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Cartas da guerra de 1870
.

No cêrco de Paris foram
e ag�ra encontradas por críaaças

PARIS, 23 (U. P,J _ Cl'l-. cercada pelos alemães. Tra-, te centralizaria no Alíer.

ancas que estavam entregues tava-se, com efeito de uma
I
Eram cartas procedentes de

1 seus folguedos nas mar- das famosas "boules de Mou- diversas partes ela Franc.i :

gens do Sena, em Bazochez- Uns", que foram enviadas Essa importante correspon

;es-1Bray, descobriram, í'lutu- naquela época na ten�a.ti,va j,denCia
foi entregue ao Museu

anuo no melO de alagados, de fazer passar ;lOS panSlen� no Centro Cultural de Brav
uma bola matálica municLl, ses cercados o cOl:reio Ul'gen- • sur-Seine.

" ..

ele um flutuante. Abri.ram-l
.

na e encontraraln den tro y,_jU_,;!J�..ro:.�fra."'iiJ·m���'iI"R.s��iIM'ià�Q.?-w;�"",;;/"'-�",--'W."'�:'''fiiM",,��..fi;Jw*..��'\.*-���

����:l��C�:Sca�.t:;c����o b:��� MODERNO TRANSATLANTICO
papel apergaminhado. Tôcl:ts SEATT:L.E, 23 (U. P.) _ Um

.
(980 passageiros), construid,]

CiS" cartas estavam em enve- transatlânt,ico movÍrlo pela í e111" 1941, brevemente tel'f,

:-opes, seladas com sêlos de' 10 enfl'rgia atômica talVeZ se I necessidade de ser substitUl
� 15 centavos,

.

datanelo ela 1'o1'1'1e dentro de 6 anos, o! do. "E' evidente _ acrescen

�uerra de 1870 e, segundo Se i companheiro de linha do na- tau _- que estudamos a pos

.;on�tatou, haviam sido ex-I :rio "'Onited, states", decla .. sibilidaele de uma propulsa0
;Jechdas em novembro e de- fou, on·tem, o sr. Raymond a energia atômica. E' im,

zembro daquele ano e em ja- 'Hickes, vice .. presidente da. passiveI hoje enc"rar seria

�eiro. d,e 1�71, ','entregue� �o I "'O,nit,
ed stutes

Line,S"." ,I ,mente.
uma modernização CI''','�abOl das agu�, do Sena no

j
O sr. HlCks recordou que o materral sem sr/pensar ness:�

.nomen�o el1l q11e Paris foi tra_nsatlal1tico "Aú1:�riea" ., energia".
-

,,, 1 '

,

"'''
-

� "<' J;� , ..
' .)',. .� "

.. '
... . - "

'� "_"
í••�••"iJ""VQi••••�•••(j•••••8••e••••••••••••_�

�i.J-..' 1_;fIh��';'JI\.:r��""�'�-,,...-flL.:.t����..����...�;o!&.J<us.��g,��..:"�--:.ft.t:.,.;!�����-
'

_� "':::_'c�"';
'-' -4_ ��.� �...-.;.-�-.,......,� -� � "- __;.

L
.

III d··
· �

. �
>

-

tER�OR NA i�FR'CA DO NORTE
. 'oe.a Iza

'

O O,· av Ia O,.J �A:t{J.S. 2� (i:T Ti) -:- No de-\ novos incid"ei1tes ocorreram
� !li urso das ultimas 24, horas, na Africa do Norte em _

.

Sem cflDsequencias. Tudo bem l.� � ,

���'r���:�s da Arg�lia e v�e
RIO, 23 (V. A,J Feliz- . reias e Telegrafas, bem como

I
Uva, contribuindo de todas ABANDONARÁ ,Três mortos e uns vinte fe-

mente. sen� Qua19uer cons�-! a todos quantos se solidariza- as fOl'I:1as para a localização BONN, 23 (U.c'P) _ De- ridos foram assinalados em

luencla, fOl locahzado, o av:- Iram nessas horas de especta-· do avia0". :lará-se que o chanceler Casã'blanca. Um marroquino

T_�:.al:ol'l'aseqrUVeiÇ.Os�NJ.aUrl'gi�anvfla.-l �,edl'� I $••Oliitill�íl>$�,G,�AliJ,,�1!!Ii\.iO�ra"'OeC$,;I:-FcO°_!tR··M··O*SiSA··�·····'·.··(!
Adenauer abandonará, den- foi morto com um tiro de

fi ." '\ n iJ
TO de duas semanas, a pas- revolver, na noite de sexta-

clldo, A proposlto, recebemos .JJ"'U.. : - �a do Exterior, a q:JaI será feira, quando voltava pata
a seguinte nota do gabinete RIO GR:ANDE, 2� (U'.· A.) j' cidade: já se .enco�tra foI':ct confiada �. Hennch von, Casa. Um outro interpeladQ
do Ministério da Saúde: _ O nr.vw argentmo "Fol'- de pel'lgo. por ter sldo SOCOi'- Brentano .. Desta maneira, ') pela policia e q'ue t t -,

•

.-
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,-

N
. , d' 19 \. I "I1a 1 d'

,en ala

"O aVlao o ervJao aclO· mosa', que LI, pec la

1'0-1
rido por 11m rebocador, tam -

� l)ce e.r po_ era concentrae- fugir, foi morto, depois de

nal de Malária, prefixo .... corro, por estar correndo pe-
.

,e nas f�mçoes de chefe dB haver desobedecido a
.

t·-

PP FEP d· 20 1 I
.

d f' d t dI'
. ' '''overn ,_ -

ln 1

, _. ,Clue la' , c eco ou ngo e a un amell o a ,u- )em argentmo, q·ue o está, o. 'maçao, em Nova Medina.

clo aeroporto Santos Dumont zentas milhas do porto desta I conduzindo para esta cidade. 1••••••••••••••••••ii•••••êtJ.SiD••"e.'••6.......
às oito horas e 37 minutos �filêj��8�����(U�t:$..�i1ll@�.6."e.e•••(8.1},",''''U!t_••tUJ

�i:�:I���:· ::�;: PEi�; I HAMBURGO, 23q��I�_Od�?p�lO� imediato, de

ehefe do gabinete, foi obriga':: Eleva-se a 4 mortos o balan - um bombeiro e de um agente
do a pernoitar em Taubaté ço elas perdas de vidas huma- de p.olicia marítima pude
devido ao mau tempo. Dia 21, nas, em consequencia. da ex- ram ser retirados dos destro

seguiu viagem, pousou em plosão seguida de incênelio ços.

Congonhas em S. Paulo a.s 9 ocorrido no petroleiro ale�'não "

horas e 2'!J minutos, devendo "Marianne", neste porto. Por' outro lado, 8 feridos

prosseguir logo depois pa{'1 Os cadáveres carbonizad03 foram hospitalizados.
Florianópolis. IlIv••ôiiJ•••e•••••••••••••••••••••••••••••••••••

gr�de��n�s:r�ú��c�a;l��es��= NO EXERCITO CHILENO _.
. .

mável cooperação do serviç::l SANTIAGO, 23 (U. P.) -- Militar interrogou diversos

de busca de Amadores Bra- Prosseguindo na instrução de, 1- oficiais, principalmente o

sileiros em Rádio Emissões,' caso de "sediçào" no Exér_Sito' I general Ramon 'S,alinas, ex

ao' Departamento dos Cor- o procurador do Tribunal chefe da Escola Militar, q'.le
. I foi, em seguida, pl!êso na Es-

jj••••••••••••••••••••••••••••••••8•••••••u., cola de Infantaria de Sa"n
Bernardo.

E O FRIO SE APROXIMA
,

.

RIO, 2� ..

(V. �,J _ ,?,ma í v�velmente, o cai'ioca terá de
clJ1c1a de 1110 esta a cammho I por em uso os seus cob t.
I 'O. ,

d
,er o'

(O relO, vmdo OS Estados cio res.

Sul, onde, segundo se anun- •••••••••••••••••••••
cia, já começam a cair as

primeiras geadas, principal- PRESO O REDATOR
mente nas regiões serranas, ANCARA, 23 CU. P,J - Re
Com a aproximação d� vela-se nos círculos bem in

corrente de ar frio, a temp�- fórmados que foi prêso o re
ratura começará a baixar ho- datar-chefe do 'Semanário
je, nesta Capital, de acôrd,) "Akis", ·sr. Guneyt Arcayu
com informação do· Instituto urek, acusado de ter deixado
de Mete0rologia. publicar artigos of

'. .

E ". .
'

enS1VOS a{l
nos prOXl1110S dms pro- chefe do govêrno turco.

,
.

CONCHA ESPINA f

GEORGE SLOAN
MADRI, 23 (U. P,J _ Na NOVA IORQUE, 23 CU. P.)

idade de 86 a,nos; faleceu a - Faleceu, o sr. George 810-
granele escritora eSl"Janhola an, homem de negócios ame
Concha Espina, a ántiga co- ricano, quê tinha sido eleito
·laboradora dos "Diários As- à semana passada, president�
saciados". A velha intelec- da Câmara de Comércio In-
tual estava, havia cerca de ternacional.

.

dez anos, completaniente ce- •••••••3�"oe•••••�•••i
gà. Sol'rià, porém, prinCipal-
mente, ele uma afecção cal'- O RISO DA ,CIDADE'"
diaca e seu estado brusca- ,..

mente se agravara nas últi-

�"
1\1 �.

'

ruas 'vinte e quatro
-

horas.
V , '\:1'

Todavia, até quase o último. ()
,

r
momento recebeli visitas 'de

)personalidades intelectuais. F I' fi-
que iam 'saber de suas condi- �

mesa, descobriu-se <> 'maior ções. '�
campo comunista disfarçado Concha Espina, n'a sua lon- f(���.
desde 19'19. ga vida tôdà inteir.a dedica- .��,e.r ".rJ

OI .

� �!'11'Esse campo contém 3 abri- da á litératura, marcou um 'ii��.I!'"gos anti-aéreos e importante lugar saliente para si nas le- \llJl' ,,[I
estoque je mantimentos. e tl:as espanholas; suas obras, ,l"�'"
med,icamentos, incl,usive pe- especialmente os romances,
nicilina,

I
foram traduzidos em diversos

Todavia, não foi estabele- idiomas, grangeando para a

c�do nen.hum contacto com

I
correta e laboriosà escritora

os terronstas. l'enome mundiaL .

Humenagem do Poder legiSlativo ao seu, ex-Presidente
Publicamos o discurso de. agradéCi�ento do -holÍÍenogeado,
sr. ()�v�ldo-.(;abral, que de tmprovíso 'o prõferiu.· .

Exmo ...
Sr. �l'eSl_Ctente da cumprI,r a promessa fel ta no Rau:ino Horn "" João Gut> memento a esta fest.a de :'1-- ":nãQ.e representado, Agrade-

. Assembleia Legtslatlva, Ex- momento da posse do �argo I maraes Pinho _ figuram, mizade .. Agradeço, ao 81'. Pre- I
ço principalmente aqueles dc

ma. srs
..
Deputados, �xmo. a que �ne, elegeu a conf'ianca ] Vejo a minha modesta rígu- sidente o seu gesto fidalgo ,I cujas fileiras saí, que foram

Sr
..�r�sldente da .cama:: ela maioria .desta. C�sa. Ira incluída entre êsses gran� I de edu�ação ??lítica de alta: meus companheiros, que hoje

M1U1lC:pal desta Capital: SIso Eu .aqUl" eretivamente,

'"
des homens que deram U I educaçao polrtíca, uma vez

' são meus adversários, mas

Vereaclores, 81'S. Funcwna- procurei, e ate certo ponto Santa Catarina o melhor dos I que milita em fileira oposta.' que nunca puseram em dúvi

�'I,'OS�. �rs. rep��3el1tantes da consegui, rest�belecer príncí- seus �sforç�.s e ao Legtslatívo I áql,lCla em que estou. Agra- da a hon,estidade C,lOS meus

lmplensa escnta e falada. �.al11�e�te as fm,ança_s da c�-I o mais prorícuo dos seus tra- deço aos 81'S: Deputados de I princípios e a fidelidade da

sa, 'I enho a sa.tisfaçào de di- balhos,

I tod_os
os partidos presentes, _ minha amizade. A todos mui-

Quando o Presiclente Braz zer 'que empreguei mais de Agradeço a presença de to- e sao todos meus adversários, I to agradecido, (Palmas. O

Joaquim Alves, que tão díg- 200 mil cruzeiros, em mate-. dos quanto me honram neste: porque o meu partido aqui orador é cumprimentado).
namente, o sob aplausos ge- ríal permanente, máquinas,
ral, dtrige os trabalhos desta apetrê�hos; substituicorMn�s ,�������.�.�������-�

"Assembléia Legislativa, mo ele jornal nas' janelas de

pftrticipou a realização desta muitas dependências desta

solenidade, enviei a. S. Exa. Casa; deixei no almoxarífa ..

uma carta, pedindo que não elo cêrca de 50 mil cruzeiros

a realizasse" que não fizesse ele material de consumo: d.is ..

qualquer cerimônia, porquan- tribui um abono de' fim de

to se tratava apenas de uma ano no valor ele mil" cruzei

praxe estabelecida: doeu - ros a cada funcionário

mental' a passagem cios Pre- paguei 304 mil cruzeiros de

sidentes do Poder Legislati- dívidas e não deixei uma só;
VO, pela cargo, inaugurando mantive, a Casa, no mês de

os seus retratos. janeiro do corrente ano. Com
os saldos do exercício ante-

Não me sentia credor de ríor, podendo deixar ao Pre

qualquer homenagem do Po - sídente Braz 'Alves, .

como S

der Legislativo (não apoia- Excia, o declarou, intactas,
dos) e por isso me dirigi a S. absolutamente intáctas, to

Exa. antes' desta realização, das as verbas do corrente e

mas S. Exu. não atendeu meu xercício, ao contrário do que

apêlo e ôntem insistiu para havia sucedido comigo, quan
que eu viesse a esta brilhan-', Jo assumi a Presidencia, pOIS

te festa, que me comove, que quase nada encontrei, ..

me toca prOfundamente o E, houve um pequ�no equí-
coração. voco no discurso do meu ilus'

S, Exa. relembrou os dias ;l'e amigo e Presidente desta

Cjue aqui passei desde a oons- Casa. Eu não devolvi qui
tituinte até o final da legis - nhentos centos ao Tesouro do

latura passada. Trabalhei Estado, devolvi àquela re

como todo.\! ,trabalharam, in- partição setecentos.e quinze
flHeneiadGf pelo:mesmo idp.al mil cruzeiros, dos qua.is tenho
em dar a Santa Cat.arina JocumenLos, como saldo líeI

uma ("onstltuiçáQ, ·de 111,e clal' _:0, economias ,licitas, feihs

l:els, -ele- arJro"\rai'�il1é1:11"thl", qUi: "durante me L1 exerc:ítto, sem

trouxessel'l1 o bem estar do lU€. faltasse a esta Casa

nosso 1")070 e a grandeza elo qualquer material para seu

nosso Estado. bom �uncionamellto.
Foi tlm trabalho de .equipé, Livrei a Assembléh l.cgi_s:

foi um trab.alho em que, cho- lativa ela parashJE':cm e

cando-se as idéias oriundas :ambém do guante do Te

ele campos opostos, como ele- souro, que pretendia, e pr�·

vem ser nas democracias, os tendeu sempre, fiséalizar as

hol'nens se desentenderam verbas' a ela destinadas, ver
muitas vezes, mas, muitas bas cuj as contas só póclel'ia,n
delas, se acertaram, se reu- ser tomadas pelo próprio Le

niram, se amalganaram, pa, gislativo, Cjue as totna aos de

ra dar a Santa Catarina o mais Poderes, e por isso não

melhor dos seus esforços, o pod�a se deixar fiscalizar, ab-
melhor do seu trabalho. Não solutamente, pelo Tesouro d,)

houve mérito, houve apenas Estado, nem consentir que ati

obrigação cumprida, de bem folhas de pagamento ao;;;

servir ao mandato e à COll- funcionádos deste Podf.1l'

fiança popular. : viessem sofrer a censura dos

Da minha
.

parte, relem-
I funcio:1�rios daquela zelosa

Qrando o PresIdente Braz Al- l'epartlCao.
ves, uma faceta dos

.

meus 1 Éu li�rei e fiz com que fos

tr,abal�10s, a�uêles q_�le se pas- i sem para o Tesouro ap.ena;3
sam fora deste recmto, a- os empenhos, porque cabla au

pelou para a minha condiçií:J 'Presidente do LegislatiVO só

de intelectual, de pessôa que mente prestar, contas aos

não pode guardar para si!l,- seus pares./'Disso eu tenho

Cjuilo que aprende e aquilo o legítimo orgulho, ele ter

que consegue assimilar e tem feito, mas não tanto a me

desejo de transmitir aos de- julgar com direito a esta ho

lUais. menagem, 11ão tanto com o

Eu recordo, então, um dos elireito de me julgar alvo eles

debates mais interessantes ta atenção de todos, ou da

havido aqui na. primeira le- maioria dos 81'S. Deputados
gislatura, quando um depu- da presente legislaturfJ" cujos
tudo dos mais briosos, do� trabalhos eu acompanho com

mais valentes, dos mais a- o mesmo carinho com qU0

guerriclos na luta, meu ad - acompanhava os das Legisla
versál'io permanente, me di- turas a que pertenci, porque
zia - "V. Excia. de fato é sempre tenho os olhos vol

conhecido aquém e alérn tados para a grandeza da
lUar" _ E como eu lhe disses- nossa terra. Posso, com orgn
se - Graças a Deus, retru- lho, dizer que, lagunense de

cou-me: _ "Na Ilha e no Es- 200 anos, é com honra que CASABLANCA, 23 (U. P.) i duas mulheres, ficaram gra-

tl'eito". (Risos) Exatamente �u vejo a minha pobre figura _ Os atentado terroristas 11-1 vemente feridas, em conse

assÍl11 o é: aquém e além mar tncluiçla numa galeria onde zeram em Casablanca doi:�, Ciuêl1cia ela explosão ele um:l

- na. Ilha e no Estreito e Já outros lagunenses, que mortos e elezessete feridos.: tJomba de fabricação loca!,

não tem passado disso: honraram a"Presidência des- Uma pessoa foi morta e ou- lançada à entrada da antiga

Relembrou o nobre Presi- ta Casa - Costa Carneiro·- tras auatorze entre as quais i'-.íedina. As vítimas, tôda:,

dente a minha at,uação quan- .....�.........__
� - ...I"_........�M8��.....M�.�U._._...:.••�.�...._Q:_....5��.._��."....... 1 marroquinas e de conclici'io

do passei por êste pôsto que
modesta, estacionavam dial1-

S. Exa. tanto dignificou. Te- GREV'E FRACASSADA II te. dos, es�abe!eCimentos de

nho a satisfação, tenho o .

