.

f3L()�IÂ
Estreito

As 8,30 horas .

Fernandel (Don Camilo)
em:

O CABELEIREIRO DAS
ARABlAS

No Programa:
Vida Carioca. Nac.

,
,

Preços: 7,60 - 3,50.
Imp. até 18 anos.

As Bhs,
1°) Noticiario Guaiba.

Nac.
2°) A VENUS DE

BAGDAD Com: Paul Hen
reid em Technicolor
3°) O TRIO 'DO CRIME

Com: Johnny Mac, Brown
4°)

.

SOMBIES DA ES
TRATOSFERA ,1/2 Eps.
Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 14 anos.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Um Lobo da
Alsácia
UMA FAMíLIA DE REFU
GIADOS REUNIDA DE
POIS DE DEZ ANOS DE

SEPAE,AÇÃO - A CRUZ
VERMELHA E CENTENAS
'DE CASOS DE AUT�NTI-

COS MIL)d�ES

O foragido é uma figura
da sociedade humana desde

que o mundo é mundo. De

pois do início da Segunda
Guerra Mundial e no perío
do subsequente, uns 70 mi
lhões de europeus perde
ram o seu lar e a sua terra

natal. Foram transferidos,
expulsos, deportados, ou

fugiram às violências da

guerra e de regimes políti
cos. Hoje em dia, contam
se nada menos de 38 milhões
de refugiados de todos as

categorias. Cada segundo
refugiado é alemão. Mas a

maioria daqueles. que tive
.ram de abandonar a terra

dos seus pais, procuram en

contrar um cantinho onde

possam dar uma feição pes
soal à sua vida, onde pou
co a pouco se posam sen

tir abrigados. Muitos come

çam a lançar raízes em solo
estranho.
Infelizmente na maioria

dos casos as famílias foram

separadas na fuga ou já o

'estavam em consequência
da guerra. O marido como

soldado na frente, a mulher
na cidade, trabalhando pos
sívelmente nas indústrias
de guerra,' e os filhos na

província, em aldeias, ,para
estarem mais longe dos

bombardeamentos. A Cruz

Vermelha e outras organi
zações trabalham com uma

,

dedicação sem par durante
anos seguidos para reunir

as famílias dispersas.
Uns cem quilómetros se

param a antiga cidade ale

mã de Koenigsberg, cujo
filho mais célebre foi sem

dúvida Kant, da cidade de

Augsburg, no sul da Ale

manha, 'onde tinham a: sua I

sede as grandes famílias de

comerciantes dos Welser e

dos Fugger cuja rede se es

tendia até à America do

Sul. Vivia em Koenigsberg,
antes da guerra, um padeiro
que possula, além da sua

padaria, uma confeitaria de

bom renome no bairro.

Quando a guerra rebentou,
o nosso padeiro foi mobili
zado e viu-se a breve tre

cho nas estepes sem fim da

União Soviética. Quando do

colapso' da frente alemã,
'conseguiu escapar ao peri-I-'go de ser feito prisioneiro
e de ir ,parar aos campos de

Iconcentração na Sibéria.
Fugiu para a Alemanha

IOcidental e encontrou tra- ,

balho em Augsburgv No en

tanto, minava-o a saudade I
da sua mulher e do filho

que tinha apenas quatro
anos quando o vira pela úl
tima vez. Todas as tentati
vas de saller da sua família
tinham fracassado.
raqâ r .. é fe4.

O que lhe restava dos
dias mais felizes era o lobo

da Alsácia Ajax, que fôra
seu companheiro como cão

policial na gerdarmaria de

campanha e que, por vá

rias vezes, levara para casa

durante os breves períodos
I de licença. Poucos dias an

tes do Natal, quando o pa
deiro de Koenigsberg olha
va as montras de uma gran
de armazém em Augsburg, o
cão arrancou-lhe repenti
namen te a correia d'a mão e

enfiou pelo armazem den
tro. O dono do cão, os, em

pregados da loja e o públi
co tentarem apanhar o ção
que, se escapou por entre a

multidão em carreira ver

tiginosa.
Finalmente Ajax parou,

ofegante perto de uma mesa

onde se vendiam lase uma

mulher exclamou transida

de surpresa: "Meu Deus, o

Ajax. Donde vens r' E a

voz de um rapaz, angustia
da: "Ele tem de saber onde

nosso pai". O cão
mãos do rapaz,

seu carro merece·o'melhOr

• \MOTOROll
.\

.

't;.
-

\ --- lO-

* DETERGENTE
.. .

*ESTAVEL

*PROTETOR

.�-

.�. �_... .r·:-:�7""··,,,Ú_ .. _ ,";.' .;

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

pegou na bolsa de compras I
dera a prova máxima. I da caso que, no final de

Icom os dentes e foi andando Este aeontecimento toca contas, é um grito lanci-

para a saída, voltando-se de às raias do milagre. Casos nante. Se bem que estas Acy Cabral Teive Um dia dêsses, o dínâmi-
vez emquanto para ver se semelhantes de famílias se crianças estejam internadas Prometemos ao Sr. Luiz co idealizador do Clube do
a sua senhora o seguia. encontrarem finalmente de-. em asilos bem instalados ou Fiuza Lima, duas palavras
Quando deparou com a sua pois de longos anos de se-' entregues a pessoas bonde- sobre o Concurso "Miss San
mulher e com o seu filho, 'paração não são raros. Bas- sas, falta-lhe o amor dos ta Catarina".
já crescido, o padeiro de ta lembrar que nos

progra-,
pais, o carinho das mães.

K o e nig s b e r g não pôde mas das emissoras da Ale- Já aconteceu que, base-

conter as lágrimas. E no manha Ocidental não falta ando-se nos dados transmi

meio da multidão que en- em semana alguma o servi-
f

tidos pela Cruz Vermelha,
chia o armazém nessa qua- ço de procura de pais, pbis mais de trinta pais se apre
dra festiva assistiu-se a ainda há 25.000 crianças sentaram reclamando a par
uma cena comevedora : tres que procuram os seus pais. tenidade. A Cruz Vermelha
entes que não se viam e Desde o fim da guerra pu- não poupa esforços, empre

que se procuravam há 'qua- deram-se entregarcom aiu- gando todos os meios à dis

se dez, anos, abraçavam-se da do serviço da Cruz Ver- posição da ciência para ave

finalmente. melha transmitido pela rá- riguar 'a paternidade o

Ajax acompanhava a ce- dio aos pais nada menos de mais exactamente possível.
na ganindo de contentamen- 90.800 crianças. Há já dez Mllitas das crianças de que

to, abanando o rabo, lan- anos que se lança no espa- a Cruz Vermelha se encar

bendo as mão ora a um ora ço esta sequência de nomes \egou contavam apenas me

ao outro. Depois de 15-anos e de dados que a Cruz Ver- ses, Outras crianças 'que es

de serviço como ção policial melha póde reunir sobre ca- tiveram na Rússia, na Po-

com mais entuaiasmo"/MISS SANTA-CATARINA" êsse
movimento.
A capital do Estado não

póde perder essa "parada"
para uma candidata de ou

tra cidade catarinense.
A "Míss Santa Catarina"

déve sair de Florianópolis.
As candidatas Jussá, Vé

ra, Arléte, Valéska e tôdas
as demais, precisam ser

apoiadas por todos os flo
rianópolitanos.

Penhasco nos falou do seu

trabalho, dos seus objetivos
e da sua vontade de tornar
o certamei de beleza' num
grandioso acontecimento so

cial, em Santa Catarina.
lônia e na Checoslováquia
nos primeiros anos depois Não duvidamos.
da guerra, esqueceram a Pelo contrário. Achamos
suá língua e o seu nome. O que o Concurso póde e déve
trabalho da Cruz Vermelha atingir êsse objetivo.
prossegue. Tenta-se por to- Entretanto, as candidatas

;dos os meios abrir as por- da' nossa cidade não veem

tas aos milagres. Em cada encontrando apôio da so

mês, a paciência incansá- ciedacfe e do povo, em ge

vel .dos colaboradores da ra I/
Cruz Vermelha consegue
entregar aos pais legítimos
600 a 700 crianças.

Bernhard Keller

Sem querer menosprezar
a beleza e a graça da mu

lher de outras cidades cata

rinenses, achamos que FIo
ri:mópolis não poderá per
der mais uma competição.
Precisamos eleger a "nos

A venda de vótos não está

t
sa'" candidata.

sendo satisfatoria.
O publico precisa apoiar Vamos comprar vôtos,

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

De uma empregada, cozi
nheira, que durma no' alu
guel e faça companhia à
uma Senhora que reside sõ
zinha,

1950 -1951 1952 -1593- -1954 - AGORA DIA 22 DQ CORRENTE SOfREE BlANCHE DE 1955 COM A ORQUESTRA
DE NORTON NEY lIARAY procedentes dos Casinos do Rio. - Traje Rigoros�amente·exigido: Branéo. - Reserva de

mêsas na Secretária, no horário de 8 ás 11 horas, a contar desta data. Tratar à Av. Rio Branco
N.145.

"
'

\ .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••_•••••• J .

Com a -Biblía na Mão
. ,---'-'._----_ .. -

SEXTA-FEIRA 21 DE JANEIRO

ORAÇÃO
Ó Deus de infinito poder, aumenta a nossa fôrça.

Ajuda a nossa incredulidade. Fortalece-nos com teu po
der. Abençoa-nos com teu amor paternal, por Jesus Cris

\ to, que nos ensinou a orar dizendo: "Pai nosso que estás
nos céus ... " Amém.

",

PENSAMENTO PÀRA O DIA
O homem se mostra maior quando está de joelhos.

