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o sr. Raul Pilla Não aceitará
FAZ- DECLARACÕES BONN, 21 (U. P.) - ° go-Tgoverno da Alemauha ocí- unificação do pais�na conte

RIO,.21 (V. '. A.) __ ,

O sr. d.os fatos e elas circunstân-

I
a pessoas que, _depois de e- vêrno do chanceler Konl'ad dental deverá seguir e ínsís- "rencía com o l° ministro da

t"
,- f' hot t I dos e não dariamos a 'causa

naul PlUa VJa]OU on em-para cias, leítas, exercerao um poder Adenauer rea .irmou, 10Je, 'ir junto das 3 grandes po- , união Soviética, Nikolai Bul- � �

sáo Paulo. Antes dê embar- O que a mim parece maís I incontrastável, se faz num sua oposição a qualquer pla- tencias ocidentais qunto a
I
ganín. a alguem que nem conhece-

't I
.

d d 4 I ."' " mos de nome e, como nos pa-
tal' fez à repor agen,l as se- uma vez c emonstra o, S8111 n Hlllbiente ele tensão emocio- no os granues para

unlll-j
,

- - .

t "1' AI
.

l'ece 'não é representante da
guintes declaraçoes sobre a menor sombra de dúvida, é I nal tão forte como o que es- cal' e neu .ra Izar a ema- �K�"�"'{-�__."",,,,,,·,,,,,,,__.5�""""".h"""'_�:!'_.ha,.......�

d 1 J
", h U tIl 'classe operária.

entrevista o genera uarez a suma inconveniência do [1,- i ta provocando o eminente n a. m por 'a-voz c ec arou,

Távora: "Quero acentual' tual regime, do seu processo: general Távora, isto sem ta- em entrevista aos [ornalís- BRASIL BRASILEIRO ,Por conseguinte, julgamos

primeiramente, que tudo o de renovação do governo, I lar em outros fatores menos tas, achar o governo que tal
-,' . que V. Excia. perdeu uma boa

que eu digo o tarei em cará- Diz-se que no dia da eleiçf,o! confessáveis? - solução do problema alemão A' !, -

d C b' EI 't
' oportunidade de ficar cala-

ter pessoal, sem envolver a o povo vai escolher o presr-] Decididamente está tudo irá "aumentar a tensão in, ssoclaçao OS a OS 81 orais do, ou então deixou de tratar
.

1" O
- , de assuntos de real ínterêsse

resP9nsabilidade do meu par- Jente ela República. Será po- i errado e na imediata retifi- ternacíonal". governo ue RIO, 21 (V. A.) - O Cm'," 1 ciação", uma consulta inda-

tido. rém verdadeiramente uma i cação deste erro tremendo Sé' Adenauer é a favor da uni- reio da Manhã, de hoje, pu- i gando se podiam credenciar

Éste 'adiou a resolução por eleição 'democrática essa que deveria concentrar o serorco ficação da Alemanha. Mas blíca o seguinte: I representantes seus junto às

entender que não dispunha :eduzindo-se essencialmente
\
dos patriotas". não quer aceitar a situação Parece, mas não é anedo-' Zonas Eleitorais.

ainda dos necessários ele- de neutralidade de uma A-, ta. E' fato, mesmo, "no du .. I, Essa consulta foi objeto de
,•••••••o••eG.G·�G.ít�(p&�•••E)G••••�••Sê.e�<!#&®�

mentos. Eu, pois, não me po- lemanha unificada, segundo 1'0". Já existe, entre nós, uma 'exame, ontem, por parte do

deria adiantar ao' seu pro-

C.,.
o molde romecído pela Aus- coisa com o pomposo nome TSE, que, é claro, dela não

nunciamento. Uma primeira ontlnuam suas criticas tria. de "Associação 'dos 'Cabos E- 'tomou conhecímento. Mas

observação me cabe', fazer" O governo de Adenauer Ieltorais do 'Distrito Federal". j valeu, ao menos, pelo' voto
uma observação em verdadeJ. 't I' d

também se oporá a qualquer Existe, só, n:16. FFaz questão � que sôbre o assunto proferiu
lamentosa. E' que o ilustre orDalS russos a acam lOS 8 18 OS sistema de segurança da. Eu, que saibam da sua exístên- : o desembargador José Dual'-

general Juarez Távora não MOSCOU, 21 (U. P') - A- suas informações, acusa: i) ropa que exclua os Estad-os ela. Não pretende viver clan-
'

te.

tenha dado. melhor forma à· pesar .da quantidade de pala- secretário de Estado, John Unidos - declarou o porta- destínamente, como era de I Eí-Io: "Sabia, sr., preslden
sua. psrplexídade quando, de- vras .cordiaís sôbre a Iugos- Foster Dulles, de vangloríar- voz. Adenauer e seus asses- ..;e supôr. Ao contrário, quer! te, que existia a fauna elel

pois de haver comunicado -iávia e decréscimo de tensão se de seu relatório? nação, sares estão preocupados que a luz elo sol e ao sol também' torai a que cabe, a tarefa

pela manhã, aos srs. Artur internacional, não se viu si- 'pl'onuncmdo na terca-reíra a Rússia possa propôr a neu- um lugar. Tanto assim que,' gloriosa de contribuir para 0

Santos e niQns�nn01' Arruda nal algum de redução na
'

de noite; e o primeiro minis- tralização da Alemanha na sem a menor cerimônia e até desprestigio dos sútrágíos,
Câmara a ,s{I'â��aisposição de zampanha de propaganda: tro Eden, da Inglaterra, de projetada conferencia elos mesmo com bastante audá- mas ignorava que houvesse

acertar a ca-»�1,q:�ttwa, à tar- mtí-britãníca e anti-norte- i ravorecer uma reunião elos 414 grandes êste verão. Aderia- da, foi -bater às portas da uma profissão lucrativa,
'

ou
- , , , ' 'e, assim, verífíca» a real 'si�

de telefonasse:'];b sr. Afonsc americana na' imprensa so- i grandes, simplesmente corno

I
eur convocou seus enbaíxa- Justiça Eleitoral para plei-' essa indústria, pretendendo

Arinos e dissesse�'tjue a recu-. víétícâ. Acreditava-se em' .manobra política nesta cam- dores nos Estados Unidos) cear apenas isto: fazer-se re-
.

as prerrogativas de 'pessoa ,tua,ção que desfrUta 'o ope-
,

, ,.'
' raríado desta -zona,

sava; 6'eral entre os ocidentais, a-'=' panha, eleitoral. Outra �lQtí-; Inglaterra e França para u-, I presentar, à semelhança do s jurídica de direito público in-
. - .

1 f" t'dI'
' , Antes de terminar, pedimos

�e .a recusa não :ra tet:- I qui p�·e.s�ntes, que a constan--. �l::1 c\.}z que .os.,-Estaclos· Uni- 1�1: r��n.la� e.>pecJa : �m �E' 1:.a1' 1 os po í�ic?s, nos �rrrtó:- ,! t�l'l1.?:,- i:),n'!!.n�f}do:se �Og pac�
J)_ru�a não><" JUlg�l' gu_é' est'i'C -:<1

l1unante,. ,como de,'pOlS eX�h-., te, .cnbca . co��'a" os Est,ad0:i d�S",.a'umer,l�al,l:'. suaS_
, ba�,es ;

ser

{!l,�<::t:tld,a, a;eon ..�l enc�\ 'I ,:�: ,JJ-a,s, Zmias Eleitfj��s �_;;;;.. i tl,<J_OS, J���l1-�1ndO;-Se. .

-_ C91� 'nossa carta foi orien,tad�l
cou, e alIas na mesma nOlte, I Umd0s podera dnnmtm" um, _el'c,{'t'S' 'no Ja.l�l1-0/ cÇlJ:):). ,mtfn- -Aos A, �Lande". O �.1tá;-vo,: .!1.J,:a'"s() e Cju e ""fa I tlrVa ; Ca- �pess?à JUl'l{llCa e pl,nteanClO

. afirma'Vam os 'S1's. Fianco -jJ(}Ueo' em ''Vistà/cta' pj�,mrn;::, c;õii's agi·€:,sslva;,s. J:Je PaliS hi.z� !�-di-sse; 1:nflÍ8" êí'ue
....

a 'reunião, bos eleitorais, organizadus delegàclos perante êste Co- por elementos patr0nais, por-'
, \ , -'I-

' - ' "

• que', se 'preciso fôi'; iremos L

Montaro e Arruda, C-âmara, ;'elmião liGS chefes "d'e g-o-vel':" lué a política am�l'iéanjt no r c�m, Açlena_uer se, clru:.á. em; em sociedade; C(juilJfUudo::,' a lendo 1'dbunal. rsto é ,i'eal-
em Comissão, à FlorianÓlJo .. ,.,�"

se -ó ihtstre giméaJ Távora ;10 das 4 'grandes potêticias, ;Lldest�'da Asla, no qUé se re- �'sua residência -de verão,.. na
I pessoa jurídica. "mente de estarrecer, sr. pre-

,

.

" FI 'N'
' "'I' lis a fim de atestar o que aci-

ainda admitia a possjbilida- Nlas a imprensa" ontem, C011- fere ao Viet Nam do Sul, "es·
I
üOl'esta .i 'egl'a no flin (. a .'» Mas o fato é que pretenctcl- sidente. Voto com o ilustre

de de vir a aceitru-'a 'candi, cinuava com abundantes co- ,á relJleta do perigo' de en- I mana vmdoura. Iram isso, ao encaminhar a:; relator, não conhecendo da
ma alegamos.

,

EI
-

11 Ael I
Respeitosamente".

datul'a, porque não o disse' mentários é ilustl'àçÕeS coq- wlver a França em novo
�
es vao aconse la.r. ena,�t Tri,bunal S,uperior .Eleitoral, consulta, por ilegitimidade
b ln I t t' (Seguem-se 1.302 assinatu-

claramente, pedindo aos par, :ra os americanos. :onflito". so re qua a 1,0 I lca que o a l'aves da já citada "Asso- da parte".
tidos uma dilatação?

'

A úUima ed0ão da rev�ta ���. ra� lançadas em 37 pigina •.

DEPO IS DE ANOS-
de papel, de operários da

� Se estes a recusassem, pre, . humorística, "Korkodil", '!Dor "e6lo•••e•••••••e••$V).

8OI "

'

,.
- Emlll'êsa Industrial Garcia

miados co;mo estavam pe1.. exemplo, mostra um poliem RrcrNSEA"MEN'-TO. t" [ , S. A" O original se enCl�ntra,
desconformadora, situa'ção de americano rinelo-se enquan- L. -

,

-

. nesta redação, à dis}lOsição
ainda não terem candidatg, I to vira as costas para um SAIGON, 21 (U. PJ - (1 K' t· d "". E F A

deles exclusivamente seria a grüpo de bandielos mascara- íJietnam resolveu le;,8.1' a 8-

"

e Ira-se e
-

l""3lgon o xerc6to rances
do sr. deputado Mário O�es-l, • tes Brusa, 011 de quem qUIser

responsabilidade. Qual é a elos, que .se acham agacln- :eito um recenseamento ,1:1 SAIGON, 21 (U. P.) ,-- mente n:)s ::nredores ele Sa!

-,
Há pouco mais de uma se - examiná-lo).

situação agora: Muitos dos elos ria redação incendiad::t sua população, C0i110 jJrimei- .

t 1'

t
França e ,Vle ,Nam ch�ga- gon, p.ua o cabo st. Jacque3, mana, Diem pedira que os· ••••••••••••••••••C••

que lhe desejaram a candi- ,Llm jornal operario. Ou l'a '.'0 passo para a convocaçã.) ram, a acordo sobre a retu'a- no litoral, a 50 milhas ao sul franceses fossem retirados
datul'a acham-se solenemen-I ilustração mostra algUns a- ele eleições gerais. d d t d f PEQUENA BOMBAI

a e o as as orcas fran- da capitaL Assim, Saigon fi-I
'

',' \ie comprometidos com outro mericanos "brandindo bom- Uma comissão, formadu
I cesas da capital, conforme cará lIvre da influencia f1'an- >,Dara o paralelo 17 ou voltas-

candidato. E' pelo menos bas atômicas", enquanto os _)elbs Ministérios od Interior, mrormação oficirtl, fornecl- cesa pela primeira vez em 80' roem l_Jara a Franca. O para-
.

RIO, 21 (V. A.) - Em con-
uma situacão difícil para I detém forte mão, ostentando Relações Exteriores, Justiça e • l'

-

1
' da esta nõite. Tran Trung unos, e a cidade ficará sob a ,le10 assinala a linha divisó-

eles. a foice, e o martelo.

IIníOl'll1açãO'
concordou com Dung, vice -ministro ele De- proteção do Exército vietna-l ria do Viet Nam do sul e elo

Fel·ta,s estas observacõe; Os ataques contra o presi- que o governo promulgUe f• esa no governo de Diem, ele- mita.
_

Norte, '

,

não creio que possa adianL"ar
I
dente Eisenhower não sáo u:na lei, �efinAin�o �s condi- clarou· que os cletalhes serão ,.,,��"'-..a��_�d"_��·.?'�· ,...:!'..........·��_�A........·_·M_...·a·.....� _ ���.h".l'

mais. Tão dramática é a a-
I
tão concentrados como o çoes .da cIdadama vletname- elaborados por ele e o gel1, ., .&. ,IS' DlfICILção elo eminente general Tá- 'eram contra Truman, nus sa. Paul Eiy, comissário francés !"'''�

vara, tão, graves são algumas DuIles continua a sé'r um al- Calcula-se que a população na Indochina. NOVA IORQUE, 21 (U. P.) presidente Victor Paz Esten-

das suas afii'niações que pe- vo frequente. Da mesma -fr')- elo Vietnam do Sul, oscila el1-
'

I
- O "Times" de Nova Ior- ! ssoro acaba de iniciar o úl ..

nhuma pessoa de responsa- ma, Eden, é o herdeiro .elos
I tre 10 a 12 milhões de almn.�. As informações dizem quO} que publica l'loje um telegrll- I tinia, e possivelmente o maig

bilidaele se poele arriSCai' a a taques contra o seu ante- Desde antes da segunda guer- 8erão transferidos 35 mil s01- : ma do seu conhecido comen-I difícil, ano ele sua gestão' de
. um julgamento sem uma '1- cessar, sir Winston Churchill. 1'a mundial que não tem ctir- dados .f_;:anceses, a�ricanos c; tarista Edward A: Morrov, ele' I qua.tr.o anos no governo da

curada análise das palavraE', A agencia "Tass", entre, so aqui qualquer censo. ela Leglao sEtrangeu'a, atual-
i
La Paz, no qual e dito que o Bollvla.

chamas que, se necessitasse
mos de defensores (o que

graças, a Deus para esse as

sunto não necessitamos),
procuraríamos os nossos re

presentantes maís conhecí-

do povo, como é o de evitar,
por .todos os meios, o enca

recimento 'do custo de vida,
o que se dá com o aumento

de impôsto.
Quanto à questão da greve

que V. Excía. mencionou,
queremos informá-lo que, Se

a mesma houve' -em nosso

meio, foi encabeçada por ele
mentos políticos, em vespe
ras de eleições, os quais 11))

je, felizmente já, não estão;
mai? em nosso meio.

'

Outrossim, 'convidamos' a

V. Excia. para visitar a nos-:

sa Fábríea, bem como as de
mais Fábricas de Blumenau

versa, ontem, com vários re ..

pórteres, o sr. Lúcio Bitte-a

court, lhes declarou que,
"dentro de 48 horas, explo
eliria. uma bomha no campo

.......w�"'et'.)��i1.,�.$$;ial•••8.".e�O.:J.O•••••ê·..

··.·u·e
..e),•••

il0ff�
••••� 6f;f.�fjl.10.1!).�.1

•••8 8••••••••••�•••••�••••,

Em 1855, Franc. de paulicéia dada à publicidade o seu poe..
. ma 10U ra

'

SInUu a r
A Regeneração reclal'nava a publicaçf(o da obra peda- Aranha, que, dentro em pou-

...ma pintlárico, em sete odes, intitulado - TU}laneida ou a
,

gógica e perguntava se o contrato fôra reformado e subs- co, estaria na rua.
.

Indellendêl1cia elo Brasil. Achàva o Mensageiro quemelhe1', ' tituiclo Dalligault pelo Constitucional, acrescentando qUi} E nada mais adiantou sô-

con'liria ao poemeto "o nome ele Petl'íada, por ser a Inde-
,

'

Çarlos da Costa Pereira os dinheiros públicos não podiam "ir assim se escoando', bre o assunto.

pendência mimosa filha elo Gl'an:de Pec:Jt'o".
'

suavemente tôdas as sextas-f�iras, em dissertações, sonetos •••••••••••••••••••••Q

A 'despeito (1'e suas múltiplas ocupações, Paulicéia ain- O Bacharel Manoel dd'- Nascimento da Fonseca Gal,- e glosas do Sr. Diretor interino". Pedia ainda o jorn2l .ad-
cla tinha tempo pa1':1 dedicar-se a elocubrações no campo vão, então residente na Laguna, fundara em julho de 18f3'i, I' versário que o Dr. Coneia, Presidente ela provínci�lesse
cl,� fisicà, conforme se vê da comunicação. que fizera .ao o Con�titucional, semanário conservador, in:pre�so na> Ti- os nÚ�leros de.ssa "folhi�ha en�Taçada �. não_havia de se

Dlretór da Aerostatação, no Rio de JaneIro, C. Bal'l'um" pografla de J. J. Lopes. Suspensa a sua publlcaçao a Lo de I arrepender pOIS era mUlto cunosa", e visse esse contrato,
SUgerindo a substituicão cio emprêgo do gás hidrogênio nos abril de 1869, reapareceu a 25 de março de 1870, tendo uma vez que S. Excia. nada tinha com os compromisso�
b"lões a'erostáticos p'01" outrQ, visto que o gás hicll'ogtJ- Franc. de Paulicéia corno diretor de redação e editor res,- assumidos pelo Dr., GaIvão, a quem a obra seria dedicaels..

nio "se dilata muito pelo calor nis- altas regiões atmosfé- ponsável. E' de notar que êle aí já havia mudado de parti- Talvez em razão elos ataques do órgão liberal, Franc.
ricas". O seu prócesso consistia elTI aproveitar,-se o próprio do'; liberal com João José Coutinho, passara a ser cansei' - ele Paulicéia resolveu transferir a tipografia para o nome

ar atmosférico por meio "ele dois pequenos corpos de bOl1l- vador com Fonseca Gulvão.
,

de c, A. Caminha, que mais tarde veio a ser seu gel1l'Q.
bas, com 'seus êmbolos e válvulas em sentido oposto, U111

I
Paulicéia enchia as colunas do perióelico com os seU3 Finalmente, em setembro de 1870 saía a lume a tra-

como�o da máqúina pneumática e outl�o como o da d� com- �l·.tig'OS filo::;ó:Íéos, político� e literários, � as di�sertaçõ?:: �ução ?a obra elo diretor da Escola Normal de P.'-lençon. O