- allmentaçao, ,?bertos, por

orguUro, tenho a convicção, e S. PAULO, 23 (V. A,J - garantidos pela policia. Aliá", ,causa do Ramadan .. Por OLl-

llle perdoam a falta de 1110- Fracassou completamente a acôrdos parCIaIS estão sendo i troo lado um marroquino 'foi

déstia de dizer _ que si eu greve dos trabalhadores das feItos para aumentos ele su- I morto 'por uma bala ele 1;8-

reivindiqtiei, -se eu, de algum Industl;ias ele Laticinios e lários, principalmente nas I volver, no quarteirão elas pe-

mOdo trabalhei para' repôr o Mogeiros de Café, que pre - inaústrias de café. Os

fabri-I
drelras' centrais. Três, outros

Legislativo no seu pedéstal, tenclem melhores salários. cantes de latíeinios não �e marroquinos foram feridos a

na sua magnanitude, se eu manifestaram aiada sobre o tiros ele resolver, nas proxi-

PrOcurei dar à PresidêncLt Apesar dos varias piquetes 1
aumento pretendido porque Imidades elo pôrto. Finalmen-

ela Casa, uma austeridade e que êJes postarflm á' frente,' aguardam
uma solução por I te foram lançadas ao pátio

u:na degnidade que lhe ha- elas fábricas para i.nc�tar os par!e da COF��, elas majo-! de uma casa de comérc�o
v:am fugido no períodO ante- trabalhadores a malona âes- ,raçoes que solIcltaram para: duas granadas, que náo fi-

1'101', eu nada mais fiz do que tes compareceu ao trabalho selis proelutos.
I

zeram vitimas.

jogadas

,I

O general Salinas é indica
do como um dos principais
chefes elo movimento "Linea

Recta", acusado de introelu:'
zir a política no Exércit0.

Inicialmente, foram feitos

pl'OCeSS0S contra ·os oficials
que denunciaram êsse movi
mento.

/

CASABLANCA A BRACOS COM
,

TERRORISTAS
J

DESCOBERTOS
SINGAPURA, 23 (U. P.)

Durante a operação "Unida

de", lançada no começo deste

mês na fronteira malaio- sia-

'" O DlHETóRIO da V.D.N., de Joinville distribuiu
imprensa fi seguinte nota:
Desfazendo boatos e afim de evitar torpes explora

ções, tOl'l1,al?os público que êste Diretório; reafirmando
seu.s propósttos e em consonância com 'as declaracoes' an
te�':ores, tel� c?mo s�u candidato ao Govêrno do 'Estado
oyustre J?1l1vllense Dr. JOÃO COLIN, devendo ser con�
siderados mC�lTetas e improcedentes quaisquer notícias
que �ossal11 vincular sua concordância ou apoio a outras
candidaturas,

/ M�nt.en,d� contatos con� líderes de oUCri1S agreruia
<;?es _purtJdanas e companheiros dissidentes, como decor

ce,ncl� ?a atual, conjuntura política, não se afastou êste
DJl'e�ono, no entanto, da diretriz que se traçou quanto a
cand idatura adotada e fiara a qual vem recebendo apoi
le todo d t

<I, 10

.- '

' s os q�la. ran es da terra barriga-verde, evídenci-
an do � receptividade que desfruta o nome daquele bravo
correligfonárío .

.. Com seren idade e firmeza, tem sido inflexível em sua
a títude de rompimento político com o Govêrno do E t d

C
.

s a o.
onsc ian te de suas responsabilidades e do papel que

ora)he cumpre -desempenhn r no sentido político esta
dual, cumprirá êste Diretório seu dever despido d
bí-.

,e arn-

içoes pess,oals 'para seus membros, mas intransigente-
m:nte atl�al�o em defesa dos elevados ideais que o nor
teiam, objetivando o progresso e a grandeza de Joinvil e
de Santa Catarina e do Brasil. -

'

Joinvilfe, 20 de maio de 1955.
Lauro Carneiro de Loyola - Presidente.

'Y.' OS .DOIS primeiros catarinenses que abandona

'��n: a candidatura do sr. Etelvina Lins foram os srs. An
OUlO Carlos Konder Reis e Waldemar Rupp, ambos depu
a dos federais pela V. D. N ..

.

* A D.O.P.S., tomando conhecimento da denúncia
.orrnulada por um-órgão que, áté há pouco, mereceu to

!as as reservas dos udenistas, determinou, de ofício, pro
essa contra o vereador Antônio .Apóstolo.

Em sua :íl�ima palestra ao rádio, o sr, deputado
\Val�?el'l-e'y Júnior, por varias vezes, aludiu a um sr. La

;erdls, da ilha de Kastellorizo e que seria tio do sr. Jorge
��acerda. Da� palavras do sr. deputado Wanderley Júnior
LlCOU a gravissrma suspeita de que o candidato da. V.D.N.
ande de nome trocado, '

.

,

A fonte dessa informação é, obviamente, mais acei
ave] para a D.O.P.S. elo que a oütra.

� O sr., Wanderley Júnior, além de Pr(}fessor da nossa

� aculdade,,?e, \:e]ho profissional do Direito, é deputado
I�deral e fOI lIder da bancada udenista na Câmara.

� !t�,�Cel. T:og·ili.? Melo, estamos certos, também
de OfICIO, mandara ab1'11' o competente inquérito!

,)f HOJE,
__novam.ente, às lD horas, o sr; Wanderleyfún,ior ocupa' fI a ° mIcro 'one da Rádio -Anita Gariba1di

para discorrer sôbre a política estadual
'c,

, ,'c, AINDA hoje el,e:erão reunir-se I;esta Capital' os
_�1efes das forças polIticas uelenistas, contrárias' à can

,1.lda!ul'a. Jorge Lac!.irda. Para êsse fim, acham-se em Flo-'
lano])ohs o: srs: CeI. Aristiliano Ramos, dr. João CoIlin

�r:, Bay.er Fllho, deputado Wanderley Júnior, sr. l\ÍIeJquia�
,e.-".Fernandes, sr. Artur Müller e outros.

UDENILDA Tanto\ o
JOl'ge como o Heriberto
são carecas! O meu can

didato de conciliação- :50"
ria o Gregory Peck!!!

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Empregada ",
Precisa-se de uma COZi

nheira para pequena família
bom ordenado.
Tratar na Avenida Mau«.

Ramos 217.

)s dois investigadores
. bem merecem o nome de
d" e �'Mãe" da investi
ão intel'nuciona I neste
t1íllio dedicam-se hoje em

ttgart. um centro de in

tigação aeronIl.ltica ale
o, à novos estudos. As
1S experiências constitu-
o ponto de partida dos
halhos que levaram fi-

...j1'R(J.Q.l' à
NOVA Ação
Anti-Enzimática I

Florianópolis, Terça-feira, M de Maio de 1955
--_._._--_._._-----_ .._-------._._----._-_._-�---�--._--- __ o .______
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o ESTADO

Z. L. STEINER & CIA

REPRESENTAÇÕES
til inventor· e ... I- !��I��jt06 imigranles. s •. ��

'., \J'''Ü@��\INVEN'fOR nalrnente a resultado� pr�c- &J���=f'-,'8::;OU À PÁTRIA tícos de grande projecçao. ' "/1}.J'�GEMIGRANTES ALE- Eugen Sariger desempenha
"'<.... '�'\�. di" fijltlRECEBERAM OS há a,lguns anos � cargo �e ��.� � _p."_'- _ � ;#I

''''

.. ;;MgUe, " }TOS DE CIDADÃOS presidente da Federação r»
� (� . �\/ -

.

�""""'t!� d\��� "�I
, !.':lISAMERICANOS Astronáutica Internacio- '0I�-.....c '�I � ,r;,jj"'if,i.,);'! ,'�t'?1-«�\ft" e �'.,"" .(46 5d\J''''lC,_I,.p'l'TGART - Por in i- nal". Irene Bred� hoje es-

�_ (<<� �,(' DI � I A \
'. :_��i? \\ M'",U_'�� '!i.� '-"\"''''.\:_do Ministério da De- posa de Sanger e a urnca "", �.Yl\..JI � I�l "�I ;,,"�_''':� .

,,�"� ti' .�os Estados Unidos mulher que faz parte deste
r ,�, ,-:_�.:y� . "",/. f'�\\Se, lvest.igado res alemães gré��o científico. O c�sal �

rf:I:�_� ?í[_��� .te ",U �S"ínio dos projécteis decidiu estudar exclusl�a- 'U·"�·�' � \��v'
.. t�··,��-�·��f-ot1 ..._----.�'.�. L.

pulsão por jacto ad- mente o problema da erra- ,:. ' ". . � dU'
..--

_
__

. �m estes dias a na- cão de astros a lançar no .. " .. ,.', �II ._
....

idade americana. Pa- espaço e que evolui;·am à '::,
.

� ,_"-;::: ""\�.:;'.

,,;,� ..!\lelm,nha esta decisão. volta da terra. Negaram-se "\
. �

Ica
a perda de ínves- terminantemente a traba- .

"

res e eruditos de relê- i ihar no domínio das armas

ra o Novo Mundo sigo- 2 nas suas conferências pro
a certeza de que a nunciadas em numerosas

I �ra "Lua artificial" cidades alemães e em várias
amer-icana. A frente capítais estrangeiras eha- ."

entistas e técnicos ale- mam sempre de novo a ateu
, que logo depois da cão para o enorme perigo

�! foram para além do da guerra com projécteis te-
ico está o doutor ledírigídos. Eugen Sanger Israun hoje director do causou sempre de novo sen

ial de projécteis te- sação com as suas revela
gídos em. Redstone, ções basead�s num con.���i-IBraun fol durante a .nento perfeito da materra.

a um dos construtores Não se deviam fechar as

rrojêctels V 2. Gra�as ou�idos..aos seus apêlos, '1especialistas alemães f; evidente que este ca-,

ItadO�'
Unidos dispõem sal de cientistas já desen

de projécteis menores volveu os seus planos de
orno "Nike" "T'err íer" conquista do' espaço inter-

f are" "Corporal"
.

"Re- planetário, falando-se da
," e "Matador" assim uttlização das menores par
I dos projécteis inter- tículas de luz como meio de

I �t1entais "Atlas" "Na- propulsão. Não resta a mí
,
e Snark". . rrima dúvida que nos próxi
o depois da guerra, I,mos anos se ouvirão f're

.çou a incerteza sobre ;Juentemente os nomes de

fViétes
no mesmo domí- Eugen Sanger e de Irene

uando os americanos e Bredt que conquistaram re

esos comecaram a pro- nome mundial corno especia
o Dr. engenheiro Eu- listas no domínio da termo
anger eu física Irene dinâmica. e da aerodinâmica.

(t. Tivera-se conheci- Eles sabem com certeza que
o de que ambos tinham muito daquilo que hoje
truído no centro de in- ainda se considera utopia
gação de Trauen um poderá ser, dentro da algu
êctil dirigido que devia 'l11'lS décadas, uma realída de
ir uma altitude de incontestável.
m sendo o seu raio de G"'Ol'g Kronenbitter

o de 18.000 km. Desce- ----

se finalmente Sanger
do país onde proceddu

f1'h:1 experrêncins de
role por ordem do go-
o francês. Os soviétes
sram imediatamente em

po uma comissão dirigi
elo actual ministro da

ll'â-nçado Estado da
ao Soviética Ivan Seroy
lCiluegada de convencer

;el1 Sanger e Irene
dt ii trubalharem para

�
.. :.,: ,:�··:Y:.���::Ir::����:.:�:r�

.�)�,:�(çr_��1�----- ç
��(§� .�'\?Jtr�0 � �

.�UI«"/ �
* SE AiMA.RCA É uelCA/j BONS PRODUTOS INDICA )\

� .t-_�� ....
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��,!!!�se!�!jf!����!'��!a �
_ ..

Üental S8flJa
-

Apolo-nia--�la�·-h-isl-õr-ia-am--o-ros-a
.

blico, fundada há 17 anos e Notas, na qual são focaliza- . ,de Manoela .e Boliva·r.
editada pelo Serviço de Do- dos fatos do interêsse dos ARTHUR ANTONIO MENEGOTTO ,

I "O O\'al do rosto, o cabelo
i
de ,guerreira. E' u� desf�leeumentação do DASP, atu- que se dedicam a proble- Rua: Tiradentes, n.o 20

! prêtu e unelado, tudo suge- de aventuras as maIS curlo-:drnente dirigido pelo escri- mas de administração, se- FLORIANóPOLIS
I ria orgulho e .. legânc�Il", I ,'3:1S, e de sil1gularí�simo in-tal' e jOl'l1alista Luiz Pinto, guida de "Notas Bibliográ-
I comenta o grande escntor' tel'vsse para. os leitores emé uma publicação mensal, ficas" relativas a publica- nOl'te-amuicano, von Hagen geral. Apresentação no pal-dedicada ao estudo dos' vá- cões técnicas de assuntos

Ninguém ignol'a a desta. co da vida de Bolívar "datios setores da Administra- �le administração. \'ada atuacão de Bolívar no mulher mais fascinante dações. Embora de cunho ex- Outra inovação introdu- movimento' libertador da hisról'Ía da América do Sul:'elusivamente técnico e, pOl' zida foi a inclusão de re- América do Sul. Do gene- llmu insaciáv�l e formosaisso mesmo, sendo leitura sumos, em língua inglêsa" ral, entretanto, só eram co- revolucionária, nascida sob
que interessa. apenas aos' dos principais artigos pu- nhecidas as fitividades mi- uma nuvem de ilegitimida-qU,e se dfodjcam ou preten-

I blicados, '0 que, certamente, litares, sua bravura no (.Ir, que combateu a socieda-clem dedicar-se fiOS �0�1ple- I �a?!lital'á o �nt:l'câmbio �

de combate e sua tenacidade de com as armas de mulherxos estudos da admullstra- Ideias com orgaos congene- na luta pela independência, e que conquistou o homem�ão científica, a Revista do 11,es em outrós países.�' não apresentando, pois, bio- mais requestrado das Amé-Serviçt)' Público conquistou Recebemos prazerosos o gl':1fia completa, de-sde que f'ÍC::lS". Pivô da presentebl'go círculo de leitores no seguinte oficio, cujos dize- lhe faltava algo de mais história, Manuela foi a som->puís Iuno exterior. I res muito agradecemos: lmmano. Este complemento brâ do libertador. Dona de
------- Agolira, sob a direção da - "Exmos. Senhores Di-

p�lssa hoje a feliz realidade invulgar formosura, inteli-jtlrl1alista e técnica do

Iretor e Redator:
I com o presente lançamento gente; viva, astuta e objeti-DASP, Maria de Lourdes 1 - O CENTRO EXCUR-
I de A HISTóRIA AMORO- va, dedicou-lhe seus dias,Lima lVIodiano, apresenta- SIONISTA A R N O L D O 18A DE MANUELA E BO- com êle e por êle sofrendo ese a Revista em uma n'Ova I RAULINO, que sempre re-

ARIO � LlVAR. h'iunfando em todo tempo eESPECIAlIZADA. EM ARTIGOS DENT bfase "non nova sed nove", ,cebeu dos dirigentes do Jor- _ _

t' O flutor, Victor W. von !ugaL Auxiliar direta de.

G 1 • "

Estoque permanente dt'! todos e quaisquer ar' 19O5t'omo explica o Dlretor- era, ,'nal "O ESTADO" o mais Hngen, renomado escritor Bolívar, responsabilizou-se'

dov.pASP, Sr. Jair Tovar. ',sincero e irrestrito apôio, concernentes ao ramo

TEVONI te- I1m'te-flmericano, valendo-se pelo arquivo pessoal do re-lt que, evoluindo como se não pode ,deixar de nêste EQUIPOS, CADEIRAS E MOTORES
I de farta e segura documen- volucionário general e pres-impunha, modificou o for- momento, externar a sua mos paw pronta entrega t3çno, compendiou no pre- tou-Ihe relevantes serviçosmato original, que foi redu- gratidão, e se congratular Aceitamos encomendas de PLACAS E""l\1ALTADAS
'lente volume tôda a histó- nos difíceis momentos que azido p!1l'l\. facUitar as cole- pela passagem do quadra- para diversos fins �
t-in da vida dêsse extraol'di- crUeza da guel'l'a e a vigi-(ões, uma vez que se trata, gésimo terceiro aniversá- ATENÇÃO; Atendemos os senhores Dentistas e
nano conquista'dor em seu lância dos inimigos criavaml'e3lmente, de pubiicação de rio dêsse prestigiadíssimo Protéticos do Interior pelo Serviço de REEMBOLSO lado mais íntimo. Esta obra,

I
de contínuo.consulta. Além disso, pro- órgão da nossa jmprensa, AÉREO e POSTAL npós estupendo êxito de li- Alteada: pela posição, do-curando mantê-la estrita- esperando e fazendo votos VI'al'Ía na América do Nor- minou por completo O cora-mente dentro das finalida- de que, para o futuro; como

Dr•. E." Moennl··ch. te, �oi traduzida por Age- :Ção do chefe e. vi,v�u umaeles a que se destina, a nova J'l0 passa.c]o e no presente,
.