GO�DON B. WHITE (ILINóIS)

SOCIEDADE CARBONIFERA
PRÓSPERA S, A,

10 CONVOCA,ÇÁO PARA ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

São convidados os Senhores Acionistas a .se reuni-,
rem em nossa sede social, ás 10 horas do dia ,28-1-55, pa
ra deliberarem sôbre a seguinte Ordem do Dia.

1 ° - Incorporação da Sociedade Carbonífera Cres
ciuma Ltda.

20 - Outros assuntos.

I
I

Criciúma, 5 de Janeiro de 1955

(S. de Rezende Corrêa), Diretor-Comercial

VIVA O "CARNAVAL"
VIVA A ALEGRIA QUE A NINGUEM FAZ MAL

Nos salões arejados do COQUEIROS PRAIA CLUBE,
sábado próximo, dia 22, início às 22 horas soo a direção da

excelente orquestra do Nabor,
'

Alegre festa hespanhóla c carnavalesca sob o rrtímo de

castanhólas.
MagnífiCO SHOW, pelo conjunto de arttstas. internacio

nais RULITO, as 24 horas com variado programa dos mais

modernos BAIÕES tipicamente mexicanos, dansas e sapa
teados hespanhóis, canções e excelente números comícos,

Reserva de Mesas no SALÃO RECORD.
Todos ao Praia Clube.

I\UNIS'l'ÉRIO na AGRICULTURA

SERVIÇO FLORESTAL

DELEG�CIA FLORESTAL
REGIONAL

"ACORDO" COM O ESTADO DE
SAN'I'A CATARINA

A V I S�O
A Delegaeía Florestal Regional,

no, sentido de coibir, ao máximo pos
sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de impe
pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que
acarretam tais práticas; torna público e chama a atenção
de todos os proprietários de terras e Iavradores em geral,
para a exigência do cumprimento do Código Florestal
(Deer, 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estádo.

QUEIMADAS, E DERRUBADA� DE MATO
Nenhum proprietário de terras OU lavrador poderá

proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,
com antecedência, a necessánía licença da autoridade rlo
restaI competente, conforme dispõe o Código Florestal cm
seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores
sujeitos a penalidades.

REFLORESTAMENTO
Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

cooperação, que mantêm no Estado, dispôe de mudas e se

mentes de espéeíes florestais e de omamentação, para for
necimento aos agricultores em geral, interessados no reflo
restamento de suas terras, além de prestar toda orientação
técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob
tenção de empréstimos para reflorestamento no 'Banco do

Brasil, com juros de 7% e prl!;zo de 15 anos. Co.

Os interessados em assuntos florestais, para a obten

ção de maiores sclarecimentos e requererem autorização
de licençapara queimada e derrubadas de mato, devem
dirigir-se às Ag'ências Florestais Municipais ou diretamen
te a esta Repartição, situada à rua Santos Dumont nO. 6
em Florianópolis.

'
'

, elefône: 2.�7,O .-,-,.-,-, Caixa Postal, .395.', .

Endcreço telegráfiCO: Agrisilva - Florianópolis,

I '

, LIRA TEMIS CLUBE

MATRIZ: FLORIANÓPOLIS
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-

Expresso Florianópolis Lida.
IPROGRAMA DE .TANEIRO

FILIAL: CURITIBA

Dia 23 - domingo - Soirée Mignon - ás 21 horas

1
Dia 29 - sabado - Soirée Carnavalesca - ás 22

horas
Ler ATENÇÃO - Servirá de ingresso o talão do mês de

janeiro :_ Não será permitida a entràda de pessoas es

tranhas ao quadro social.

. Transporte de cargas em geral entre

FLORIANÓPOLIS, CURITIBA' E SÃO PAULO.
COM VIAGENS DIRÉTAS E PERMANENTES EM CARROS PRÓPRIOS

FILIAL: SAO PAULO

(Agência no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte com tráfego mútuo até
São Paulo com a Emprêsa de Transportes Minas Gerais S/A.)

_... .

Uma experiencia com 'o próprio coração
Bonn, - Qllando, há al- a sonda na veia e,.quanqo A obra publica em

gumas semanas, tive de re- julgava que ela devia ter I Düsseldorf 'vale mais' do
colher a um hospital por entrado no coração, desceu que um monumento em már
causa da fractura de uma as escadas até à sala de more ou em bronze, pois
perna, interessou-me deve- raios -X e deu ordem à en- perpetuará da maneira mais
tas a explicação de um pa- fermeira que ligasse o apa- expressiva a memoria do
ciente que andava com o relho. Com um espelho' médico que inaugurou uma

braço esquerdo numa alça. observou como a sonda pe- nova eriL' da cirurgia e dos
Contou-me o companheiro netrou no coração sem que métodos de exame do cora

de infortúnio que lhe ti- ele sentisse a mínima dór ção.
nham -introduztdo pelo co- ou qualquer mal-estar.
tovelo -üm tubo numa veia

para examinar o seu pul-
mão. Confesso que não acre-

Ele'Iro-Te'CDI-ca ditei e comecei a indagar
pormenores. A sonda pene-

(A o,'RGANIZAÇA-O ORGULHO DE
trara no coração em pulsa-
ção. O meu companheiro
não se mostrava assustado

SANTA CATARINA)· pois conversara com outros
doentes' que já se tinham

Apresenfam as exmes, sras. Donas de ��n�;.ti��u�� m�:Ts° �1�art:�
Casa. 'a marav l'lhosa que hoje se adopta o pro-

,
cesso frequentemente em

-

E L.G I 'N
crianças para verificar d�
ficiências cardíacas con-

génitas.

(A MÁQUINA DE COSTURA DE FAMA nh�aí Cl�I�O������al le�Oau:i�
MUNDIAL) a procurar em Bonn os es

pecialistas Neuhaus e Step-

Pelos serviços prestados ao seu' Ia r e �:��l��l: C::��Uil��d�:n��
I I

I' ,

para medir a pressão san-

pe a va orização sempre constante,' guin ea no coração. Pela

I sonda, .a .pressão do sa�g,ueElGIN paga se a SI• mesma transmite-se a uma mmus--
'

• I cuIa câmara de pressão,

DISTRIBUICA-O, EXCLUSIVA DF_ 'I
construida 'segundo prin-

, ' cipios até agora descohheci-

ElETRO TE'CNICA INDCISTR'IA E dos. Os impulsos são ampli-
- 'u ficados num aparelho que

COME'RCIO S, A.
os regista numa fita de pa-
pel. Além disso, o médico

pode projectar a
\

curva so-

Rua Tte, Silveira 24 e 28 - End. Tel. bre um ec,ran. Um grupo de

investigadores .de Düssel-

ElETROTE'CNICA dorf publicou agora um li-
vro sobre a aplicação deste

C· P t 1193 T I f 3 793 método de investigação e so-

alxa OS a .
- e e one, 'Ibre os resultados obtidos. A

I S C·
obra foi dedicada ao]

Florianópo is·- anta atarma Werner Forssmann, quase
desconhecido até agora na

medicina alemã:
I

Foi ele o

primeiro que introduziu
-� uma sonda no coração e,

p�5$ ">t�i;,' COJ
ainda para mais, no seu

�.. '

TI
proprio coração. O Dr. Secretaria da Sociedade

,
Forssmann era médico as- .Beneficente dos Sub-Tenen-

l II
sistente na pequ-ena cidade tes e Sargentos da Po'

/ ,
,�"
,-

de Eberswalde, há uns Militar do Estado, em Flo-

ryç 0UI1A/'fT'E TODD lIA vinte-e-cinco anos. Nessa rianópolis, 17 de janeiro 'de

/ época ainda era extrema- 1955. I

" nos VAf)�JOS '�' mente ai-riscado
\

injectar Deoclécio Nascimento" Wil...."",••,_ medicamentos directamente I Secretário Geral

�.,jl D�"-, :ft��,:::,t.•
no coração- Forssmann te- _'

,

�
'::' o

- ;�n��id;�:, dsee:l;�l��al:leu�e�' Preel·sa se';
,

�
�

iil'" � � �
via ser introduzida pelo

-)

-; 'II'
.. braço. Expôs a sua ideia ao Empregada para cosinhar

"
II: médico-chefe, que se negou e uma znenína ou moça para

a concordar com a experi- Babá.
ência. Forssmann combinou Tratar na casa 2 da Vila
'executá-Ia com a ajuda de --- ,

um amigo que foi introdu- VEND'E-SE'zindo a sonda. A certa al-

ê

MÓVEIS- VENDEM-SE
)

Motivo mudanca
,

Quarto �asal estilo espanhol, cor preta, colchão
:o\rrado gabei 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

rád io ; ca deira encôsto; cadeira balanço, tôdas as peças
de embuia : geladeira tamanho. médio. Terno estofado,
crês lugares, almofadas soltas.

Tratar rua .Santos Dumont, 12, apartamento, 6.

Tôdas 8S coisas subsistem por :ele. (CoI. 1:17.)
CoI. 1 :9-17.