P:-essao". Dizia ainda que dera conheclmento de sua mven- reltas na SocJeclade Amor as Letras. Publlcava all1da 111['.. - hvro fora adaptado "ao uso das escolas brasilell'as, espe
çao a 'Vál'ias pessoas entendidas e bem assim às Academias xirnas e pensamentos de sua autoria e transcrevia os da cialmente aos catarinenses".
de Ciências e Artes de Lbboa e Paris, "sem obter resposb Marquês de Maricá. Se antes os adversários reclamavam a publicação da

�lgurna". Achava t.an'lbém que se 'devia dar aos aeróstatos O órgão, nessa fase, era impresso na Pequena Tipo.. obra, agora que ela era entregue4 aos assin.antes e expost�
a. forma aproximada das aves de grande vôo, como o COlj- grafia Brasílea, de F. de P. M. ele Carvalhos, no Largo do à venda, metiain a ridículo a tradução elo ex-correligioná-

\flOr, a águia, etc. "não esquecendo a cauda ou leque que Palácio, n. 2. A maneira como adquiriril essa 'oficina tipo- rio. O livro de Dalliga:ult já havia sido vertido para o ve!'

lllovido para um 'ou outro lado, p,ara baixo ou para cima, gráfica, vem contada na Rég'enel'ação, de 17 de julho de náculo em 1865, I?elo Dr. Joaquim Pires Machado Portela,
aberto ou fechado, por meio de cordas, ajuda.rá infalível- 1870. Dizia a fôlha liberal que "um elos aelministratiol'es diretor ela Instrução Pública da Província de Pernambuco.
lllente a. fazer a direção vantajosa, s"uposto que não há ação

1
passados" - o Dr. Fonseca .Galvão - contratara com Pal1- e, por essa Cil'cUllstância e mais porque o govêrno adqui

sem. reação". ' licéia, chefe ela la. secção ela Diretoria da Fazenda Pro- rira 400,fximíphu'es elo Curso rrátieo de Pedagogia, a Re-

Exerceu êle as funcóes de bibliotecário até 1359. Anos ,fincial, já agora diretor interino, a impressão da tradução genN'ação, de -13 ele outubro, inseria na secção Boatos um

��ais tarde era-lhe confiada, em caráter interino, a chefia, do CU,l'gO P.rático de .Peda�ogia, �le Dalliga�llt.' adquirindo diálogo em q�e "era ressaltaela a �oa traelução feita pelo

c� Fazenda Provincial, recebendo do Comendador �"ran- I p�ra esse fm1 � aluelrda tlp�gra�la e "publJcan�lo .uma f�- Dr. :ortela, per:g�m�and� um do� ll1terloc.utores por�ue o

sc� de Sousa Coutinho os qua.liLcativos de "prestn1l0s0 lhmha com o tltulo O ConstItuCIonal, da qual e DIretor Uê' Governo da PrOVll1Cla nao a havra prefendo, e respondeu
ehabil cidfidão'·. Foi ainda Inspetor- da Instrução ela Ca- Redação e Editor Responsável F. de P. M. de Carvalhos, O' do o outro que só o GaIvão e o André, seu_sucessor, pode

,�al� deputado provinci�l e presidente honol'ário da Socie- m�smíssir�o �mpreg�,elo _que contratou, há quase um ano, riam .re_spondel'.' c

. \ de Arnor às Letras.
-

a lmpressao de Dalligault". (eónt:mua na 6a� pa.g-,)

da sucessão presidencial".
A importância de informa

ção despertou o interesse
dos jornalistas, que o criv:1-
ram de perguntas a respei
to, tendo o senador mineiro,
finalmente; esclarecido que a

bomba a que se referia era a

candidatura do sr'. Oswaldo

ALMOCO DE
!

GENERAIS
RIO, 21 (V. A.) - Nest.e

momento em que tanto se

tem falado em desavenças, I

golpes, etc., as Fôrças Arma
das resolveram, ,Pelos seus'
elementos de chefia, realizar
um congraçamento em gran
ele estilo com a realização de
um almoço. no FForte de Co- ,

pacabana, terça-feira próxi
ma, dia 24.

Pi data relembra uma das
vitórias das armas· brasilei-
ras na Guerra do Paraguai;
propícia, portanto, ao reen

contra das boas normas de

camaradagem .que sempre
predominaram nas Fôrças
Armadas. Parece que é êsse
o sentido alto do almoço na-

quela praça de guerra, que

por sua vez foi palco da epo
péia' de 1922.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A IMOB:tU� IA "MiGUEl DAUX"
INICIANOO AS SUAS VENDAS OFERECE

MINlS'i.':tRIO AGRICULTURADe\. Navio-M_olofESTA()SERVIÇO FLORESTA ...

OEl_EGACIA l"WR.ES'l'AL -O-
REGIONAL ADMINISTRAÇAO

.. "COí:U�!J" COM O ESTAOO 01'_
I �e��!f:� :ia?rf��i:�8i6: ��t �::2

"':�."-l'I'� CATARIlIiA '_ Cx, Postal' U9.
A V I S O I Diretor: RlJBEN'� s: RAMOS.

A Oe!egacia Florestal Regional,
no sentidu de coibir, ao máximo pos

sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de impe
pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que

acarretam .taís práticas, torna público e chama a atençâc
de todos- os proprietários de' terras e lavradores em geral,
para a exig ência do cumprimento do Código Floresta!

(Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

QUEIMADAS E DERlWBADAS DE MATO
tolenhum proprietário de terras ou lavrador poderá

proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,
com antecedência, �\ necessária licença da autoridade rlo
restal competente, conforme dispõe Q Código Ftorestal em
seus artigos 22 e 23, respeettvamente, estando os íutratores

sujeitos a penaíídedes,
REFLORES'l'AMENTO

Esta Repartição, pela rêde de viveiros fiarestais. em

cooperação. que mantem no Estado, dispõe de mudas e se-

LJlIóS ri•.,.
RAPIOE'Z - CONFORTO SEGURANÇA

Viagens entre FLORIANOPOLIS • RIO DE JANEIRO
Escalas intermediárias ern Itajai, Santo., 810 S.

bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nest.. quatro úlu..
mos arenl;s pa� movimento d. passag.irol.

As escala, em S. Sebaitião, Ilha B.l4, Ubatubll "lo
prejudicarão o horá:>'io de chegfldt:& no RIO (Ida) •

ITINERARJO DO N/N "CARL HOEPCKE"

Uma casa d e madeira. rerCTIl conetruida, ainda não

habitada, com uma sala de �tar �le, 3x6. dois amplos

quartos cosinha e illstalaçLJ8 aau itar-ias, lugar �ara
construir garage, sito a rua Juca dQ Loyd, em Coqueiros.

Preço 180.000,00 -- parte rínancíada.
.

Diversos lotes na Rua Moura, am Bar-reiros. gm

prestações.
Urna casa com terreno em Santo ÁJltonio de Lisboa,

com otima pra la, •

Duas Casas - Sendo uma de alvenaria com 3 quar

tos, sala de viaitas, sala de Jantar, copa. illlsinha e insta

lação completa de banheiro e W.C.

Uma casa de madeira, com dOIS quartos, sala de

Jantar, cosmha e instalação sanitaria completa.
Ambas Iocalizadas num terreno de 9x53, stto a

Rua Santos Saraiva.
Base: 300.0000,00
Quatro lotes de terra na cidade rle Lonuríua-Para-

n a cada lote Cr$ 45.000,00
Compra-se casa no Estreito até Cr' 100,000,00

duas casas, sendo uma le material de 5 x 10, com seis

compartimentos, outra de madeira medindo 6 x 12, com

sete COlllplll'timentos, amb.os servidas de água de p�o,
com luz, toda forrada e pintadas a oleo, ambas loca líza

das em terreno de 10 x 65 cms. com árvores frutíferas

sita a Rua Afonso Pena n. - 420 - Estreito.

Pode ser visitada a qualquer hora

Preço Cr.$ 220.000,00
Um terreno sito em Pedra Grande, Junto a vtla re

aidencial do 5 distrito Naval medindo 13 x 14

Preço Cr.$ 50.000,00
Dois lotes de terreno, medindo' cada um tü s 30, na

!
cidade de São José, em frente a Caixa D'Ague.

Preço cada Cr$ !.O.OOO,oo.
4 lotes no centa'o da cidade. Otimo ponto para cons-

truir uma casa no centro da cidade - valor Cr$ .

330.000,00
uma casa 'de madeira a rua São José, Estreíto recen

construida, toda pintada a oleo. preço Cr$ 91).000,00

negpcio urgente
Informações a Rua 'Coronel Pedro Demoro 1541

10 andar - Ebtreito - Em frente ao Cine Gloria.

Gerente: DOMINGOS 1'. IJlI
AQUI.NO

Representante. :
Representaeôes A. S. L"u·.

Ltda. .

Rua Senador üantill. ;1O _ �o
andar.
Tel.: 22-6924 -- Rio de Janeiro.
Rua 16 de Novembro 228 60

andar saia 6U - Sio Paulo.
FARMACIA DE PLANTA0

MÊS DE MAIO

.�SSINATURAS
Na Ca,iÚll

10 - Domingo - Farmácia

SchmidL.

Nelson Rua Fellpe

170,00
7 - Sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua João

�o,oo Pinto.
Ano, ,., , .....••• 4!I't'
�em6stl'e ,. Cr$

No .lutador·
Ano .. Cr' 2')0,00
Semestre , , ". (;r*llO,OO
Anúnc io mediante -cntrãto.
Os or igin-rís, mesmo não pu

blicados, não serão de olvidai.
A dí reçâo não se reaponsal iliza i lípe Schm1r:lt, il:J.

mel�tes de eSi:éde� í1ur-esl,ais e de orn.amentação, para for- riel�: ���i�e���:, emi(ldQ' no. 1Ir- 19 - Dia Santo - Farmácia Catarmense - Rua Tra-

necímento aos agricultores em geral, Interessados 110 rerlo- I
�

. jano.
restamento de suas terras, além de prestar toda ortentaeão 1_--=-_________

21 - Sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua
técnica necussáría, Lembra, ainda, a possibilidade da nb- Trajano.
tenção de emprésí.lmos para rerlorestamento no Banco tio INFORMAÇOES 22 - Dorntngo _ Farmácia Noturna _ Rua Trajano.
Brasil, com juros de 7% e praze de 15 anos. I UTEIS I 28 - Sába.do (tarde) - Farmácia Esperança _ Rua

Os interessados em assuntos florestais, para a ohtpn-: -0- Conselheiro Mafra.

<ião de maíores setarecimentos e requererem aatorteação O leitor encontrará, no,l,ta co- 29 - Domingo - Farmácia Esperança _ Rua Ccnse-
de Iícençapara quermarta e derrubadas de mato, devem

luna, ínfo rmaeôea que .nec líta, lheíro Marra.
.

� .. diàriamente e de tmediato ;

dirigir-se à.'l Agências FI.OI'�stais MuniCipais ati díretaruen- .JORNAIS '1'eletuu.

te a esta R6partiçã_o, situada à rua Santos Dumont nO. 6 O Eetado _.... .. .. . &.022

em Floi'ianóp'dis.
A Gazeta - - • • . . . •. 2.656
Diário da Tarde ., ... ,.... 3.679

Telefône- 2.4'/0 --- Caixa Postal, 395. I A Verdade .,............. 2.0lll

lÜldereço telegráfico'. Aa-"I-sl-Iva _ FI
. .

I' '1 111npr�n9a Jlieial •••..•.. tI.688
", orranópo 15, 15. C. lHOSl'I'I'AIR

-......._.--...._,._,--�---".�- I Caridade:
(Provedor) .........• ,... lf,l14

I
(Portar ia) .•...... ,...... l!.036
Nerêu Ramos ..811

,Militar ........•......... '.167

'1 São
Sebostião (C8IIa d.

Saúde) un
l Muterrndade Doutor Cu

Ias Corrêa ..... '...... 1.1%1
CHAMADOS UE
CErnES

Corpo da Bombeiros .... .}HI
Serviço Luz (Reclama-
çÔes) •... _ . , , l!-.ol04

'1
Policia (Saln Comissário 2.038
PI)Jíéi� I Gab. Delegado).. X.tiS".

ICOM.PANHIAS DIíI
TRANSPORTli:S

, AU(EO

I 'fA,Q •.•• , .... - .. " .. -.,. 1,70U

_--__
'

• __.�-.-- ...
jCI'!lit'll'O do Sul , ,. 2.500

__�__� ..
._. .__,__ __ 1!'&l1alr 11.66·1

vaf.l.g· .•....••...•.•••••• �.1�6
Lóide Aére;> •.......... , 1I.�Oi
Real ., .. , ,........... z.sr;·8
ScandiIra'i'llli ,..... l:.líOO
liO'1'ÉIS \
Lux..................... !.Oln

Magestic 2.276

Metropol 1,147
La Porta , .. ,.... 3.31l1

1.4411
2.d94
U'71
1,0611

S - Domingo - Farmácia Moderna - Rua João Pinto.

14, - Sábal�lo (tarde) - Farmácia Santo ANtônio ....:..

Rua Felipe Schmidt, 43.
15 - Domingo -- Farmáca Santo Antônio - Rua Fe-

O serviço noturno será efetuado pelas farmácias Santo
Antônio e Noturna, situadas as mas Felipe Sehrnídt 43 e

Tra,iano.
A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia

autorízacão dêste Departameuto.

Repres�ntações pa'ra-S�- p'-"a--
Aceito representações de firma que queiram espandlr

s/volume de negócios em São Paulo. Disponho de loja, de
pósito e selecionada rréguesía.

Dou rererencías comerciats e bancarias.
Cartas p/ Luciano L. M. Colameo - Rua Carnomil, 137

-_ SÃO PAULO

Viagem com segurança
e rapidez .

80 NOS CONFORTAVEIS 'MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO l(SDL..8RASILEIRO))
Florianópolis --- ltajaf - JoinvHle -_ Curitiba

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

·Raios X--Móveis Agência:
,._

Rua Deodoro ssquina ..
rla

Rua Tenente Silveil"à

Cselqllc . � ...•..•.......

Central .....•••.........
Est1'2la ., .

Ideal .................•..

I ��;q�!l�?, .. , , .

.otpatelba,em moderna fi completa para qual.4jlle» e�a••

radJolÓileo.
RadJogranaà e l'adioscop1as.
Pu!wõea e coração (totau:).
Estomago - int.estillO!i � f1ga'0 «(:ulecJa�l'a.tj&).
Rins e bexiga (Pieloguatia).
Utero fi an�.l:Us: Histetu-salpingogratia com insufla.

ção das trompas para dJagn6stítm da �terilldade.
Radiografia.Ol de ossos em ger1l.t " _

Medidas exa�",s dos diamel.ros dá bacia' Para orl�nt&�

�ão do parto (�ádio-pelvimet!ia). ..

D1àt1amente na Maternldade Dr
..
0arlol! qOlfe&..

.

t· \ --.-,---

INDICADOR PROFISSIONAL!
DR.

RO�t�iASTOS MAR6��T�Ç��.MO Dr. Vida. BUlra 'filho
".-. .•

.,. I�om prãtica no Hoapitai !!�o É C O
ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS

DRA. Wl�ADYSLAVA DR 1. LOBATO DR. WALMOR ZOMEn !oran�I�"o de A.SSis e na "lutS
M .DI CURSOS DE ESPECIALIZAÇ,\O NO mo DB J.AN.IRO

W. MUSSI FILHO GARCIA Ca�a do RIO de Janeiro I CLINICA DE CRIANÇAS PEDIATRIA NEO-NATAL - DISTÚRÍnO'S DO tliClIlf

•
D..ençu do aparelho reaplratórlo Diplomado ��I. F.culdad" N.- C�I.r�%�o�tgl�A ADULTOS NASCIDO - ASSISTÊN9IA TÉCNICA tSPECIALlZADA AO$

DR. ANTONIO DIB
TUBERCULOSI Clo1l_1 de MedIcina da Uajy.,,-

. Contultól'io: Rua Vitor Doenças Internas' PREMATUROS -- TRA'lAMENTO DA INAPjJT�NC1A INFANTIL

fL�UIOGRAFIA E RADIOSCOPLA l!idade do Brutl reles 22 T I 2675
.lei- ,(FALTA DE APETITE) - TRATAMENTO DA 1iNUhS. NO-

MUSSI DOS PULMôES El:-Inter.no por conruno tb M.. '.. e.. CORAÇAO - E'IOADO -- r�RNA EM CRIAi'1ÇAS
_ E. AJJOLESCEN1'ES - DISTO�BIOS

Cirurgia do 'foru: ternldade-Eicola s
HorarlOS: Segundas, Qu'"rtaa e RINS .- INTESTINOS P�ICOLoGICOS DA INFANCIA .- ENFERMIDADi:S DA INlt'J.N

CI-RuMR'GJ!:pl��NlcÀ f"orrnado pela fi'at:uldade Nado- (ServIço do Prof. Octávio ltu·
. e�ta fl�!'�s: . 'fratamentn morlcrri\l da

elA DE MANEIRA CEHA-L
•

nal de Medicina, TI.I(l!oaltit.a.. drhroel! Uma) Ras. _. a.s 18 hOl"ll9, CONSULTORIO - FELIPE SCffMID'l', a8.

G6AL-PAR'l'OS
r Tiaiocírurilio do }folpltaI Na- P.�-ll1t .. tno do Servit;o de Clror- . eSI�encla:, Rua Felipe Rcb- SU'ILIS CONSULTAS - DAS 2 AS ti HORAS.

Serviço completQ e eapecia}- réu' llanHI. ila do BOlpltal 1. A. P. ]j;, l' C. !',lIdt, 23 - �o ';'lldar, apto 1 - Consllltól'iG _ 'Rua Victl.>r CONSULTAS Cf HORA MARCAt:'i\.: ·i"ON.Il 116'

zado da8 DOENÇA.S D.Il S.NRO· Curso de ulledálllaçlo ,ela do Rio de Janeiro
. leI. 3.002. R��j!lf::r:'CI,A - TK};},.NTE mLVF.TItA, no IfONlII

RAS. com moderno. métodos d.
8 N E íl tJ�díco do fi lt I d

.------------ MeireJ1es 22 AfFJl'<DE CI-IA),JAUfl,S A D0l\1IC!L10
1161)

rliag'n6stico8 e tratamento.
•. '1'. x-Interno 6 ... • ••U.·

C id
001) a I DR. HENRIQUE--P-l-lu-C;-O-

." - .

I!'ITlIRO t.eote de Cirurib do }>'(lt Uro .

ar ade t ." HORARIO:
-.----------. '-. ----.--

��ttfJ8g61�IA �'iIlTÂ:"o. Gulmarha (Rio}.' IDOENÇ�S. DJil SlliNHOitAS -- PARAmO nas 13 às 16 hora,�.
DR. NEY PERRONE -Da-ALVARO Dj--�

LISMO DASAL -. Cilna: F'elip. Schmídt. III - PARfOS -:: Ol'ERAÇOJíS &fÉDICO MUND· CARVAI..HO
.. Ibdlote?·apll (lar onel.. e.rÚlI- Fone i801 Con�: Rua Joao Pinto n.