!lar. Soares d: Moura e ofe-
I dfls,. gTandes hlstonas dedireção deu-lhe uma· estru- lute pelo ideal que vem l'cclcla aos leitores pelas E- amol'�ele todos os tempos.tum racional, prevendo os objetivando dêsde á época dições Melhoramentos, co-I A HISTóRIA At'VIOROSAdiferentes setores a que de-I que veio à luz, para tantas Cirurg. - Dent. \

mo complel1}ento ao estudo. DE MANUELA E BOLIVAR
ve atender: Administração glórias do ,povo e da terra (com vários e recentes cursos de especialização) ela história das Américas.

I
classifica-se entre as gran-Gerfil, em seus vários ra,mos Catfil'Íne'nse, Uperações da bôca, gengivas e maxila.res e extraçõ:s di�í- Consoante a expressão do des obras da atualidade, fa-como pessoal orçamento e Cordiais Saudações t.:êis - dentes inclúsos Tratamento atual' da Plorréla,

título, trata-se da vida 1'0- I zendo-se acompanhar de to-finanças, organização e mé- Pedro' DÍttrich Júnior por operação iem dÔl'
_ .

d mãnticR de Bolívur, de per-I' dos os predicados para a-todos, material, etc., Admi- (Secretário Geral)" Pesquizas e tratamento dos fócos de infecçao na raiz o
meio à sua intensa ativida- trair, fascinai' e instruj;, .

.J1istração Específica, em to-
.

dente, pelo método "BADAN" - (curso com o próprio
.

Q h? autor h:of. Badan) - tratamento eficiente rá�ido e comdo �e-v:va�to campo. �e es-I" ue,m ac OUIíi tAstf\ b:-üel'iológico e, contrôle l'adiodónticopeclU hzaçoes, Adrmmstra-
Dentaduras: Magnetizadas e sem abóbada palatina,$:f10 Municipal, Administra- Uma caneta de cor esvel'-

.

ç§.o Intemacional e mais deada sem: tampa, graya- quando anatomicamente indicadas.

I J Od'l N Pontes: móveis e fixasuma se.ção reservada a Di- do o nome ara . I a 0-

RAPiAl'ídto e Jurisprudência, com i ceti. Um.a çaixa com óculos, n .\DIODONl'IA - DIATERMIA - FI�lOTE '

. i1"irb:Álhos de doutrina e di-' de aro <tartaruga.. Quem Atende só em hOl'a previamente marcada

vulgação de pareceres, acór� I achar, ob�équio en�regar �iinica:

d.�os. etc: Finalme�t�, p�s-I �a rua <��:�lJpe Schmldt nO Rua N.erêu Ramos, n. 38 - Fone 2.834
Sl1l a Re'ilSh do Sel,vlço Pu- 71.. ""'C":::.::::- ." .' ;L FLORIANóPOLIS -Pela manhã somente .��.-::':.

Rua Censelheíro fvla,Ü'a, 96
End, Telegráfico: 'STEINER"
Telefone: 2402 - C. Postal, 183
Fpolís, - Santa Catarina

ViSTA AÉREA DA fÁBRICA Ccl'fnV\L
<, • NA é:iõAIJ� '�F, JUNOIAÍ

REPRESENTANTE:

Z.L� STEINER & CIA�

AS QUOTAS DOS
l\IUNICIPIOS

RIO, 21 (V. R.) - Foi pe
lo Senado aprovado o pro
jeto que altera a legíslaçâo
sobre a quota do imposto de
.enda destinadas aos muni

cípios já criados, embora de
oenriendo de' instalações, en
tre os que tem direito ao re

eebímento de quota. Como os

munícípíos criados em um

ano, só se instalam geral
mente no prímeíro dia do
.mo seguinte, pela diferença
de um dia deixam de ser a

quinhoados de importância
-lue lhes cabe constítucícnat
mente, Por �BO veio o proje
to.

-----------" .....

�:..:,.�J."
..

_.-tt��r:l' �
� .....

."i.,,,,

1. .J.ERÇA
, ·:QUINTA

,

'" 'SABADO
DOMINGO

PARA
CURITIBA

SÃO PAULO
,

RIO

Cons. Mafra, 6
Fone 2358

Réstaurante Napoli
RUA 'Marecba.l Deodoro 10 •

Em ·Lflges. D(l sul do BrasU. o meJ.borl
Desconto espectal para OI senhores .1ajante•.

,----------_- ._-_.
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o ESTADO Flortanôpnlís, Terça-feira, 24 de l\iafa de 1955

AVE, PÁTRIA

HORÁCIO NUNES

'I'rnr. de Santa Cruz! Pátria! 'I'ambern eu venho

'l'razer á tua festa -as luminosas flôres

do meu entusiasmo e "tudo o que em mim tenho

de coração e mente e 'vida e crença e ardôres l

A tí, a quem ampara o Santo, o Eterno Lenho,

que protege e redime e é balsamo das dôres,
só pudera cantar-te o sublimado engenho
de um Homéro - o maior no gênio sntre os maíores '

.

Mas, - obscuro embóra, - eu sou também teu filho,
e o meu amôr por tí, pelo teu nome e brilho

vibra dentro em mírih'alma impetuoso e ardente

E, humilde filho, - pobre, pequeno, ignoto,
Brasil, grande Brasil, só te dirijo um voto:

Se grande sempre e forte, e nobre, e heróico e

ngente!

Fpolis., 3 de Maio de 1900

-0-

Ultima Moda

Vestido esporte para suas compras na cidade. Em fa
zenda quadriculada, tem mangas curtas e uma gola não
muito grande, formando um pequeno decote em V. A saia
é rodada com bolsos laterais, presos por' um botão igual
aos do vestido. Viés preto no decote e nos bolsos, que são
também pespontados. Cinto escuro.

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

Particípação
João Teixeira da Rosa Jr., João José Mendonça

Senhora Senhora
têm o prazer de participar o contrato de casamento

de seus filhos
Hedi e Huri

FlorianÓpolis, 20 de Maio de 1955.
--------

AULAS DE INGL1l:S /

Especialmente paru estudantes que prestarão exa

�es .parciais e de adaptação em junho próximo. Lições
dl�r�as e intensas sobre conversação e grllmáticH. In8-
Cl"lçao até dia 23 na Livraria Lider, Rua Tenente Silvei
ra, 35.

Clubed-o- Penhasco
Concurso Miss Santa Catarina - dias 27"28 e 29 do

Corrente. .

.

f ! iNilJ. \

r
Para as festas da Lira Tenis Clube e Doze de Agosto

eserve sua mesa na agência "T A C" das g às 22 horas
a pa t·

,

r 11' de segunda-feira dia 23.

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

·��tl5_,íi!ff"'ereTtlffM •

Misf S� Catarin <, PartiêTpiição
Os üorínnopolrtunos t'�1 �''', c!i;,,[iles serào re::tJ\2.a'lo,:. 11

nos dias 27, 28 e 2tl elo cor- �5L9.[iio ua :5',,\0, será enga

rente, oportumdad de ;E:;is- lanado para, em desfile, me
til' o maior acontecimento

I

lhor se julgar a merecedora
social da época: As resüví-. do Título de Mi s Santa Ca·

darles de encerramento do tarína.

I ANIIlERSÁRIOS
Major Jaldyr Faustino da

Silva
Ocorre, nesta data, o ani

versáiio natalício do nosso
prezado conterrâneo e dis
tinto amigo Major Jaldyr
Bherin g EaustIno da Silva,
brilhante Oficial de Estado
Vlaior do Exército Nacional,
.ervin do presentemente no

Quartel General da 5". Re
;ià6- ·Militú, em "Curit.iba.
Culto,' �lóta'do de excep

:ionR 1 capacidade de traba
.ho, possuidor de vasta cul
tura geral, o distinto an i
zersa riante desempenhou,
nesta Capital, as elevadas
[unções de D'iretor do Ins
tituto de Educação "Dias
Velho", deixando traços
marcantes de sua personali
dade.
No [Seio da Classe a que

serve com devotamento, o

VIajar Jaldyr é estimado
'Ião só pelos supeeriores co- !

110 pelos. camaradas e s u-

rordiua.dos, pelas elevadas
jual ida dea de caráter e co

.'ação.
Os de O ESTADO, visí

.arrdo-o, formulam os me

. horos votos ne felicidades,

.unto aos da exma, família;
Prof . .Alfredo Xavier Vieira
Transcorre, nesta data, o

.niversárto natalicio do sr.

Prof. Alfredo Xavier Vieí
ra, Inspetor Escolar, apo
:entado e pessoa grande
mente ralacionada nesta
::;ftpita 1.

Sra. Atalíba Neves
Passa hoje, o aniversário

ia talicío
.

da exma. sra. d.
Maria Celeste Carvalho Ne
les, esposa do dr. Atalíba
Cabral Neves, Promotor PÚ
blico.

O ESTADO cumprimen
.3': a córdialmente;
fi'AZEM ANOS HOJE:
- sta. Eunice Maria Fer

"eira, filha do saudoso,
�'l'of. Egidio 'Abade Ferrei
ra.

- sr. Paulo Marte da Sil-

- sr. Alberto Marques
�chmidt
- sr, Odilio Hilário Mo

re irn
- sr. Luis Rafaeli
- menino Mário, filho do

ir. Mário Conceição
- sra. Terezinha Rosa.

Alves, esposa do sr. Rober
co Alves, funcionário do 'D.
�. T. nesta Capital

Preceito do Dia
Diferença Favorável

Ao contrário do que aconte
ce com os variolos, os doen
tes de alastrim pasam rela
tivamente bem, mesmo no

período em que a erupção é
mais Íntensa. O tratamento
e as medidas para evitar a

propagação do mal, entre
tanto, exigem a assistência
de um médico.
Em presença de um caso

slIspeito de varíola ou a

lastl'im, imecliatamente
chame um 'médico ou avi
se ao Centro de Saúde ou

Pôsto de Hig-iene mais
próximo. - SNES.

E, finalmente, em a norte - ..--,---------

de domingo, 28 elo corrente,
após a apresentação em car-

\ros alegóricos, pelas ruas da

nossa cidade festiva, será :J.

mais bela catarinense coroa

da na soírée ele alegria do

Clube 12 de Agosto. O julga
mento definitivo será realiza
do no Coquetel que o Dr. A·
derbal R.da Silva oferecerei
no vapor Carlos Hoepck, ao

largo da Bahia Sul, onde as

candidatas desfilarão de

maiô, para a Comissão Julga
dora.
E assim Florianópolis se

movimentará durante tres
As maís belas de Santa Ca- dias congregando para as

tarína, serão apresentadas, suas paragens a graça e o

inicialmente, no Lira Teni3 encantamento da. mulher ca-

E quem sebe .. " sabe

"Eu quero é '0 delicioso Toddy, o Toddy
legítimo, que vem nesta lata hermêtíccmente

t

fechada e com sua pequena chave para

cbrí-lc: o Toddy que eu tomo sempre."
É fácil de compreender. Antes dela, seus

pais já preferiam Toddy. Hoje os filhos
também exigem 'I'oddy -,o mais

..

sequro, o mais nutritivo e o mais

completo alimento. Toddy - que

se projetou no Brasil e no mundo

- é uma fórmula cientifica e

exclusiva, que tem formado

qelacões fortes, sadias,
inteligentes e vigorosas.

fodày ti o alim@f1to

de confiança para
tôda a família,

Toddy li ·únlco •

Teddy não t",m nem

pode ter s imilares.

Concurso·

Concur�o "Migs Santa Cata

rina". Vivera Floríanópolts
dias de maior intensidade,
com a afluência, á nossa �o

ciedade, de comitivas de to

dos os pontos do Estado. A··

proxírnadamente, 20 belda

des, filha de Eva, trarão gra

ça e encantamento á vista de

todos. Lajes, Tubarão, Cri

ciuma, Joaçaba, Joinvile, São
Francisco, ttajaí, Laguna,
Videira, Canoinhas e outras
cidades cataríncnses estarão

presentes á maior das festas

j amais realizada (:,m Floria

nópolis.

Clube, com grandiosa soirée,
em que a Comissão Julgado
ra, composta de [ornalístas,
radialista s, professores; inte
lectuais e homens públicos,
iniciará os estudos para a es

escolha da mais bela das ea

tarinenses.

segunoo programa previa-

I mente elaborado pela Co
missão Organizadora. outros

tarlnense.
E o Clube do Penhasco, por

iniciativa ele um dos seus so

cios antes de tornar a Colina
em festas empolga, como se

ve, a nossa cidade com o

Concurso "Míss Santa cata
rína".
Aguardemos, pois, para os

dias 27, 28 e 29 a maior res
ta da cidade.

LIRA TENIS CLUBE
Junho

Dia 25 - Sábado - Tradicional festa a Caipira de
SÃo .João

I

AVENTURAS�DO
VaLde111ar. O Boboca

Toddy contém eeilelc, farro, fí:ldQtos, pro
t".;rd;;;i, ctHb"iJmtcs e vlternlnes, d8lltifl
t\'ilíici.ta dose des, !:IlHa render o máximo
da nutill;i:iO. E Tocldy diz g v e r d e d e •.

CASA t !J},iiA fOMH

ff\irlU,HA li' Pii)\.1lR

José J. Brasil e Senhora, 'I'en. Emilio Bilbão e Se

nhora, participam o contrato de casamento de seus filhos

SILVIA e DALMO

F'lozianôpolis, 11 de Maio de 1955

solv-x
Tintas de qualidade in
ferior podem estragar
uma boa caneta. É acon
selhável usar sempre
Parker Quink. Somente
Quink contém sotv-x, que
elimina os sedimentos

prejudiciais, previne a

corrosão e mantém a sua

caneta limpa e livre para
o fluxo da tinta. Seis
lindas côres.

Preço: :

2 ontos, Cr$ 18,00

�2 on�QS: Cr$ 1 �O,OO

Representantes exclusi'lJOS para todo o Brasil

COSTA, PORTELA & CIA.

At>. Presidente Vargas, 43S-8.' andar - Rio de Janeiro

Swt.t·� )Cit-�it'ln.:J' - MGi hado .4 00. S A. Cumtr.:lo '2 Âginclai
RU.i S"I ... \..onhQ M.;arlnho, � � FlOr QÕõÓpc>Ui

� 6_._0_1�

ZE-MUTRETA •••

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, Terça-feira, 24 de Maio de ]955 o ESTADO

O' Estado \Esportivo SAODAOS DIRiGENTES E ORAvas ATlETAS DO

GR'ÊMIO ESPORTIVO BRASIL DE PElOTASr DESEJANDO FELIZ PERMANÊNCIA EM NOSSA TERRA,
8ee�.3�••�.�.�••&�.@••••�••8•••••••a•••�•••••••••••••••��.��i�..88.�.�.@3.����••�Qê���&�0�$��.��*&••�.Q�•••.••••••••��•••�•••a.8•••••au�.G@@��@@��•••a••••i

"O Estado -Esportivo" .

H o··..� ·_

;r'lfTT����·GRE
..

iioi
..

Ri·s-ri-
,

:sr<

às 20,30 horas, F I G U ,E I R E N S E
--'-----------

BRASIL REINA GRANDE EXPECTATIVA EM TORNO DA ONICA EXIBiÇÃO DO FAMOSO FIGUEIRÊNSE
, SUU MAFRA,

OSWALDO TRILHA

EORGlf.!:FF

ESQUADRÃO DO GREMJO BRASIL (TRI-CAMPEAO DE PELOTAS E VICE·CAM-
HÍ'�LCIO

TIBIRICA
"

AN1BAL
SEAR,A NEI
JARI

PEÃO GAOCHO) HOJE, À NOITE, NESTA CAPITAL, FRENTE AO FIGUEIRENSE
LAUDARES

/ HERCU,LANO' PLÁCIDO
NEGRITO Bf;TINHO
CAIZÊ CAR.UTOS

JOAQUIM F, c. CAMPEAO LOCAL IvIEIRELES
BORGES PACHECO i -

Graças aos esforços do 'listicos de todos os tem-
'

Tesoureiro: Arlindo Tei- Massagista: Ari Costa, ,! Cronista: dos jornais I Trf-Campeãó de Pelotas 11it�."*$�e.8GilG�G.8(i.O.
1 ti t C G

' I '

A I T "D'" PI" '" A O' ('
.

) Ic espor IS a eceu 'ornes, a pos.: ,xeira Ruas JUIZ: mane? ",orge -

<_lIlrlO,· ?P�, ar e
:

ri. PI- juvenis
�

,
,

quem tão bons espetáculos Portanto, não deixem de II Técnico: Paulo Souza Lo-
I
pertencente a LIga Peloten- mao Pública de P,elotas. I. Cn_mpeao de Pelotas (as-.' ,

SÃO JOSÉ

I ) 'As 3 - 8 horas.devemos, os aficionadas ve- comparecer ao Estádio da l bo (Galego) : se de Futebol. Jogadores: Sub - Ro- pirantes
_

- - O ld G I C
-

d T
.