. NA abóboda de um arco 'há uma pedra que suporta
todo o pêso. Chama-se pedra chave. Um arco bem feito é

sustentado de cima para baixo. Tem aparência de resis-

tência para suportar o pêso que sustenta. AGENTES PARA A LOTERIA DO ESTADO
Qual é a pedra chave que mantém a unidade da vida

/
humana? É a fé em Deus. A vida subsiste, para as pesso- A Loteria do Estado ,necessita nomear Agentes nas

as que crêem. Foi assim com Jesus. :ele cria que viera ao
I seguintes

localidades: LAGUNA, URU&SANGA E OR

mundo para um propósito definido. A sua fé fêz com que LEÃES. Os interessados devem escrever para "Loteria do
o fardo 'tremendo que suportou se tornasse leve, pois I EstaJo, Rua Trajano 23 .c. x. Postal na 380, Florianópolis
-Deus o sustentava. Sacudido pela oposição e íncompre- ,S. C". dando referências e informações sobre os elemen

endido, Jesus.descansava, cada vez mais, no poder prote-I
tos de trabalho que dispõem.

tal' de Deus.
Baseado em sua própria experiência, :ele diz-nos com l -------- -------

tôda a seriedade: "Vinde a mim vós que estais cansados I

e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sôbre vós o, meu!
jugo e aprendei de mim." A fé em Cristo .,J.ivia a carga

de qualquer um; dá fôrças ao que crê para fazer aquilo
que Deus quer que f'aça. A fé dá sentido de orientação e

paz interior.

tura o amigo negou-se a Vende-se por motivo de
últimos lotes, na praia da Saudade, em Coquéiros, continuar, pois temia con- viagem,. o estabelecimento.

ao lado do grupo escolar "Presidente Roosevelt", com sequências fatai�. '

,. ? Inperio das Toalhas o CASA MISCELANIA d"'t'J-Ui metros de frente, area de 400m.2, servidos de agua' Forssmann VIu-se sOZI-1 Ul1lCO no genero no Estado,
enca,na,da e luz. nho. Uma semaifâ mais tar-I' bem afreguezado. Interessa- b1l,ldora doa RAdio. R.C.A.
-.

'/I�fol:mações n� local com'o snr. GÜbert� Gheur. 'de, intióduziu ele' próprio I
dosdirigem-se .

a Rua' FeliP' .vitor, "a).vul... DI.c..
,

-lOJAS-'

Lotes ,

a Venda

Visconde, do Rio Branco'

(932/36)
Avenida do Estado 1666/76

Telefone: 37-30-91
Telefone 1230

Endereço Telegráij.c:l
Santidra e Transpotis

-0-

São Paulo - Capital - 81:"'.

Endereço Tefegráfico:
Bandrade e Transpolis

-0-

. Ernst Burkhardt

EDITAL
I

Edllal
Torno público, a quem E D IT A I N.o 1

interessar possa, que se a- O Snr. Newton Lemos do
cha a venda um terreno de' Prado, 1.0 Tenente. Inspetor
propriedade da Associação Geral g,e Veículos e Trãnsi-

.

BENEFICIAMENTO DOS II to Público, no uso de suas

3UBTENENTES E SAR- atribuições. ,

GENTOS DA POLICIA MI- Leva ao conhecimento de
LITAR, situado nesta Capí- quem interessar possa, que
tal, na Av. Rio Branco, com terá início, no dia 21 de ja-
1 área de 160 metros qua- neiro p. vindouro, o empla
Irados, extremando com 'ter- 'camento de veículos, auto
ras do Sr. Alcides Bastos motores e bicicletas em to
de Araújo. " do Estado até o dia 21 de

Os interessados apresen- Fevereiro.
tarão propostas por escrito Aquêles que não empla
na qual' deverão estipular carem seus veículos, dentro
claramente a importância do prazo marcado, será co

para a aquisição {lo referi- brado com multa de acôrdo
do imóvel, .numa base mín i- com R. G. T., e C. N. T.
ma de cinquenta mil cruzei- As repartições públicas
ros (Cr$ 50.000,00). 'deverão apresentar seus

Até ,o dia 2 de fevereiro veículos por ofício, no qual
p. vindouro, as propostas constem os dados necessá
deverão ser entregues Se- rios à identificàção dos
cretaria {Ia Sociedade, em ,; mesmos.

envelopes fechados. I Os proprietários dos veí-
N o dia 3 'do mes acima cuias supra-citapos, com

serão as propostas abertas, exceção dos carros of icia.is,
na presença dos proponen- deverão apresentar, no ato
tes ou de pessoas por eles de emplacamento, o certifi
legalmente autorizadas. cada, de propriedade e guia
Quaisquer outros esclare- da "'PETROBRAS".

cimentos poderão ser obti- _ O licenciamento deverá
dos com o Sub-Tenente Ma- ser feito no municipio do
rino Cunha, no Quartel da I domicilio do proprietário.
Policia Militai', dentro dos I Inspetoria de veículos e

seguintes horários: Transito Público, em FIo-
,Às 2.a.s, B.as, 5.'as, 6.as, rianópol is, 18 de Janeiro de

feiras: das 9 às 11,45 e das 1955.
14 às 16 horas; Newton Lemos do Prado
Às 4.as e sábados: das 9 1.0 Tenente Inspetor Geral

às 12 horas.

.. O MELHOR JURO '

.·5·%
•

DEPOSITOS POPULARES

BANCO. AGRíCOLA
RUA TRAJANO. 16

.'

fLORIAN6pOLIS'
,

.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



'1
Florianópolis, Sexta-feira, 21 de Janeiro de 1955

o ETADO

E � I TA.
-

E � I T A
I • .,

tando ao Norte com terras de Pedro Joaquim de Campos,

...., ......., _ I, Sul com np, de JO:1i'julm Fr::mcisco de Campos e Catal'lna

.) li rzO Dt: lHREI'I'O DA \:)OMARCA DE BIGU�ÇU Alexandrina de Jesus, Leste com as de herdeiros de Manoel

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGU.\.ÇU Joaquim de Campos e a Oeste com terras do Requerente;

Edital de citação' com o prazo de trinta (30) dias Edital de cítaçâo com o prazo de trinta (30) dias
d) Terre!l0 de 8.712m2., confrontando ao Norte com terras

O doutor Abelardo da Costa Arantes, Juiz de Direito da O doutor Abelardo da, Costa Arantes, Juiz de Direito ela de Maria Pedro de Campos, Sul com as de Dalila Franeisea

Comarca de Bíguaçu, Estado de Santa Catarina, na torma Comarca de Blguaçu, Estado de Santa Catarina, na' forma
do Amaral, Leste com as do Requerente e Oeste com as de

Edital de citação com o pra.
da lei, etc. da lei, etc.

Manoel Francisco do Amaral. 2 - Tem o Requerent(' a pos-

zo de trinta (30) dias Faz saber aos que o presente edital virem ou dêle co- Faz saber aos que o presente edital virem ou dêle co-
se mansa, pacífica, sem interrupção nem oposição, por sí

O Doutor Abelardo da oos-
nhecimento tiverem que, por parte de Manoel Cristóvão nhecimento tiverem que, por parte de André Joaquim de � s.eus antecessores, há mais de trinta anos, sempre com o

ta Arantes, Júiz de Direito Anderson, por intermédio de seu assistente judiciário dr. Campos, por íntermédío de seu assistente judiciário Dr.
animo de dono. 3 - Não possuindo títulos sõbre os aludi

da Comarca de Bíguaçu, Es-
Acácio Zélnio da Silva, lhe foi dirigida a 'petição do teor Acácio Zélnio da Silva, lhe foi dirigida a petição seguinte:

dos terrenos, quer adquízír o domínio dos mesmos, com

tado de Santa Catarina, na seguinte: Exmo. sr. dr. Juiz de Direito da comarca de Ei- Exmo. sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Biguaçu...'n· fu_ndamento no� arts. 550 e �52 do Código Civil e de conter

forma da lei, etc. guaçu, Manoel Cristovão Anderson, brasileiro, casado, la- dré Joaquim de Campos, brasileiro, solteiro, maior, lavra-
midade com o. art. 454 do Cod. do Proc. Civil. Assim, requer

Faz saber aos que o pre- vrador, residente e domiciliado em Três Riachos, neste Mu- dor, residente em Três Rlachos, neste Município, vem por
a V. E�a. se digne o�vir as te,stemunh.as adiante arroladas,

sente edital virem ou dêle nícípío, querendo promover neste Juízo, uma ação de uso- esta, requerer a V: Exa. a presente ação de usocapião, ex-
as �uals co�parecerao em JUIZO em dia e hora por ,V. Exa.

conhecimento tiverem que, capião, vem, por seu assistente judiciário infra-assinado, pondo _e r�querendo o seguinte: 1 _ Possue o Suplicante, deSIgl_lad�s: m?ep,�nd�n�e�n,�nte, de intimação, procedendo

por parte de Aníbal Miguel advogado inscrito sob n. 512 na O. A. B., Secção de Santa em Tres RIachos, sete terrenos os quais tem as dimensões
se Aa JustlflCaça� ab ínitío e, Julgada esta, se proceda de

da Silva, por intermédio de Catarina e com escritório nesta Cidade, expor e requerer a e confrontações como segue: a) Terreno de 26,4m. ele fren-
acordo com o dIS?O�tO no art. 455 do C. P. C. e seus pará

seu advogado dr. Acácio Zél- V. Exa., como segue: 1 - Possue o Suplicante no lugar Fa- te por 440m. de fundos, área de 11.616m2., confrontando ao
grafos, s�ndo apos Julg,ada procedente, por V. Exa. a pre

nío da Silva, lhe foi dirigida zenda, parte de Três Riachos, neste Município, um terreno Norte com terras de Teófilio Francisco Campos, Sul com as
sente açao, de con.formlda�� com o �rt. 456, também do C.

a petição do seguinte teor: com a área de 44.899m2., confrontando a frente com o ca- do Requerente, Leste com as de Adelino Bernardino Silva
P. C., podendo assim adquírír o Supllcante o necessário ti