16'1 Operações - DO"Dçae de St-
Telefone: Consultório . Wonnado pela Ji'aculdade !'I.ci

Eletroc08&,olaçio - Ralll. Ultu Atende em bora_ marcAd.. �a� 16.00 b�· 18,OOd bort\$. nh,,"as - Clínic.ól de Adulto.. 3.415 naoi de Medicinlt Un;"(H.i(j�dt

Violeta e Infra Vermelllo. Res.:, - Rua .l!)atev�1 Junior, .e a man li ateo.iI dlà· Curso de Especialia�ã.u no do Bl'asil "llericultura - Peil.h'la

Consult6rio: Rua TrajaDo, n, 1, 80 - Fone: 2396 rllunente no liClPltll1 da ffosr'ital do! Servidor6' do li
Rsidência: Rua José do RIO DII J.:"!'III:H:O i'liericultôr do Departamea"

l0 andar -- Kdificio do Montepio.
-- ....-----�--

p. .�Aarl�ade. tado.
. a-

,Vale Pel;eira 126 __; Praia' Aperfei\l)amellt� na "Ca.. d.
Nac'ional da Cl'Íança. lb-Áui.-

Horário: DIlIi II iii! 111 hora; - DR. YLMAR CORRM .asl. enCla: (S�rviço do Prot. Mar1ano d d S dde' Sande São M il{UilI"
tente �o Prof, Martaeão Geatéira

uUSSl (,Li�r(:A MED)(A
Rua. General Bittencourt n. Andrade)

" a au a e - oqueIrOs. ., f I" na Universi9ade do Dra'I·I. _

Dr. ",' •• 101. C 1.
. I

' ro. 'ernand" !'8l.dino a&

Dai 16 ãa 18 boraa - Dra. ICONSULTAS das lU -- lJ 110- onsu as I'ela !oi Interoo pr.
.

d R Médico do Instituto Fernandn

.�USSI tal.
'l'elefone: 11.692_ Hospital "de G;;ridade,

mail
.

ao

I DR. MARIO WEN�
o

de C���:ia o ,.rv1ço Figueira-Serviçal dOI Prot. C,,-

Residência: AVintd. Trom- Rua 'i'iradente II - �'one 8�Hj -�--DR----"
.------- A tarde da3 lÕSU hu .m dil;y;':-! DHAUSEN 'Prol Petlri> d. Jfoura zar. Pernetta e Mário ·OUnto. -

powsk)', 8.&. .. m ,
NE:w'i'ON te no consultório '&08 Nun,u

I
CLiNICA MEDICA Dli ADOl/I'OS I!:staglo por 'l. ano na .. íl:ilW r-

no I�l� de Jan6il'� • .i,:z:-médico ••-

-�.
._�--------.. DR. JOSE !AVA1U:S - D AVILA M"l'hado 17 ;;tsQ�lnl' de 'l'üa-I E CRIANÇAS I oldade - Ibeola" taglano do Serviço d. l>.dlatria

DR JúLIO DOIS lRACEM.A CIRURGIA GiilR�L dente�. Tel: 2786 Consultório ._ Rua Joio t'i!l-
Prol. Otávio Rodrigues LlUl. ?O Hospjj,al do lpaa. (pTOt_ LIIII

- ,

MOLE'STIAS l\ERVOS' S II DOl!ilI;à8 de Senhora. - Pro .. to- Re�lden(,la - ru� PI'4lFidet!t.. to IO'- Tel. M. 769.

I
Interno por ! .no do p� ut.. TO.l'res Barbou) no 210 4. I.·

VIEIRA MENTAI3 _ CLINICA GiRAL logill - Elctricidsde M"dlcll COutl�ÕjO 44
,.

'Consultas: Das 4 à. I 1l01'1 i. So�o';.!'o .

neno.. .

MJ!:DlCl') I
.. Consultório: Rua Vitor Mel-) CLL'I rCÁ Residência' Rua lI.tu.. 'Q

OPERA vOES Peduitra do BOlpItal d, Cari-

ESPECIALISTA EM OLliOS
D, SerViço N&l!lOul de l)oilD- -eles n. 28 _ Telefone: '80'1 de l'ior 45- Tel

.

2812
W -

CLINICA DE A['-ULT � dade. Médico eaco}u do CeDtro

OUVIDOS NARIZ. GARGANTA ,çaêh.MfeO�al·Â b j.t
.' H' _

Consultas: Dili lS hora..� OLHOS - OUVInOl' _ N';'Í(I;G
. • . .. . DOENÇAS DIil SiNrOR 'oS de Saúde d� Florian6poUI_ Pld!a-

TRATAMIÍlN'rO • OPII"AÇ}Ô.t;S 1: e I m u li: ." .' Ii'lt< diante. li GARGAN''J'A I.JU ANTONIO DA l'I8'l'A. I CONSUL'l'AS:. l'Jo ROMpa!:! d. I t�a da AsmteDcia Médico - So·

Infra-Vermelho - Neb.U..� -
ne

. en�a . Resldência: Fone, 8,42il DO
•

I
Carldad., dlarlamante dlll 8 ioi

1
elal da Armada.

Ultra-So:o>a ,P�l<!ulatra, d,., H2'P,tal -

Rua: Blumenau n. 71. DR. GUERRE1RO DA lI'ONSECA JUNIOR 10.. Consultório; Rua Tidar.nt..

(Tutameato de Ila••Ue ,I•• I co����aUl�:;:r!:I· pIlo .sl"tro DOENÇAS Iro A PAR�LHO DI- Chefe do Serviço de OTORI. CLLNICA il:SPECLU.t�.,UU DII �? consultórIo, 1 Rua Joio V.

uperaçio) ch" ue e· 'ardiaz�1 In.ulin '1'; GESTlVO -- ULCERAS DO ES- NO do Hosr.ital de Florianõpolill CRlANCA8 1 �n.t? Dr, 16 (lU andar) Consultas, diál'iamente dai

Anilo-reUnollcopla - R�(;elta d. Pia.q :Malar�oterapi ..
·

P�icot�nl'!:'�' TO \I.\GO E nu oDENO,
.

AL_R- i Posgue a
_

CLINICA ,,& A.PARlIi-1 Con8ultaa das II ,•.11 ho...... p�a:la�n�e dai 10 h. a • da..1

115 ho:a� e,m dia.nte.
.

Ocalos - Moderno ( 'ameat. CO�'WULTAS' "'ar..,.. e Qui"'- GIA-DERMATOLOGIA K

Cl.I-ILHOS
MAIS :MODERNOS PARA Res. e Cou. Padre _lC'u"l1n.Íl.o. \RE�iDENC��a..

Resldencla: R. 'rt•. Sllvlirl

de Oto-Klnolarlncolo.. {ilai",. tas das 16 ..; '16 1101'aa Sllb:' NICA G.RAL 'rRATAMENTO daa DOaNNQA.S .12 Sh t I 1"
.A: - �. Dnart. S/No Esq. Padre RoUI&.

no Eab40} (manhl) DR JULIO PAUPI'l'Z
da ESPECIALIDAD.iiI ADVOGADOS _u e. ..9 - Florlanópnh.. Tel. 2580

Horirlo da. � à. la ..o-ru 61 Rua A.nita Glil'ibaldi, .'JQO. __ .

•

F'P nn
Consultas - pel. multÁ uo DR JOSÉ MEDEIROS

da. 111 b.l.8 hOrlll.
_ de .General fHttenllourt. .

L. • IBOSP!TAL ..
,

.

COJ18ultorJ�: - Rua Viwr

.ilei-I RESIDENCIAl :&lIa Boc_tt.Ya, Ex interno da IIU" .nfUDuM. A '1 ARDE ;- dali 'I ... i VIEIRA

relea 22 - Fone �67i_ 139 'fe1.2901 . e Ser-.iço d, lI'aatro.ilnteroloila

ino
CONSTJL10RlO - ADVOGADO

Rea. - ·Ru.. Sao 101'lI'tt le -

.

._�_ ela Santa Casa do Rio de JIlTtan-o CONSULTORlO -- g.... tlu. CaiU P.osta! 150 - hliJllf _

l1'one 24%1.

I
DR. ARMANDO VAL&- I(Prof. W, Berardinelli). ILHE?S �l" 2 Santa Catarina,

, , > --F NS'�-C
--

RIO ['E· ASSI�S ,Curso
.

de neurolo[l'ia (Prot. .RB�;flJENCTA - f'fillpe SCh-j--------.-
- ._--�

DR. SAMUEL O a A .1. IAustrege8J.10).
mldt nO llJ Te!. l!:866 DR. CLARNO G.

.
CIRURGliW-DE.Nl'lS1'A Dos ServÍi:ol de Clínk. lara.di Ex interno do UOliplta: mate!"- - - .. ---. -- GALI E'1'Ti(

C1inica - CirUfiia - Protea. d.a Aulsténcla Municipal. Ih"- nidade V. Amaral. DR ANTóN'O MONIZ '
.... :J

Oentá-ria .

pital de Carldad. nOENçAS lJ'i'1'iUil.NA8 ".
..

.

-'

I � Al)VO�ADO
Raioll X • Infra-Vervelli� CLiN1CA MEDICA D. ClI.I.JL.N'- Coração .. Ellt�mai'o. _lntutino, DE ARA.GAO "

Rn8 ,VItor Afel1'�lel. IIfI
.

Consultório II Reli<tbcial liua OAB lí ADIJL'!'OS f�i'ado e V1U biliar... ilni, ova- CIHURGIA 'l'REUMA1'OL()(jIA ,':'�����!_-_l' lorü;.n6po.�
l"ernando 1Ilaehado i. --: Aluila

- no. e útllro. \ Ortopedia , Di.) N"ONfO'n .,' 'e<

'relefone: 222' Conlultórlo: kua NaDe. ..- CODllultório' V1k>1' Llnhil 80nsultól'io: João Pinto, l�. . �. A 1 \.TOM ii;S DI!;

Consultas: dai 8,00 b H,IU chado, 7 - COQ5ultaa III' U la ��. Dlls 15 às 17 diàriall)cntil. ALMEIDA

e das i4,OO t.a 18 hOl'lI:l 18 hora� . '.
Dili 16 � 18 hora.. Mel10s en Sábados ADVOGAlJO

Rnlu.i:v..mente ·com t.ora mar-
.

Rea.detlels: _Rua !4�reehal uui- Resldêt,.C;lil: RUlII Hocaluva 110,
_ �es: Bocaiuva 136. I!:sHit6rio e Residência:

.:a4&. }h<jrmlÕ, , - j'oul� "lEUI Fone: �g. . .--
. ..-r'one: - 2.71(. Av. lIercilio Luz, l'

, ".c.
Telefone: 1111411.

Por motivo de viagem vende-se por ótimo preço, um

finíssimo conjunto de quarto para casal em imbuia. aca

bamento de L.Jxo, quase novo, com 'uma cama, 2 mesas de

cabeceira, um guarda vestido e casaca com 3 corpos e Ufll

camiseiro sapateiro.

18ANCO
de eR€�ITO POPULAR

"

� AGRÍCOLA
.

I,
"

I.
n ,.... 16'. Ivv.u.d�'

.'

'. I
,

".
'

nOíllAhÓ!>OLjS - 5t. i'f."n.l.Telefonar 6.625

e.. MQt'fcAel D.H"�,, J4L. ' •• anÀGf �"'�ü'
CllalTl1UO r.fUCJ<A"4. ?R?SEIIIlM

�----------------------------�--------------�-------?��

Dr. Lauro Daura
Clinica Geral

Especialista em moléstias de Senhoras e vias ul'inâ
rias.

Cura radical das infecções agudas e crollica., do
aparelho genito-urinário em ambos os sexos.

Doenças do apil.l't�lho Dige1ltivo e lio sistema ...no''''

Horário! IOl/:a ás 12 e 2]� ás 5.
Consultório: R. Tiradentes, 12 - 10. Alldar - Fou:

3246 - t

Residencia: R. Lacel'da Coutinho,
qO Espan ha) -'<: Fone: 3248.

18 - '(Chácara

Lavando com Sabão

'Viraem ESlJecialidade
da G18. TITZIL INDUSTBIIL-Jolnllle. (mana rtlulslradu' '�::Jr;�::�

economiza-se tempo e dinbelro �"��·�:�:""�:7";�.,
=--'-_._,-_._"_ __._._--_._•._---_. _... _._ .. ---_.- _ - ._.-.__._- _._---_ _ _ �, __..--,-,•._- ._�----_.�--_.
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Comemora no mês de maio o popular magazin A MODELAR, mais um ani

versário. São 31 anos de profícua existência, sempre preocupado em bem ser

vir sulÍ eno1me legião de clientes e dedicado, igualmente, ao engrandectmento
do comércio eatartnense.

Este aniversário deveria ter, eonrorme planos adréde preparados, uma

sig'uificação bem mais ampla e de notável repercussão social, aliás anciosâ�

mente aguardado: á mauguração (la nova e luxuosa loja, à Rua Trajano 11. "I

e que será, no genero, uma das-mais completas do sul do País.

Iníelizmente, a despeito do esforço díspendído pelo grupo de eapríehosos .

e competentissimos pr fissionais, encarregado das armações e instalações, �ó
em começos de junho será possibilitada a sua inauguração.

.

.��\ ·:i'
Decidiu, assim, A MODELAR comemorar sua festa de aniversário, festa ��� �

é também de toda a nossa .população, em seu atual estabelecimento, reaH�:'
do lima grande e festiva Venda de Aniversário com extraordtnártas rematc'�':.�,
.-

d
...

çoes e preços. . ;�

Considerando-se o fato de acharmo-nos apenas ne início da estação, tem�
o público a feliz e estupenda oportunidade de adquirir os artigos que con�ti:.
tuem a máxima expressão de elegância e moda de ínveruo, por preços drns:"'
ticamente rebaixados.

Este é o régio presente que A l\:lODELAR, o estabelecímento das grandes

iniciativas, oferece, durante maio, na sua festa de aniversário q.ue é bem a

testa de toda a população tlortanépolttana,

IJOãO E�d���2i�"�2é�en?nça
I'

-

Senhora I Senhora

têm o prazer de participar o contrato de casamento
. de seus filhos

-;;;••••••••�� E.Ce:
..

. .

I zury t4achado, e••� ·i

1...._..."._�;�NT�CIM�NT������
Mãe

ERNESTO XAVIER DE SOUZA
Hedi e Hurí

Florianópolis, 20 de Maio de 1955.Ó mãe querida, meu divino encanto,
Meu doce afeto, meu maior amôr,
Para eu viver em lágrimas, em pranto, x _ "No Brasil acontecellll
Por que me deste a triste heran ça : - a dôr? .' ão che

I
va, filho do sr. Narbal Sil- - Jesuin o Moreira Cor- .

x x COIsas que so ns ,--

va, Guarda-mór da Alfande- I. reia',
.

gam a- causar espanto, por-
Sinto acobertar-me ainda o negro manto I., terí te rn ítas

ga desta Capital; . I - sra. Olga Carofallis í que ja: an ertorrnen e 11.1.11 O,J

.l'ovem Idolino S. de Campos;
D� sa udade de ti, com muito ardor, : outras, de sem e 1 h a n t e

Porque perdi na vida tudo quanto "estôf e 'um CO'110 CIU'�
Oliveira, filho do sr. Euri- _ sra, Ida dos Santos

es o o, ocorr r ,I .,

Aspirava do meu jardim em flôr. amortecendo "a capacidade
.;0 S.. Oliveira, Nunes, esposa, do sr. João

I__ sta. Maria Luiza Be- Pedro Nunes',
' de se espantar", de nossa

Já não me queixo' mais de ter sofrido t A a I)Or' exemplo
f em São - sra. Palmira Cruz de

. gen ·e. gor', -

,
,

.: zerra, pro essora Tamanha rnágua em meu peito dorido, .: justamente quando aín.I,

lO

�,.:
Francisco do Sul; Moura, esposa do sr. Nico- Pela paixão que muito me consome! ! ecoam os impressionantes

[au Francisco de Moura. .: debates suscitados pelos con-

FAZEM ANOS AMANHÃ: - sra. Lourena Pereira 1

I Queixo-me unicamente da orfandade ceitos emitidos no relatório

I Comicholi." Na qual fiquei no mundo da crueldade, d 1 1 O
.. SR. ACARí SILVA i _ sta. Clotilde Silveira,

do Conselho Fe era c a r-

-

I
Só me lembrando do teu santo nome. . . dem dos Advogados, sôbre a

Transcorre amanhã o filha do sr. Alexandre SU-
_.�-�--_._"'_� - �-.-.,�--_'-W"�"�'_'�--.:,--��....... .

d d
. d D'.-���.�-�_.- - " - ��'.'� � � -_

.. � .. � precaridade o enSlno o l'

I
aniversárto :r:atalicio do veira, comer�ia�1te. I

.. ::il?/· reito, a qual se liga ao pe8-
nosso conterrâneo sr. Aca- - srta. Mimi Fraga; EniO·ma Rec::reatlvo símo teor do ensino secundá-

r l'Í Silva, alto funcionário do - srta. Nilza da Luz

I' rio surge, na Câmara' dos

.1NCO e pessôa muito rela- Mohr.
_ Deputados, um projeto de lei

I danada nesta capital. ! - srta. Maria Lina Ico-
I abolindo as provas orais nos

. �a oportunidade muitas nomus.. . . .

'

. I cursos ginasial, colegial, co-

.. serao as homenagen·s dos - menma J1'1s Mana, fí- . l mercial e industrial!
� seus amigos e admiradores, lha do sr. Florisberto Sil-!

I
I Veja-se que coisa admirá-

às quais os de O ESTADO va; I
,ii vel: quando se critica a ine-I

se associam, cumprimenta- - menina Regina-Celia, I 7 rícíêncía do ensino, em ge-'
, do-o. .

filha do sr. Major Aldemar , ral, no pais, desde o de grau I
- 't

I - sr. Aníbal Climaco Fi- Maia. I 6
.

------.-.- -

ilho, funcionário da Cia. - menino Celso, filho do
, ���e���1�:n��1d��s:1:�� ;�'i���� ! Prece-Ilo do DI"'aN'. N. Costeira; sr. Nicolau Ribas; i 10S são mal preparados c

�: \ I-
.aem elos colégíos e faculda-j EDUCAÇÃO ADEQUADA

I - - .--- - tes quase sem saber nada, ao l\IIu itos dos maus bábi-

,_Noivado:-.Registl'o--em-mi·nh-a coluna social o contra- i�, -nvÉ:Scüe.1étrataf·ãá'-adõ'çãõ','tõs'adqurri-d;S-""';� i�lfâ�êi�,-'" �

r) de casamento do arquiteto Onaldo
.
Pinto de O'liveíra, ! I �..::._

Ie medidas que realmente repercutem durante tôda a

om n senhormha Maga li Neves. Aos noivos votos de fe- r
.

,

.iorrtjam essa ineficiência,' o vida, {ornando o indivíduo

.cidndes.