'I'rt- Michael Redgrave - Joanmo em açao, na noite de ho- Federacão Catarinense de vanec - swa o - eor-
I. ampeao o nrrtern

-

1 Kent - em;je, no estádio da Praia de Futebol, para presenciar o ••é�iIi(lj&.a8CvQiO!l.�ey;,�Olt�'iilio1llJ;,ál.*@êtj �*IlíI®I!lI®a��.n .élU'i� gieff - Tibirica - Seára angu ar

Fóra, o categorizado esqua- choque Grêmio Esportivo
"�-- -------------

---

1- Jari - Herculano - Ne-I Campeão elo Torneio Iní-
I

N:�l��ta,;�� AMEI

drão do Grêmio Esportivo Brasil x Figueirense Fute-

I
-'III

I .) "'I,"Q
grito - Caizé - Joaquim cio

, I' 1 •

1" I U' V' C Vida Carioca. Nac.Brasil, da cidade ríogran- boI Clube, marcado para .04 '\,
_:_ Borges - Miguel - Cas-

I
Hí- ICe ampeâo do Es-

, ., j
- J I B ti h C t d Preços; 10,00 - 5,00.dína ele Pelotas.' . esta noite. ,�.. <I, rue o - Jen 'In o an- 'a o.

. I Censura até 5 anosSendo reconhecidamente dióta - Gitinha e Cabral. I •

um grande t.íme, tanto que JUIZ GAüCHO JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE TIJUCAS TÍTULOS CONQUISTA-
I
REVELAÇÕES DA EQUl-

ostenta o titulo de vice- A peleja principal será Edital de citacão de Interessados ausentes, incertos e DOS PELO G. E. BRA- PE QUE óRA NOS
campeão do vizinho Esta- dirigida pelo árbitro gaú- desconhe"cidos, com o prazo de trinta dias _

SIL, NA ÚLTIMA TEM- VISITA
do, o Grêmio E:s.portivo Bra- cho sr. Amando Jorge, da O doutor Clovis Avres Gama, Juiz de Direito da Co- PORADA Miguel - Gitinha - Joa-
sil tem .sido em memoráveis LIGA PELOTENSE 'DE FU- marca de 'I'Ijucas, do· Estado de Santa Catarina, na, for- Tr!:C�mpe.ão do 'Litoral, quim - Suli e Cascudo, são
jornadas do futebol gau- TEBOL. ena da lei etc. (prof iss'ieua is) I ótimos valores, sendo as re-

cho o mais racerrimo adver-: Faz saber aos que o presente edital de citação, com 1 Td:C�mpe.fío de Pelotas' velações do' quadro peloten-
sár io dos clubes de Porto PREÇOS DOS INGRESSOS ) prazo de trinta dias, virem ou dêle conhecimento tive- . (profissionais) se,

Alegre, os quais, sempre Tendo em vista o alto rem que, nos autos de Ação de Usucapião que se processa.I �

que o enfrentam, o fazem custo da temporada do vice- perante êste Juízo, na qual é requerente Martins Lázaro i
----------,--,,-

com o devido respeito. campeão gaúcho, foram fi- da Conceição, .lhe foi dirigida a petição do teor seguinte;
xados os seguintes preços; 'Exmo. sr. dr: Juiz ele Direito da Carnal' a. Martins Láza-

O público esportivo da Cadeiras numeradas - ro da Conceição, solteiro, lavrador, residente e domicilia-
<Çt,pital, sempre ansioso pai:' Cr$ 50,00 .Io no lugar Perequê, desta Comarca, por seu assistente

._

bons espetáculos, verá em Arquibancada - Cr$.. .dearrte assinado, quel' mover a presente ação de usuca-J O R::queiro Joao Mafr�, 0, .exc�lente guardião de-

ação esta noite um conjunto ,5,00 pião, em que expõe e requer a v. excia. o seguinte: 10 _ ca.m.peao d-e 1954 p:lo. Fl-, ve�'a aSSIm no jogo desta
realmente ,forte e que Geral - Cr$ 15,00 J suplicante é posseiro, há mais de trinta anos, por sí e guerrense, acaba de assinar noite guarnecer o arco do liiIlR����lii�IIiil!P�'lG!ifi1i!'ll
v io precedido de um car- Y2 Arquibancada - Cr$ seus antecessores, de um terreno situado no lugar Pere- novo compromisso com o

t 1 1 't" 1500
. clube prcsidido pelo espor- a lvi-nezro frente' a fr'entee (e VI orHI8 que o reco- , [l1ê, município de Põrto Belo, com duzentos metros de '

�

meuda a fazer brilhante es- % Geral Cr$ 10,00 ren te e oitocentos ditos de fundos, ou sejam 160.000 me-
tísta !-Iumbel'to MachadC!; com a terrivel artilharia do

i.,l"�L1. Vieram os gauchos [1'08 quadrados, fazendo frentes em terras da marinha e .por nlRIS tuna temporada. "vice-campeão Gaúcho.

dispostos e confiantes, de- POSTAL TELEGRAFICO X tundas na estrada geral : extremando ao Norte em LCITRS I
.. .,.

"

vendo todos empregar o que ALVIM BARBOSA de Norberto e Fra�cisco Ferreira, e ao Sul em ditas de I ""'9>lb1@�."�Il:iI�®iW"'�W�$f!!!j�"$••S••(t81i.!.'!_!!�!!!!�.� Lawrence - em;

sabem em matéria de fute- NA PRELIMINAR José Nestor Airoso. 20 - O referido imóvel foi comprado

I
A FAMILIA DO BARULHO

bol para bem honrar e dig- Antecedendo o sensacio- pelo suplicante de Irineu José Pereira, há quinze anos, e
/' No Programa;

níficnr o "association" do nal prélio interestadual de este, por sua vez, o comprou de um senhor, vulgo Pinduca, _-
-

-'
-

'e' "'e.,
',' Vida Carioca. Nac.

Rio Grande do Sul, sempre hoje, sob á luz dos reflete- há mais de vinte anos, e tanto a posse do suplicante como t."'P'-
..�, - _-

I Preços; 1,50, 2,00, 3,50.
querido e prestigiado den- res cio Estádio da rua Éo- ele seus antecessores, sempre foi pacífica, contínua, in in- ,1!e (J (.'M��G'

IAI:S:n
Censura até 14 anos.

tro e f'ór» do país,. caiuva, será dado apreciar tsrrupta, e sempre mantiveram-na com "an imus domíui". ,"
Os cra cks do famoSõ'clu- uma interessante prelimi- 30 - Em vista do exposto quer o suplicante legitimar a

5 r'i'.�'F!&t4I5)·
'

be, do ar-queiro ao extrema uar, que reunirá como dís- sua posse sôbre o referido imóvel, de conformidade com � IIA ,r.' , ,,' ,l� ,

.•��a�
,

esquerda, pode-se dizer, são putantes as equipes de ama- o disposto nos artigos 550 e 552, elo Código Civil. E pc 1'a I! fi' (IA r� --;r(\ :\' - u

eximias no controlar a pe- o dito fim requer a designação do dia, lugar e hora pfll'a iii�__�
'lota e hoje por certo não dores do POSTAL TELE- .1 jus tifi,":"clÇão exigida pelo artigo 455 do Código de

prO-I' __ ... '_''''_ ,_,-.,::" __ ;::'__ '- "="

�
-:;_ =-_ _

�

_

pel'del'ão a oportunidade pa- GRÁFICO E ALVIM BAR- "essa Civil, na qual deverão SC1' ouvidas as testemunhas ,.,-: _',- :,-;=_-='� � � """ --.•
,

_.;...s--,..::.=��-..;:_;
DOBA �.p. ....._--.._, _- - "I - ............__.. �

ra demonstrar suas apti-· Nlarcelino Alexandre da Rocha e José Benigno da Silva, ":..._---!:' -;
-

-

, �
'"""'- - -

'Ja I'Irence - em;
dões téénicas e físicas. lavradores, residentes e domiciliados no local do imóvel, I � -

- I " �-
A FAI\lILIA DO BARULHOO adversário do çonjunto O ATAQUE DO GR1J:MIO os quais comparecerão em Juízo independentemente de :;:.. --=. 111

----

Gaúcho para logo mais

se-I
BRASIL O MAIS PO· ,;ita<;ão, Requer mais a citação dos atuais confrontantes ...-..: rf� "'_> � p...::::.=>_..:.-:;.

rá o Figueirense, o qual nã.o SITIVO José Nestor Airoso, e Norberto e Francisco Ferreira, re- .� ,"'-..,;::,Q �

ha negar está possuido do Durante a temporada de sidente no ]oe;a] do imóvel, bem Como dos interessados ";__��-..J
melhor plantel da metropo- ; 1954, (jogos de campeona- deseonhecído,'l, por eslítal de ti'inta dias, do sr. 'Delegado -

-

, :-'�-
le b,uTiga-verde. O campe- I, to e amistosos) o ataque Regional do Patl'imônio da Uniã.o, por precatória, em 1!iIii;"�-,

-=-�
-

,,_ eo 61 �-:
\ y� (�_. de tpw-'�l um

-__ ...

ão citadino, que agora tem do tri-campeão de Pelotas, F!orianópolis e do representante do Ministério Público -:;..- Ç> seus r.. -

ti cidaoe n

como técnico a figura do foi o mais positivo, mar- nesta Cidade; todos para contestarem a presente açfio � \ivre I::e do bu�o� vo\uri COI"
-1veterano Garcia, vai ter cando 108 tentos. dentro do prazo ele dez dias ele Rcôrdo com o disposto no r��\ recanto ",,,

' "J''-''
grande trabalho para neu- A defesa tambem foi a artigo 455 citado. ProtesfR-se provar o alegndo com tes- Gp

as el'le�ias. ,._Ii OlIfac!bve\ COfl' ,,'o

trlllizar a maior classe dos menos vasada. temllnhas e vistoria, se necessário. ''Dá-se a presente o ", ' fIO"
\sto the, 5Vb I��e motor, :·'M·'sulinos, mas procurará de� 08 ARTILHEIROS DO valor de três mil cruzeiros para oS,efeitos legais. O soli- '1!n-
�l\iO de um po>P

5asiilcpmbir-se de sua mis'são VICE'-CAMPEÃO GAúCHO cibdor que esta assina tem sua residência nesta Cidade, �, ou.....

Ncom denôdo e lealdade, afim Foram os seguintes os à Rua Coronel Buchele, n, 4, onde recebe citação. Nestes Q,LI , -'-,'�. f

'

_

ele que todos nós florianopo- goleadores da equipe do Iêl'mos p, deferim.ento. Tijueas, 20 -de abril de 1955. "lit:ll1oS nos sintamos Con- Gremio Brasil: (ass.) Cláudio C::tramurú de Campos, Assistente Jueliciá- R Sfartados sabendo que o nos- Çaizé com 27 rio". Em dit:l rétição foi exarado o seguinte despacho; E A ...
' II O ..

so futebol foi grande dian- B,ol'ges 16 "A., como pede, Tijucas, 25-4-55. (ass,) Clovis Ayres Ga- S
'DE: �5 ii 22 �'LP.-

te de um grande clube. Bentinho 9 ;; ma, Juiz de Direito". Feita a justificação foi eXRrado o ""', y.

Assim sendo, os esportís- Joaquim 6
,�

}ieg'uinte despacho: "Façam-se as citações requeridas na

tas que hoje afluirã.o à nos- Mortaza 24 inicial. Tijucas, 14-5-55. (ass.) Clovis Ayres Gama". E
sa única praça de esporte, Negrito 10 para que chegue. ao conhecimento de todos e ninguem
devem incentivar os rapa- Gitinha 8 ''[ 'possa alegar ignorância, mandou exepedir o presente C RAMúS S;A'
zes elo alvi-negro até a vi- Seára 4 edital que será afixado na sede dêste Juizo, no lugar do

,
'"

tória fÍ11al, para honra e costume, e, por cópia publicado uma vez no "Diário Ofi- Comercio - Transportes A's 7 - 9 horas.
glória de Santa Catarina EMBAIXADA DO G. E. daI" e três vezes no jornal "O Estado", de Florianópolis. ttuB João !liuto. 9 F'po11 SESSÃO DAS MOÇAS
esportiva. BRASIL Dado e passado nesta cidade de 'l'ijucas, aos dezesseis '" SEGREDO DE UM
A pugna interestadual a Está assim constituida a ,ias elo mês de maio o ano de mil novecentos e cinquenta AMANTE

primeira que os florianopo- deleg'�ção do G, �. BR,ASI�, I
e cin?o. Eu: (,ass.) Gery c�os .Anjos, Es�ri"ão, o dacti.lo- En5 I-na '5.e

No Programa;
iitanos assistem no corrente que Chegou dommgo a nOI- grafeI, conferI e subscrevI. (as8,) Clovls Ayres Gama, 'iii Sul em Foco, Nac,
ano,' vai agradar em cheio te, a esta Capital; '.Juiz de Direito. Está conform.e o ori!l'inal na sede dêste J:> 100 200 350

I
� , reços ; , , , , , .

proporcionand?-nos um dos ,Pl'ei'!Ícle�te: Homero Ba- Juízo" no lugar do cOHtume, sôbre o qual me l.'eporto e ' Aulas de bordado à mão. Combinar à rua Feliciano I Censura até 14. anos. -

m:llores espetaculos flltebo- bsta Scho!l dou fe. Data. supra. O Escrivão: Gercy dos Anjo§. Nunes Pires - 12.
.

No Pi'ograma:
(;61•••8.41G@��•••if�.il8Ci.�••••••••8�•••••••••••••••••••••�.!j.IjC •••••Q•••tI.�•••ee.ee$o2J1l)s®e�(1088fi8.�'''.�•• ''�fl8.0••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

O� o ,.� ,�n a e in r�����· ara .llr� in· ra�i x i u�ir�n��
AFIM DE EVITAR FILAS E ATROPÊ10S À PORTA DO CAMPO, OS 'INGRESSQ,S PARA o SENSACIONAL COTEJO, DESTA NOJTE, ENTRE A,S
EQUIPES DO GRÊMIO BRASIL E FIGUEIRENSE, ESTÃO À VENDA, NO JARDIM OLIVEIRA BELO, A Pt\RTlR DE HOJE, AS 13 MORAS,

MAFRA RENOVOU

A's fi - 8 horas.
John Wayne - Robert

Stack/ - David Brian
Claire 'Prever - Robert
Newton -, em;

UM FIO DE ESPERANÇA
'I'echn icolor de Luxo em

CINEMASCOPE
Preços: 18,0.0 10,00.
Censura até 10 anos.

A's 812 horas,
SESSÃO DAS MOÇAS
Rock Hudson - Barbara'

A's ,5 - 8 horas.
SESSÃO DAS MOCAS
Rock Hudson - B�rbara

No Programa:
ViJ:'l ('�lrioca, Nac,
Preços; 1,50, 2,00, 3,50.
Cencura até 5 anos.

Á'� S horas.
ESPETACULAR

ÇULA MEXICANA
PELI-

Artllro de Cordova - Ro
'litÁ, Quintana - em;

A AUSENTE
N o Programa;
Atual. Atlantida. Nac.
Pr ,ços: 9;00 - 4,50.
Cencura até 14 anos.

Distribuidor

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Mão 'única

I

Flortanópotls, Terça-feira, 24 de Maio de 1955 5

para o S,eu carrD
o dos 5 VALORES ESSENCIIIIS!

Partida rápida
Aceleração instantânea

Elevado teor cntidetonqnte
Móxima potência
Maior quilometragem

.. '"
,....

DiASA 80 seu carro com

GASOLLNA ATLANTIC contém
* ASA (ATLANTIC SUPER ADITIVO), PARA UMA COMBUSTÃO LIM_I!_�

.

6.48't
.�------_.----_..

NOGRANDE ACONTECIMENTO RELIGIOSO
NO ESTREITO

Re::llizar-se-á nos dias 2H,
29 e 30 t10 corrente, na ma

triz de Nossa Senhora de Fá

tima, organizada pela pri
meira vez a festa do Divino

Espirita Santo que constai a

dos' seguintes programas.
Sábado dia 28 às 19 horas,

batismo é bênção da primet
ra côroa e cetro que foi gen
tilmente oferecida a paró
quia pelo sr. Manoel A. Bar

bosa, logo após será rezada
a novena com as certrnoníax
de praxe.

As Barraqulnhas comeca

rão lia 28 até dia ao, hav�ra I
grande queima ele fogos de

arttncíos, leilôes de massa s,
orendas e muitas surpresas,
Abrilha.ará RS festivida

des, as bandas de músicas do
14" B. C. e Abrigo de Menores.
Povo católico do Estreito,

coopere com êste grande ato I
religioso, no ano passada
houve uma preparação para
organizar uma' grande festa
êste ano.

Teixeira Filho e João
ka.

Bar-

Domingo dia 29, às 9,30 ho-

ras, recepção dos festeiros nc1 __. 0__�

matriz em seguida será reza-

da missa .solene, quando será Uma sala grande no Edí-
feito o sorteio para os novos

í

icio Paternon.

festeirrs, logo depois ele ter- Tratar na Rua Consa'heí-
minada a missa será condu- 1'0 Mafra 25.
zída a Divina côroa em cor- .Ie Peixe).
tejo relígíoso até a casa do

Império onde permanecerá
sôbre uma guarda de honra NAÇÕES UNIDAS, Nova

ele filha de Maria, para vísi- Iorque, 21 CU. P.) - As Na

tação do povo até às 18,3/) ÇÕéS Unídas Informaram, às I
horas, logo após será condu- últimas horas de hoje, que o'
zida novamente acompanha- ministro do Exterior' da Rús-Ida do novo festeiro até a 111a,- sía, Vyacheslav Molotov, írá
triz em seguida será rezada assistir a reunião ela organí- 'I'a novena. zação ínternacional, em S.,

Serão festeíros êste ano D 'f'rancisco, para comemorar I'81', Manoel Alfredo Barbosa c, seu 10° aniversário de funda-

exma. 'senhora. ção. A comunicação foi feita,

IImperador menino Jorge depois que a delegação so-

Roberto Correia Teixeira. viética enviou uma carta às

Imperatriz menina Mal'lfl Nações Unidas, dizendo que'
Madalena Barbosa. ' Molotov tinha aceitado o

�uizes serão· os senhol'f's I convite do secl'�tário geral
Miguel Daux, Eliseu D. 13;e1'- I

Dag Hammars�{Jold. As so

n�rdi, �os� �aYkot, QU.inc�D Ilenic1ades serao. rea:liza�las
SIlva, l\ntol1l0 Seherer, Vl- entre 20 e 26 de Junho vm

cente Santana, José Correia, douro.