Exmo. sr. dr. Juiz de Direito .mil}ho do Sitio Velho, fundos com terras de Joá') Jordão, e Oeste com as de Edalício Bernardino da Silva' b) Terre-
tulo para a transcrição no R"egistro. Dando a presente o 'la,

da Comarca de Bíguaçu. Aní-
Norte com as de José Severino e Sul com as de Manoel no de, 37.897m2., medindo ao Norte 22m. de largura sendo lar de Cr� 2.100,00_ e com os documentos juntos, P. deferi

bal Miguel da Silva, brasíleí-
Francisco Silveira. 2 - Tem o requerente a posse mansa, que esta largura se amplia em mais 40,7m. ao atingir a pro- 11:ento. �IgUaçU, 20 de outubro �e 1954. (Ass.) Acácio Zél

ro, casado, comerciante, re- pacífica, sem interrupção nem oposição e com o "anímus fundidade de 594m. e o alargamento é feito no lado Oeste
mo da SIlva. Selado com estarnpílhas estaduais no valor de

.sidente e domiciliado em
domínl", há mais de trinta anos, do citado terreno, por sí do terreno. Tem de profundidade, 990m.·e confronta ao Cr$ 3,50, inutilizados. Despacho: A. Como requer, desígnan

Três Riachos, neste. Municí-
e seus antecessores, tendo adquirido as terras de José Her Norte com terras de Maria Kremer de Campos, ao Sul com

do-se dia e ,ho::a pa�a a justificação prévia, ciente o Dr.

minío Rosa, uma parte e outra parte de Sel'gino Herminlo o Travessão de João Campos Leste com as de Teo'fI'lo
Promotor Público. Bíguaçu, 27-10-54. (Ass.) Abelardo da

pio, querendo promovei' uma
'

Rosa, sendo que a posse do Suplicante é de dez anos e a Campos e ao Oeste com as de Hermógenes sebastião Ale- costa. Arantes, Juiz de Direito. Procedida a [ustírícação foi

ação de usocapião, vem, por'

-

seu procurador e advogado
dos antecessores foi de mais de vinte anos e com os' 111es- xandre; c) Terreno de 77m. de frente por 660m. de fundos,

esta Julgada por sentença do seguinte teor: Vistos, etc ..

infra assinado, inscrito na
mos característicos da posse atual do Suplicante. 3 - Não área de 50.820m2., confrontando ao Norte com terras ele Julgo por sentença a justificação produzida pelo Autor

O. A. B., secção de Santa Ca- possuindo títulos sôbre os 'aludidos terrenos, quer adquirir. Adelino Bernardino da Silva, ao Sul com as de João Joa- Hermógenes Sebastião Alexandre, para que produza os

tarina, 'sob n. 512 e com es-
os dominío dos mesmos, com fundamento nos arts. 550 e 55:? quim de Campos Filho, Leste com as de herdeiros de Gre-

seus devidos e legais efeitos. Cite-se por mandado o Dr.

critório nesta Cidade, à Av.
do Código Civil e na conformidade do art. 454 do Cód. do I gório Campos e ao Oeste com as de Manoel'Joaquim Sera-

Promotor :t:úblico ela Comarca e os confrontantes do Imo

Getúlio Vargas, a/n., expor e
Proc. Civil. Assim, requer a V. Exa., se digne ouvir as teste-I fim; d) Terreno de 77m. de frente por�330m. ,de fundos, área

vel. Para ciência dos interessados incertos, expeça-se edita!

requerer a V: Exa., o seguín-
munhas abaixo' arroladas, as quais comparecerão em Juízo de 25.410m2., controntando ao Norte com terras de Herrnó-

na fOl'�a do art. 455 § 1° do Cód. de Proc. Civil. Custas arí

te: 1 _ Possue o Suplicante,
em día e hora por V. Exa. designados, independentemente genes Sebastião Alexandre, Sul com as de João Joaquim de

nal. Bíguaçu, 4-1-55. (Ass.) Abelardo da Costa Arantes,

situado em 'Três Riachos,
de intimação, procedendo-se a justificação "ab initio" e, Campos, Leste com as de' João Joaquim de Campos e a oes-

Juiz de Direito. E para chegar ao conhecimento dos ínte

neste Município, um terreno julgada esta se proceda de acôrdo com .o disposto no art. te com as de Manoel Campos Filho; e) Terreno de 17.908 ressados passa o presente edital com o prazo de trinta (30}

de 122.364m2., confrontando
455 e sel;ls parágrafos, sendo, após, julgada procedente a m2. medindo ao Norte 134m. senco que esta largura é con-

dias, que será publicado e afixado na forma da lei. Dado e

ao Norte com terras de João presente ação �e conformidade com o art. 456 do C. P. C., servada até à profundidade de 88m., daí se reduz para 45,2111. �ass�do nesta Cidad� de Biguaçu, aos cinco dias do mês de

Fermiano Mendes, do Reque-
como o antes CItado, sendo de tudo ciente o. Dr. Promotor e esta redução aparece no lado leste do imóvel. Mede a Oes- janeiro do ano de míl novecentos e cinquenta e cinco. Eu,

rente, e de nerdeíros de Do-
Público da Comarca e citados os conjuges dos controntantos te 220m. e confronta: ao Norte com terras de Hermóaenes (ASS.).Pio Romão de Faria, Escrevente Juramentado, ns

3e casados forem, adquíríndo o Suplicante, assim, o neces- Sebastião Alexandre, ao Sul com -as de Adelíno Bernardmo impedimento ocasional do Escrivão, o dacttlograreí e subs

míngos Luiz Vicente; ao, Sul

com as de herdeiros de Do-
sário título para a transcrição no Registro. Dando a pré- da Silva e com a estrada pública, Leste com Adelino Ber-

crevi, Biguaçu, 5 de janeiro de 1955. (Ass.) Abelardo ela Cos-

míngos Luiz Vicente, Justino,
sente o valor de Cr$ 2.100,00, para efeito de alçada, P. ele- 'nardíno da Silva e a Oeste com Carlota Inácia Conceição;

ta Arantes, Juiz de Direito. Confere com o original afixado

Domingos 'Vicente e, com as
ferimento. Biguaçu, 18 de novembro de 1954. (Ass.) Acácio f) Terreno de 38,5m. de frente por 1.760m. de fundos, area

no lugar de costume. O Escrevente: Pio Romão de Faria.

do Requerente; Leste com as
Zélnio da Silva. Ass. Judiciário. Despacho: A. Como requer, de 67.760m2. confrontando ao Norte com João Joaquim de

do Requerente e Oeste com as
designando o .sr. Escrivão dia e hora para a realização da Campos Filho, Sul com Adelino Bernardino da Silva Leste

de Gersa Andrade Silva, Si-
audiência de justificação prévia da posse. Cite-se o repre- com herdeiros de Gregório Francísco Campos e a' oeste

las Andrade Silva, herdeiros
sentante do Ministério Público. Bíguaçu, 20-11-54. (Ass.) com quem de direito; g) Terreno de 176m. de frente por

d
. L' V· t

Leonardo Bunn, Juiz em exercício. Procedida a justificação 532m. de fundos, área ele 93.632m2., confrontando 'ao Norte

e Dommgo,s UlZ icen e e
f t

'

estrada de Três Riachos. Me-
ai es a julgada por sentença do teor seguinte: Visto.'>, etc. com Rodolfo Eduardo Pereira, ao Sul com João Joacuírn

de em seu maior comprímen-
Julgo por sentença a presente justificação produzida pelo de Campos F'ilho, Leste com Antônio Matias Kreis e a Oes

to N-:S, 1.358m., sendo aí a
Autor Manoel Cristovão Anderson, para que surta os SeUS te com herdeiros de Joaquim Serafim. 2 - Tem o Snpli ..

largura de 66m., no menor devid?s � legais efei�os. Cite-se por mandado o Dr. Promo- c�nte, sôbre os mencionados terrenos, a posse mansa e pa

comprimento N-S., mede
tor PublIco e os confmantes do imóvel. Para ciência dos in- clfica, sem oposição nem interrupção e com o "animu� do-

148,5m, e aí a largura é de
teressados incertos, expeça-se edital na torma do art. 4;:;5 míni", há mais ele trinta anos, por sí e seus antecessores

O doutor Abelarçlo da Costa Arantes, Juiz de Direito da

93m.; estas duas partes são
� 1° do Cód. de Proc. Civil. Sem custas. Biguaçu, 4-1-55 sendo qu� edificou e planta nos mesmos. 3 - Não possuin� Somai'ca ele Biguaçu, Estado ele Santa Catarina, na forma

paralélas e são ligadas a
(Ass.) Abelardo da Costa Arantes, Juiz de Direito. E pum do titulos sôbre os referidos imóveis, quer adquirir o domi- da lei, etc.