I
Ie que cuida é de simplificar, infeliz e desajustado, isto

_ O -

te suavizar ao máximo o mo- ,é, um ser fora das normas

Aniversário: A- data de ontem registrou mais um
VERTICAIS .ío de verificação do aprovei- : ria sociedade. A Medicina já

.miversârio da senhorinha Olga Voget Lima figura de
' 1 - Nome próprio masculino. 2' - (pop,) Grande Lamento dos discentes, aca-; fixou regras esj ecia is para

destaque nos meios-sociais da nossa cidade. . porção. 3 - Camareira. 4 - Espadim. 5 - (ant.) Terra bando-se com os exames evitar tal desajustamento e

_ O _ 12rrotead:l e própria para a cultura. 7 - Art. def. masco ,)rais.. '
. ; os seus efeitos ,nefastos.

'pI. 8 - (Psic.) O substrato instintivo da psique. Ora, evidente e que tal me- i Essas regras const.ituem um
i

II HORIZONTAIS dida será prejudicial ao en- dos objetivos de Higiene
2 - (fig,) A plebe. 4 - Folgança ruidosa; pândega. sino. Está claro que não será Mental.

A sociedade aguarda os acontecimentos do maior G - Munir de armas. 7 - (Brasil Nordeste) Exprime es- somente por haver provas es- Dê a seus filhos uma

i concurso já realizado em Santa Catarina. i pauto.
- Grito de dor. 9 - Uma das var'ieda des da ave critas e orais que' o ensino educação a d e q u a da,

I Marta Rocha. estará presente a todas as nossas fes- .

- do - paraiso. melhorará. Tudo depende é pondo em prática os

'l t ividades.
. I (Solução no próximo domingo) da capacidade dos professo- ensinamentos de Higie-

.

Desfile de dezenove garotas que representarão seus (Solução do problema anterior) res, da excelência dos pro- ne Mental, - SNES.

\ Estados no concurso Míss Brasil, será então escolhida a
i Horizontais gramas, do aparelhamento -----.----

Lindo conjunto para mo-, :11Uis bela Catarinense. i fnvio - Vão - Ala -.Cata - Sova -lVIala - Rios, das escolas e de toda uma.f)' l!�:. t"lf!, u ...�e ".cinhas. Blusa' de linha, in-I - 0.- - 1- Lega - Poas ..__ Rás - Aso - Sarro. )' série de fatores, que seria, n� � m lj, -ij r
teidça, sem mangas e sem I Blumenau: 1" ,

__ o -

'''? I Verticais . longo enumerar. Mas supl'l-
gola. A s�ia é escura, go�ê i Seguio hoje para a cidade de Blumenau uma eara- Iatagã.s - Noa - Asa - Ias - Par Oloroso 1 mil' as prov,:s orais, restrill'·
e com dOIS bolsos lateraIs,; \'ana representando o conCurso Miss Santa Catarina, Valer - Avião - Cal - Aos. ! gindo a aferição. do:: conhe-

pespontados de branco e
1
convidados espeCialmente por aquela sociedade para es-

- ) cimentos dos :·xaminanc cs is

prêsos por um botão. colha da moça que deve representar a cidade de Blume-. _v·....
a
..
R... .....�......................-..-.. �.........,....._W.. provas escritas, em que mui ..

-0- nau no grandioso concurso Miss Santa Catarina. � PRISAO DE VENTRE tas vezes campeia, desbra-

AN1VERS
- , l·os8es, catanas, Peça ao seu

. ARJOS - O - garia, a f\imigerada "cola".
.. �

ES'fOMAGO - FIGADO - INTESTINOS

I
convenhamos em qtie impor- "arml'lcêutico "Satosin', in-

STA. RITA DE CÁSSIA L. AMOR PROIBIDO � PILULAS DO ABBADE MOSS ta em mais ainda desmora- dicado, nas traqueobron-

LOPES Por ZUl'Y Machado � A�em directamente sôbre lizar o ensino. quites e suas manifesta-

Transcorre hoje o ani- Q\le fariR você se sentisse tão, desesperadamente fi
" .

o aparelho di�e8tivo, evita.- O que é preciso, o que os ;ões, Sedativo da tosse e

vei'sário natalício da g'alan- �ngllsiiHnte falta de' amor, a ponto de vender sua pró- � elo a prisão 'de ventre. Pro- fatos estão demonstrando, ·"xpectorante.
te e prendada

-

sta. Rita de pria alma? Se o corpo, .exausto da. longa caminhada, e o � porcionam bem estar Ireral, todos os dias é não' reformar
Cássia Lig-ochi Lopes, estre- coração partido humilhado pelas ofensas recebidas vies-'; fac:litam a digestã.o. deseoD- o ensino com a mentalidade

mosa filha do sr. Eúclides 3em cair a seus pés, inesperadamente, que faria você? � �estionam O FJGADO, reru- que o rege 110 Brasil - essa

Lopes; alto funcionário pú- Assim acontece comigo ... Terei que erguer a cabeca e � larizam as funções di�esti. viciosa mentalidade re;:;pon-

blico, e de sua exma. espo- 311plicar sôbre os braços molhados de lágrimas, pied'osa- � vas, e- fazem desaparecer as sável pela maior cota dos
8a Prof. d. Gilda Ligochi mento, que você volte? ou terei que por muito tempo ain- � enfermidades do ESTOMA- males que o afligem. E �e

Lopes.
" ;la,. sofrer a_mor e esperar em silêncio por tudo que dese- � GO, FIGADO e INTESTI· � deve começar por implantar

jai como ideal na vida? Não quero que o tempo me dê a � �OS. � um regime, não ele maior

resposta, espero que seu coração fale antecipando, o fU-/
• ...............

......-A
......

U"I_.""AS
..............

DE "I-N--G-L-t;:�-S·"
-

.� bravura e tolerância, mas rt�

tUfO para ameniza·r a tortura. dêste presente.
' mais efetivo rigor. Tant.o

com referência a alunos �o

mo a professores forçando
uns e outros ao integral cum
primento ele seus deveres".

(Do "Correio do Povo"
de Porto Alegre)

Ultima Moda

,r'
I

- /
!
I
/

CONCURSO MISS SANTA CATARINÁ

o "Satosin" é excelente

para--com ba ter

luências dos

nitações dos

as cansa.

resfriados:

bronquios,

�---...

Lavadeira
Oferece-se lavadeira eE-

FAZEM, ANOS, HOJE:
- sra. La um Bom da

Sil\'u, viúva do sa l1doso con-

terrâneo sr. Manoel Bom JANTAR
da ·Silva Junior; No Lux Hotel, jantava na noite de quinta-feira, o ele-
- sr, Abelardo Goulart, I gante casal Sr. e Sra. Dr. Mário Ferreira, a senhora Dr.

func' -.

d C 't"
,

. 10narlO a. apl al1la I
Ferreu'a usou un�a custosa estóla de pele, que deu comple-

dos �ortos, e pessôa multo· mento a sua toillete Nésta mesma noite o cronista désta
relaCIOnada nesta Capital; I coluna jantava com a senhorita Tereza FFialho, em com ..

- sra. Diva Gomes Sch- panhia do Dr. Castelo Branco.
lemper, esposa do sr. Paulo
SChlemper, in,dustrial;

sra. Noemia Lopes
Viana, esposa, do sr. Rui
Via'na, telegràfista;
- sra. ReginaJ.da Muns,

e3posa do.' sr. Eraldo.Muns;
sra. Helena Martins

Fonseca, esposa, d� sr. C�n
ceição Fonsec'a;
�.

- sta.
.
Rita Carolina

uiartins
S1'a. ''D-oralice

tins ' .

ciente, cuidadosa, rápida,
econômica e higienica. Pode

trabalhar 5 dias a titulo de

experiênCia, sem pagamento
ou qualquer compromisso.
Tratar â Rua Conselheiro

Especialmente para estudantes que prestarão exa

mes parciais e de adaptação em.junho próximo. Lições
diarias e intensas sobre conversação e gntmática. 1I1S

eric;ão até dia 23 nft LÍ\Tl:il'ia Lider, Rua Tenente Silvei

ra·, 35.

Mafra, 6 fone 2358, loja de

Pereira Oliveira & Cia" com

a Lavaroupa Prima, a ma

quina de lavar mais vendida
no Brasil.

- -----_..�,--.....,---

AVENTURAS

I !�
, i'

00 ZE-MUTRET-A

- jovem

..... Ir'

x X X

Comentários: Em breve será inaugurado em nOSSa Ci
dade a "Churrascaria Campestre" que está sendo esperaãa
com grande anciedade. E' de propriedade do Dr. Claudio
V�lente Ferreira.

X X X

Bar -Apesar da semana de chuva o Sabino Bar, con ..

. Unuou sempre com aquele ambiente agradavel e acolhedor
Mar- para os seus frequentadores. O Pianista recebeu-os com RS

. .músicas de preferênCia. Muita g'ente nova está aparecen
Lauro Luiz Sil- do.

{

•
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Cbega boje, à noite, a delegavão
,to Grêmio, Esportivo BRASIL

.

o VICE-CAMPEÃO GAúCHO FICARA' HOSPEDADO NO HOTEL METROPOl
1

/

A nossa Capital, hospedará a partir de hoje à
noite, a luzida embaixada do renomado esquadrão
do Grêmio Esportivo BRASIL, 'I'rí-Campeâo de Pe·
lotas e Vice-Campeão Gaúcho, que graças aos esfor

�O§ do desport ísta DIRCEU GOMES, pela primeira
vez realizará uma série de jogos em Santa Catarina.

Extraordinária e invulgar ansiedade agaurda o

nosso público pela exibição do magnifico rubro-ne
gro gaúcho, um dos clubes mais populares e repre
sentativos dos pampas.

A sua estréia está marcada para terça-feira à
,

noite, cabendo ao glorioso FIGUEIRENSE F. C., a

grande e difícil responsabilidade de representar o

futeból ilhéu, numa peleja que por certo levará enor

me assistência ao Estádio da rua Bocaíuva.
nada a conhecida fibra do "esquadrão de aço",

em prélíos de tamanha envergadura, acredita-se que
o alvi-negro tudo fará para brindar a sua vasta le
gião de torcedores, com uma atuação bastante expres-

A PRELIMINAR DE TERÇA-FEIRA A NOITE

I Postal Telegráfico x Alvim Barbosa
síva, Fazendo a preliminar do sensacional cotejo de

terça-feira à noite, no estádio da rua Bocaíuva, entre
o Grémio Esportivo Brasil, Vice-Campeão Gaúcho e

Figueirense F. C., Campeão da Cidade, teremos uma

atraente peleja, que reunirá -como disputantes, duas
prestigiosas equipes de amadores: o POSTAL TELE
GRÁFICO e ALVIM BARBOSA.

Pelos altos serviços que vem prestando ao fute
bél catarlnense, o sr. Osní Meio, dinâmico Presidente
da Federação Catartnensa de Futeból, será o home
nageado do sensacional encontro de terça-feira pró
xima.

�=------------------------------------------------------------ ----�-------- ----.---- .. .�----�--------�--------------------------------
•••••••• '••••*�SO��O�••• iI•••••a.�•••••@ilil•••••"••••••iI�i)�••"'J•• el, .e�e•••••• ' .e•••••• 1lI •• l4Ci•••••••o•••••�••••••;;)••••••••••••••••••••••••••

"O Estado Esportivo"
...... 'HII••••••••••••••••••••••••••II•• IIII••4)••••••••••••••"�"••III , _ "' ".l'.l".f'� .a16iSlillli�•• lJtie4)tite.o•••••tj•••••••••••••iJ••I)••8e ü••••••

. Saeo dos Límões.
É pois, mais uma etapa vencida,
Clube modesto, mas que entretanto, possue em suas

rlleírns desportistas compenetrados, esforçados, capazes e

d>;>cUcados, que tudo têm em pról do Clube a que pertencem,
Diretores, associados, atletas e até mesmo seus adéptos, es
tão sempre prontos, para lutarem, transpondo os mais sé
ríos obstáculos e removendo as maiores barreíras.para ve

tem o seu querido Clube sempre brilhando, entr€ os mais
destacados Clube Varzeanos da CapitaL E têm conseguido,
êsses Incansáveis. com o maior êxito e de maneira elogiá
vel, realizar seu intento, pois o Esporte Clube "Fernando
Raulino" goza do melhor conceito desportivo local.

Seus co irmãos, dado o ínterêsse do Clube em fazer

amigos, sem�re o têm destacada, demonstrando quanto o

prezam.
A nova Diretoria, eleita em Memorável Assembléia

Geral Ordmaría, realizada no dia 18 do corrente', tem como

programa principal, a aqulslçâo de uma praça de esportes
próprla.

É, pois, de louvar-se o ardor com que se lançam a luta,
êsses denodados moços limoenses, que tanto se dedicam ao

engrandecimento de 'leu Ciube, e, bem assim do esporte var-

naux, em Tubarão
8.a rodada _ 24 de junho
Eigueirense -

x Ferroviá- Está sendo disputado, sob Quarteto. Big x Leões da Em prosseguimento ao cerarn Arno e Osmar por
do, nesta Capital ; o patrocínio da Federação Serra, na cancha. do Ora- Campeonato Estadual, a 3x6 _ 6x3 _ 6xO
Caxias x Paysan dú, em

'

Catar inense de Bochas e nadeiros da Ilha. F, C, '1', fez realizar, no dia I Guerreiro e Wilson (Li-
.J oinville I Bolão, o Torneio dos Quar- Quarteto Galos x 3 mais 15 do corrente, nas quadras ra) venceram Alvaro e

Palmeiras x Avaí, em tetos, com o concurso dos, 1, na cancha da A. A. Bar- do Lira T, C" o torneio ací- Adolfo por 8x6 _ 6x4.
Blllmenau· I grupos Big, Galo, Bola Pre- r iga Verde. ma referido, cujos resulta-I! O L' t TCarlos Renaux x Olímpi- ta, Sobras, Leões da Serra.. Quarteto Bola Preta x Tá dos foram os seguintes:

.

itérí. Com es a ml�gnd � l-

B 3
'-

T' B F t
i
B C h d S

'

S· I ca Vl erra passou a 1 erarco, em rusque ma is 1, a om e an as- i orn, na anc a a ocre- imp es: j
t

.

IHercílio Luz x América, mas, Idade Atiradores de Floria- Arno Heusi (Itaja.í) ven-,
o

ctampeonl! °1ge'dPo�slvhe
-

T b
-

P l' 27 tã
I,

I' J 'S t (L')
men e, em e jun o,em u arao ara o (la es ao mar- nopo IS. eeu ase an os ira por I d dí tará 'lt'9.a rodada -_ 31 de julho csdos os seguintes encon- Espera-se bôas aasistên- 6x� _ 8x6 I quan o ispu ara seu u l-

(FINAL> tros: cias, dado o gran, de interês- fi Hubert Beck (Lira) ven-
mo torneio, com o 'I'abajara

T d T. C, de Blumenau, sagrar-Viei1'3. Avaí x Caxias, nesta Ca- Qum'teto Sobras x Fan-I se .que o orriero vem· es- ceu Alvaro Luz (Itajaí) por
E' poís, digno de louvor o esfôrço e dedicação que dís- pítal

_ I ta.sm,as, na. canc_ha do Co- pertan do ent,re os af'icciona-
.
Gx4 _ 3x6 _ 6x4

se-á campeão do Estado.

I
No torneio realizado em

pensam ao seu Clube, seus Diretores, que têm acima de ',!\m,érica x Palmeiras, em

I
quetros Praia Clube. dos do vitorfoso esporte, Cn rmelio Prisco ,(Lira). Blumenau, também no diatudo, um único objetivo: lutar, progredir e vencer, sempre .Joinville venceu Osmar Heus

í

(Ita- 15 do corrente, entre o Ta-
cam a maior disciplina possível, o que sempre coriseguírarn Olímpico x. Hercílio Luz"

---

T:"RA-N{. f-ERrDO O FESTIVAl-DO liaí)
por 2x6 - 6x4 - 6x3

bajara local e o Bôa Vista,com os maiores méritos. A Dlretorla que será empossada em Blunienau J
- Flávio Hartleman (Lira) de Joinville venceu êste úl-

110 dia 22 do cOl'rentê, ficou assim constituida: Presidente: Carlos Renaux x Figuei- venceu Siegrid Wimer (Ita-,

NGA
timo por 4x3.Jm.é P. da Custai Vice Presidente: Carlos Nazal'eno Fialho; rense, em Brusque IPIRA liaí) por 2x6 _ 7x5 - 6x4

1° Secretário: Evaldo Vieira Pacheco; 2°. Secretário: Wal- Ferroviário x Paysandú,
�

..

-. Wilson Elias (Lira) ven-
Com êsse resultados a co-

l�or Dilson ele l\�orais; lO Tesoul'eil'o: Milton.P�es (�e Fa- em Tubarã? I Inf�rma-nos a diretoria ,ferir de hoje para 12 de ·ceu José Colales. (Itajaí) locação dos concorrentes ao
nas; 2°, Tesomelro: Ney C. elos Santos; Con1l.'m!W FlsC::tI e I OS ARBITROS I do Tplr.anga, de Saco dos: I pOT Gx3 _ 6x1.

Campeonato do Estado, porde §,indlc.fillcia: D_co,li.ndo. Sevel'O da Cunh,a - Luiz Eclgar I D, i.rigirão ,os ,jogos os se- ': Limões
..

, q,ue, por motivo de .ll,mho o seu Festival Espor-
'. Duplas:,. .

.

. equipe, é a seguinte:
.

Dal1le�� e W�dtlll' Jose Rosa, '·ult!tes ul'blll'OS: Ifol':3 malOr, resolveu trans- tn'o, I Jose e Beck (Lma) ven-
10 lugar Lira T .. C. _ 9

pontos
2° lugar T. C. Bôa Vis

ta _ 8 pontos
3° lugar C. N, Marcilio

Dias _ 7 pontos

I 4° lugar Tabajara T. C.
.- 4 pontos.

.

BOLA0
zeano.

Comemorando o aniversário natalíclo, teve lugar on

tern, no Clube Cultural e Recneatlvc Límoense, uma ani
madíssima soírée, que reuniu, num laço de união, irmana
dOR em têrrno de um só ideal, a família rubro verde,

Hoje, ás 10 horas ela manhã haverá sessão Solene, de

posse da Nova Diretoria, na Sede do Ipíranga e ás 13,00
horas haverá a preliminar entre.' os sócios veteranos do
Clube, oslteiros e casados, sendo a 'partida prinçípal em

disputa de um troféu, entre o Clube aniversariante e o

Mangueira Esporte Clube, sendo homenageado o sr. Alcino

DIA 24 DE MAIO G. E, BRASil (de Pelotas)
X

FIGUEIRENSE F I C.

(Vice=Campeão Gallcho)
t. -:-,.-.
�. "

�".