ALUGA-SE

MOLOTOV VAI

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

Casa "Eureka"
Rádios, Transformadores, Amplificadores, Motores

Elétricos, Gazolina. O ieo Crú, Cofres e Fichários de Aço,
ttadiolas, Máquinas de Costura, etc. etc.

Bombas Elétricas, Motores para Bicicletas, Toca
Discos Ventiladores, Medidores de Luz e Força, Material
Elétrico em Geral. Instalações Luz e Força

Instalador licenciado pela D.O.P. Técnico forma-
I' "

, '" - .da pa Europa

PROhuET_í.RlO: .OTOl\lAR GEORHES ROErU!
Relistrú: lll�eríção .211

,

Fone:
Rua CeI. Pedro Demoro, 1657

Ei!llreíto - F'lorianópo!is -:- Estado de /Santa
Catarina - Brasil

VENDA 1. V1STA E A LONGO PRAZO

H OJ E PASSADO
24 DE MAIO

A DATA DE HOJE RECOHDA-NOS QUE:
podem conter micróbios

em. l,G30, éumprin do ordens do General Matias

I
trazidos pela rega com água

de Albuquerque, Antonio Ribeiro de Lacerda
. _

� _ 1 f in al impura. No entanto, tais
assaltou e tomou o Forte "Erriestus" dos holan- I MAIO, O MAIS BELO

; �:1O"1:ãOVemb\O, c�ega � 11��11 gel'!ues são fàcilme.nte d�s ..
deses ;

•
- I �ms DO ANO ! o::,e o ansl; �o. dezembro tru idos, sem que se preju-

m 1.827, o Coron él Bento Ribeiro, com 220 mili- m2S ela ,f�mlll;1, pelo Natal, dique o valor nutritivo das
CÜi,l1 os, derrotou parte da Cavalaria a.rgen tina,

O mês de Maio é o mais .lata máxima da crjstanda- hortaliças, se elas forem
P 1 S- D' t 1 II belo mês do ano. d2. Maio, por ém é o mês

no asso c e ao lOE'O, re emane o a cava ta.dn passadas em água fervendo,
que eles levavam para a Banda Oriental; i

Pelo que êle. nos trás nos m.i is belo' do ano. Mês em
durante meio minuto.

_

e:11 1.860, travou.-se a Primeira Batalha de 'I'u íu- I se.us.
dias f'rtolentos, p:lo .

que de�eriam nascer dodos Livre-se de doenças,
tí (a segu�d� fOI em 2 de Novembro de 1867), I ch�a calmo, ,l?e.la temper a� ,

os poetas, passando em água fer-

entr.e braaileiros comandados por Osório e para- I tU.la. q�l:' Obllg�.: mulher
I vendo meio minuto, as

gua lOS com.andadas. por. Banias. A vitória coube I' �,la�11ej� a a buscar seus a: I I� O verduras e legumes que
aos nossos bravos antepassados; ",UZ.:l1ho.",. �uas blusas de la

I devem ser ingeridos
Nesse dantesco prelio, onde os exércitos: que

lhe realçam a .esb�lteza I crus. - SNES.
aquerr id os de quatro Nações se defrontaram, I do porte. E as mais af?r�l�- i Deverão comparecer ao

muito. se disting-uiram, entre outros, Q Brigadei-!
nadas gan?��l � POSSI�lh- I Quartel.�en�l'�l da Ir;fanta-

1'0 Gilherme Xavier de Souza e os Coronéis Ja-
dade de exibir .suas peles de I na Dívísíonária/üa., a Ave- � & 04 OU SALAcinto Machado Bittenconrt e Fernando Machado luxo, seus "tall�eurs" . e�e-!nida H�rcílio L�lZ 11.� 137, nes- al1 . .•

de Souza; ga�t.es. Vem .a Vida mais :n- i t� Capital, os cld�daos Clau- Rapazes: Recém chegados
em 1.879, na então Matriz desta então Desterro, tema, �s ba iles, as, sessoe.s I

díno �ndrade, Híldo �arlos. do Rio necessita alugar uma
foi benzida a Bandeira Imperial entregue ao 170 i d� teatr?s, a tenrpoIa�a. ofí- de Jesus e Walter Correa, a- casa ou sala, pref'erencla
Batalhão de Infanta ri a :

cia.l de opera no Mun icipa l. fim de tratarem assuntos ele centro comercial.
- em 1.883, ao sair à barra de Araranguá, nauf'ra-

O Rio n�o é cidad� que seus interesses.

gou o hiate "Valent'ê", salvando-se toda a. equí-
tenha �lasc.ldo para o mvsr-

pagem' no, fOI feito para gozar o

I- "

. . . verão com o sol tinindoem 1.888, nesta capital, rea.lizararn-sa imponen- .

'
.
';

C
-

Xtes festejos pela abolição da escravatura; ,queImando a �e,le d,o cano- emro IAcademlco I de
em 1.902, surgiu nesta cidade de Florianópolis: c�, com suas garotas de ves-j ...

a Re'(ista literária ilustrada "Chrisantemo", sob I tl.dos leve?, í'loríndo .os Jar-I-
" fevereiro

a Direcão de Heitor L Sil
díns da VIda e colorindo as '

- em �.9Óc5: em Lag:ll1a,u�e:tel �:�ado, iniciou-se a ��'eias ��'anca: tda b,prai�� (Faculdade de Direito de Santa
publicação do periodico "Magnnlia". I

as o .�o sa e am em VI

F
..-

em 1.942, foi torpedeado por submarinos do! vber no inverno, curto em- Catarina) DeDartameuto emlDIDO
". H' ."." I ora, porque de vez em

I
•

e.IX�, o navro mercante braslleiro Gonçalves I

quando o verão dá uma es-
De ordem do colega Presidente do Centro Acadêrni-

Dlfl_S :
de 7.800 toneladas e 52 homo.ns de trípu- piadinha matar as co, dou conhecimento às senhoritas. interessadas que se

laça0, para
encontram à disposioção, na séde do Centro, os cartões

1 9 3 T· 1 G 40 d b 'I t
3audades. . . I- em . 4 ,o 11'0 (e eUl'ra nr. , e e as ra- que darão ingresso às reuniões ·dançantes do ·Direito,

diç?es. eem Fl?ri?TIópolis, prestou homenagens ao

.

� o�ltro lado do mê� d,e II'
que serão realizadas semanalmente, às tarde.s de domin

ExerCito BraSIleIro, pela passagem da data que malO e a sua beleza slmbo- gos, em lugar e.J hora que serão previamente avisadas.
relembra a grande Bntalha de Tuinti, montando lica, pois é o mês de Maria. As interessadas deverão comparecer à Séde do Cen
guarda, durante todo o dia, ao Monumento dos E são as noites frias mas. tro, munidas de uma fotografia (3x4) e, mediante módi-

, Mortos na Guerra do Paraguai, na Praça "15 de formosas de céu tão azul, I ca importância adquirirão o cartão que lhes dará ingres
Novembro", tendo sobre um sarilho de armas a marchetado de estrelas mais so às rel.lYliões e sem o qual não será permitida a entrada.
Bandeira do Império que foi conduzida pelo 250 l'efulg'elltes.

.

Os cartões poderão ser obtidos na sede do Centro
Batalhão de Voluntários da Pátria, que voltou Cada mês trás a sua mar- Acadêmico, diariamente, das 17 às 19 horas .

dos campos de honra coberta de glórias. ca registrada: Janeiro mês Florianópolis, 18 de maio de 1955
- em 1.952, nesta Capiü,l, depois de uma série de de verão escaldante. Feve- Terezinha de Almeida Pedrosa - Preso do Depart.

reuniões preparatórias, teve inicio o Curso de reiro mês das loucuras, do

Expansão Cultu·ral, sob a Presidência de seu in- pecado, devido ao Carnavã1.
cansavel organizador Almirante Carlos da Sil- Março mês do recolhimen
v€'ira Carneiro, tendo como Diretor o incansavel to, do repouso, das férias.
Profess�r Carlos da Costa Pereira e Secretaria- Abril mês do recolhimento
do pelo Jornalista Zedar Perfeito da Silva. também, quando a Semana

Dizer dos magnifiCaS re.sultados de tão 'bri- Santa se estica até lá. De
lhante iniciativa e das fulg'urantes conferências pois junho, mês da tradição
aqui pronunciadas por notáveis brasileiros, é com as fogueiras e dos fes

desnecessário, porque ainda na memória dos. ca- tejos jllninos. Julho, inver-
tarinerises. 110 rigoroso, quando o tem-

ANDRÉ NILO TADASCO po não /dá de contrariar. A-
gôsto, mês da saudade, e

quando se está enfarado do
inverno que se atravessa e

se deseja o verão que está
'001' volver. Setembro, o mês
das flores, em que a prima
vera resplandece e com ela
a vida refloresce tôda. Ou

Oper�rio: VALDEMAR POSSAS - RU,a "3 de Maio" tubro, mês de indecisão, ve-
(Beeo), 110,ESTREITO. rão, inverno? Meio de esta" ços.

Fineza procurar snrs.

A CARNE GAOCHA
Para São Paulo e Rio �

PORTO ALEGRE, 21

Cv.! Aliás, possivelmente até
A.) - Importante reunião depois de amanhã já tenha,
terá lugar na próxima se- também, o Instituto de Car
gunda-feira, na sede elo Ins-I nes a resposta da COAP ao

tituto Sul Rio-Gl'andense ele oHcio em que a autarquia
Carnes, para debater a data estadual solicitou a manifes
do encerramento elas matan- tação do órgão controlador
ças e as, possibilidades de
nosso Estado fornecer Carne

de primeira po.nl, as cIdades
de São Paulo e Rio ele Ja-

OPERÁRIO À VOSSA DISP051ÇÁO
CONSER'l'A-SE FOGõE§ ECONôMÍCOS. SERVIÇO

RAPIDO E GARAN'l;'IDO. ATENDE-SE CHAMADO A

DOMICILIO.

do abastecimento sôbre o

projeto de exportação, pelos
Frigoríficos Nacionais ::'ul
Brasileiros, de duas mil tone- .

ladas de dianteiref - came

de segunda - para o Estal10
de Israel.

neiro, atendendo a uma so

licitação da Comissão Fede
ral de Abastecimento e Pre-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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EC1T;AL ECITAL.· E-O I T A LIEdllal
JUIZO DE DIRE:ITO DA COMARCA DE TIJUCAS

$.;

.JUIZO DE DIREITO DA O dr. Jaymor Cuírnarães Collaço, Juiz de Direito

COMARCA DE TIJUCAS. 3ubstituto, da Comarca de São José, Estado de Santa

Edital de citação de ínte- Catarina, na forma da lei, etc. Edital de citação de interessados ausentes, incertos e

ressados ausentes, incertos
desconhecídns, com o prazo de trinta dias

O dr, Jaymor Guimarães Collaço, Juiz de Direito

e desconhecidos, com o Faz saber a todos quantos êste edital com o prazo
Substituto, da Comarca de São José, Estado de Santa

, d' I h' t t' O Co- Catarina; na forma da lei, etc.

Prazo da Trinta Dias. de trinta dias VIrem, ou é e con ecrmen o iverern e a doutor Clovis Ayres Gama, Juiz de Direito da

O Doutor Clovis Ayres Oa- quem inrereesar possa, que por parte de Idiomar Jca- marca de 'I'ijucas, do Estado de Santa Catarina, na for-

ma, Juiz de Direito da Co- quirn Canaverde, lhe foi dirigida a petição do teor' se- ma da lei, etc.
F'HZ saber a todos quantos êste edital com o prazo

marca' de Tijucas, do Estado guirrte : Petição. Exmo.' sr. Juiz de .Direíto da Comarca Faz saber a todos quantos interessar possa o presen-
de trinta, dias virem, ou dêle conhecimneto tiverem e a

de Santa oatarma, na forma de São José, Idioma r Joaquim Canaverde, abaixo assi-·; te edital, com o prazo de trinta dias, que por parte de Jo- quem interessar possa, que por parte de José Inácio do

da lei, etc... nado, brasileiro, casado, advogado, residente no Sub-dis- sé Nestor Airoso, lhe foi dirigida a petição, do teor se- Nascimento, por seu advogado o dr. Idiomar Joaquim

Faz saber a todos quantos críto do Estreito, município de Florianópolis, requerendo guirrte : "Exmo. sr. dr. Juiz de Direito da Comarca. José Canaverde, lhe foi dirigida a petição do teor' seguinte:

interessar possa o presente em causa própria uma Ação de Uãocapião, expõe o se- Nestor Airoso, solteiro, lavrador, residente e domiciliado Petição. Exmo. sr. dr. Juiz de Direito da Comarca de São.

edital de citação, com o pru- guínte : I - que por escritura pública de Sessão de Pos- 110 lugar Perequê, desta Comarca, quer mover a presente José. José Inácio do Nascimento, casado, lavrador, resi

so de trinta dias, virem ou se, passada. no Tabelionato do Sub-distrito do Estreite, ação de usocapião em que expõe e requer a v. excia. o se- dente e domiciliado em Petecas, município de São José,

dele conhecimento tiverem, .\'lunicípio de Florianópolis, em data de �-19.55, adqui- guínte : 1 - O suplicante é posseiro, há mais de trinta a- por seu advogado, abaixo assinado, conforme instrumen

que por parte de Eleutél'io Jo- riu de Maria Machado da Silva, residente em Potecas, nos, por si e seus antecessores, de um terreno situado no to de mandato anexo, querendo propor a presente ação

ão Maçaneiro, lhe foi dirigi- nunicípio de São José, brasileira, viúva, a posse, direito lugar Perequê, município de Põrto Belo, com quatrocen- de usocapião, expõe e requer a v. excia, o seguinte: 1,

(h a petição do teor seguín- c 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,

te: _ "Eleutério Jõão Ma- cua do na mesma localidade de Petecas, município de São jam 240.000 metros quadrados, fazendo frentes em terras há mais de trinta anos (30) e na qualidade de sucessor

caneiro, solteiro, lavrador, José, com a área de cento e noventa e dois mil metros de marinha e fundos na estr-ada gora l : extremando ao Sul p01" causa, mortis de seu pai Inácio Francisco do Nasci

natural dêste Estado, resí- quadrados (192.000m2), medindo cento e sessenta metros com quem de direito e ao Norte em terras de Martíns.Lâ- monto, um terreno com a área de quinhentos e setenta

dente e domiciliado' neste (160m) de frente por um mil e duzentos ditos (1.200m) zaro da Conceição. n�·A" dita posse foi comprada, pelo mil metr.çs quadrados (570.000), medindo um mil metros

Distrito, quer mover a pre- de fundos, fazendo f'rente 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

sente ação de usucapião em da; fundos com a estrada de Potecas; extremando, do la- õ suplicante tem sua morada e bemfeitorias, e tanto a pos-
tuado na localidade de Petecas, neste município de São

que expõe f) requer a V. Ex- do norte com terras do suplicante, do lado sul COm ditas se do suplicante com as de seus antecessores, sempre f'o- Tosé, fazendo frente no travessão geral, fundos na Es

cia o seguinte: I O supllcan- de Vh-g illo Francisco da Silva, residente também em 'Po- ram pacíficas e ininterruptas e sempre mantiveram-nas trada de Petecas, extremando do lado norte com terras

te é passeíro, há mais de tecas; II - que sua antecessora, Maria Machado da Sil- com "an imus domin i", como é público e notório. III - Em de-Francisco Olímpio da Costa, e do lado sl�1 com ditas

trinta anos, por si e seu ante- va , ocupou, mansa e pacificamente o referido terreno por vista do exposto quer o suplicante legitimar a sua posse
do suplicante. II - Que o suplicante ocupa o terreno em

cessar, de um terreno situado mais de trinta anos na qualidade de Sucessora por causa sobre o referido imóvel, dé conformidade com o disposto '\pl'eçO com sua residência, creação de animais e plan

no luga-r "Sertão ele Santa mortis de seu pai Paulíno Luiz Machado, o qual por sua nos artigos 550 e 552 do Código Civil; mas, ainda que sur- iacões diversas, tomando desta forma, produtivo o re

Luzia", desta Comarca, com vez, também ocupou, mansa e pacificamente, o citado gisae dúvida quanto il prova de posse tríntenárra, o supli- ferido terr'en o ; III - Que durante todo o tempo que o,

oitenta e cinco metros e oito terreno, por mais de trinta anos; III' - que, também 0- cante teria direito, como tem à sua pretenção pela posse supltcante ocupa o citado terreno, jámais foi tombado,

decímetros de fremes e mil e cupou, mansa e .paciricamente, 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

cem ditos de fundos ou sejam de trinta anos; IV -_ que, nestas condições, o suplicante Constituição F'edera l ; mesmo porque o imóvel usucapian- pre todos 03 impostos relativos ao mesmo t�rreno, o que

noventa e quatro mil. trezen- [em; realmente, o prazo legal 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 -

tos e oitenta metros quadra- quis itiva do imóvel, porquanto, na conformidade do dis- rada definitiva e bemfeitorias. Assim, para o dito fim, re- Que, nestas condições, tem o suplicante o. prazo legal, na

dos _ fazendo frente a Leste posto nos artigos 55:.) e 553 do Código Civi! Brasileiro, quer a designação do dia, lugar e hora, para a justifica- conformidade do art. n. 550 do Código Civil Brasileiro, à

em terras de Fidelíx Garcia e juntando à sua posse as de seus antecessores; todas man- ção exigida pelo artigo 455 do Código de "Processo Civil, aquisição do domínio pleno do terreno retro descrito. As

fundos a Oeste em ditas de sas, pacificas e continuas, encontra-se precisamente co- na qual deverão ser ouvidas as testemunhas Marcelino sim, requer o suplicante que, depois de processada e [ul