Leste. por um retangulo de
;:;hegar ao conhecimento dos interessados, passa o presente nio dos mesmos, de acôrdo com o disposto nos arts. 550 e

Faz saber aos que o presente edital virem ou dt\Je co-

38,5m. de largura L-O, sendo edit�l com o prazo de trinta (30) dias, que será publicádo 552 do Cód. Civil e na conformidade do art. 454 do Cód. de nhecimento tiverem que, por parte de José Vitórino Filho,

que o mesmo mede de com-
e .aflxado na f�rma d.a lei. Dadp e passado nesta cidad'.l de Proc. Civil. Assim, p�de e requer a V. Exa., se digne ouvh' por intermédio de seu assistente judiciário Dr. Acácio

�rimento, incluindo a lal'gu-
Blguaçu, aos ClIlCO (has do mês de janeiro do ano de mil as testemunhas adiante arroladas, as quais comparecerão Zélnio da Silva, lhe foi ,dirigid� a petição do teôr seguin

ra dos dois retangulos ante- �ovecentos e cinquenta e cinco. Eu, (Ass.) Pio Romão ele, em Juízo. em dia e. h�ra J!.5>..,l'..:!.: )l:xIJ. designa.do� proc�den- ce: - Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito. da Comarca d'e Bi

riores, MOm .. Junto a esta
l'ana, �s:l'evente J�ramen�ado, no impedimento ocasional do-se a Justificação "ab initio" e, julgada esta se proc�c!a guaçu. José Vitorino Filho, brasileil;o, lavrador, residen

es�i um cl'oquiz que melhor do. Escnvao, o dactilografeI e subscrevi. Biguaçu, 5 de h." de acôrdo com o art. 455 e seus parágrafos, sendo após, da- de�te e domiciliado em Três Riachos, neste Município,

esciarecerá o formato e as il�Ir� de 1955. (Ass.) Abelardo da Costa Arantes, Juiz de ta venia, julgada procedente a presente ação, na conformi- malDI' querendo promover uma ação de usocapião neste

dimensões do terreno. 2 _ Dlre�oE confer� com o originàl afixado no lugar de cost.u- dade do art. 456 do C. P. C., como o anterIor, podendo o Juizo, vem, por seu assisten te judiciário infra assinado

4Tem o Suplicante a posse
me. screven e: Pio Romão de Faria. Reqte. adquirir o necessário título, para a transcrição no tdvogado inscrito na O.A.B., secção de Santa Catarina:

mansa, pacífica, sem inter- SINDICATO DOS TUABALHADORES NO
Registro. Ciente de tudo o Dr. Promotor Público da Comar,- 30b n. 512, e com escritório nesta Cidade á Av� Getúlio

rupção nem oposição e com COMÉRCIO ARMAZENADOR DE
ca. Protesta-se por tôdas as provas em direito permitidas, Vargas, n. 1, �xpor e requerer a V. Exa., o seguinte.: - 1

o "anili1US domini�', há mais FLORIANÓPOLIS
pericia, testemunhas e documentos, depoimentos pes';oais - Possue o Suplicante, um terreno situado em Fazenda

de 30 anos, por sí e seu an- E D I T A L
dos confrontantes, dos alienantes ou herdeiros, caso ,>eja Três Riachos, neste Município, de 1.500 m: de frente paI:

tecessar, tendo adquirido o F b
j
necessário. Dando a fJresente o valor de Cr$ 3.200,00 para 3.300 m. de fundos, aréa de 4.950.000 m2., con'fI'ontando

aço sa er aos que o pi'esente virem ou d,ele tive-I' efeito de alçada '" d f' t B'

terreno de José Serafim elos h
.

.

,

. J.-. e 'enmen o. Iguaçu, 15 de dezemoro ao Norte com o chama,do Sitio Velho, sendo"aI' os con-

rem.con eCImento que no dia 10 de Março de 1955, serão de 1954 (A ) A
' .

Z'l' d '1

AnJ'ós, há cerca de 6 anos e I d

. ss. caclO e mo a SI va. Despacho: A. Como frontantes incertos, Sul com teI'I'as de Jose' HenI'l'que,'"
rea lza as neste Sindicato as eleições para escolha do re D' el' h

êste já o possuia há mais de O I d EI
.

.

quer. eSlgne-se Ia e ora para a justificação prevIa, Leste com o Travessão Geral, send'o ·ai também os con-

.. e. ega, 0- eItor desta entidade que oportunamente par- "lente o Dr Pro t P' bl' B' 6

25 anos. 3 _ Não possuindo tlClpara da eleição para o Conselho Fiscal do InstitlIto L d B'
mo or '.1 ICO. Iguaçu, 1 -12-54. U�S8.) frontan tes incertos e a Oeste com terras de Manoel Pe-

, I A

eonar o unn. Sentença: Vistos, etc. Julgo por sentcn��a reira e José Pereira, por ,um' Travessão Geral. 2-

títulos sôbre as' terras, quer ce posentadoria e Pensão dos Empregados em Trans- a j,ustificação prOduzida pelo Autor André Joaquim de Cam- Tem o re ue' t
.

adquirir o domínio das me;,;- P?rtes e Car�as,. ficando aberto o prazo de v"TNTE (20) pos, para que produza os sêus devidos e legais efeitos. Ci- mansa P�Ci;:�en
o s�b�e" o a�udIdo terreno, a posse

mas, com fundamento nos dla.s consecutIVOS, a contar do dia seguinte á data da pri- te-se por mandado o D.r. Promotor Público e os confinan- o"
.' .' ��m. ln eI.1 upçao nem opOSlçao e com

arts. 550 e 552 do Cód. Civil men'a publicação deste Edital, para Inscrição dos candi- tes dos imóveis. Para ciência dos interessados incertos, üx-
! tor;��m�: �omml ,P?l� SI e seu anteses�orA- José 'Yi

e na conformidade do art. �alt�sdnapS'ecr�taria de acôrdo com o disposto no art. 40 peça-se edital na forma do art. 455 § 1° do Cód. de Proc. te an 's
q em adqUlrlU por compra ha cerca de vm-

454 do Cód. do Proc. Civil.» . a ortana do DNSP. _ nO 3.291, de 13 de Outubro Civil. Sem custas. Biguaçu, 5-1-55, (Ass.) Abelardo da Cos- o.' sendo que a p�sse ,de seu antessesor Ja era

Assim pede e requer a V. Exa., de 1954. ta Arantes, Juiz de Direito. E para chegar ao conhecimento �:. mais te,mpo. 3
� Na? . possuin.do. titulos legais so

se digne ouvir as testemu- A inscrição dos candidatos será requerida ao Presi-
dos interessados passa o presente edital com o prazo de

e as te1'1as, queI adqmnr o domlmIo das mesmas com

nhas adiante arroladas, t'.S dente dêste Sindicato e, petição nos têrmos do modêlo
trinta dias, que será: pUblicado e afixado 'na forma da lei. �u�d�mento nos arts. 550 e �52 do Código Civil e na con

quaiS comparecerão em Juízo, apr?v_ado pel� citada Portaria e que se enr..antra à dis- D�do e passado nesta Cidade de Biguaçu, aos seis dias do doIlnl,dade ,do art. 454 do ?od. do �roc. Civil. Assim pe

independentemente' de inti- p.osIçao dos mteressados na Secretaria desta entidade,
mes de janeiro de mil novecentos e cinquenta e cinco: Eu,

e e Ie�,ue1 lit V. Exa., �e dIgne OUVIr as testemunhas adi-

mação, procedendo-se a jus- flrma�la pessoalmente pelo' cand'd t entI,'eglle em
(Ass.) Pio Romão de Faria, Escrevente Juramentado no

ante aI Ioladas, as qUalS comparecerão em Juizo, em dia

tT
-

"b' 't'''
., _

1 a o e
' e hora o V E d'

1 lCaçao a lnI 10 , e, Jnl- 'l'RES (3) vias contra recibo, devendo ser instruida com
impedimento do Escrivão, o dactilografei e subscrevi. Bi-. _

pr. xa. eSIgnados, independentemente de in-

�ada �s�� se proceda de acô)'- os seguintes documentos:
guaçu, 6 de janeiro de 1955. (Ass.) Abelardo da Costa Aran-

hmaçao, procedendo-se a justificação "ab initio" e, julga-

do com o disposto no art. 45� i a) _ Declaracão de
,.

I
tes, Juiz de Direito, Confere com o original afixado 110 lu-

da esta proced_ente, se proceda de acôrdo com o art. 455

'C " , f �

< ". proprlD pun 10, com letra e firrna d C P C

do C. P. . e seus,palagra 0", reconhecida por tabe!'- d
_. .gar de costume. Qt Escreven,te: Pio Romão de Faria.

o
....

e seus paragrafas, sendo citados os eonJ'ugues

d ·t d .

.

d
,< laO, e, que nao mcorre em qual-

d f t
'

sen o CI a os os conJuges . os quer das causas de inele 'ibilid d
'. ,

os con man es se casados forem para, não sendo con-

confrontantes se casados.1'o- _ V .:_ d
.

C
'

rd
_

g a. e, preVIstas no Titulo
testada � presente, ser á mesma julgada procedente na

rem, sendo após J'ulgada, da..
a

.

onso 1
_

açao da LeIS do Trabalho ( § 1 do I confo 'ln d d d t 45

art 11 das Instruçoes j'd I'
.

I .l.a e, o ar . 8 do C.P.C., podendo o Requeren-

ta venia, a presente aC,.ão pro-
. expec 1 as pe a Portaria Ministe- IE C I' T A

t d

1'ial nO 11/2/1954).
.

L
e a. qUlrll' o necessário titulo para a transcrição no

cedente, de acôrdo com o b) _ Prova de ser se"'lll'ado

,., RegIstro. Protestando por provas pericial, testem...n......al

t 456 d C PCp dendo
b do Instituto, em se tra-

d
- lU ,

ar . o.,., o' tando de em})regado; ou "prova de estaI' qlll'te com o

'ocum:n�al �e depoimentos pessoais dos confinantes, se

o Suplicante adquirir assim' I t·
JUIZO DE DIREITO DA COM

.

necessaI-1 f d d

" t't 1
ns ltUtO a que esteja vinculado" em se tardando.de'

ARCA DE BIGUAÇU .0 ar e, an o a presente o valor de Cr$.2.100,00,

o necessarlO 1 u o para a �rabalhador autônomo.
'

para efeito: de alçada, P. deferimento. Biguaçú 9 de no-

transcrição no Registro. Pro- ) N t d
Edital de citação com o prazo de trinta· (30) dias vem.bl.'� .de 1954. (Ass.) Acácio Zélnio da S.·lva - Ass.

testa-se por provas per;ri8,;s, c.-: ,

o � o a ,apresentação ,da petição o candi-
J d

.

dato eXlblra o tItulo.l I 't
.

u lClarlD. DESPACHO: A. Como requeI" Cl'te-se o 'D

testemunhais, documel1tais e b "
_

'1'
ue e eI ar e prova de quitação com 'as O

P
,r

o IlgaçoeS mIlt.