TERCA�FEIRA À NOITE
, (Campeão da Capital)

"

�

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ETADO Florianópolis, Domingo, 22 de Maio de 1955 5

Ministerio . �o Tra�al�o HOje e amanhã
no passada

22 DE MAIO

o Ministro de Estado dos

Negócios do Trabalho, In
dústria e Comércio, usando
da atribuição que ;lhe con

fere o art. 913, da Consoli
d"áIG das Leis do Trabalho,
ap;ovada pelo Decreto-lei n.

5.452, de 10 de maio de 1943,
e

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Florianópolis, Domingo, 22 de Maio de 1955

n J:8TAlK'"

'l'echnicolor
Atual. Atlantida.

N°. 55 x 17.

Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 5 anos.

Nac.

1
sidentes no local do imóvel, bem como dos interessados

U f· sl-nuular Cem a B'-,bl'l'a'
.

na MaNo d�c:co-nilecldo';, por edital de trinta dias, do sr, Delegado

IDa I�uura HegjQ{t::lI do Pat rimôn io da União, por precatória, em FIo-

.
·tL:"]f.; � rianópolis e do representante do Mín istério Público nesta

Carlos (la Costa Perelra

I
Cidade; todos para contestarem a presente ação dentro

O Dr. Fonseca Gaivão, nos poucos mes:s �ie go�êrn?, «No i.enecu o) do prazo de dez dias de ácôrdo 'com o disposto no arti'go

na qualidade de 2,0 Vice-Presidente da PrOVll1�1í?', alem ,ue DOMINGO, 22 DE MAIO 45ri citado. Protesta-se provar o alegado com testemunhas

ter auxiliado Paulicéia na publicação da menc:onada °lr: Se de todo te calares neste tempo, socorro e livremente I
e �istoria: se necessárifo. 'tDá-sl e a, preOsentl� ?t vdalor de trtês

didática, concedera-lhe a Uha do Arvoredo, nao ,ob,sta L� virão para os judeus de outra parte; mas tu e a casa de" mIl, cruzeiros para �ds Ae e,l os egta�s'C'dsod 1C1, aRor qcue
es aI

como frisava a Regeneração, tratar-se de :lm pr.o�)l�o na. teu pai sereis destruídos: e quem sabe se para tal tempo assma tem sua resi encia �es _a 1 a e, � ua orone

cional. - Pretenderia o poeta realizar na Ilha dlsta��e e
como êsre chegaste a êste reino? (Ester 4:14). Ler Ester t:lH.:hele, n. ..4,· onde recebe c�taçao, Nestes termo� P', defe- (T'echn icolor)

uase inacessível o que ideara emA seu p�ema
- Ut?p:a l�Õ 4 :13-17 ou Atos 16 :9-15. rtmento. TljUCaS, 20 de abrfl de 1955, (ass.) Cláudio Ca- Preços: 10,00 - 5,00.

Aq -ar -edo escrito em 1853? Dizia· ele entao que se rõsse r�- O povo de Israel estava ameaçado de destruição por rarnurú de Campos, Assistente Judiciário", Em dita peti-
•

Censura até 10 anos.

1'\011: , íd _, " de 500 casi
-

f' d
'

t d h "A d 'I"
•

co fundaria 110 Arvoredo "uma breve �� ac,� �.= Harnan, primeiro ministro da Pérsia, Ha.man odia:a �ao 01 :xan� o o seguiu � espac o: ., c,omo pe, e" ,\_
nhas iguais, belas, risonhas, arejadas,

alvejando en�re :1,
Mardoqueu, o líder de Israel, porque êste não lhe rendia Ju�as, 20�4-5?" (as�,) ClO�IS Ayres Gama, J\llZ de Direito",

verduras quais no .céu as estréias", e nelas aposentaría 500
homenagens. Mardoqueu era tio de Ester, que fôra esco- �elta a JUStJf1c�ça� fOI ex,:rado o �e��J1nt; . ..c�espacho:

casais, sendo êle o pai de mil filhinhos."
_

_ lhida para ser minha por Assuero, rei da Pérsia. 'Façam-se as citações requeridas na II11C131. r'rjucas, 14-

Os adversários, encastelados na Regeneraçao,
A

nao lhe
A despeito desta' honra, Ester sabia como satisfazer 5-5�, (ass.) Clovis .Ayres ,Gama": E para que. cheg;-le �o A's 2 - 4,30 - 8 horas.

davam trégua e 'procuravam ridj,.c.ularizá-l� de todas, as
o desejo de seu tio, Mardoqueu e efetuar a salvação de conhecimento �e todos e·n1l1gu:m possa al:gar, iguorancia, "Horário Alterado devi-

maneiras, Como Paultcéia não desse muita ImpórtanCl� a
seu povo, Deus a usou para salvar Seu povo, Ester tinha man�ou ex�echr o presente edital que sera a�Ix,ado na, se- do a grande Metragem"

certos princípios de higiene, Guarani chamava-o de ca-
"ido elevada ao trono para uma hora como aquela. 'de deste JUlZO, no lugar do costume, e, por' copia publica- ,John WaYl1e � Robert

beludo autor da Tupaneida" e W, assim o retratava em l "
Isto muitas vezes aeontece com o crente, pois Deus do uma vez no "Diário Oficial" e três vezes no jornal "O Stack - David' Brían

.

nos tem' dado Sua mensagem para pregar. Por nossa Estado", de Florianópolis, Dado e passado nesta cidade Claire 'I'revor --" Robert

mensagem os que vivem sem Cristo são trazidos a Êle e d� Tijucas, aos de�esseis dias �lo mês de maio do ano de Newton - em:

Êle os salva, Deus obrou tão maravilhosamente por meio m11 novecentos e CInquenta e CJl1CO, Eu, (ass.) Gercy dos UM FIO DE ESPERANÇA

de Ester, Êle pode onerar por nosso intermédio também. A njos, Escrivão, o dactilografei, conferí e subscrevi, Technicolor de Luxo em

10 R A ç Ã O (ass.) C�o:'is Ayr:es Gama, Juiz d�e Direi,to, Está conf'or- CINEMASCOPE

Nosso Pai, nós te ,imploramos que nos ajudes a mos- me o ongI_:lal afixado na sede deste JUIZO, no lugar do Preços: 18,00 10,00.

rrar tua santa vontade a outras pessoas que nos cercam costum�, _sobre o qual me �'eporto e dou fé, Data supra, Censura até 10 anos.

não te conhecem. Ajuda-nos .a ser testemunhas vivas do O Escrtvão : Gercy dos AnJOS.
,_

._._ _ �. __ . �

�::�;: :::;!me�·�;;:��;'p!:;:it!�aA;2�:.�· Em nome do ""ÔPERARYÔ-rVOSSÃ'DISPOSIêIcí' :ml:IJ!Jl
PENSAMENTO PARA O DIA

tudo e' I CONSEr�TA-SE FOGõES ECONôMICOS. SERVIÇ,O �'s i hor��:f�
.'

Sem Cristo nada podemos fazer: com Cristo •

'E'
1 posaível.

I RAPIDO GARANTiDO, ATENDE-SE- CHAMADO Ala) Fatos Em Revista.

I '

JUAN KOORJIP, operário (Perú)
DOlVHCU.IO. Nac.

I
xxx

Operário: VALDF.MAR POSSAS - Rua "3 de Maio" 20) A AUSENTE: Arturrr
, •

1 1- 1 (Beco), no ESTREITO, .ie Cardava
MENSAGEM REAL - Ouça, hoje, as 8, b 10rí'lS,

._. ._._.. _ ..

pela Rádio "Diário da Manhã", o Prcgrama Evangélico

EJ D I T I
30) SEGREDO DE UIVI

"Mensagem Real", urna palavra amiga da Igreja Pres- .

.

A AMANTE - Com Paulette

I biter iana Independente desta Capital, com Tempio à Rua �, � ,}odd:ud

I
JUIZO DE DIREITO DA rel ; deverão também ser cí- l' 900'450

Jü§o Pinto n, 37. COl....ARCA DE TIJUCAS d d
reços: , -,.

'ESCOLA DOMINICAL -- Hoje, com iní ia às 10 ho- U • �ados os interessa os e..:,w Censura até 10 anos.

rus, aulas na Escola 'Dominical da Igreja acima, para to- Edital Ile citação de inte· 1hecidos por edital cJ� trinta A's 8 horas,

'd 1 t l'nce-,'tm: ·iias, betll con-� t ,�,', Delega'· R,I'cllar'd 'I'odd - Glynl'sdas as 1 a( es e sexos, i'essados ausen ··es,
.

CULTO NOTURNO - Às 19,30 horas haverá culto, ,lel'lconheciílos, com I) Jo RegicilMJJ do Serviço do Johns - e1').1:
e

. ?atrimônio da' União po';' O Gl1' A 1�E REBELDw
com pregaçãp da Palavra de Deus, A entrada., como sem- 1'1';]:1:0 d.e Trinta Dla;s, �.rnl.l ..,.

pre, é franquê::lda, O Doutor Clovis Ayres G,,- )recatória, em li'lorianópo113, R/i};lorter na Tela, Nac.

--0-- ma, Juiz de I)ireito da 00- � o respresentante do Minis- Preços: 9,00 - 4,50.

SEGUNDA-F'EIRA, 23 DE MAIO marca de Tijucas, do Estado �él'io Público nesta Cidade, Cencura até 14 anos.
.

f ,!fim ele 'contestarem a pre-

I Senhor, que queres que eu faça? (Atos 9 :6). Ler Lucas [le Santa CatarinR, na .orm.ol
lente ação no pI'azo de dc'z

1 18: 18-27 lla lei, etc, . .

r

" ""EU
' ,

� d' d" e t f" F."'z S"','.bel' a to(lo.� Cl'U" 'l�tOR dias, de acôrdo com o c 1SpO.';·
l'u' pal começou a. preõar quan o am.a s ava ,,,-

n ,..
_ ....

. to no artigo 455 citado,' sen,
! zei1do seus preparatórios, 1vIais tarde resolveu estudar ir,t-f-i'essar po,,;.sa o presenr,e

I 'do, afinal, reconhecido o do·,
_,)ara o ministér."io, Vár,íos m,o.,ços ingressar,am na. Facul- (;dii<tl de ciLação, com o pn-
..' :nínio do referente sobre f>

;1 da de de TeologIa com de, '1. 1"es anos depols, foram ol'de- �o de trinta dias, virem ou
.

t ,'efetido imóvel, cuja senten ..

i nados, Um dos formados casou-se com uma moça que o dele eonhecImento iverem,

I
'

t· 'J )a servirá de título habil pa-
t:ondenava por ter abraçado uma profissã.o na qu,al' não atle pOl' párte de Eleu eno 0-

. !'f '

d' 'i ,'a o respectivo rf'gistl'o clt·

I podia ganhar dinheiro, Finalmente, o induziu a estudar úo Maçaneiro, lhe' Ol mg,
.

, '.. imóvel,: Dá-se. a presel1te fi

Direito,
.

da a pebição do CeDI' segulll-

I
-

M valor de Cr$ 3.000,00 para�o!:
Quarenta e cinco 3nos mais tarde, o advogado pel'- te: _ "Eleutério Joao a-

, -

'

,

?"]\Ir lt
. lavr'adlr efeitos legais, Pl'otes(d-,;ê

I Q;un,tou: "Que. tal, C::Irlil.·o,S, com,o vao as cOl,:as,' .'�,eu carlt'iro 80 eIra, t
"

"

s', •. ,

d' provar o alegado' com teste-
paI alegremente relatou-lhe como suas expenenclas no 'latural rtêste R,ta o, reSl·

, t munhas e vistoria, se neces,

I",üllistérici
tinham sielo compensadoras,' O advogado a- denlG. e domiciliado neSvt

,;ário, O sinatário desta tem
-reseentou: "Ao;; olhos do n1undo eu tenho feito sucesso, Dlstl'ito, quer mover a pre-

ma residêncià -nesta Cidacl-e,
:iizendo dinheiro e alean�Hnr1o uma posição de destaque, sente adio de usucapião em

.
-

E {t Rua Coronel BUlOhell, n, '1,
'JuHos me invejnm", Depois, com lágrimas 110S olhos (jue expõe e requer a V, .

x-
.

I' .mde recebe citação, Nestes
ontinuoll: 1"la8 cu agora trocaria de bom gôsto, hws da, o seguinte: I O sup lcan,

, 1 termos p, defei'irnellto, Tiju-
;;'Io1'ios:1s experiências por meu mundano suCesso, te c passeiro, há maIS ae

t ::!as, 18' ele março de 1955,
Nem todos precisamos planejar servir ao Senhor trintp, anos, por si e seu an e ..

1 (as) Claudio Caramurú de
,'om tempo integral, mas ninguém pode zombar de seu .cesfor, de um terreno Bit.URe o

'A ,

t "s t- d Sal1t<> .Jampos," l!�m dita petição foi
chamado santo e substituir por um mteresse egOls a o no lugar "e1' ,ao e ,.

. �xaracla G seg'uinte despacho:
'harnado divino sem sentir-se responsabmr.mdo perante Luzia", desta Comarca, com

'x
.... -.,.' ""'� � D:l;S,' ,

oitenta e cinco metros e oite "A" C01110 pede, Tijucas,

Ap�esnr das suas singularidades, não deixou Franc. d9
O R A C

-

O decímetros de frentes � mil f
H-3-55, (as) Clovis Ayres

Paulicéia de interessar-se pela disseminação da cultura a-
N P" d

.

·1
A

••

I cen1 (1'ltOS a'e f'IIldos.Oll se,'laJ!l
'Gaaut - Juiz ele Direito." A's 2 _ 4,30 _ 7 _ 9 hs,

osso aI; aJu a-nos fi co ocar em }ll'lmell'O p ano as . ,

c

través da imprensa, do teatro e da Sociedade Amor às Le-
1 'I d I d d' novent,,, e qllatro 1111'1 tr'ezerl- "F'eita a Justificação foi eXil- RI'cha.l'd Conte _ Pa.tI'l'-

,coisas de va. Oi'. lIabl ita-nos a esenvo ver o vel' a eIro «

tras, O Arcipreste Paiva, tendo em boa tlonta os conheci..
I L d 'd'

,

'os e ·OI't.e11ta lnetr'os (111"',dra.
!'ado o seguinte dcspacho: cia lVIedl'lla _ eIn',

;:;euso de va ores. eva·nos a eCl Ir a prestar . servlç.o "
"

mentos do ex-cunhado, deixou recomendado em testamen-
d 'ddI" d (Io.s _ fazendo f1'e11te a Leste "Façam-se as citações reque- ESCRA,TO DA BABILONIA

�ristão na me ida de nossa capaCI a e e para g orla e '

to lhe fôssem entregues "seu COln}lêndio de Fiioso.fia" ain-
'eu nome. Amém. em-terraS ele Pidelix Garcia f ridas na inicial. Tij ucas,

da por terminal', bem como suas poesias sagradas e pro- fl1ndos a Oeste em ditas ne 12-5-55, (as) Clovis Ayres

fanas (algumas elas quais profanas deveriam ser queilm,- pgNSA1VIENTQ_ PARA O DIA
Gel'l'nano 'Flll'ta(lo',' extl'e. �}ama," E para que chegue

Estão meu t.empo e meu talento gendo empregados -

das) .. , a fim de as compl�tar, coligir e dá-las ao prelo",
para mando ao Sul em terras �le 10 conhecimento de todos e

conforme nos conta Altinú Flôres em seu magnífiCO tra·· a cobra de CristoN? G 1
�

') Gerl�la'no Ftll'tndo e ao Nor .. ninguem possa alegar ign\)-
RALPH L, EWIN, Editor (Pennsy val11a .u ...

balho - O Pa9,.l'tp �'C:mtig'as" -'- Uma grande fig'ura (la pe- te em ditas elo requerente.:tI ,'ância, mandou expedir
.

o

qUêna Províric.ii>�· <

E"l.;:-' D� [. '1'
.....

A
,_

1-- J-" O referido imóvel foi adqui- presente edital que será afi-

Morreu qU��� � e§quecido, Pelo que conseguimos !ipt: -

I 1 , tido, há mais de quinze anos,
xado 11:1 sede dêste Juizo, 110

1'ar, a única referência' ao seu passamento constante de pelO suplicante, de Brígida lugar do costume, e por có':

jornais da épõc!1., é à que �e contém no "anúncio" fúnebre" Anastácio Furtado, cuja pos- pia publicado uma vêz no

que fl. família mandoi.! publicar no Jomal do Comércio, do. JUIZO DE DIREITO DA COMARCA'DE TIJUCAS
se foi transferida, naquela é- DIARIO OrreJAL e três VP.- A's 2 horas.

Destêrro, de 3 de dezembro de 1891, convidando amigos e p�ca, ao suplicante, sob pl'O-
zes no jornal '10 ESTADO" 10) DESFILADEIRO DA

conhecidos para assist�irem à mÍ,ssa que, pelo descanso Ue Edital de citação de interessados ausentes, incerto§! e messa verbal de ser passa- Je Florianópolis. Dado e pas- MORTE
sua aima, mal1daram celebrar na igre,Í::t do Rosário. desconhecidos, com ° lU3Z0 de trinta dias da ao suplicante a compe-

sado nesta cidade de Tijucas 20) O MISTERIOSO Dr,

" O doutol' Olovis Ayres Gama, Juiz de Direito da. Co- tente escritura de posse, _
:tOS treze dias do mês de SATAN, 7/9. Eps,

···N·
....··�..••••••

..

p'·············S···A··
..

···I marca cl� Tijucas, do Estado de Santa CHt:ll ina, na for- mas como tratava-se" apen'1,s
maio do ano de mil novecen- Preços: 7,00 - 3,50.

OSSO oslo ma da leI, etc. ele uma POSSfl de mUlto pouco
tos e Cinquenta e cinco. Ell, Censura até 10 anos.

/ •• Faz saber aos que o presente edital de citação, com I valor o suplicante descuidou- (as) Gercy dos Anjos, Escri· A's 8 horas,

I' D- I b prno de trinta dÍ:1s, virem ou dêle conhecimento tive-! se dessa promessa feita pelo vão, o cl�tilografei, ?onferí e Ankito _.:._ em:

"arros lese rem que, nos autos de; Ação de Usucapião que se processa, vendedor .até que Brígida fa- subscreVI, (�S) Clo':JS, Ayres MARUJO POR ACASO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA perante este Juízo, na qual é requerente Nlartins Lázaro Ileceu ha cinco anos aproxi-

.

�ama - JUIZ de, �ll'e,lto.�Es- Camel'on IVIichell _ em:

São convidados os senhores acionistas para a as- d� Conceição, lhe, foi dir,igi,da a petição do teor �egl�i�te: mat1�mente. _ III _ Tanto I ta conforme o ol'l�I::al aflxa- VOANDO PARA MARTE

sembléia gerúl que terá lugar na sede social, à rua San-' "ÊXl'IlÜ, Sl', eh', ,JUlz de Dll'eno da Comarca. Martins Laza- J, posse de Brígida que clata- .

elo na sede ctéste JLllZO, no lu- Cinecolor

ios SSl'aiva. na g,lO, no db 4 de junho próximo vindouro, 1'0 da ConCetl_ià0, ;)ôl!eiro, lavrador, residente e don:ticilia- va ele mais ele 25 anos) como I g:�' :-10 e�stume, sOb,re o qual No Programa:
às 1q,00 hoI'ss, em segund3 convocação, c'om a seguinte do no lug�1r Pel'eque, desta Comarca, por seu aSSIstente a do suplicante sempre FO_,111v lepotto e dou ft",

."