Germano Furtado ; extre- mo resultado da soma das posses referidas, .o lapso de Alexandre eh Rocha e José Benigno da Silva, lavradores, ga da a justificação, na forma do art. n. 454 e seguinte

mando ao Sul em terras de tempo superior ao exigido por lei, à aquisiçãó do domínio residentes e domiciliados no loca I do imóvel os quais com-
do Código de Processo Civil, presente o dr. Promotor Pú

Germano Furtado e ao Nor- pleno do terreno retro descrito. Assim, requer o supli- parecerão inependentemente d� citação. Requer mais a ci- blico para cujo fim pede-se a sua citação e, ouvidas as

te em ditas do requerente. II cante que, depois de processada e· julgada a justificação tação do atual conf'routante, Martins Lázaro ela Conceí- testemunhas abaixo arroladas, se digne, v. excia., 'de man

O referido imóvel foi adqui- na forma do artigo n. 454 e seguintes do Código de Pro- ção, residente no local do imóvel, bem como dos interessa- dar citar o Domínio da União, o Ministério Público e o

rido, há mais de quinze anos, cesso Civil, presente o dr. Promotor Público, para cujo dos descouhecidos, por edital de trinta dias; do sr. Dele- confinente do imóvel, bem assim como, por editais d�

pelo suplicante. ele Brigído rim pede-se a sua citação, e ouvidas as testemunhas 2- gado Regional do Patrimônio da União, por precatória, trinta dias os interessados incertos para contestarem, no

Anastácio Furtado, cuja pos- baixo arrojadas, se digne v. excia. de mandar citar o. Do- em F'Iorfanópol is, e do representante do Ministério PÚ- prazo da lei, a presente ação, em virtude da qual e na

se foi transferida, naquela é- .nínío da União, o Ministério Público e o confinante dos blico, nesta Cidade; todos para contestarem a presente Iorms .dos artigos 550 e 552 dó Código Civil Brasileiro,

poca, ao suplicante, sob pro- imóveis, bem assim como, por editais de trinta dias, os :l(:;ão TIO pi-azo de dez dias, de acôrdo com o disposto no
deverá ser, reconhec'Ído e declarado o domínio do supli

messa verual de ser pRssa- interessados incertos, para contestarem prazo de lei, a :ntigo 455 citado. Protesta-se provar o aiegado com tes- cante sôhr" o terreno aCima descrito, prosseguindo-se

da ao suplicante a compe- presente ação, em virtnde da quai e na forma dos arti- temull ]tas e vistoJ'ia, se necessário. Dá-se a presente o va-
como de direito até finai sentença, que servirá de título

tente escritura de posse, _ tr08 .550 e 552 do C6digo Civil, deverá ser reconhecido e iar de três mil cl'U7eicos para os efeitos legais. O solici- abH, pãl'a a. transcrição no regish'o de imóveis. Protes

mas como tratava-se apeD'1'i declarado o domínio. do suplicante sôbre o terreno retro tado!' que esta assina tem sua residência nesta Cidade, à t:l-se por todos os generos de provas admitidos, inclusive

de uma posse de multo pouco desc:dto, prosseguindo-se co'mo de direito até finai seu- Rua. Coronel Buchele, n. 4, onde recebe citacão ..Retifica- pelo depoimento pessoal de quem quizer contestar. 'Dá-se

valor o su'plicante descuidou- lença, que servirá de título Hábil para a transctição no "mos: O imóvel exhema ao Sul com Crisphr; Videca, que
a' can.ga· para os efeitos fiscais, o vaior de Cr$ 2.100,00.

se dessa promessa feita pelo registro de imóveis. Protesta-se· por todos os generos de se acha ausente desta Comarca, em lugar ignorado. P. de- Tre8t�Iliunhas: la - João Fnmcisco Machado, brasileiro,

vendedor até que Brígida ra- l)i'(waS, inciusive o depoimento p?sso::.l de quem quizel' ferimento, Tijucas, 20 de abril de 1%5. (ass.) Cláudio Ca- casa,do, lavrador, residente em Potecas, 2a - Manoel

lsceu 11a cinco anos aproxi- �ontestar, inquiriç.ã.o de testemunhas, juntadas de do- i'amu:r� de Campoi-J. Asm.stente Judiciá.i.'io". Em dita peti- Lui7.a, bl'asileh'o, casado, lavrador, residente em Barrei

madamente
..--:-,

III _:_ �anto, C�l�;.U,tos etc. ,D��B� _;1 ca.usa para o e!eitos de Taxa Jll� �ão forç;:k�1:f-do I) seg}liute:desPRcho: ;}:' como pede. Tí-' ros. :r:e;te<� �êrmos 'P.: �eferim_eilto. ,São José, 12 ,de abril

a posse de BngJdo que datR- �lcI_a_n� o,wdor_úe ,do_JS,m.ll c cem eruzeu'os (�r$ 2.10,O,o�). 1U;;a:,� �,5-tl-5�, (tl�S.) _ClOV1.S Ayrea G8f11a, :Tuiz de- D.iTei-1 ele, �!)O�'" (�sS,) PP: JdJomar JoaqulHl Can�v��'d.e. �espa-,
VJ. de mais ele 25 anos) como 1 CSLemllllhas: Jose Inaqo do NaSCimento, ALvaro Fehs- to . l' éna a jUstlflcaçao :&01 exarado o segumte despacho: cho. I, i:'5tO�, etc. J lllgo, por sentença, a Justlflcaçao de

a do suplicante sempre Fo- bino da Silva e José Françisco do Nasdmento, todos re- "Façam-se as citações requeridas na iniciai. Tijucas, 14- fls: 2, em que é requerente José Inácio do Nascimento,

rum pacíficas contínuas e sidentes em Potecas, municipio de São José. Nestes têr- 5-1955. (ass,) Clovis J\Yi.'es Gama". E pari\. qlle chegue ao
afIm de que produ.za seus jurídicos e legais efeitos. Ci

ininterruptas, e mantidas mos, Esp ra deferimento. São José, 14 de março de 1955. 'onh[·rimento de todos e ninguETIl pq.ssa alegar ignorân- te-se, pessoalmente, os confinantes do imóvel em ques

com ânimo ele donos. _ IV.- Idiomar Joaquim Canaverde. Despfl��ho: Vistos, etc. Jul- .'ii! mandou eXllédil' o presente edital que será afixado na
ti'.o e.o dr. Pl'omotor Público e por precatória, dirigida

Em vista do expostó quer o g'O, por seiltença, a justificação .de fis. 2, em que é leq_ue- ,ede deet Juízo, no lllgar do costume; e, por cópia, pu-
ao JU1�_ da 4a. Vara da Comarca da Capital, o "Domínio

suplicante rf:gu1arizar sua ..ente Idiomar Joaquim Canaverde, a fim de que produza bliul-do uma vez no "Diário Oficial" e três vezes no jornal
da Umao". Os Í11teressados incertos cite-se por edital,

posse sobre o referido imovel, os seus Jurídicos e legais efeitos. Cite-se, pessoalmente, os "O Esbdo", de Florianópolis. Dé)do e passado nesta cida-
com o prazo de t:dntn. dias a ser pubiicado por três vezes

de conformidade com o dis- wufinantes do imóvel em questão e o dr. Promotor PÚ- de de 'eijucas, aos de-zesseis dias do mês de maio do ano
no .iol'nal "O Estado" de Florianópolis e uma vez no

posto nos artigos 550 e 552 do blico e por precatória, dirigida ao .Tuiz da 4a. Vara da de mil novecentos e Cinquenta fi cinco. Eu, (ass,) Gercy "Di�lrio Oficiai"" para todos, querendo, contestarem o

Código CiviL E para o dito _ Comarca da Capitai, e "Domínio' da União". Os interessa- dos Anjos, Escrivão, o dactilografei, conferi e sllbscreví.
I pedido _nos dez dias subsequentes ao prazo do edital. Cus

fim requerem a designacã.o dos incertos cite-se por edital, com o prazo de trinta dias (ass.) Clovis Ayres Gama, Juiz de Direito. Está conforme
t.as a fmal. São José, 22 de abril de 1955. (ass.) Jaymor

do dia, lugar e hora, par� a 1 ser publicada por três vezes, no Jornal "O Esta·do" de o original afixado na. sede dêste Juízo, no lugar do' cos-
Guimarães Coilaço, Juiz Substituto em exercício. O que

justíficação exigida pelo ar- l' iorianópolis e uma vez no "Diário Oficial" para todos, tnme, sôbre o qual me reporto e dou fé. Data supra. O cumpra-se na� !orma e sôbre as penas da. lei. Dado e pas-

tigo iffi5 do Código de Proces- qUerendo, contestarem o pedido nos dez dias subsequen- Escrivão: Gercy dos Anjos.
sado nesta cldade de São José, aos dez dias do mês de

so CIvil, ná qual cteverão ser tes ao prazo elo edital. Custas afinal. São J'osé, 22 de abril
m:õlÍo de mii novecE'nt.os e cincoenta e cinco. Eu, Arnoldo

ouvidas as testemunhas Ter- de 1955, (ass.) Jaymor Guimarães Collaço, Juiz Substi-
Souza, ES,crivão o fiz dactilografar e subscrevo. São José,

tuliano Gaspar Branco e Jo- tuto em exercício. O que cumpra-se na forma e sôbre as
lO, de maIO de 1955. Jaymor Guimal'áes Collaco, Juiz Su-

sé Adolfo Pereira, lavradores, penas da lei. Dado e passado nesta cidade de São José, aos E'
.

.... I TA. '-.
b":iUtuto em exercício. '.

resictentes no lugar "Areias" dez dias do mês de maio de mil novecentos e cincoentae"'" ....
dêste Distrito, _: os quais cinco, Eu, Arnoido Souza, Escrivão a fiz dactilografar e

----.------ ----

comparecerão em Juizo in- subscrevo, São .Tosé, 10 de maio de 1955. Jaymor Gnima
dependentemente de citação, rãeg Colla�;o, Juiz Sub!'tituto �m exercício,

Requer mais que, depois da
Edital de citação de interessados allílentes, incertos e

justificação, seja feita a cita- A' V I S O
desconhecidos, com o prazo de t.rinta dias

ção dos cmÚl'ontE'ntes Fidelix
'

O doutor Clovis Ayres Gama, Juiz de Direito da Co-

Garcia e Germano 'Furtado, A Diretoria de Aeronáutica Civil avisa aos in teres-
.

marca de Tijucas, do Estado de Santa Catarina, na for-

residentes no local elo imo- sados que, os exam,es para pilôto comercial, mecânico, ma da lei, etc.
-,

vel;. deverão tambem sel" ci, rádio operador, de vôo etc. serão realizados dia 26 do cor-
.

Faz saber a todos quantos interessar possa o pre-
tRdos os interessados cte.E.C.n� rente ás 07,30 t

nhecidoil por ediW di) trinta
sen e edital de citação de interessados ausentes, incer-

1'OS e desconhecidos, com o prazo de trinta dias, virem ou

dias, Ílt'w corr� ! f!N. Delega- Nadief Augusto de Oliveira ,- Administrador ao ae- dêle conhecimento tiverem que, por parte de Leonardo

do Regici.inl 'do Serviço do roporto B t' t S 1
Patrimônio' da .União por

__ _,_,__ ..

'a IS a c limith e s/mulher, lhe foi dirigida a petição
elo teor seguinte: "Exmo. sr. dr. Juiz de Direito da Co-

.precatória, em Florianópolis, DR I N G l E T T O'-e o respresentante do Minis�
.

•

marca. Leonardo Batista Schmith e sua mulher Sofia

tério Público nesta Cidade,
Schmiclt, êle lavrador e ela de profissão doméstica, natu- imóvel; dos interessados ausente::;'e incertos por edital de

Oia�nóstico-1'l'ato. Clínico e Cl'ru'rg'ico da.s Oe' 1"'l'S de'st'e Estado 'd t d' 'l' d J
'

afim de contestarem a pre-
• o n�a.s e ao , reSl en es e omlcl la os no ugar trmta dias, bem como do IiI". Diretor do Patrimônio da

:qente ação no prazo de dez
Afecções de Adultos e Criancas. Louro, distrito de Major, desta Comarca, querem mover União, por precatória em Florianópolis; e do sr. represen·

Pediah'ia .;_ Ortopedia - Tllfmmatologia _ ;I'ísioI"""i'.,' 3 r:resent.e a
-

I'-
-

dias, de acôrdo com o dispos-
u" co • j' . c ç!l0 ce usucaplao em que expoem e requerem tante do Ministério Público nesta Cidade; todos para con-

GillfrColügía. - Obstetricia _ Urolo ...ja ...;... E"'docl'I'nolo""l',L, a v exci'l o segLII'nte' 10 O� SLlplI'ca te
- "

t
.

.

to no artigo 455 citado, sen-
e .. �." . - , " . -,� , n '1 sao posseIros ces arem a presente ação dentro do prazo de dez dias, de-

elo, afinal, reconhecido o do-
Curas de emagreciment.o e (;u(ol'do;.

-

de um terreno, há mais de trinta anos, situs.elo no lugar ..lcôrdo com o disposto no artígo 455 citado, sendo, afinal,

mínio do referente sobre o ��:ÁasCd�t���i�:.
Ribeirão do Schmidt (Louro), distrito .de Major, desta l'econhecido o.domínio dos requerentes sôbre o referido

referido imóvel, cuja senten-
Comarca, com 220 metros de frentes e 4.400 ditos de fun- i,móve.l,_cuja sent.ença lhes servirá de títuio hábil para a

CIRURGIA PLÁSTICA: Estética.. e ReDaradora,. dos fazendo fr'ent t a
-

da S d M
. ,

ça servirá de titulo habil pa-
"

.

es no Te vessao erra o aJor, ao Il1scnçao no Reglsü'o de Imóveis. Dá-se a presente o va-

ConsultórIo: Rua Fernando Macha,.do, n. 6 - l° onda". NOl·te eln t rI ns d A t Alb f d S I I
ra o respectivo registro ele

...
"

e . :" e r UI' anaz,'e un os ao u no 01' de Cr$ 3.000,00. Protesta-s.e provar o alegado com tes-

imóvel. Dá-se a presente (1

Telefone 22-27 Travessão do 'Fachinal em terras de Benjamim Schmith; temunhas, documentos e vistoria, se necessário. Nestes
Horário: Das 14 às 18 horas (exceto aos Babados), extrema d L· T a

-

G I
valor de Crs:> 3,000,00 para os

' ,n o a es"e no r ,vessao era e .com terras do têl'mos p, deferimento, Tijucas, II de maio de 1955. (ass.)
'7 Pela Manhã e aos Sábados atenderá sàmente com hora Reql er t O t l't d T 'I'"

,.

efeitos legais. Protesta-se
'" 1 en e, e a os ,e em � I as e arcI 10 ."l.parlclO. 20 - Cláudio Caramurú de Campos". Em dita petição foi exa-

provar o alegado com teste- �_

O l'eferido imóvel foi adquirido pelos suplicantes há mais l'ado o seguinte despacho: "A., como pedem. Tijucas, 13-

munhas e vistoria, se neces. __,
de,tl'in�a e c,lnso anos de .João Loure�lço. P�ixer, cuja pos- 5-55. (ass.) Clovis Ayres Gama, Juiz de Direito". Feita a

'.' O
'

t" d t ,,_,
,-'

. se era llnemonal, e tanto a posse do suplIcante COU10 de j'ustifica"u-o f
.

d
. .

t d h'
sano, 8ma ano esta em Fa"a.m-se as cltacoes reque- sado nesta cidade de Tijucas t

.

.

f
'.' T

,.

t
. � 01 exara o o segull1 e espac o: "Façam-se

sua residência nesta Cidade, l'ídas na inicial� TijucaG ao� treze dia-s do ll1ês de S;-ljl an ec��so�' semP1re , o;"paCI Ica, e I,nbll� ,errupta e exer- ,LS citaçõed requeridas na iniCial.. Tijucas, 17-5-55.' (ass.)

'R C 1 B h 'n .
�

, ','
,eie a com al1lmns- e Oml11I , como e pu ICO e notório, 30 Clovis Ayres Gama". 'E para que chegue ao conhe�imento

a dua orbone, uc_ e , n, 4, 12-5-55, (a;:;) ClOViS Ayres malO do ano ele mU'novecell-' - Em vista do exposto querem os SuplI'calltes legl'tI'mar' a d t d
.

on e rece e cltacao Ne"t G " E h
e o os e nll1guem possa alegar ignorância, mandoil ex-

,

.

".'?, es -ama,
"

para que c egue tos e cinquenta e cinco. Eu, sua posse sôbre o l'efel'ido imóvel, de conformidade com o

te:mos p, eleferunento, TIJU' ao, conheClmento de tod.os e (�s) çrercy dos Anjos, Escl'i- disposto nos. artigos 550 e 552 do Código Cl'Vl'l. E 3r'a ().

pedir o presente edital que será afixado na sede dêste JuÍ-

ca" 18 de marco de 1955 1
-

p ZO, no lug'ar do costume, e, por cópia, publicado uma vez

("a''''s') Cla"ld'o Ca"l'an' cd' n.:ng,�,em possa a egar l,gno-; vao, o ela. tilogl'afei. .conferí e dito fim requerem a designação do dia, I' 'lgar' e l10r"a IJa-r'a "D'" O
L i

. 1 lru e d d 1
,L no 1arlO ficial" e três vezes no jornal "O Estádo" de

c, '" E d't t� - . l�ncJa, ma� ou expe ,Ir ,o su)screvl. (as) ClOVIS Ayre.sI
fl justificação exigida pelo artigo 455 do Código ele Pro- Flol'ianópo.lis. Dado e p".. ssa.do nesta cl·da.ele de Tl'J'U'Cas

ampos. m I a pe Iça0 fOI presente edital que sera afl- Gama - Júiz ele Direito Es- Cê'SO Civil a qu I d '

- .