. doutor Abelardo da Costa Arantes, Juiz de Direito da .romotor Público. pa.ra a, audiencia de Justl'fI'caça-o pre'-'
depoimentos pessoais dos I

_

ares, as quais, logo após conferidas com C
as dee araçoes constant d t'

omarca de Bigúaçu, Estado de Santa Catarina,'na forma vIa d� posse, cUJa dIa, será designado pelo Sr. EScI'I'va-o ,-

confinant�s, caso haja m;.:3" .

es a pe Ição, serão restit
.

d da lei, etc.
d

�

ter. Para os efeitos fiscai,:> e
ao 'mteressado.

UI as
e acordo com a parte assistente em cartórIo. Biguaçlt,

Floriano'poII's 19 d J
.

"

Faz saber aos que o presente edital virem ou dêle co- 9 de novem.bro de 1954. (Ass.) Jaymor G'll'mara-es Colla-

de alçada, dá-se a presente
' e anetro de 1955 ' nlleCl'm t t·

'

ANTONIO DE
._

en o Iverem que, por pa,rte de Hermógenes 'Sebas,- co ProcedIda a Just'f'
-

f'

o valor de Cr$ 2.100,00. E,',
OLIVEIRA _ Presidente t AI

-
. I lcaçao 01 esta Julgada por sen-

1�0. exandre, por intermédio de seu adv.ogado Dr. Acàeio tenca do têOI' seguint V' t

juntando uma procuração;
.

Z 1 d S'l Ih f
-, "... -

e: IS os, etc .. Julgo por sentença

.gumte teor: Vistos, etc..Tul- o prazo de trI'nta dI'as, .�ue·
e mo alva, e 0\ dirigida petição seguinte: Exmo sr. a plesente JusbflCaçao pI'od'd I A

croquís do terreno e talão da
" d J' d D' 't d

..
' .'

< UZI' a pe o utor José Vito-

.

go por sentença a justifiea- s.erá publl'cado e afI'xado na
r. UlZ_ e IreI o a Comarca de Biguaçu. Hermócenes Ilno FIlho para qlle pI'od

taxa 'judiciária, P. deferi-
S b ti

-

"
.'

< uza os seu devidos e legais

ção produzida pelo Autor forma da lei. Dado e paSSar.,h
e as .a.o Alexandre" brasileiro, cas_ado, lavrador, residente efeltos CIte se por ma d d D

mento. Biguac.,u, 22 de no-
.

,

'" d li el T
-

-

. -, n a o o r. Procurador Público

Ambal Miguel da Silva, pam nesta Cidade de Bl'O'uaçll ,e omlCI a o em
,

res Riachos, neste Município, querendo da Comarca e o f' t

vembro de 195A• (Ass.) Aca-'
b aosPt'

< < s con man es do imóvel. Para ciencia dos

." que pr.oduza. os seu.s devidoJ dezessete dias dO me�s d� ',a-
romover n.es e JUlZ.O; urna ação de usocapião, vem, por �'eu' mteressado' t

cio Zélnio da Silva. Selada. 1
.

- adv d f dO'
s lU,cer os, expeça-se edital no fórma do art.

e egals efeItos. CIte-se po.r neiro do ano de ml'l novece"n- oga o m.ra-assma o, inscrito na O. A. B., Sec�ão de 455 � 1 do C d d P

com Cr$ 3,50 estaduais, de.. d d
Santa C t b

-'.. o. e roc. Civil. Custas afinal. Biguaçu,

ma.n a o o dr. Promotor PIl- tos e cinquenta e cl'nco E
a arma, so n. 512 e com escritório nesta Cidade 4 1 55 (A ) Ab I d

vidamente inutilizadas. Des- bl I
u expo V

' -.-. SS. e ar o da Costa Arantes - Juiz de Di-

. IC,O e os confinantes do (Ass.) Pio Roma-o de F"" .

' r e .requerer a . Exa. o seguinte: 1 - Possue o Supli- reIto E h

pacho: A. Como' requer, ,Ie-
..na canttI'

para c egar ao conhecimento dos interessados

�movel. Para ciência elos in- Escrevente Jurament d
"

.

e, SI os no ugar Três Riachos, quatro terrenos de me- passa 6 p t d·t
'

signando (I sr. Escrivão dia e teressad.os incertos, expeça- dactilografei e sUbscreav'l,o, nOo dldas é confrontações, como segue: a) terreno de 29.840nt2.

<

, re��� e e 1 aI com o prazo de trinta (30) dias,

hora para realização da au. se d t 1 f
confrontando ao No t t

que sera pu l.cado e afixado na fórma ,da lei. Dado e pas-

�

e I a na o,rma do art. impedimento ocasI'onal" do
r e com erras de Maria Pedro de Cam .. sad t C d

diência .d.e J'ustificação u.ré- 45" � 1
pos Sul co' t d

' ? ne.s a 1 ade de Biguaçú, aos cinco dias do meAS

D:" O; do C.od. de. Pro�. Escrivão. Biguaçu, 17 do ,'a-
' m a es ra a publica, Leste com terras do Reque- de d

via da posse. Cite-se o re.- Ci 11 C t f
c - rente e a Oeste co d

' JaneIro o lilno de mil novecentos e cinquenta e eI·nco.

v. tIS as a mal. BlguaI111, neiro de 1955. (Ass.) Abel:!'-
m-as e Arnaldo Bunn; b) terreno de E (A P

presentante do Ministério 15 1 55 (A ) b 1
... 28700 m2 tendo 110 N t

u'. 8S.. io' Romão. de Faria, Escrevente Juramentado,
- -. ss. A e ardo da do da Costa Arantes Jui':

.

í
m. ao or e, onde confronta com terras no d

Público. Biguac.u, 22-1' .. 54. Costa A t J'
'

, 7. (Le de Ana Andraele m d 154
nnpe _lmcnto ocaslDnal do Escrivão, o da tI'lografeI' e

_

ran es, UlZ ele Direi.. Direito. Conr'ere com. o or1'g'1-
' e e m. ao Sul, onde limita-se com b .

(Ass.) Leonardo BIInn. Pro- t E
terras d M

.

Pd'
su screvl. -

o. para chegar ao c'onhe- nal afixado no lugar l' .

e ana e ro de Campos, a Leste mede 242m. e

cedida a J'ustificação foi 'esta' tI'.
,c e cos· confronta c t d

Biguaçu, 5 ,de janeiro de 1955.

CImen o (OS mtrressa(los, tume. ° Escrevente' P' R
om a es ra a pública e a Oeste com uma la,,·t.rt (A

julgada por sentença do se- passa o presente edital coí:n lllií-o de Faria.)
. 10 .,0- morta, em terras de Francisco Andrade; c) Terreno de 88�.

ss.) Abelardo da Costa Arantes - Juiz de Direito.

de frente, por 440m. de fundos, área de 38.720m2.,. confron-
Cpnfé.�e com o original a.-fixado no logar ,de costume
O Es,p"_�vente, Pio Rom�o dj:!�;Fari(!•.':_

. .
.

'�:':'f,":"
'_ : :d'" -:.'

�- ";

Edilal
JUIZO DE DIREITO DA CO
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Edital de citação com o llfazo de trinta (30) dias

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, Sexta-feira, 21 de Janeiro de 1955

A exigência da alínea I po
derá ser substituída pelo di

ploma' devidamente registra
do, de qualquer curso supe
rior reconhecido.

São também dispensados
da mesma exigência, com as

seguintes restrições:
I - os sacerdotes, religlo-

1'0. sos e ministros de culto que

Funcionarão êste ano os tenham concluído regular- sábado numa visita de praxe Deflui hoje a
.

cursos de Filosofia, Geografia mente os estudos em semi- -à Kommandatura soviética, cia do sr. dr. Raul Pereira

e História, Letras Olássícas. nárío idôneo, para os CurS0S foi preso e será, entregue a Caldas, Delegado do Minis

Letras Neolatinas e Letras de Filosofia, Letras Clássicas, um tribunal por ter traído térío do Trabalho no Estado.