Sul em Foco, Nac,

Ol'elem do dia; ;1.�l,eal1te assinado: quer mO\1er a pres,ente ação, de usuca-

mn.1. pacíficas
contínuas e

I
Data s:lpl'a, ? E.s�nvao.

; Preços: 7,00 - 3,50.
1 ° - Dtliberação sobre o balanço e contas da dir.e- pIa0, em que expoe e requer a v, excJa, o segmn te: 1° - inintenu)'tas, e mantIdas GelCY dos AnJOS, Censura: até 14 anos.

toria, bem como apl'ovação dD parecer do Conselhú Fis- O' sLiplicante é po:o.seiro, há mais de trinta anos, por sí e com ânimo de donos. _ IV ._.

,

. ..__. _

(aI; . seus antecessores, de um terreno situado no lugar Pere- Em vista do exposto quer o' Cenjro Academico XI de
2° - Eleição do 'üorúl'e'ÍÍl.o 'Fiscal e fixação de seus quê, município de PÔl'tO Belo, com duzentos metros de suplicante regularizí'll' sua I

honorários; frente e oitocentos ditos de fundos, OL! sejam 160,000 me- posse sobre o referido imóvel, revereiro'

3° - Renúnda do diretor e eleição de seu substitu- tros quadrados, fazendo frentes em terras da marinha e ele conformidade com o clis- _/�_ " . _ ._.' _

to com fixação de seus vencimentos; fundos na estrada geral; extremando ao Norte em terra::: posto nos artigos 550 e 552 do

(F Id d dO·
'.<:"

4° - Outros assuntos de interesse social. de Norberto e Francisco Ferreira, e ao Sul'em ditas de Código (;ivil. E para o dito - BC U a e e Ireito de Santa
Estreito, 14 de maio de 1955. José Nestor Airoso. 2° - O referido'imóvel foi comprado fim requerem a designação C I) O(Di'. Uodolfí) Renaux. Bal,ler) - Diretor-presidente pelo supiicante de lrineu José Pereira, há quinze anos, e do (lia, lugar- e hora, para a atar na. epartamento Feminino'

(José COl'l'i'a Teixeira Fiiho) - '�iretof-técnico êste, por sua vez, o comprou de um senhor, vulgo Pinduca, justifíeaç?to exigida pelo a1'- De ordem do colega Presidente do Centro Acadêmi
há mais de vinte anos, e tanto a posse do suplicante como 1:1go 455 do Código de Proces- co, dou conhecimento às senhoritas interes�ada
;) t f' 'f'

, "
,
,-

::>. S que se

ue seus an f!cessores, sempre 01 paCI lca, contmua, ll1m- so CiVIl, na qual devel'ao ser encontram à disposição na S'érle do Centro os cartões
terrllpta, e semp-re mantiverí'lm-na com "animus domini", ouviL1as as testemunhas Tel.'- que darão ingresso às �'elll1iões d:lnçante.: d 'D', 't
3° - Em vista do exposto quer o suplicante legit,imar a tuliano Gaspar Branco e J'o-

, que serão realizadas semanalmente às tar"'d 01 dlIeI, o�
, �b' f ,'d

' ,

'1 I f' 'd d
' ':l ,.'" I ' . _

' es c e om111
.13 posse so re o Ie e11 o llTIOVe, c e con OImI i.l e com se Adolfo 1 elel1a, aVIadores, gos, em lugar e hora que serao previament 'd

Ll �iSjlORto no'1 f:!'tiQ'os fíSO e 552, do Código Civil. E para resiclentes no lugar "Areias" As interessadas deverão comparecer
• eS�vd1sad as

C' _

ri'· f' I' -, l" h
A'

t't'
a e e o en

(> 'co !m rel,::e1' a (e;lgn::tçao ao (la, lugar e 01':1 para deste DIS '1'1 0, - aoS quaiS tro, munidas de uma fotografia (3x4) e d' t 'd'-
.

t'f'
- " ,

'

t' , .. _

d C' l' d P'
" '.

, me 1an e mo 1
H JUS 1 :

....

: ..çao f::nglüa, pelil_ ar 190 ",-J� o ougo e 1'0-. comparecemo em JUl?,? 1;'-1 ca importância adquirirão o cartão que lhes dará ingres-
��sso �I\'ll, )]'1 (ju'11 cteve�'ao 'ler _O�lVi?RS a� testemUl�has clfPendente,mente ele ci,taçao. so às reuniões e sem o qual não será permitida a entrada.
lvüirc�hno A 'e;\"',[I[Ü'1] da �':odn r .l�lile p.?nje-no da Sil.\':1, Requer ),l""Q qne, depOlS da I Os cartões poderão ser obtidos na s .d d C t
I d ,.." ...

d 111"'1 t'f'"
.

f'
,

e e o en 1'0
aVi'a ores, ·reSlUenr€S e 1I0mICIlla os 110 oca (a I111ove, . jus 1. iCfH;8.0, �f'ía Plta a c1ta- Acadêmico, diariamente das 17 às 19 h '.

' -

J" '1 I
'

- ,l'"
'. OI as,

os quaIS comparecemo em U1ZO l!1Cepenc entemente de çr..o uOS conno':t:>ntes Fidelix Plol'ianõpolis, 18 de maio de lD55

c_itação"Requer mais R citação dos' atuais confrontantes Garcia e Gecmano 'Purtado, Tf:l'f:zinha de AlmeIda Pedrosa _ Preso do Depart.
eJ o.sé Nestor Airoso" e 1-l'orberto e Francisco Ferreira, 1'e- residente' no local elo imo- Feminina,

SÃO JOSÉ
A's 10 horas.
,jPETACULAR MATI�

NADA

Preço: 5,00 Único.
Cencura até 5 anqs,'
A's 1,30, 3,15, 5, 7, 9, hs.
Richard 'I'odd - Glynis

Johns - em:

O GRANDE REBELDE

DI·-••i

*' * *'

Tipos rimados:

Um marquês, mas sem diploma, "

E' hoje o herói do dia,

Seu vulto vou descrever,

Mas peço que ninguém ria,

Magro, nojento, seboso,
Olhar firme, passo lento,

Longos cabelos escuros,
Donzel de vicias isento,

Inimigo do deus Baco,
Autor de certo poema,

Do ovo provincial,
Deixa a clara, come a gema.

*' * *'

Do povo representante,
Deputado -palrador,
Mas, coitado, é tão caipora,
Não diz nada de valor,

* * *

A's 2 horas,
SEGREDO DE UM

AMANTE
Ml§TElUOSO Dr. SATAN.

7/8 Eps.
Preços: 7,00 - 3,50,
Censura até 10 anos.

A's 7,30 horas,
Paulette Goddard - em:

O SEGREDO DE UM
AMANTE

*' *' *

Quando fala, narcotiza,
Escrevendo, sim, é malho,

Julga-se débil caniço,
Mas é forte qual carvalho,

Do partido aventureiro,
Crismado em conservador,
Não é cabo ou pra.ça velha,

* * lo!<

E' simples desertor,

Desertor porque ao progresEo

Pertencia antes ,de julho;
Veio a onda, foi-se o homem

Envolvido no marulho,
* * *

Que lucrou é sã verdade

C0111 a deserção em segrêdo;
.

Pai agora premiado
Com a ilha sem arvoredo.

.* * :;

Se uma palavra disser,
Sê lurât quadr:3.. úlals rünar,
A tupânica figura.
Não fica por decifrar,

* * *

Al'tnro de Cordova - ém:
A AUSENTE

E por isso, meus leitores,
Faço aqui ponto final,
Remetendo os curiosos

Pa isagens do Brasil.- Nac.
Preços: 7,00 - 3,50.
Censura até 14 anos.

A casa provincial.

Noss() Posto' �.
(;tlrro� Dies'pl

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.
São convidados os acionistas da Nosso Posto S/A

Carros Diesel para a assembléia geral extraordinária a

realizar-se no dia 4 de junho próximo vindouro, às 10

horas, em sua séde 'social, afim de deliberarem sôbre a.

reforma geral dos estatutos dasodedade,
Estreito, 14 de maio de 1955

(Dr. Rodolfo Hemm:x BaileI') Diretor-presidente
(Jose COl'iêá TNxe'il'a --Fiiho) �. Dh;etor-téeníco

.,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO·

Jui�O ns DlREl-TO DA
.

. COl\IAiWA DE SÃO JOS�·
-

EDITAL
I

G'
�

O Dr. Jaymol' mmaraes

Colaço, Juiz Substituto) em

leno exercício do cargo de

iíliZO de Direito da Comarca

íe São José, Estado de Santa

�atarina, na forma da lei

etc. .

Faz saber aos que" o pre-

frute edital virem o dele co

nheclmento tiverem que por

parte de Sebastião -

Angel�
Martins e sua mulher lhe f01

apresentada a petição do teor

seguinte: Exmo. Sr .. Juiz de

Direito de São José. Sebasti

ão Angelo Martins e sua mu

lher brasileiros, lavradores,

residentes no distrito ele An

gelina, nesta Comarca, por

seu procurador infra ássinfl.-·

do, advogado inscrito na C

A. B. secção elêste Estado sob

o n, 479, residente em Floria

nópolis, à rua Uruguai, 15

vêm, mui respeitosanlente,
expÔr e afinal requer a V.

Excia. o seguinte: l°.) Que '),:

peticionários possuem, por si

e por seus antecessores, na

mais de trinta anos, sem in

terrupção, nem oposição de

quem quer que seja, um -

terreno rural, no lugar
Ponte de Tábuas, distrito de

Angelina, neste municipios e

Comarca de São José, com a

area aproximada de 135.175

m2, formado por dois retân

gulos [uxtapostos, dos quais
um menor que oqJiro, com as

seguintes confrontações, a

lém do "croquís'' anexo: tren
te, a leste, no Rio Garcia:

fundos, a oeste em terras de

volutas, parte em que o ter

reno tem maior comprimento,
na linha de frente a fundos,
e fundo"s, ainda a oeste com

terrfts de Nicolau João de

Melo, na parte, onde o tens

no tem menor comprimento,
linha de frente a f\lndos; ao

norte, com terras de Nicolai.1

João de Melo; e ao sul com

ditas dos requerentes; 2°)

Que ós Suplicantes adquiri
ram dito terreno, há pouco

tempo, por compra feita aos

pai e sogro dos mesmos, sr.

Angelo· José _JIJ.artjn&, ..que _:1-

handonou dita propriedade,
por ter ido morar com um de

seus filhos, noutra localida

de; 3° Que os suplicantes fi·
zeram dita aquisição, por a

cordo verbal, entre vendedor
e seus l<�ilhos; 4°. Que o pai e

sôgro elos peticionários, como
se vê dos inclusos documen

tos, passados em cartório,
sem a devida transcrição no

Registro de Imoveis de São
José, no ano de 1921, há mais
de trinta anos, adquiriu dito

terreno, em tres partes, a

a Francisco Martins Junior c

sua mulher, Inácio Lopes da

Silva,. José· Martins Junior,
EugêniO Capistrano e Cle

mentino Capistrano e sua

mulheres, tendo sido a pos;;;e
sempl'é mansa e pacífica,
usando, fruindo e dispondo
livremente, com o "animus

domini';; 5°) Que os reque
rentes têm no aludido terre- !1ados que, os exames para ·pilôto comercial, mecânico,
no algumas benfeitorias e rádio operador de vôo etc. serão realizados dia 26 do cor
vem explorando a terra com, rente ás 07,30
culturas; 6°.) Que, dese.iando,
agora, legitimar dita posse, Nadief Augusto de Oliveira - Administrador ao ae-
na forma elo !'l.rUgo 550 e se-

, roporto
gUintes do Código Civil, re- .__� . .

querem a V. Excia" se digne e a mesma sentença transcl'Í- reito da 4° Vara da üomarCrl

deSignar dia, hora e local pa- ta no Registro de Imóveis de Florianópolis, o sr. Diretor
m a justificação initio litis desta Comarca, mediante do Serviço do Patrimonio da

exigida pelo Cód. Proc. Civ.il, mandato. Protestam pelo de- União, daúdo-se vista ao Re

na qual deverão ser inqui- poimento pessoal de quem presentante do Ministério

ridas as testemunhas abaixo q_ue conteste a presente, sob Publico, para contestarem

arrolftdas, que comparecerão pel).a de confesso, por inqui- querendo, o pedido no prazo

independentemente de cita- rição de testemunhas, jun- legal. Citando-se, ainda, por

ção. Requerem ainda, que a- tacla de documentos, visto- edital a ser publicad'o umu

p{:,s a justificacão sejam ci- !'ias ou pericias. Dá-se á pre- vez no diario Oficial e por
taclos os supra" m'encionaelos sente, para fins ele. alçada, o tres vezes no jornal O Esta

confrontes e suas mulheres, valor de Cr$ 2. 100,00. Nes- do com prazo de trintft (30)
se casados, bem assim o Dr. tes Termos, pedem deferi- dias, os int.eÍ·essados incertos.
Promotor Público, dispensa- mento. São Josç, 2 de março Custas afinal. São José, 4 ele

da a citação do Serviço de 1�55. (Ass.) 1,". P. Paulo abril de 1955. Jaymor Gui

dO·Domínio da União, por Felipe. Rol de testemunhas: màf5:es Colaço. Juiz Substi

não ser terreno de marinha, 1) Julio Martins Junior, 2) tuto, em exercício. Para que
e em virtude da jurispruden- Manuel Nicolau da Cruz, bro.- chegue ao conhecimento ele

cia do S. T. F. (Rec. Extr sileiros, casados, lavradores, tod(\�, chamo a todos os con-

7.472, in D. Justica de 22-11- com mais de 45 anos de idade frontantes incertos e não sa-

45, P;tg. 3887), e �om o prazo e residentes em Ponte ele Tá- bidos com o prazo ele 30 dias,
de trinta (30) dias, por edital, buas - São José. SENTENÇA. a contar da publicação dest'3.
na forma da lei, os possiveis- - Vistos. etc. Julgo por s.en- Daelo e passado nesta cidade

interessados ausentes e des- tença a justificação de fls. 2 de São José ao· vinte dias do

conhecidos, todos para a- em que é requerente Sebas mes de abril do ano de mil

campanha rem, querendo, os tião Angelo Martins e sua mu novecentos e cincoenta e

autos e termos da presenLe- lher, para que a mesma pro-I cinco.
- Eu, Arnoldo Souza,

ação de usocapião, contes- duza os seus jurídicos e le- o fiz datilografa� e subscrevo.

tando-a ou não. Que afinal, gais efeitos. Cite-se, por man

I
.

Por setença seja reconhecido e dado os confinantes do imó- 'São José 20- de abril-de 19:55

declarado o domínio dos su·. Vêl em questão e, por preca- . Ja-ymor Guima-rãe� Colaçn,
Plicantes sôbre dito terreno, tória dirigida ao Juizo de Di-I Juiz Substituto em exercício

,..

Idlla
Faz saber fi todos quantos êste edital com o prazo

ele trinta dias virem, ou dêle conhecimento tiverem e a O doutor Clovis Ayres Gama, Juiz de Direito da Co
'luem interessar possa, que .por parte de Idiomar J·oa- marca de 'I'ijucas, do Estado de Santa Cat}lrÍl1a, na for-
.juim Canaverde, lhe foi dirigida a petição do teor se- ma da lei, etc. Faz saber a, todos quantos êste edital com o prazo

tuinte: Petição. Exmo. sr..Juiz de Direito da Comarca Faz saber a todos quantos interessar pcssa o presen- de tr-inta dias virem, ou dêle conhecimneto tiverem e a

de São José, Idíomar Joaquim Canaverde, abaixo a ssi- te edital, com o prazo de trinta dias, que por-parte de Jo- quem interessar possa, que por parte de José Inácio do

.iado, brasileiro, casado, advogado, residente no Sub-dis- sé Nestor Airoso, lhe foi dirigida a peticiio.,et"o teor se- Nascimento, por seu advogado o dr. Idiomar Joaquim
"dto do Estreito, município de Florianópolis, requerendo guinte: "Exmo. sr.. dr. Juiz de Direito da" Comarca, José Canaverde, lhe foi dirigida a petição do teor seguinte:

em causa própria uma Ação de Usocapião, expõe- o se- Nestor Airoso, solteiro, lavrador, residente .e:�lomiciliado -Petiçáo. Exmo. sr. dr. Juiz de Direito da Comarca de São

�uinte: I - que por escritura pública de Sessão de Pos- no lugar Perequê, desta Comarca, quer mover � presente José. José Inácio do Nascimento, casado, lavrador, resi

;e, passada no Tabelionato do Sub-distrito do Estreito, acão de usocapião em que expõe e requer a v. excia, o se- dente e domiciliado em Petecas, município de São José,

.VIunicípio de Florianópolis, em data de �-1955, adqui- g{linte: I - O suplícants é posseiro, há mais de trinta a- por seu advogado, abaixo .assínado, conforme ínstrumen

riu de Maria Machado da Silva, residente em Petecas, n08, por si e seus antecessores, de um terreno situado no to de mandato anexo, querendo propor a presente ação

nunícípio de São José, brasileira, viúva, a 'posse, direito lugar Perequê, município de Pôrto Belo, com quatrocen- de usocapião, expõe e requer a v. excia. o seguinte: 1 -

.� ação que a referida senhora tinha sôbre um terreno si- tos metros de frentes e oitocentos ditos de fundos, ou se- Que o suplicante vem ocupando, mansa e pacificamente,
.uado na mesma localidade de Petecas, município de São jam 240.000 metros quadrados, f'azendoTrentes em terras há mais de trinta. anos (30) e na qualidade de sucessor

José, com a área de cento e noventa e dois mil metros de marinha e fundos na estrada geral ; extremando ao Sul por causa mortis de seu pai Inácio Francisco do Nasci

-luadl'ados (192.000m2), medindo cento e sessenta metros com quem de direito e ao Norte em terras de Martins Lá- mente, um terreno com a área de quinhentos e setenta

160m) de frente por um mil e duzentos ditos (1.200m) zaro da Conceição. II - A dita posse foi comprada, pelo mil metros ql1adl'�dos ("570.000); ..medin.do um mil metr�s
Ie fundos, fazendo frente com a cachoeira da Cova Fun- suplicante, de Pedro Claudino, há mais de dez anos onde de fundos por quinhentos e setenta ditos de frente, si

Ia, fundos Com a estrada de Potecas; extremando, do la- o suplicante tem sua morada e bemfeitorias, e tanto a pos-
tuado na localidade de Petecas, neste município de São

.10 n�rt� .com terr�s <do su�licante,. do lado sul, com ditas I se do su?l.icftnte .c�m as de seus antecessores, �empre fo- José, fazendo frente no travessão geral, fundos na Es