I t t
"

e�araelo o seguinte despacho' xado na "ede d" t J
' I t' f

. .y", ne fi eveJ'ao ·ser OUVIe as as es emunhas lOS dezoito dias do mês de maio do ano de mil novecento�
,;".., ..'

,. � es e UiZO, z:o ·a con onne o origin:ü afixa- Diamantino Borges e João .Gemano, ambos lavI'ador"es r'e-
.

A como pede TI]llCaS lugar do co t
.

r ddO'
e cmquenta e cinco. Eu, (ass.) Gercy dos AnJ'os Escrivão

_"
" .

.'"
'

.

,

s ume,' e po: CO-I'
o na.se e desteJuizo, no ln ..

, siden1.eil e domiciliados no referido lugar, os quais com-

' ,

21 3r5,5. (a� Clov1s Ayres pia publJcado uma vez no gar do costume, sobre o ual' '''I C r- <' '. ,_

o dactilografei, conferí e subscreví. (ass.) Clovis Ayres

Gama _ Juiz de pireito," DIARIO OFICIAL e três VA ... me reporto e dou fé
q

11:-
re e �o em JlllZO ,mdep�nd��.tem:nte d,e cltaçao. Reque, Gama, Juiz de Direito. Está conforme o original afixado

"Feita a Justificação f.oi exa-,· zes no jornal "O ESTADO" Data supra, O É�cl'iVâo'
1em maI� que, d,epOls da Just�fJ�açao, seFI feita a citação na sede dêste Juízo, no lugar do costume, sôbre o qual me

----'rado o �eguiDte ele.,pacho: de Florianópolis, Dado e pas- Gercy duO! AnJ'os
'! �o� atsu�hlS �tolnflTonta�l�es do l�?v.el, �rtur Albanaz, Ben- J �'eporto e dou fé. Data supra. O Escrivão: Gercy dos An-

.
. , .)amlm ,c mI· 1 e arcI 10 ApanclO, l'eslde.ntes no. local do jOS.

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE l'IJUCAS

DESENHISTAS
A ESCOLA DE ESCR.I'rA E FAZENDA NECES

S ITA DOS SERVIÇOS DE DESENHISTAS PARA CO

FECÇAO DE CARTAZES E QUADROS MURAIS DES
TINADOS A ENSINO. ·INFORlVIACõES NA ESCOLA
OU PELO TELEFONE 6289. AOS'DESENHISTAS JÁ
iNSCRITOS SOLICITA-SE ENTREM EM COMUNICA·

çÃO COM A ESCOLA.

.
'

..... "

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



tiucarislico.
Florianópolis 'I'erça-Jeíra, ?4 de Maio de lfl;"Í:}

_ - - 7_

1\ . rs de países eul'op,eus e al\lel'Ícanos, solicitando
: le ���s"_ O auxílio do .E_sp�rant.o _ Quase cem. "gl"l.�
lns ,ç

cão" já cOl1siit-uídos para a bat.alha. das JUSCI'I
liosde3_. '.

,- ..l ·�r.v'o-'1'rintacar-
· Pel'egrinO,. do.nerte v�o. ,..� .U;;l 1, '

."

ço .-
, . _. -' sentes - PontIhcaiS

Úf e 500 arceln8P.os..estarao. pr,�q",�.. .

'C'.

',,,imos ti missas nos ritos ortenrais - J�sp.erado o

s,,1 1"'- Ci�ento(,de 2 milhões de jWssoas na praça do
co ;Ire .

E's'PQ�:'culoc popillal'es
..

,.".-:, lleservas de hos-
Co esSO --c-

" ""- ."'" ." '. " •
• ,

,

_ Informacões' .tUmias pelos. not1cla�OS l:il,�lO-

�:1I �:��- Traduzido�;psrílfo jalJonês o hino do Congres8o

r
. _

i
",

<r. lo (Sarvic{) da Agência NacionaiJ
'

�lO
de Jane ro, JVJ.<l< -

h t:,.
"'v r.' Q

,
.

_ a cheg'ar ao PalaclO ;;ao Jo"qulm o"
_ Ja começaram �.'

, '

d 'Ii'

. de inscdção dos pe-cegrinos da .Amértcs e a ,,,,,l1-
pedIdos. -

d rsnto' - decla-
, atraídos pela pi:opu_2'·:an a;; en� ,.espe -

"lOp�,
o frei loã'o Batista Se"Tsl�n, ,r�spons�y:l p:lorou'<ilo� &:i'sper� ·'l.t'·i'sta" de 360 Congresso EuganstlCO .ín-

"flõJetnCi ....... "', .�.�.", ;""
,

,

ternacional.: ' '-.

I�lei'iii>agem' dQ.. IUl1üdo I�lde., l' \

Acre8centoU'<�üe,.se, ;a_vol"�{l_a, ,di", .a:.�jjl, .:ua corres: -

, cía com os pais� alil,:-ICl,;<:ttnOS � f>�lcQpeL1s, Da Ale

pOle: recebeu"ête
luna,.ci:ll'ta �ll.df;r,egíl-da ·pelo ,fl,r;_ Pe\er

: ':h Klein, ge�ret{u'io .d-O.! €vlllité da Associaçao Es

��. ta CatóHe;�.• d&q4ele..
'l país e l'esp{})�sáv�l por. 200

�;' �slSesperanlis�as. na" 'AlemaD�a..• �,�id_-ent.a_�" �pedmd:
�utOrií.C�ão pana..,�l'i:.msqe.N-eJ:!-,e,- dlfllnQ.lp., atray.e� �� P

• •

S ou por meio de ,circulaxes,' tod.otO'- n,.OtH!iá110 do,
n "O· ! t
C so entre é'entel1í1s de grupos e.sperantis as.
o gres '"

1 1
.

d t da A o

'1 Idêlnico pedido foi !elr�eti( o pe � prest en ,e , 'J�
_ ESI}erantista Católiea Austnaca, o qual esta en

so lIçao '. d 1 d -V-· ao Ar
vi no, permanenlemen!ê, ao Ca:!' eu e

_
lena_ e.

,

-

de Sallzbul'g, todas as mfúrmaçoes relatív as ao
ce spo .

C chega do da
ce ame religioso .• Novas mt'nsage�_s e� '"

a
- .

F n a Itália, Espanha, Bélgica, Holanda, 1':stados
..

Um-

d i;gentiha, Ui'ugua,i. e outros países do mundo livre,

h�J�tecando inteira soJidarieda.de a� 9ongresso.
I. Campanha de mscnçúes

. ,

. 100 "G"--P03 de Ação" já estão constItmdos,
Quase �!ll

" "b.

"l'as dezenas de colaboi'adores, para a proxmu a-
COlll tiI' • d' - t
ta�a das inscrições", a ser de1lagra a brevemen e. no

Di tdto Federal, em favor da campnnha de congressistas

pu a o 360 Congresso Eucarístico.
,

Segundo nos declarou o responsavel pela, �a�panh�,
se ão necessários 400 grupos, para que se MIllJa ? nu,

mljl'o de 500 mil cong:essistas, q.u� é quanto ,a Igl'��a es·

pera do espírito religIOso e do CIVIsmo do povo cal ioca.

I Peregrinos do norte

Já está assentada á vinda de três navio,s, (�O �orte

c�as
peregrinacões do Amü:zonfls e do Para, Sao deR c

" mi�unte Alexa�ldrino", o "Duque de Caxia�" e o ·'�us.
tó io de Melo". O pr-imeiro dêstes navios) com capacIda·
d ara quase �WO-pas9ageiios, tem a lYle!,ade de ,lUa la

ta ão reservada para os passageiros de lV1anáus e o reg-

tlte
para os peregl'inQs do I:arit.

Além da peregri,na\ão l�Ol' via rna.J'í�_i.n�a, eSlftO ,;;:-nd,

O' .anizadas, pelos Secretanados dos diYerílOS Est�dds,

pe egrinações p:or .}lia aérea,

"í"'\ .

Cong:reg"istas natQs
. ,

,

A Secretaria Geral .do Congresso· r,onslderara C011-

.gfSflistas
natos Q's 'l'epresen:l;antes d� imprensa, rádi� €'-

"'" te visãO} numa demonstração pelo aprêço desenvolvido
p êsses profis'si-onaii3� em favor do êxito do Congresso.

I Trinta Cardeai" e 500 Arcebisl)OS -

Está prevista a relébl'ação de missas nos ritos ori-

e�ais Melquita e Bix,antillo. Haverá pontificais solenís- -----------------------.�.--'�.-
RijnoS com a,presença de 30 caTdeais e 500 arcebispos e Noss'o Po'slo S.' A-. (-,. R-bl" na MaNo.bi$pos, alêm de mjlhares de sacerdotes. "om a -, I la·J '

E' nas cerimônfas ;de abertura e de encerramento I' D- Iqf. se espera a maiOl' afluência de fieis, e os cálculo" �8rr08 lese �., .. '1':
deixam prever a possibilidnde de reunir, nessas duas ocn- ASSEMBL)�IA GERAL URDINÁRIA «No teo-aculo,)Riões, eêrea de 2 milhües de pessoas na praça (lo con-I, S�? convidados os, senhores acionista.s p�ra a aso, TERÇA-FEIRA. 24 DE MAIO
gre�so. I semblcna geral que tera lugar na sede SOCIal, a rua San- , �'J di 'nl a Joa-o 3.90), d

'

t't '1 1 ,< " 1. .., •. Convem que,r, e-Cl'esca·e q-ue.eu. lUI 1. .u.

Dêsse total, n meta e sera cons 1 Ule a pe 08 PI UPllO� 'tos SaraIva na 840, no dIa 4 de Junho prOXlmo vmdouro, _,' - .
w

30
"

. hr,bit.a.ntes da cidade e a outra pelos visitantes que aquI I às 16,00 horas, em segunda convocação, Com a seguinte· Lei F.Jo�o 3.�tI- •

J
-

B t' t
.

1 'h' tochegarão, vindos da Europa das Américas e dó interiQr ordem do -dia: , 01 aSSIm que ono -3 IS a salll e 9 camm o e -

10 D l'l
-

b bIt d d'
.

mou seu lugar como testemunha da luz de Jesus. Como
dn país.

t
. b-

e 1 }ela'açao so_ red o a anço de
coCU as lha Fll:e-. �s homens raramente seguem êste exemplo - encontrarESjletáculos populares ,ona em como provacao o parecer o onse o lS- .' • t D.

t
-

1"
,.

,prazer no trabílJho e deixar as glol'luS para Deus. e umO programa ,iit traçado para os Congressls as nao ca ; I
l' t .

- ,

t J
-

B t' t f' f
ocupará todo-o tempo com atividades exclusivamente re- 20 _ Eleição do Conselho Fiscal e fix'ação de seus ponto (e eVls -a nao somen. e .oao a l� -a OI um raca�-

_

h _ ,',' . 80 mas Jesus mesmo o fOl,POIS Sua VIda terrena terml-ligiosas, já que na própria praça do Congresso serao 1'e:1- 0,101 allos, I
C 1 C" 't

.

lizados espetáculos populares, com quadros vivos, antos 30 _ Renúncia do diretor e eleicâo de seu substitu- n�u 1l,U cruz, �lfl�u.e o, l'lsto lVIV� p�'a sempre, VI 01'1080

e outros programas artísticos, o que também se vel'ifi- to com fixação de seus vel1cimentos;' a raves (O sacl'l lelO e no poe er e eus..

eRrá em vários 'campos de espottes da cicl;:tJ(1e. Os teatros 40 _ Outros assuntos de interesse social. I Buscamos justificar nossos atos e nossa fé por pa-

d� Rio, J'á informaram ao Se(;retário-Geral do Congresso, Estreito, 14 de maio de 1955.
. (]rões terrenos. Se fazemos sucesso e o mundo nos aplau
! de julgamos que estamos certos. lVIas estaremos mesmo?

que nesse período eó apresentarão peças de alto nível (Dr. Rodolfo Renaux Baller) - Diretor-presidente I
I· Que diriam Jesus e João Batista? Que no.s ensinam seusmorf\l, mesmo se nãó forem de tema puramente religioso. . (José Corr�a Teixeira Filho) - 'Diretor-técnico

·

Reservas de bosped-agem I
.

exemplos? Devemos justificar
-

nossas ações não na base
.

1 N PIS A de suceSFlO terreno, 111ns no conhecimento íntimo que te-
E�quanto se prepara ti call1pa�ha, d� inscrição c e

OSSO OS O .. .. I mos do que é certo ou errado, conforme Deus nos d'á a�regrmos, cresce o trabalho da ComIssa" de Hospeda- -

• •

1 conhecer por Seu espírito. Que nosso interêsse não segem, presidida por-,D. Maria Eugênia Ac.hé Pil ar.
C

.

D- IO número de pedidos de reservas de hospedagem, arros lese concentre em nós mesmos para vã glória nossa e para
tanto do Brasil como do estrangeiro, vem anmentando ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA nosso louvor pessoal e nossa honra, mas em obras feitas

srnsÍvelmente à medida que nos aproximamos do grande São convidados os acionistas da Nosso Posto SIA I
por amor de Cristo.

certam�ml1ndial.:.. Canos Diesel para a assembléia geral extraordinária. a

"Hã: clLLs - afirmou-nos D. Maria Eugênia - em realizar-se no dia 4 de junho próximo vindouro, às 10
que a Comissã'o recebe pedidos de reservas de passagem, horas, em sua séde social, afim de deliberarem sôbre a

qte aleançaram a importânCia de. Cr$ 113.000,00. reforma geral dos estatutos da sociedade,
São peregrinos que nos enviam o dinheiro e garun- Estreito, 14 de maio de 1955

ti ,assinl, sua hospedagem durante o Congresso. E' ne- (Dr. Rodolfo Renaux Bauer) Dil'etol'-presidellte
c ssário lembrar (lue a cifra acima citada se .refere, ape- (.JOsé Corrêa Teix-eil'a Filho) Diretor-técnico
n N a. pagamento efetuado por peregriúos nacionais".

Cf

•

Hino do Congresso
,/

�
<} JIino do Congresso já foi traduzido em 1P línguas

d erentes., inclusive em esperanto. Agora., acr!ha de ser

t duzido também em jl:l�ponês, por um grupo de profes
s\res, em Tóquio; e:xtl'aindo o texto da tradução inglêsa.
I 'Noticiário radiofônico .

O", ouvintes de todo o país poderão inteimr-se dos
onl\ecimentos l'elaeionados com o Congresso Eucarísti
, ollNindo diàriamente os seguintes programas' l'adiofô
,cos: 7 horas, Rádio IVIayrink Veiga.; 10 horas, Rádio
. _;ional; 17h50m:, Rádio Guanabara; 18 horas, Rádio
�moio; 1'8- horas, -Rádio Globo; 18,50, Rádio TãnlOio;

1 ,50, Rádio Jornal do Brasil; 19h30m., "A Voz do Bra
s "; 20 horas, Rádio Vera Cruz; 22h30m., Rádio Tupi;
2 'MOm" Rádio Nacional e às 24 horas na Rádio Mayrink
Veiga.

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

Ensina •
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-se
Aulas de bordado à mao.. Combinar à rua Feliciano
Fites - 12.

...._-., ..
.

:,.

.i:

do saudâvel.. guaraná
bebendo'

G
BRARMA ..

\

..mais go:sJ:OSD-_ .. "' .... ··

e muito mais refr.escant.e!� .

Preparado com o-..v.erdadeiro -guaraná -nativ.()...- .. �

de nouall selvas, .de rec-ô-nhecidas virtude.

tônÍca8, .

o -G'uaraná Brahma' possui ,\WI)

g08t�80 sabol'-Griginal que agrada a todos,
em qualquel" Gcwão�� Beba e. dê a leU

filhos um guaraná-- verdadeiramout. �

saudável- 8-GuarauA BrahiDa I

.....'·0

I
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A Sífilis

ORAÇÃO
Querido Senhor e Pai, faze-nos servos dignos da

tua seara. Concede-nos paciência no trabaího, fôrca em
cada hora de necessidade, fidelidade na hora do

.

desa
pontamento )uua que a colheita seja abundante; por
Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA
Negando-nos a nó-s mesmos por Cristo, podemos con

fiar que 1l:le nos fará servos úteis no seu Reino.
ILLEANA, PRINCESA DA ROMANIASOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA AOS LÁ

ZAROS E DEFESA CONTRA A lEPRA,
EM SANTA CATARINA

ASSEMBLÉIA GERAI,

CONVOCAQAO
São convidados os senhores Sócios da Sociedane de As ..

sistência aos Lázaros e Defesa Contra ::4 Lepra, em Santa
Catarina, para a Assembléia Geral, em segunda convoca

çáo, com qualq\Jer número, a ter lugar· na séde da Socie
dade, no Edifício Ipase, 40 andar, às 20 horas do dia 25
(4a. feira� de maio no corrente ano: por não ter havido nú
mero legal na primeira convocação, no. dia 10 (5a. feira)
co corrente mês, a fim de çleliberarem Eôbre a seguinte

Ordem (lo dia:
Ii,) eleição de dois terços do Conselho Deliberativo; e,

eleição de sua DiretorIa; e,
b) assuntos sociais.
Florianópolis, 20 de maio de 1955.

A Diretoria

Apro.vado. pelo D. N. S. P., como auxiliar DO

tratamento da Sifilia e Reumatismo da mesma

origem.,;. .

Inofeitivo ao orianismo. apadhel como U·
cor. �.

-

.

,-----------��.------------�-----------------------t 1
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E:xporlação de
•

loerlOS

IUlr�e.�línos,
De M. Ruiz Elízegui, da
Globe Press.