Anglo-germânicas, sendo as Letras . Neolatinas e Letras seu país e ter trabalhado a- Funcionário exemplar pe

seguintes as matérias exigi- Anglo-germânicas; tivamente durante a ç:'uerra la sua eficiência, pelas suas

das para o concurso de habí- II - os professores nor- com os nazistas. . qualidades de caráter, pela
litação, conforme o progra- malistas com o curso regular O serviço de Informação sua comprovada competen
ma adotado pela Faculdade de pelo menos seis anos de diz ainda que por depolman- cia, o ilustre conterrâneo, no
de Filosofia da Universidade exercício magistral na dísci- tos de testemunhas, doeu- seu espinhoso mister,' tem

do Brasil: plína escolhida, para os cnr- mentes e material dos arqui- sido um decísivo fator de
ENCONTRARAM

para o curso de Geografia sos de Letras e de Geografla vos da Gestapo, constatou-se harmonia e de compreensão
e História: Português, Hístó- e História; que o cidadão soviético (SO- entre as classes patronais e BAGDÁ, 20 (U. P.) - De-

ria Geral e do Brasil, Geo- III _:_ os professores já re- kolowskyl, membro do Exér- operárias do Estado. pois de dois meses de bus-

grafia Geral e do Brasil, In- gistrados no Departamento cito .soviético, desertou a J2 ÁS homenagens de que se- cas, os membros do serviço

glês ou Francês; Nacional de Educação, com de junho de 1942, para pas- rá alvo hoje, com inteira arqueológico de Bagdá final-

para o curso de, Letras exercício eficiente por mais sal' para o Exército germano- justiça, nos associamos pra- mente anunciam a descober-
•

Clássicas: Português, Latim, de três anos nas disciplinas fascista e tomou parte, daí zerosamente. ta de uma bela estátua do

Inglês ou Francês; do curso em' que pretendam deus Hermes, perto do sltío

para o curso de Letras matricular-se; da antiga Niníve, onde re-

Neolatinas: Português, La- IV - os autores de traba- centemente foram encontra-

tim, Francês. e Inglês; lhos publicados em livros, DELEGACIA FISCAL das três estátuas faraônicas.

para o curso de Letras considerados de excepcional Acreditam os arqueólogos

Anglo-germânicas: Portu- valor pelo Conselho Técnico

P t d J.
que a estátua de Hermes,

guês, Latim, Francês e In- Administrativo da Faculda- agamen OS e anelro em mármore !branco de Mos-

glês ou Alemão. de, no curso correspondente Dia 20 _ Pensionistas Mi- Dia 24 Ministério da sul, veio para Ninive por
- São os seguintes os doeu- aO assunto científico, !iterá- litares. Fazenda.

intermédio dos gregos, que

mentos necessários para a rio, filosófico ou pedagógico Dia 21- Pensionistas Ci- Dia 25 _ Os demais Minis-, se fixaram na Assiria depoJs

inscrição, que é requerida au em apreço. térios.
da invasão do Iraq11e por

:vis.
AI d G dDiretor: Dia 26 _ Aposentados. exan re o ran e.

I - prova de conclusão elo NAVIOS DE RODAS Dia 22 - Os que não rece- Dia 27 - Os que não rece·

curso secundário ou de (�ur·- beram nos dias acima. beram nos dias acima.
so equivalente; PARA O BRASIL
II - carteira de identida- HAIA, 20 (U. p.) Foi

de e atestado de idoneiclade lançado, nos estaleiros na

moraI; vais N. V. Niestern Scheep3-'
III ___;_ certificado de sant- bouw Unie, em Hellevoeta-

dade física e mental; luis, ao sul de Roterdam, por
IV - certidão de nasci- conta do governo brasileirc,

menta, passada pelo Reg!.stro o segundo de uma série ce.

Civil; três navios de rodas. Essas

V - documento de quita- embarcações são destinadas

ção, cam o· serv�ço ,militaI:" SE' aos transportesJl�_viais .� Po,
for brasileiro em idR.de mUi- j c]em conter 100 pasS8.geiros,
taro frete e gado .

.. ,. .
.

o Caminho de um Homem
LAUSIMAR LAUS

Foi na minha terra do vale que conheci suas irmãs.

Itajaí era então 'pequenina e modesta, sem ruas calçadas
e sem outra coisa mais bela que não fôsse a igrejinha vi

rada
I

para o Itajaí-Açu, entre floridos canteiros da praça

onde as mocas faziam o "footing" depois das novenas de

maio, ou então, aos domingos, antes da sessão de cinema.

Era somente um traço de união entre Blumenau e Cabeçu
das ou Camboriú. Um traço de união, porque as revoadas

que vinham' da's plagas quentes mais centrais, ávidas por

um banho de mar e de pupilas ansiosas por serem enchidas

de horizonte azul, banhando espírito e corpo, eram obriga
das a chegar ali, tomar um refrêsco no Bar' do Zena, para
alcançar, com menos calor, as deliciosas e românticas

praias do mar. Do mar, sim, pois, em Blumenau, as praias
do Rio Garcia, nos dias estivais, alucinados de cigarras
anunciando o Natal, também serviam, muitas vêzes, para
fingir banho de mar.

Quando a vontade era mais forte de chegar ligei
ro, nem paravam, mas não podiam deixar de passar por

Itajaí. Assim é que no' verão seu movimento aumentava.

Quando saíamos, gurias, guris, do' Grupo Escolar Victor

Meirelles, 'ficávamos, por vêzes, abismadas, olhando cami

nhões e caminhões de gente loura e vermelha que passa

vam em direção ao mar. E foi por isso que me lembrei.

Suas irmãs Virgínia, Erotides e Concórdia, professõras do

Grupo Es olar, honravam a cidade com seu trabalho por

idealismo e por vocação. Mas antes delas já havia conhe

cido Henrtque Fontes. Meus primeiros livros de leitura

tinham o seu nome. Lembro-me ainda de páginas que não

fugiram de minha mente. E até o terceiro ano primário,
foi nas poesias escolhidas' por êle, nas páginas criadas por

êle, que' tomei gôsto pela linguagem. Êsse cidadão, culto

como poucos existem no Brasil, dicionarista, poeta, prosa
dor, ensaísta, ju�sconsulto, filólogo, é um exemplo sereno

de homem. Sempre que penso nêle, acredito ainda no

Bem. Nada tem querido para si. Apesar da, vasta cultura,
quis apenas Florianópolis, cidade onde educou seus filhos

e os filhos de tôda a população. Podia' ser político, podia
ter enveredado para VÔi!)S muito mais, altos e seria mais

que os melhores, porque o que êle tem .os outros não' têm.

Seu nome está ligado a tôdas as grandes atividades inte

lectuais do Estado. A Faculdade de Direito, a Escola Nor

mal e tôdas as escolas primarias, por suas aulas, pelos seus

livros, pelos seus exemplo. Noutro dia, um jornal catarí
nense deu-me a notícia de que' êle agora trabalha para
(lar à sua cidade uma Faculdade de Filosofia! Que tem

vindo ao Rio tratar elo assunto. E' extraordinário que o Mi

nistério de Educação e Cultura dê êsse magnif'íeo presente
à terra de Florianópolis, onde há tanta gente talentosa

que pode honrar o Brasil. E dando, estará fazendo mais

que um dever, uma _justiça ao esfôrço do Professor Henri-

-que Fontes, êsse catarinenses que encontrou o melhor ca

minho para ser um homem - o de educar a mocidade.
((Do Cruzeiro)

faculdade Calarinense
de Filosofia

. Segundo nos informa o Di

retor da Faculdade Catari

nense de Filosofia: sr. Prof.

Henrique, da Silva Fontes,
brevemente 'serão publicados
os editais de abertura das

inscrições para o concurso

de habilitação, cujo prazo
correrá de 10 a 10 de fevereí-

"PROJETO DOS SARGENTOS",
Mantido o veto pelo Congresso

Nacional
RIO, 19 (V. A.) - Por 144

votos contra 64 (além de 1

em branco) o Congresso Na

cional reunido, na tarde de

ontem, no Palácio Tiraden

tes, acolheu veto total opos
to pelo Presidente da Repú
blica ao Projeto, oriundo da

Câmara, que estendia aos

subtenentes e sargentos que

partícíparam da campanha
da Itália, habilitados com o

curso de comandante de pe
lotão, seção ou equivalente,
os beneficios da Lei n. 1.782,
de 24 de dezembro de 1952;

DEFESA DO PROJETO

'A favor do projeto discur

saram os srs. Campos VergaI
e Rui Ramos, Este último

errtícou especialmente o Mi

nistro da Guerra por haver

proibido que os sargentos
fardados comparecessem ao

Palácio Tiradentes. Ipara
tanto, o general Teixeira Lott
teria determinado um polici
amento ostensívao das ruas

que circundam á Câmara dos

Deputados.
O representante gaúcho

entende que tal procedimen
to do titular da Guerra feria,
fundamente, um direito de

todo o cidadão, isto é, assis
tir aos debates travados no

generais, passearam suas vis
tosas fardas pelos corredores

do Palácio Tiradentes, sem

que o então Ministro da

Guerra entendesse que êste
fato _ pudesse representar
uma· coação contra o Poder

Legislativo. A denúncia não
era dêle; fora o general Flo
res da Cunha, da tribuna, na
ocasião que declarara ter si

do o projeto votado "a t:)

que de tambor".
.....................,

GRANDE PRÊMIO
PARIS, 20 (U. P.) O

"Grande Prêmio Literário da

Cidade de Paris", no valor de

400.000 francos, foi, ajudí
cada a Jean Guemenne, pe
lo conjunto de sua obra de

critica. Depois do poeta Paul

Fort, laureado em 1953, foi a
um critico ensaista que êste
ano coube essa recompensa.

"FORÇA
DEFENSIVA

TO'QUIO, 20 (U. P.) - Di

zem que o. Japão receberá

fôrças aéreas dos Estados,
Unidos. No dia 20 do correu
te, serão entregues 59 aviões,
no quadro do programa de
defesa e assistencia mútua,

Congresso Nacional. Lem- numa cerimônia que assina

brou mesmo que por ocasião lará a incorporação das uni
da discussão e votação do dades que devem formar o

Código de Vencimentos e I núcleo do elemento aéreo da

Vantagens dos Militares, de- organização da "Força De

zenas -de oficiais, inclusive fensiva do Japão".

ColégiO "Barriga Verde"
Por intermédio dêste Edital, ficam convocados. os

senhores cotistas, para a Assembléia Geral que êste Co

légio fará realizar no próximo dia 25, terça-feira, ás 20

horas, em uma das 'salas da Associação. Comercial de

Florianópolis, rua Trajano, 13 a fim de eleger a Direto
ria para o biênio 1955 - 1956.