.le Vir-gí lio Prancísco da Silva, residente tambem em Po- ram pacíf lcas e ininterruptas e sempre mantiveram-nas trarla de Petecas, extremando do lado norte com terras

ecas ; II - que sua antecessora, Maria Machado, da Sil- I
com "animus domini", como é público e notório. III _ Em de Francisco Olímpio da Costa, e, do lado sul com ditas

la, ocupou, mansa e pacificamente o referido terreno por :vista do exposto quer ° suplicante legitimar a sua posse
do suplicante. II - Que o suplicante ocupa o terreno em

nais de trtnta anos na qualidade de sucessora por causa sôbre o referido imóvel, de conformidade Com o disposto apreço com sua residência, creação de animais e plan
nortis de seu pai Paulino Luiz Machado, o· qual por sua nos artigos 550 e 552 do Código Civil; mas, ainda que sur- tacões diversas, tomando desta forma, produtivo o re

zez, também ocupou, mansa e pacificamente, o citado gisse dúvida quanto à prova de posse trinteuárta, o supli- ferido terreno; III - Que durante todo o tempo que o

.erreno, por mais de trinta anos; III - que, também 0- I cante teria direito, como tem à sua pretenção pela posse suplicante ocupa o citado terreno, jámais foi tombado,

.upou, mansa e pacíf icament a, o citado terreno, por mais � de um decênio ante o que dispõe o § 30 do artigo 156 da em sua posse, por quem quer que seja, e tem pago sem

te trinta anos; IV - que, nestas condições, o suplicante
I
Constituiçâo Federal; mesmo porque o imóvel usucapian- pre todos os impostos relativos ao mesmo terreno, o que

.em, realmente, o prazo legul necessário a prescrição a-: do é a única propriedade do suplicante, onde tem sua mo- aliás, já vinha. sendo feito também por seu pai; IV -

juisitiva do imóvel, porquanto, na conformidade do dis-
1

rada definitiva e bemfeitorias. Assim, para o dito fim, re- Que, nestas condições, tem o suplicante o prazo legal, na

rosto nos artigos 5:jO e 553 do Código Civil' Brasileiro, 1
quer a designação do dia, lugar e hora, para a justifica- conformidade do art. n. 550 do Código Civil Brasileiro, à

juntando à sua posse as de seus antecessores, todas man- 'cão exigida pelo artigo 455 do Código de 'Processo Civil, aquisição do domínio pleno elo terreno retro descrito. As

.as, pacificas e continuas, encontra-se precisamente co- l'l�a qual deverão ser ouvidas as testemunhas Marcelino :im, requer o suplicante que, depois de processada, e [ul

no resultado da soma das posses referidas, o lapso de
I
Alexandre da Rocha e José Benigno da Silva, lavradores "ada a justificação, na forma do art. n. 454 e seguinte

empo superior ao exigido. por lei, à aquisiçãõ do domínio residentes e domiciliados no local do imóvel os quais com-
10 Código de Processo Civil, presente o dr. Promotor Pú

rlen o do terreno retro descr-ito. Assim, requer o supli- : parecerão inepen dentemente de citação. Requer mais a ci- rlico para cujo fim pede-se a sua citação 0, ouvidas as

.ante que, depois de processada e julgada a justificação tacão do atual confr-ontante, Martins Lázaro da Concei- estemunhas abaixo arroladas, se digne v. excia., de man

la forma do artigo n, 454 e seguintes do Código de Pro- -ão, residente no local do imóvel, bem como idos interessa- Ia r citar o Domínio da União, o Ministério Público e o

.esso Civil, presente o dr. Promotor Público, para' cujo Ios desconhecidos, por edital de trinta dias; do sr. Dele- .onf'ínente do imóvel, bem assim como, por editais de

'im pede-se a sua citação, e ouvidas as testemunhas a- {ado Regional do Patrimônio da União, por precatória, Tinta dias os interessados incertos para. contestarem, no

iaixo al'roladas, se ,digne v. excia. de mandar citar o Do- �m Florianópolis, e do representante do Ministério Ptl- wazo da lei, a presente ação, em virtude da qual e na

Ilínio da União, o Ministério Público e o confinante dos '}lico, nesta Cida,de; todos para contestarem a presente
forma ,dos artigos 550 e 552 do Código Civil Brasileiro,

móveis, bem assim como, rOl' editais de trinta dias, os lção no prazo de de7, dias, de acôl'do com o disposto no
..leyerá ser reconhecido e declarado o domínio /do supli

nteressados incertos, para contestarem pl'a-zo de lei, a l.rtigo 455 citado. Protesta-se provar o alegado com tes- :ante sôbre o terreno acima descrito, prosseguindo-se

ll'esente aGIto, em virtude eh qual e na forma dos arti- temunhas e vistoria, se necessário. Dá-se a presente o va-
'omo de direito até final sentençft, que servirá de título

:os ·550 e 552 do Código Ci\'il, deverá sel' reconhecido e 101' de três mil cruzeiros para os efeitos legais. O solici- tbil, para a transci.'ição no i'egisll'o de imóveis. Protes

lecJ[ll'ndo o domínio do suplicante sôbre o terreno retro ':ador que esta assina tem sua residência nesta Cidade, à ·a-se por todos os generos de provas admitidos, inclusive.

iescl'ito, prosseguindo-se como de direito [,té final sen- �ua Coronel Buchele, n. 4, on-de recebe cita cão. Retifica- I)elo depoimento pessoal de quem quizer contestar. Dá�se

ença, que servirá de título Hábil para a transcrição no mos: O imóvel extrema ao Sul com Crispini: Videca, que·
I cansa para os �Jcitos fisc:lÍs, o valor de Cr$ 2.100,00.

egistro de imóveis. Protesta-se por todos os genel'OS de se acha ausente desta Comarca, em lugar ignorado. P. de- restemunha,;;: la - João Francisco Machado, brasileiro,

,!'OViHI, inclusive o depoimento pessoal de quem quizer Ferimento. Tijucas, 20 de ahril de 1955. (ass.) Cláudio Ca- . :asa,do, lavrador, residente -em Potecas. 2a - Manoel

ontestar, inquirição de testemunhas, juntadas de do- .!·a.murú de Campos, Assistente Judiciál'Ío". Em dita. peti- '.Juiza, brasileiro, casado, lavrador, residente em Barrei

umentos etc. Dá-se a causa para o efeitos de Taxa Ju- �ão foi exarado o seguinte despacho: "A., como pede. Ti- ,'os. Nestes têrmos p. deferimento. São José, 12 de abril

liciária o valor de 'dois mO e cem cruzeiros (Cr$ 2.100,00). iucas, 25-'1�55. (ass.) Clovis Ayres Gama, Juiz de Direi- le 195.5. (ass.) PP. Idiomar Joftquim Canavérde. Despa

,'estemunhas: José Inácio do Nascimento, Álvar'o Felis- ';0". Feita à justifi.caçãQ foi t!xarado .o�>'legu.inte des-pa.cho: :ho�:. Vistos, etc. Julgo, por sentença, a justificação de It

lino da-Silvft e--José Franci�co,dó NâsCiniento, todos i;e- "Façam-se as.:citações requeridas na inicial, ['ijucas,'14- ·1.s. 2, em que é requerente José,lnácio do Nascimento,

.identes em Potecas, município de São José. Nestes têr- 5-1955. (ii-ss.) Clovis Ayrcs Gama". E para que chegue!lO ,fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos. Ci

ilOS, Espera deferimento. São José, 14 de março de 1955. :onhecimento de todo::; e ninguem possa alegar ignol'ân- ··e-se, pessoalmente, os confinantes do imóvel em ques

diomal' Joaquim Canaverde. Despacho: Vistos, etc. Jul- :ia mandou expedir o presente edital que será afixado na
:ão e o dr. Promotor Público e por precfttória, dirigida

;0, por sentença, a. justificac,ão de fls. 2, em que é l'eque- ,ede dêste Juízo, 110 lugar do costume, e, por cópia, pu-
10 Jniz da 4a. Vara da Comarca da Capita.l, o "Domínio

'ente Idiomar Joaquim Canaverde, a fim de que produza· !)lirado uma vez no "Diário Oficial" e três vezes 1,10 jornal
-la União". Os interessados incertos cite-se por edita.l,

(\s seus jUl'ídicOS e legais efeitos. Cite-se, pessoalmente, os ·'0 Estado", de Florianópqlis. Dado e passado nesta cida- (�om. o pra.zo de trinta dias a ser publicado por três vezes

.qnfinantes do imóvel em questão e o dr. Promotor PÚ- ie de Tijucas, aos dezesseis dias do mês. de maio do ano .�o .�o�'nal ':� �;tado" de Florianópolis e uma vez no

llico e por precatória, dirigida ao Juiz da 4a. Vara da 'le mil novecentos e cinquenta (\ cinco. Eu, (ass.) Gercy. DI�rIO Oficial,. !>ara todos, querendo, contestarem o

;omarca da Capital, e "Domínio da U11ião". Os interessa- -los Anj.os, Escrivào, o dactilografei, conferÍ e subscl'evÍ. I)edldo .nos dez dias subsequentes ao pra7.0 do edital. Cus

'os incertos cite-se por edital, com o prazo de trinta dias (ass.) Clovis Ayres Gama, .Juiz de Direito. Está conforme I;a.s. a fl�a.l. São José, 22 de abril de 1955. (ass.) Jaymor

, ser pubI1cada. por três vezes, no Jornal "O Esta,do" de ') original afixado na sedL4IJêste Juízo, no lugar do cos-
GUlmaraes CoBaço, .Juiz Substituto em exercício. O que

<'Iol'Íanópolis e uma vez no "Diário Oficial" para todos, �ume, sôbre o qual me reporto e dou fé; Data. supra, O cu�pl'a-se na. forma e s�bre as, penas da le.i. Dado e pas-

luerendo, contestarem o pedido nos dez dias subsequen- Escrivão: Gere)' dos. Anjos. 'lad.o nesta. cldade de Sao �ose, aos de� dIaS do mês de
..

es ao prazo do edital. Custas afinal. São José, 22 de abril
maIO de mIl novecentos e Clllcoenta e cmCo. Eu, Arnoldo

:e 1955. (ass.) Jaymor Guimarães Collaco, Juiz Substi- ---- "- ----, Souza, Escrivão o fiz dactilografar e subscrevo. São Jos-é,
uto em exercício. O que cumpra-se na f�rma e sôbre as

10 de maio de 1955. Jaymol' Guimarães Collaço, Juiz 8u-

lenas da lei. Dado e passado nesta cidade de Sào José, ao.s E ..... I.T A- .--._ bstitutà em exercício.

ler. dias do mês de maio de mil novecentos e cincoentae.... . ....
inco. Eu, Arnoldo Souza, Escrivão a fiz dactilogTafar e

:ubscrevo. São José, 10 de maio de 1955. Jaymor Guima
ães Collaçó, J·uiz Sl.lb�tituto I',lm .exercício.

OITAL.
4,{�

O dr. Jaymor Guimarães Collaço, Juiz de Direito
3ubstitl1to, da Comarca de São José, Estado de Santa
Catarina, na forma da lei, etc.

A V 15'0
A Diretoria de Aeronáutica Civil avisa. aos inte.l'es·

FIOl'ia.l1Ópo(is, Domíngn, 22 de l\iaio de 1955

E C I TAL" LITEJUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE TIJUCAS

O dr. Jaymor Guimar,ães Collaço, Juiz de Direito

Substituto, da Comarca de São José, Estado. de Santa

Catarina, na forma. da lei, etc.

Edital de citação de interessados ausentes.. incertos e

descouhecidos, com o puazo de trfnta: dias

.JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE TIJUCAS

DESENHIS·TASEdital de citação de- interessados ausentés, incertos e

desconhecidos, com o prazo de trinta dias

O doutor Clovis Ayres Gama, Juiz de Direito da Co
narca de Tijucas, do Estado de Santa. Catarina, na for
na da lei, etc.

Faz sftber a todos quantos interessar possa o pre
;ente edital de citação de interessados ausentes incer
éOS e desconhecidos, com o prazo detrinta dias, virem ou

lêle conhecimento tiverem que, por parte de Leonardo
Batista Schimith e s/mulher, lhe foi dirigida a peticão
:lo teor seguinte: "Exmo. sr. dr. Juiz de Direito da Co-
narca. Leonardo Batista Schmith e sua mulher Sofia
3chmidt, êle lavrador e ela de profissão dóméstica, natu- imóvel; dos interessados ausentes e incerto!> por edital de
:ais ,dêste Estado, residentes e domiciliados no lugar trinta dias, bem como do sr. Diretor do Patrimônio da
Louro, distrito de Major, desta. Comarca, querem mover União, po�' prec'atória em Florianópolis, e do sr. repl'esen�
\, presente açào de usucapião em que expõem e requerem tante do Ministério Público nesta Cidade; todos para con

\, v. excia. o seguinte: 10 - Os suplicantes são posseiros testarem a P11Csente ação dentro do prazo de dez dias, de
le um terreno, há mais de trinta anos, situado no lugoar acôrdo com o disposto no al'tigo 455 citado, sendo, afinal,
�ibeirão do Schmidt (Louro), distrito de Major, desta reconnecido o domínio dos requerentes sôbre o referido
omarca, com 220 metros de frentes e 4.400 ditos 6e fUJ1- imóvel, cuja sentença. l_hes servirá de título hábil para a

los, fazendo frentes 110 travessão da Serra do Major, ao inscrição no Registro de Imóveis. Dá-se a presente o va

�ol'te, em terras de Artur Albanaz, e fundos ao Sul no 101' de Cr$ 3.000,00. Protesta-se provar o aleg'ado com tes
Travessão do Fachinal em terras de Benjamim Schmith; temunhas, documentos e vistoria, se necessál�io. Nestes
,�xtrem:ll1do a Leste no Travessão Geral e''COOi terras do têrmos P. deferimento. Tijucas, 11 de maio de 1955. (ass.)
l1equer�nte: e ,a Oeste em ditas de Ta,rcílio .f.\pal'ício, 20 - Cláudio Caramurú de Campos". Em dita peticão foi exa.

,) re�('rldo Ir�ovel foi adquirido pelos supH�antes há mais I·
nldo o seguinte despacho: "A., como pedem. Tijucas, 13-

le tl'ln�a e CJ11?O anos de João Lourenç.o Peixer, cuja pos.-. 5-55. (ass.) Clovis Ayres Gama, Juiz de Direito". Feita a
,e era unemonal, e tanto a. posse do suplicante como de I justificação

foi exarado o seguinte despacho: "Facam-se

,�I1. antec�:s.o�� s�mpl'e �o!"pacÍfica, e i,nÍ1�te:rrupta ,e .exer- as d.tações requeridas na inicial. Tijucas, 17-5-55.. (ass.)
.Ida COI� aJ1Jml!S domllll , como e publlro e notol'JO .. 30 ClOVIS Ayres Gama". E para que chegue ao conhecimento
- Em vista do exposto querem os suplicantes 'legitimar a de todos e ninguem possa. alegar ignorância mandou ex

g�ta posse sôbre ? referido imóvel, de conformidade com o pedir o pl'esente edital que será afixado na s�de dêste Juí

d�spo�to nos artIgos 550. e 552 do Código qivil. E para o �, no lugar do costume, e, por cópia, publicado uma vez

dl�o fI�. req_uere� �. deSignação do dia, lugar e hora para no "Diál'Ío Oficial" e três vezes no jornal "O Estado" de
�, .lllstlf�c�çao eXigIda 'pelo artigo 455. do Código· de Pro- FI.orianópolis. Dado e passado nesta cidade de Ti.iu�as
ce."l80 CI�Il, na qual dev_erão ser ouvidas as testemunhas aos dezoito dias do mês de maio do ano de mil nove�ento�
�Jama.ntIno Bo�'g.e� e .Joao Gemano, ambos -lavradores, re- e cinquenta e cinco. Eu, (ass.) Gercy dos Anjos, Escrivão,
!:ndentes_ e domlcllIados no referido lug'al', ·:os quais com-lo dactilografei, conferÍ e sl1bscreví. (ass.) Clovis Ayres
pareeer?o em Juízo independentemente de c.ita4ifão. Reque- Gama, Juiz. de Direito. Está conforme o original afi�a.do
rem maJ� que, d,eP.ois da just�fi?ação, seja fe!t� a citação ,na

sede dêste J�ÍZo, no luga.r do costume, sôbre o qual me

�os ,atu31� c?nfIo;;tan�e.s do In:o�tll, A�tur Albana.z, Ben- :-eporto e dou_fe. Data supra. O Escrivão: Gercy do.� An
Jam!m Schmüh e 1 arclho ApanclO, reSIdentes no local do JOS,

A ESCOtA DE ESCRITA E FAZENDA NECES
SIrA DOS SERVIÇOS DE DESENHISTAS PARA CO
FECÇÃO DE CARTAZES E QUADROS MURAIS DES
TINADOS A ENSINO. IN·FORMACõES NA ESCOLA
OU PELO TELEFONE 6289. AOS' DESENHISTAS JÁ
INSCRITOS SOLICITA-SE ENTREM EM COMUNICA�
çÃO COM A ESCOLA.
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Associação de Assislencia
ao Pequeno Jornaleiro
NOVA DIRETORIA - Em dias elo mês de Abril, ficou

Os homens elo Partido foram todos queimados pela po-
constituido a nova diretoria, que tem gerir os destinos ela

lítícagem nefasta de quem não estava nem nunca esteve associação no biênio 55-57, a qual ficou constituída dos se-

f>. altura ele conduzir os seus destinos. guintes membros:

.0 primeiro a ser imolado ao Baal-Moloch da sua ínép- ..
Jornalista Martinho Callaelo Junior, presidente; de.

ela fui eu. Um. simples soldado, sem galões nos punhos, Roíneu Sebastião Neves, l° vice; dr. J. J. Barreto, 2° vice;

sem penacho no quépi - mas um velho granadeiro que dr. Alcino Caldeira, secretário geral; srta. Teresa Fialho, 1°

nunca tremeu nem nunca recuou, que te acompanhára, ge- secretárío: srta. Maria de Lourdes Medeiros Vieira 2° dito:
neral Wanderley, em campanhas memoráveis. , .

najor Orion Platt, Tesoureiro Geral; major Narbal Barbo-

Os que me desautorizaram a palavra sincera, quando .ia, l° Tesoureiro, academico Luis Carlos Platt, 2° Tesou

desfraldei a bandeira da rebeldia à subserviência, e que só retro: Conselho Fiscal, FrancLsco Xavier Medeírcs Vieira e

não me abandonaram na estrada porque me empurraram.
Hélio Barreto.

para fora dela, são os mesmos, talvez com outros nomes, I
- Tendo em vista que só agora, a Tesouraria dessa be

�\:.e a�Ol'a �es�ut,orjzam a t:-la palavI�a quente. e c�n:ovp- nemérit� associação, �oncluiu a arre�adaç_ão e efetuou as

nora, insensíveis as tuas razoes, que sao as mais legitimas, I despezas da festa realizada no veterano Clube Doze de A

e que não compreendem. o triste destino de uma bandeira I gosto, na noite de 10 de Abril passado, o movimento foi

enrolada! /
loque segue:'

.