Osvaldo Ferreira de Melo (filho), - 1. Secretário

EXilO COM ,O "NAUTILUS"
G!tOTON, Connecticut, 20 te e quatro horas no mar.

r U. P.) - O homem comple- Está sendo aguardado o 1'e,

tau ontem um dia na era elo gresso do "Nautilus" 2_ SUf.

transporte com energia nu- base às últimas horas da noi

clear, quando o submarino te. Sem maiores expressões,
'Nautilus" o primeiro de uma o capitão Fugene P, Wilkin

. )rojetada frota de sete xub- son transmitiu uma curta
.narínos ímpulsionados por mensagem, dizendo qur tudo

snergía atomica, passou viu- ia bem.

JULGADO COMO CRIMINOSO DE
GUERRA

VIENA, 20 (U. P.) O por diante, nos crimes co-

serviço de informação sovié- metidos pelas tropas hitle
síca anuncia que o dr. Soko- ristas.

lowsky, chefe-interprete da

municipalidade desta capital,
que fôd detido pelas auto- O Ra·u.ridades soviéticas no últiruo r_ I Caldas

data natali-

Loteria do Estado
Resultados de ontem

2.870 - Cr$ 200,000,00 - São Joaquim
10.6�8 � Cr$ 25.000,00 - Joinvile
3.101 - Cr$ 15.000,00 - Blumenau
'1.546 - Cr$ '10,000,00 - Florifinópolis'
5.137 - Cr$ 5.00b,00 - São Joaquim.

dênciar para que os mauso

Iéos sejam erigidos de acôr- guai.
do com os princípios de art.e Quatro vezes a exibição: da película teve que ser inter

moderna e uniformizados pe- rompida, tal a ressonância dos consagradores aplausos ge

la Prefeitura". rais à produção brasileira, que abre para nosso país as sim-

Queria pedir ao [omalísta, patías de todos.

Osvaldo Melo que acaba de COMENTÁRIOS

assinar contráto com a nossa "Terrific"! Foi o comentário do diretor norte-amerí-

Prefeitura para organi.zar cano Delmer Davies. O nosso bom amigo Walter Pidgcon,

pelo prazo -de um ano o De- indisfarçàvelmente contente, dizia: ' Powertul (Vigoroso),

partamento de Turismo, p a- enquanto Claire Trevor afirmava ser o melhor filme até o

ra aproveitar a luminósa e momento mostrado no Festival.

sarcofóloga. idéia do Beirão, O efeito positivo de Sinhá Moça foi tamanho, que não

não esquecendo de aprovei-I
só -Eliana e Tom Payne, respectivamente, atriz e diretor do

tal' as pedras que estão' sen- filme, foram envolvidos pelas calorosas manifestações de

do retiradas da parede do apreço dos demais delegados ao Festival e do público. Tam
edifício da Sul América pa- bém os outros integrantes da representação brasileira fo

ra construir o desejado mau- ram saudados por todos.

soléo. EXIBIÇÃO ESPECIAL

Beirou'adas•••
O Beirão, metido agora a

jornalista, no seu emara

nhado de ontem, escrevendo
sôbre a carne. e cemitério,
entre outras bobagens lem

bra a conveniência de "()

Departamento de Turistno e

Cultura da Prefeitura provi-

Assim, adaptar-se-á lá

dentro, aheíronando-se, :a

escrevinhador cujo figado
está ficando daquele jeito,
devido a quantidade de bílis

que o ódio está criando na

quela vicera ...
La Kap.

'!' "O sr. Presidente da Re-
'!' ':' pública acaba de assinar

um ato', mandando riscar do

Livro do Tombo do Patuimô

nio Histórico e Artístico Na

cional a Fortaleza do Bura

co, situada em Pernambuco,
no istmo de Olinda. Em seu

lugar será construido um di

que sêco para reparos nos

navios que singram. as águas
do litoral brasileiro.

O velho Forte, construido

pelos holandeses após a ca-_
pttulaçâo dos portuguêses,
tem assim o seu destino me

lancólico, depois de mals de

trezentos anos; As suas rui

nas vão desaparecer para

um fim de utilidade nacio

nal.

Os pernambucanos, tão

ciosos das suas tradições his

tóricas, sentirão o desmoro
namento elo que resta da

quela relíquia (lo seu passa

do. O Forte do Buraco era

sempre motivo de visitas e

de passeios, durante us quais
se evocava o heroismo dos

que lutaram contra "S lnva

sores bátavos e os expulsa
ram, por fim, da terra hrasí

Iéira, Acontece que a VOi: do

progresso fala mais alto do

que a voz da tradição. _ E,
dessa forma, o Forte do Bu

raco cederá ao ímpeto desse

progresso. Nenhum vestígio
ficará mais do baluarte que

alí existiu.
Não se poderá censurar o

Governo pela Iníeíatíva to

mada. Os pernambucnnos
compreenderão o porque da'

resolução oficial. O dique se-,

co que ali se vai erguer é

uma contribuição à obra de

segurança da navegação no

Nordeste. Uma placa de

bronze, certamente, relem

brará às- gerações a exístcn

cia no local da velha praca
de guerra, que tantas, e '.ii(1

gloriosas evocações nos trás,
de uma época das mais glo
riosas da história brasilei

ra".

CHEGA DOMINGO
LONDRES, 20 (U. P.) - O

sr. L. F, Grick, uma das' prin
cipais autoridades do Banco

da Inglaterra, deverá chegar
ao, Rio de Janeiro, domingo

próximÇ>, a fim de conferen

ciar com as autoridades dq
Ministério da Fazenda e do

Banco do Brasil.

Nessas condições se trata
l'á de obter um acôrdo sôbre
os pagamentos entre os dol.s

países.

, I·'

"Sinhá Moça"
TrloDlal acolhida no festival

.

de Ponta dei Este
PUNTA DEL ESTE, 20 (Via "Western") - A produção

nacional "Sinhá Moça" marcou um grande triunfo para o

Brasil, ao ser exibida para o imenso público e tôdas as de

legações presentes ao. Festival Cinematográfico do Uru-

Para que se possa imaginar o impacto que causou a

exibição de Sinhá Moça, basta dizer que a fita foi escolhi
da para ser exibida numa premíére de gala em Montevidéu,
nos primeiros dias de fevereiro numa exibição de fins bene
rícentes, e à qual estará presente o presidente eleito do
Conselho governativo do Uruguai.
",�,;t..�.aI!lI�"�-�,�,,,,,,

BOLSA DE
SÃO PAULO

BUENOS AIRES, ,20 (U. P.)
- Partiu em avrao, para
São Paulo, Brasil, o presiden ..

te da: Bôlsa de Comércio de
Buenos Aires, sr. Ignacio
Balbiani, a fim de participar
no V Congresso Nacional de

Bôlsas de Valores e nos res

tejos do 600 aniversário da
Bôlsa de São Paulo.

INCIDENTES
ROMA, 20 (U. P.) - Vio

lentos incidentes estouraram
no Senado e na Câmara ios

Deputados quando represen
tantes do grupo "Movimento

Social Italiano" (neo-racís
ta) tentaram, da tribuna,
fazer o elogia do ex-mare

chal Rodolfo Graziani, fale
cido faz uma semana nesta
capital.

Todos querem que eu largue logo a bomba.
Sei que devo largá-la. ,Fiz' promessa, nesse senti

do. E em matéria 'CIe promessa, não sou bornhauseano,
mas osmariano.

A bomba vai estourar muito breve. Pode até ser

hoje, como pode ser no dia 25, ou, a mais tardar, lá

pelo dia 5.

Que vai expludir, vai!
x x

x

Tenho pelos mineiros especial admiração. Em Be

lo-Horizonte vivi dias magníficos. Estagiei' na Peni

tenciária das Neves, .à época sob a díreçâo revolucio

nária, corajosa e inovadora de José Maria Alkimin. (O

estágio foi de estudos, sr. Gal. Vieira da Rosa).
.

O povo mineiro é perfeito em hospitalidade. Põe

logo a gente em casa.

Mas, politicamente, o mineiro não dispensa a

compra de bonde!
, E' por causa disso que a bomba vem vindo!

x x
" '

x

Vivia, há meses, o mano Tim a escrever forte' con

tra os preços do comércio local. Se bem me lembro, ci
tou o exemplo de uma simples bola, que ali na amo

rável S. José custa dois terços menos do que aqui. E

arrolou exemplos outros, de exageros na cobrança,
evidenciando que os lucros por aqui foram redobrando
de ano para ano.

Pois bem! Se isso é verdade, como de fato é, nada
mais justo que o Prefelto faça uma revisão dos impos
tos ém face dessa revisão nos preços. Foi o que fez o

Prefeito Osmar, pondo em execução a tabela' que o

seu antecessor preparava!
'

E aí fica a palavrinha que queriam sôbre o assunto,
x x

x

O povo vendo O seu dinheiro aparecer em obras
e providências, não reclama. Só reclama quando as

verbas municipais são entregues de graça 'ao Estado,
para auxiliar a luz, como fez o ex-prefeito.

Feita a luz, com dinheiro municipal, o Estado pas
sa a cobrá-la da Prefeitura! Legítimo suicidio. Assim,
õ povo não gosta. E que não gosta deixou claro. nas
urnas de 3 de outubro, quando deu no ex aquela sova

que ainda o obriga às salmouras.
x x

/
X

A política estadual está em passo de espera, Todos

espiam a federal. E a municipal paga o pato.
x x

x

O golpe mesmo é esperarmos a bomba!

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