Os generais, então, não se importaram com o soldado I Venda de mesas, ingressos, leilão e rifa Cr$ ... , 20.290,00

que �e rebelara e foi lJoris�O sacrificado. ,Acusaram-no ail:_ll:latl'OCina�?,res
do quarteto na rádio "Diário da

da ne haver passado a empunhar as armas dos adversa-· Manhã , . . .. . , ,.. --.... 4.500,00
rios. O soldado teve de arrancar do peito ,'l,s, condecorações
da sua fé e recolher-se à sua insignificância. Guardou '1-

penas o seu orgulho - e o futuro provou que não se alís- Pago a Darcy Frota, contrato do quarteto ' .....

tara nas fileiras de adversários da véspera. Largou o ru- Idém a decoração do Clube 12 e outras despezas
zll - e r-oi tomar um lugar à galeria; para apreciar odes. Idem à UBC, de direitos autorais 300,00
techo da tragédia... "Idem ao LUX HOTEL, de hospedagem do quarteto l.808,00

Agora, os generais sentem que lhes tocou a vez.

.

'I'ú Idem de alimentação no� restaurante do 12 ao

n,:;;;bú o disseste, Wanderlf\Y, na palestra que ouvi há POl!-
. quarteto , . .. . ,., ,.. . ','

(;OS momentos, que um, doís três, muitos, têm razões de

queixa contra o Poder Pessoal que, depois de dividir as

hostes .do 'Partido, de sacri�ic,"r os seus �1elho.res elementos, Ide quelluar um a um na pu'a da sua vaIdade os que o aju
daram, por não saber ou não querer' congregá-los, vai agora.
desfechar o golpe de morte no seu 'exército, entregando
o a um comandante estranho ...

Vejo a briga na casa do vislnho - e como no provér··
bio, debruço-me na cêrca,..

'

Eu já havia dito que nào. ficaria sàzinQo ... Eu estava
à espera de Vocês, ..

E, depois daquela declaração do Diretório, reafirman
do a sua indicação e reivindicando

pa.Ta
si a

exclusiVidade!ele poder falar, clesãutorizando-te e a outros agaloados
! ehefes, apesar dos teus trabalhos, do 'teu 'devotamento e i

dos teus anos ele fileira, já os'estou vendo a todos a cami

nho das toninhas para comigo, patearem o drama!

Triste destino de uma agremiação ...
Salva-se a tua 'atitude e a do punhado de herois que

ainda têm fôrças para empunhar o seu pavilhão vilipen
diado e gritar: � "A velha guarda _morre, n�as .não -se ren-

de!" '-..: :

Pena que Õ orglllho, a empáfiã, a InVeja,' o ma:qui�ve
Jisrno de muitos os tenha levado. ao precipicio. Ontem, aju
daram a imolar os.companheiros; hoje esperneiam porque
sentem que estão a. caminho do matadouro.· ..

Que se aveJlham. por lá. Não acredito que o teu so

cano e o de outi'os valentes, teus companheiros, os alce no··

vamente pata a luminosidade do conc·eito j:)úblico. IGenera.l Wanderley,

Càmara a quantia de dez rni
·Ant.onio Matheus ICruger lhóes de cruzeiros como con
Helio Callado Caldeira
�ltane M. Santas tribuição da municipalidade

Alcino T. da Silva
ao 36° Congresso Eucarístico

•••••••,•••••••••••••••••••••ea.$;fJ,j.jlhl••$.tI
Internacional. que se reali
zará nesta cap-i-tal em julho

SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA AOS lÁ-f p_rÓX_imo. _

ZAROS E DEFESA CONTRA A LEPRA., MINISTRO
".

� EM SANTA CATARINA URUGUAIO

Florianópolis, Domingo, 22 de Maio de Hl55
_ ..-+-----_._-

.__._---
�-_.

Notas -, COI'entários
Corta ,t\berta

Meu caro amigo Wanderley Júnior,
eu tenho escutado as tuas víbrantes

palestras na Rádio "Anita", em defesa do

teu Partido, um Partido que já foi tam--
bém .'0 meu.' ,r

Vejo o teu esfôrço títâníco p�r'á. sal
vá-lo da degringolada que vai por êle -

e só a recordação das campanhas entu
siásticas que ambos rízemos, lado a lado,
é que me anima a eserevef-te, pois nin-'

guérn melhor do 'que eu poderá ajuizar da
tua sinceridade.

Tens ido buscar no teu coração os ar

gumentos para' combater a decadência

que avassala as hostes gloriosas de outró

ra, tomadas hoje p51' !fuercenários que não
combatem como nós combatía.mos, pelo
nosso pendão e pela nossa fé .. , Tu mesmo te comoves até

as lágrimas, quando comparas um passado glorioso e um

presente sem brilho, apelando para os últimos abencerra

gens das suas valorosas fileiras!

Apêl-o vão, Wanderley!

qtmndo eu te ouço, tenhp, não posso esconder, sauda

des de outros tempos - e sinto ímpetos de abQtoar o uni

forme e de ir colocar-me ao teu lado. Para perder a guer

ra, não tenhas dúvidas, mas para morrer à somhra do ve

lho e g'lorioso pendão!
Vou reprimindo, entretanto, o ·entusiasmo. Não estou

só .. ,

QuandO, eu me debati. nas águas revôltas de um edit",l
mais ou menos do mesmo sentido que êste que" ,te desau

toriza, acusado até de defecçfto, estendi a dext-ra, em bus

ca ele um apôio - e a recolhl vasia ... De�.a- ];li'áia sàzi··

nho. Renimaram-me alguns náufragos, como ·eü� que ha

viam sido jogados bela borda do barco que, ltgora: fazendo
água, não' demorará a sossobrar ... ou a navegar sob outr:ot

bandeira.
.

Navio do Loide, com bandeira do Panamá ....

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚ
BLICOS DE SANTA CATA,RINA

Nota oficial
Esta Assoctaçào, pela sua Diretoria; vem de pú

Llico contestar as arírmaçêes contidas no artigo
publípado' no jornal "A GAZETA" ele ontem (21-5),
ctf� autoria, de Waldir O. Sa.ntos, vi "to o mesmo nã-o

esprtmtr a verdade quanto as atividades desenvol-
vidas por esta entidade de classe;

,

Nos ultimas quatro anos foram por esta Asso

ciação, promovidas as seguintes campanhas de

aumento de vencimentos;
Em Julho ele 1952, foi entregue a S, Excía., o

Sr. Qovernador um memorial solicitando reestru

turação, dos Servidores Estaduais;
Em' Agosto de 1953, entregue memorial solici

tando aumento de vencimentos;
Em Junho de 1954, entregue memorial solici

tando melhorias de vencimentos ao Funcionalis
mo Civil Estadual;

Em Maio de 1955, entregue memorial solicitan
do Abono de _ Emergência de crs 1.000,00, a todo o

Servidor Estadual. E na mesma data foi entregue
identico pedido ao Bxmo. Sr, Prefeito Municipal.-
- Estas foram algumas das campanhas levadas
a efeito pela Associação, alem de ter partícíparío
de todas as campanhas em que estava em foco o

interesse do Funcionalismo em Geral.
Helladío Olsen Veiga

PRESIDENTE
�•••••••••••a••••�.6••�o��G����.0C�.�.O.a••1

444,00

7.300,00

Ficamos sós, mas consolados. Não faltaram. convites

para engajamento em outras fileiras. Mas, ficames unidos

e não aceitamos as ofertas. E, da práia, ainda, es-tamos

apreciando o temporal que desarvora o barco. A tua ca- São convidados os senhores Sócios da Sociedade de A�

tráia, a força de braços, de fé e de energia, q\ler salvá-lo. sistência aos Lázaros e Defesa Contra a Lepra, elJl Sarita

Está perto. Mas os tripulantes do barco vão repelir Q so- Catarina, para a Assembléia Geral, em segunda convocfÍ

córro que lhes levas. E virás para a práia onde estamos. .. ção, com cjUalquel: número, a ter lugar na séde da Socie--

Não obstante, aprecio o teu esfôrço. A tua coragem. (lade, no Edifício Ipase, 4° andar, às 20 horas do dia 25

Gosto de contemplar a tua galhardia. Orgulho-me dela, (1ft. feira) de maio elo corrente ano, por não ter havido nú

Wanderley. ·n,e;·o legal n,'. primeira convocaç�lo, no dia 10 (5a. feira)

Qual é o soldado que não se emociona ao" ouvir o toque co corrente mês, a fim de deliberarem sôbl'-e a seguinte

de reunir do seu antigo Regimento? .Ordem do di:t:
a) eléic,ão de dois terços do Conselho Deliberativo;

eleição de sua Diretoria; e,
b) as�untos sociais.
Floti.anópolis, 20 de maio de 1955.

24.'790,00
9.100,00
985,50

12.437,50

Resumo: Receita Cr$ . 24.790,00
12.437,50Despesa � , ,. . , ., ..

SALDO .. . .. .. , , ,.,. 12.352,50
Conforme demonstração da Te.somaria, a Associação

ele Assistência ao Pequeno Jornaleiro, dispõe em depósito
na Caixa Econômica e nos bancos nesta capItal, os se

guintes saldos:
Festa do CLUBE DOZE 1. � Cr$
Festa no LUX HOTEL, março de 1954 ., Cr$
Bingo reàlizado em agôsto de 1954 .. ,. Cr$

12.352,50
7.400,00

Saldo geral............. 27.052,5.)
A Tesouraria vai iniciar, desde logo, _a cobrança das

mensalidades, bémi', assim das:subvêrições oficiais, para· o'

que ficará encarregado um dos tesoureIros. .

J••••••••••••••••••G.fi••tiW)$••••Ii••�••••G••••'

AOS SERVIDORES ESTADUAIS -

Em face do convite publicado na "A GAZE

TA", intitulado "Abono de emergência", a Comis
são de servidores públicos eleita em Assembléia

Geral, realizada em 28-4-55, para tratar do refe
rido abono, vem de público desmintir e protestú
veementemente contra·o aludido convite, visto o

mesmo não representar a. verdade e não ser de ori-
_ gm desta Comissão.

.
.

Õutrossim, esclarecemos que, as notas oficiais
desta Comissão, leval'l1 as assinaturas de todos os

seus membros.

Florianópolis, 21 de maio de 1955

ass.) HeIladio Olsen Veiga
Roberval Silva

ASSEMBLÉIA GERAI,

CONVOCAÇÃO

A Diretoria

L NOVAS INICIATIVAS NO RÁDIO
"O I;se:������eitoral da I BARRIGA-VE.RDEl'3a. Zor�a, .ped:=-nos seja GO� I

licitado [iQS eleitores que dei- I O Radio barriga-verde es- radialista Sebastião Lemos..
xaram os seus títulos nas ur- .tá de parabéns. As nossas Não são somente as quali
nas, por ocasião das ultimas estações progridem em po- dades dos diversos passos

dieiçce;,), o obéquío de -procu- tenda e em capacidade pes- do programa que revelam
ralem os mesmos, no respec- soal. Ai está a Guarujá, a as qualidades de artista de

tívo Cartório, no Palácio da veterana, a provar isto. que é possuidor Sebastião

Justiça, durante o expedíen- Agora mesmo, está sendo Lemos, em tempos passados
'te, das 9 às 17 horas". irradiado, todos os saba dos, na DBRO.

"Pede-nos, outrossim, seja as 20 horas da tarde, um!
solícítado às pessoas que a- programa muito bem aceito

I
Estas Iniciativas da radio

presentaram requerimentos .pela mocidade de nossa ter- 'catarinense fazem com que
de ínscríção eleitoral, segun- rn, tratando de consultas o nosso ouvinte dedique
das vias e transferência de sentimentais, a cargo do mais tempo do seu aparelho.
títulos, a nneza de compare- professor Sebelson, o Se- ás ondas locais, ao invez de

cerem ao Cartório, no Palá- bastião, como é conhecido e as desviarem para outros
cio da Justiça, das 9 às 1'1 estimado nos meios radio- estados.

horas," afim de assinarem as fonicos locais, o con tist.a je Estamos, pois evoluindo.
tórmulas dos títulos, pal';:t

� ·_w_.

poderem ser ultimados os O A B Ô N O
processos respectivos".

Lida e aprovada a ata da Na sessão de amanhã, da cada, no caso do abono ta-

sessão anterior e lido o ex-: Assembléia, o sr. deputado míllar.. Segundo apurámos,

pediente, tiveram inicio os Estívallet Pires, ilustre Ií- o. nobre deputado, pondo
trabalhos, na hora regímen- der do P. S. D. na Assem- fim a explôrações, antes de

tal, sob a presidência lia dep. bléía Legislativa, ocupará defínir a atitude da banca-

Braz Alves. da pessedísta, historiará as

Diocese ele 'I'ubarâo a tribuna para definir o demarches sêbre a maté-

O deputado Olice Caldas, ponto de vista de sua ban- ria.

do PTB, encaminhou reque
rímento solicitando fosse te

legrafado ao Rev, Arcebispo
Metropolitano; pela nomea

ção do Rev. Dom Anselmo

Pietrulla como l° Bispo títu
lar· da Diocese de Tubarão,
bem como ao Padre Vigário,
Rádio Tubá e Imprensa, da

quela cidade.

Construção da sede do IAPI,
em Brusque

O deputada Estanislau no

manowskí, do PTB, ocupou a

tribuna, como primeiro ora"

do!' inscrito, na hora do ex

pediente, para, após, fazer a

devida justificação, propor
fosse enviado telegrama ao I

exmo. ;;:1'. Alencastro Guíma-
.

rães, Ministro do Trabalho,
no. sentido de ser determina
da. a construção da sede do

IAPI, em Brusque, cuja inau

guração poderá coincidir com
os resteíos do Centenário da

quela cidade.
Política eatarínense

O deputado Erig, do PSP,
ocupou a tribuna, em segui
da, para esclarecer pontos
das palestras feitas pelo dep
Federal Wanderley Jor., em

tôrno da sucessão estadual.
'fufão em Canoinhas

O deputado Benedito Car··

valho, leu, da tribuna, tele·

gr'ama recebído de Canoi·

nhas, dando· conhecimento
elas ocorrências alí verifica
das e motivadas por um tu
fão.

JUSTIÇA ELEI-

Na Assembléia
Sessão do dia 20

INVERIDICAS AS

ACUSÁÇÕES
POi' lamentável lapso, no

::trtigo ontem divulga do por
este jOl'nal, sob o titulo
"Inverídicas as acusações
dos vereadores da U. D: N..
de Tijucas", foi omitida a

i),ssinatura do seu autor, sr.

Zeferino Carvalho ·Neto,
hOl1i'ado prefeito municipal
de Tijucas. Do lÍ1esmo ar

tigo devia ainda cOl}star a

data: "Tijucas, 13-V-55'.

DEZ MILHÕES
RIO, 21 (V. A.) - O dire

. tOl' do Departamento ela Pri3-

feitura foi autorizado a en-

tregar ao arcebispo metropo
.

litano Dom Jaime de Barros

PORTO ALEGRE, 21. (V
A.) - A convite da FeFdera·
çõ,o das A�sociações Rurais e

d6 Centro Civico e Social da
Produção, deverá visitar o

Rio Grande do Sul no pró
ximo mês de julho o minis
tro das Relações Exteriores
do Ui'uguai, sr. Santiago
Rompani. O chanceler· uru-
guaio deverá deixar seu país

e.lhOje_ é?m destino aos Esta·
dos Unidos e no regresso per
manecerá quatro dias no

,. Brasif, um d'bs.quais em nos

so Estado.
........

Falará amanhã o deputado Estivalet
Pires - líder do P. S. D.

O meu velho amigo Jorge Lacerda, .se quiser sair

no retrato, na corrida de 3 de outubro, deve pedir aos

seus partídáríos e coligados, que nunca, jamais, em

tempo algum e em qualquer rincão elo Estado - di-
.

gam que êle vaí ser o eontíuuador do atual govêrnc,

Bastará êsse slogan para líquidá-Io eleítoralmen-
�

.

te.
-- ,

Com essa propaganda, a sua candídatura vira

mingau ;_ mingau de pinto, como diz o Eg'as Godinho.
E o pleito perde não só a graça, como o ínterêsse.

Nós, de nossa parte, usaremos na contra-propa
ganda precisamente êsse slogan: Jorge será continua
dor de Irméu!

Se os adeptos do ilustre' candidato coligado con

firmarem isso, o Jorge estará walítamente liquidifica·
da!

SABEDpRIA

Nas suas palestras pela Anita Garibaldi, o sr.

Wanderley Júnior informou que o sr. Jorge Lacerda,
nas silas. confabulações, com os srs. Collin, Waldemar
Rupp e outros, se apresenta desligado do sr. Bornhau
sen, prometendo até reparar erros do Governador. Aí
está a prova de que o Jorge não dorme de touca! Ele
_já sabe que a aproximação do sr. Irineu da sua can

didatura será inversamente proporcional à aproxima
ç'áo dos, eleitores das urnas outubrina.s!

EU ,HEM?

Confesso que a candidatura do Jorge não me er'1

de todo antipátIca. Ela viria, pelo menos, afastar aque
la' promessa de 20 anos de predomínio ude11ista no

Estado. Mas se o JOl'ge vai .continuar. o govêrno atual
..:::.. nada f�ito! Estou ficando velho e não aguento mais

5 anos de fila do leite, às 4 da madrugada. Eu lá em casa

ninguem suporta leite de cabra!

GUERRA E PAZ

Queixou-se o mano Tim de que o ameacei ·com a

guerra e fui de bandeira branca., pe_dindo-Ihe paz, no
caso da palavra Nerêu, com circunflexo. Explico-me .. A
guerra deve sempre ser evitada. No caso não havia co

mo não há, necessidade de, êle lá e eu cá, entrindhei
ràdos em léxicos, gramáticas e compêndiOS, estarmos a

tr�car balaços. O conflito será pacífico, desses que a
ONU resolve e harmoniza, sem consUlÍlO de polyora. A
questão, aliás, em tratando de nome ou, melhOl;, de
prenome, é questão ele direito, e não de ortografia. To
dos temos um nome, civil, formado do p.raenomen, ·ou

nome individual, e do nomen, designativo da nossa

gens.
A este último, no geral, segue o cognomen, indica

tivo ainda elo ramo da g'ens. E há ainda o a-gnomen,
usado para particularizar mais o indivíduo. Pelas nos
sas leis - Codigo Civil e Dec. 4.857, de 9 de novembro
de 1939 - e ·pela unâJlime, mansa, pácifica e torren
cial jurispl'.udência dos 110SS0S tribunais, o l'íolUe, no
sentido do praenomen ou do nome de batismo, é imu
tável. Nerêu" registrado Nel'êu, deverá, permanecer
Nel'êu, assim como Jayme, registrado Jayme, não pode
p_or sua alta recreação, passar para Jahne: E' a lei. E:
a paz!
-�-_.-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