- i ,,'ti.l' .> "fj' '� � ":'í;j �':f!;
+Dàdos oficiais revelam

primeiros me

a exportação
pelos portos
de Cabedelo

.

'-(Paraíba) e Natal montou
�\;.'I. 4.641 toneladas. Esses

dois portos servem a zona
míneralífera da maior im-

:
-

portâncta no que se refere
3. minérios mais procurados
no 'exterior. Todavia, se

�lü�do o Ministério da A
�Ticultura, menos da quarta
....arte dos minérios exporta-

;'
.. -dbs.lSaiu pelo pôr to de Na
.il/al, o qual entretanto, ex':

i:'}Óllt'Ou o maior volume de
-:lh�lita (510 toneladas) e

Jii�omita (814 toneladas).
P:ei(j de Cabedele as expor- -

[açb1:!s foram mai-s- impor-o
ntes (?547 toneladas ao

todo), destacando-se o mi-
l 114.0: de lítio (1.175 tonela
das), a baríta, 7'73· tonela
das, a fluorita, 422 tonela

c,' '1i,a_s, o berilo, com 412 tone-
ladas e o amianto com .. ·208
toneladas.

que, nos dez
ses de 1954,
víe minérios
ih"ordestinos

xxx

�Ri face da abneg�ção de
fi we' 'tem dado provas, nos
",ídtimas incêndios, os bom
beiros do Rio de Janeiro,
partiu do comércio da Ca
[lita! Federal um movimen-
to no sentido de elevar um

mauso_leu ao "Bombeiro
morto no cumprimento do
dever". Como' contribuição

. para. essa fi-naHdade, o vi
ce-presidente da General
Electric S. A. entregou um

cheque de importância ele
vada ao Coronel Sadock, co-

I mandante da. simpática cor.

lOração,
xxx

O abate de suínos reali
'ado nos frigoríficos, de to
lo o país, em 1953, se ele
'ou a 712.000 cabeças, in
'lusive animais de todas as

·dudes. Em 1952 e 1953, a

natança de- suinos atingiu
;'espectivamente a 709.000 e

796.000. O maior produtor
ie came ,de suino é o Rio
irande do_ Sul com 322.000
,abeças em 1954 e 324.000
)m 1953, seguidos de São
t>apl.a. com 171.000 contra
L98.000 e Paraná, com ....

l6Z.000 e 217.000.
xxx

Heráclio Sales, colunista
do "Diário de Notícias", de�
dara que perder ami.gos é •
liío influenciar pessoas é
lIma ,das sua.s especia.lida
des". Completo-a, porém,
com outra: rião ficar aca

brunhado quando isso acon

tece".
xxx

Por conta do Comité In
(ergovernamental para as

[migrações Européias, de
verão ser transportadas ês
te ano, para o Brasil 18.800
imigrantes, classificados
para a indústria ou a agri
cultura e sem pnus para o

govQrno,
xxx ,

A famosa atriz italiana
Silvana Pampaninl, confes
sou a um cron ista social sô
bre a nova linha feminina
que pretendia Ja.nca1' Dior'
"A 'mulher deve tr�.iar-se d�
acôrdo com seu corpo e não
Com o 'gôsto dos o.utros".
Uma mulher elegante não
se veste passivamente se

gundo certos figurinos",

VENDE ..SE
Um armazem de secos e

molhados 'sito a Rua Rui
Barbosa 10 (Frênte a Praia

Lavadeira
Oferece-se lavadeira efi

ciente, cuidadosa, rápida,
econômica e higienica. Pode

" traJjaEhar 5 dias a titulo de

expel'i4ncia, sem pagamento
• 'ou qualquer compromisso.

Tratar a -Rua Conselheiro
Mafra, 6 fone 2358, loja file
Pereira Oliveira & Cia" com

a Lavaroupa Prima, a ma

quina de lavar mais vendida
no Brasil.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o Asilo de Drtãs "São Vicente de Paula"
Um estabeleoimento pio que bonra 8 dignifica ii nossa' 'VapUàl e o -nolso ,Bstado·

Domingo último,' às 10 Os visitantes' passaram Fr-ancisco Mascarenhas em nando vivamente a quem vi- balhos manuais das inter-

horas, o Conselho Adminis-: então a percorrer todas as belissimo e feliz improviso,! sita o importante estabele- I nadas e das abnegadas Ir-
____________________ trativo da Irmandade do dependências do estabeleci-: agradeceu a saudação, ten- cimento, Imãs de Caridade. .

Florianópolis, Terça-feira, 24 de Maio de 1955 Divino Espír ito Santo e I mente, começando -pelos dor- : do palavras de carinho para, O Asilo é administrado Em um dos amplos salões
--�-�"-

As_Bo de Orf'ãs, �ecepcionoú ':rdtóri03., a:up1o.s, ventilad?s, �Gii1_ 3S_asil:tdus, .e de. louvor por .sete dedicadas IrI��s de

I' d? ed_ificio, fo! servida pela
a Imprensa escrita e falada urepreenaívelrnente asseia- as 1r1JiaS de Gari da de e aos Caridade e duas auxillares direção do ASIlo, aos repre-

'0 A·NIVERSÁRIO DE UM HERÓi de nossa Capital, convid.ada d?S, admi.rávelrhe.nte orga- ({:le ndmil'li�t.rmn o es.tabele-j � o número de. asiladas alí sentantes .da Imprensa fala-
par.i tal fim por atencioso nízados, Impressionando a- cimento. Visitamos ainda, o internadas, eleva-se a 110. da e escrita lauta mesa de

• oficio de 20 do corrente, fir- gradávelmente a todos pela Gabinete dentário, onde o' Não é com facilidade que frios e liquidos, tendo o nos

mado pelo seu digno Secre- ordem e beleza, neles deno- competente profissional sr, a Irmandade do Divino Es- so representante sr. F'arrna
tário interino sr. Gumercín- ta d.rs ; depois as amplas e cirurgião den tista Abel Ca- pirito Santo mantêm o Asi- cêutico Ildefonso Juvenal,
do Caminha. modelares instalações sani- pela, presta generosamente lo ele Orràs, no ritmo apre- evidenciado a importância e

Prestando essa homena- tárfas, com os seus exten- serviços às asítadas, e a sa- .
c iável de progresso que vi" os beneficios daquela obra

gern, teve em vista' a Dire- sos lavatórios, ti'ião em azu- la de curativos de emergên-I mos de constatar, pois, par- admirável-de assistência so

toría da Irmandade e ASUo, lejo branco; os banheiros e da, contigua ao referido l (OS são 08 recursos de que cíal, historiando a fundação
tornasse a nossa Imprensa 'ehuvetros e dlspositivos pa- Cabi-ne·!:e; a sala de traba- dispõe. O Asilo é subvencio- do Asilo, e mencionando o

Numa las mais glol'iosas páginas da História MUi- conhecimento dos trabalhos l'a toalhas, sabonetes e es- lhos de bordados e costura, nado corn auxilio ínsígníf'í- nome de todos aqueles que
tal' do Sul, a Batalha de Tuiutí; travada nos campos do executados, dos problemas covas de dentes, os copos de onde fomos encontr-ar os cante por parte dos poderes ajudaram até os nossos dias,
Paraguai a 24 de Maio de 18GG, destacou-se, sobremodo, com. que luta o 'Asilo e de alumin io, tudo numerado e mais belos e ricos lavores! públicos. E' Iarnéntével que tão importante estabeleci
a f igura do General ANT6NIO SAMPAIO; o intrépido tudo que alí se tem realiza- colocado em lugar conveni- da a1'I'3 de bordar, feitos pe- obra de benemerência social mento. Disse da agradável
Comandante ela Divisão-Encouraçada. do concernente à Assistên- ente, ao alcance das inter- lns internadas, por enco- tão importante, não seja impressão que lhe causou

-c que o bravo cearense, naquele memorável dia, via. cia Soeíal, nadas; a cosinha, ampla, ir- men da de familias de nossa olhada com o devido cari- tudo o que presenciou, ter--tnmSCOl'l'el' o 56° aniversário de seu natalício. Como pre- "O Estado" que sempre repreensivelmente asseia da, S.:.wiedac1e; trabalhos pnicio-' n ho pelos poderes públicos minando por agradecer em
sentes magn if'icos recebeu na dantesca' luta. três feri- 1 di t d

.

t d sissim d f d I tdi"
.

d d-ap au lU .0 o� os movll:uen- I
.en o ao centro gran.de e ',. �>, os, que po erão f!gü- 'e era, es a ua e mUl1lCI-. nome a re ação de O ES-

montes mortais ... 'atestan- tos e rea lizações que VIsam l moderno f'ogâo : as dispen- UI em qualquer exposIção pai, chegando ao ponto de TADO, a homenagem pres
do a sua vida devotada ao o bem 'da c-oletividade, e II sas para a guarda dos gene- do país. Aliás, já tinhamos lo próprio A-silo promover os tada ao nosso jornal, dís
serviço glorioso da Pátria! muito especialmente, o que 1'OS a limentícíos ; a lavande- ou�ido �alar, el:>gi?samente, me�os de subsis�ência, por, curso qu� publicaremos em
Eis porque o Exército vi-' concerne ao amparo aos ne- riu com aparelhamento para

a 1 eape ito de tao Importan- mero de barraquínhas e tra- 'outra edição.
ve dos fatos e dos vultos cessitados, por meio de o-I lavagem da roupa p.elo calor tes trabalhos. A sala que é
imorta is, enumerando-os co- pras de benemerência, como' humido, por meio da eletr í- an;pla: disp.õe de diversas
mo élos de uma grande ca- sóe ser a do Asilo de Orgãs, I cidade; o amplo e belo sa- m[lqu�nas de costura, e uma
deia, com cintilações f'ulgu- não podia deixar de aten-Ilão das refeições com deze- especial, de maior tamanho
iantes de desfiles e Bandei- der ao honroso convite, e

I
nas de mesas- redondas para l�ovida à eletdcidade, des�'

ras elevadas! alí esteve, representado, ob- I
grupo de 4 ou 6 internadas; tínadn a produção de pont

Porque constituem, fatos sequiosamente, na pessôa de; a ampla e arejada sala de au jour e outros bordados
.
e personagens, a própria nosso estimado colaborador aulas, no fundo da qual se e�peclals. Visitamos tam
História de nossa Nacíona- sr. Farmacêutico Ildefonso encontra um pequeno palco, I bem o luxuoso salão nobre,
l idade ! Juvenal.. para representações teatrais onde se ?�contra. os retratos
Sampaio se nos apresen- Recebidos gentilmente pe- Delas internadas. Nesta es- dos_ bel1feItores do Asilo; a

ta "imponente, espada re- la Diretoria, composta dos paçosa sala, onde se acha imponente capela, que é
lampejando, os bordados do denhol'es Narbal Silva, Pro- afinado piano, para o aprel1- u:ma ,das.mais lindas de Flo
uniforme de grande gala, vedar; Marciliano A., Robe!'- dizado de música os visi- rIanopolIs, e onde aos do
chispando aó sol vivo da ge, Vice-Provedor, Bernardo ta�tes foram deliciados com �1ing-os e dias' santificados,
tarde, o largo peito ornada Berka, Secretário, Gumer- beias audições, por quatro ll1u�eras famílias de nossa
com todas as condecorações l!indo, Caminha, Sub-Secre- talentosas internadas: As CapItal, vão assistir a missa
que recebêra ,em campa- tário,' Herminio Berto da meninas Walda Martins e das 8 horas; vimos ainda a
nha"!

'I
Silveira, Tesoureiro, Luiz Lourdinha Hermes executa- bem cuidada horta, onde são

-

Nascera. a 24 de Ma'io de' Piázza,. Sub-Tesoureiro, ['am a quatro mãos, a fan- colhidas_excelentes verdu-
1810 nn Vila de Tamboríl no Ceará, e veiu' tombar onde, João Berreta: Júnior, Procu- tasia "O Canto do Galo", e ras e hortaliças, para Con
sempre estivéra, _pela causa da Pátria, na vanguarda '(las; rador Geral, Marcos �ordei- ;1S meninas Terezinha de -Je- sumo ·do Asilo; a gruta de
grandes :nremehdas - no campo da luta! 1'0, Mordomo das Orfas, Pe-· sus e Rita de Amorim, tam- N

..
S. de Fátima, no ex�enso

Mortalmente ferido em Tuiutí, o General Antôi1io, dro José Belli, Mordomo do bém executaram ao piano, a qUlllta!, onde as internadas
. Sampa 10 veiu a falecer à bordo do transporte '''Eponina'', rCltltO,' e os Conselheiros AI- quatro mãos a "Grande recreiam, e constatamos
a e:HlIillho do Hospital de Buenos Aires, em terra. estra.- varo Soares de Oliveira, Ar- Marcha". Um grupo de me- ,também sobretudo, limpeza,
nha, disl<.\llte 'do tonão natal e da Pátria querida, em o' no Andrade, Angelo Ferra- ninas dos ,diversos anos es-I ordem, organização, impe
dia 8 d Junho de 1866. " 11·.es.i, Heitor Veiga de Faria, colares, cantou acompanha-! l'ando em tudo, impressio-

Mâ:3 ... na murcha vitoriosa 'de nosso' Exércjto, den-I João Batista Berreta, Fre� do ao piano pela. professora
ira dos elevados conceitos de sã brasilidade, esse S�mbo-I dei-ico Manoel da' Silva e� "en horinha Maria Francis
lo - SAMPAIO, Patrono da Infantaria - guiará,: pre-I.loão Mari:-no FUI·tado, e ou- CfL da Cunha, o belo hino do '

u,dendo sempre a valorosa Falange, fazendo sentIr no tras pe��oas, .foram os re- Asilo. ! TERTVIINOU
pensamento e na alma, representando a síntese da pró--I preseútantes da Imprensa

,

ATLANTA (Georg-ia), 23

0Jjri!l. vida; o úniw ideal da Pátria e dos que amam.o seu escrita e falada de nossa Depois formadas no pa-. cu. PJ -,Terminou a greve
f;lulllJSO P::ul!:>t,clo - A GltANIJEZA SEMPRE CRESCEN- Capital, introduzidos no sa- teo inte'l'llO, todas as aSIla-, da BOdedade- de t-elefones
TE DO BRASIL!!!

'

Ião de honra, onde o sr. Pro- (las sob a direção das zelo- ReIl, que vinha atingindo, há
Sa lve Tuiutí! ledor Narbal Silva, lhes di- ;.las irmãs de caridade a me- 67 dias, nove Estados do Sul.

ISalVe SAMPAIO! rigiu calorosa saudação, em nina 'l'erezinha de J. Gon- E�se movimento Iôra ussina-
iwme d:1 Diretoria e da 11'- ç:l1ves, leu f�l"'ln?SO discur- lado por graves incidente"
mandade e Asilo, convidan- so de saudaçao a Imprensa nos quais dois operários Io

. do-os em seguida." a 'percor- �ala.da e escrita, e a menina ram feridos a tiros de revol-
reI' o estabelecimento e in- Olindina Justina, aisse com ver.

teirar-se de sna admirável: muita graça,. interessan�e
obra de benemerência. so- monologo. O DIretor da R!:L-

da!.
.

dio "Diário da. Manhã", dr.

""�"'���Quem em Florianópolis não de raças, crédos religiosos ou

conhece a popularidade do c:renças políticas.
Sr. Irineu Bornhausen, go- Tem para si a lei do "tabú"

OVfiTlac10r do Estado?!... 1l1e deve ser exercida em to-

Qualquer ilhéu tem auto- da sua plenitude.
riLlade pa'ra atestar sobre es- Comparece a todas as so

tampilha municipal a estima tenidades ao mesmo tempo
geral desfrutada por S. Exa. sem precisar de sósias. O 81'. Osmar Cunha,' Pr<:l- nossa visita a 'Florianópolis.
entre os municipes. Não nasceu com mentali- feito de Florianópolis e Pre- Foi p\).1'a mim uma grande
"A popularidade - disse Jade nazi-facista. sidente da Associação Brasí- honra conhecer V. S. pessoal-

certo escritor - é um vinho Tão parcimonioso nas despe- leií'a de Municipios, recebeu mente e ter tido a oportuni
eapitoso que embriaga e se- sas da sua administração que do Sr. James Clement DUl1u, elade de vêl' de perto a sua

dLlZ. E' ela mais que os pró- l'eza todos os dias só para embaixador norte americano encantadora cidade. Aprovel
prlos proventos pecuniários, viver de graça! no Brasil a seguinte corres- to o ensêjo para apresentar
que obstinam tantos em suas De tudo isso temo, apenas, pondência: a V. S. os meus melhores vo-

lutas políticas ou esportivas inversão nos seus usos e cos- "EMBASSY OF THE tos para o completo êxito d03 UTILIZAÇÃO
ou attisticas". tumes, forçando-o aos acon- UNITED STATES OF A- seus empree,n limentos CIVI

PACíFICA
Para dizer-se da populari-l tecimentos passados por um MERICA cos e no desempenho �o seu

duele cio Sr. Irineu Bornhau-I grande artista de. cme�na: Rio de Janeiro, 16 de maIo elevado ?ar�o de pre�ldente WASHINGTON, 23 (U. P.)

sen como governador, basta "Charles Chaplin, o mcom- ele 1955 da, Assocmçao de Prefeitos do - As negociações para a c0I1-1afit:mar-se ter S. Éxa. no dia' fUl1divel Carlitos, sofreu cer-, Prezado Senhor Prefeito: IBrasiL..
'.

clusào de um acôl'do nipo
de sua vitória eleitoràl com- ta vez tremenda desilusão, a Valho-me da presente para f QueIra aceItar, meu caLO americano, sôbl'e a utilização

parecido ao tablado improvi- respeito. de sua popularida- expl'essar Inais uma vez os i Senhor Prefeito, os protestos pacífica da energia atômica,
sado em um dos ca�t_eiros do de. E' que Carlitos resolveu meus agradecimentos pela ela minha mais alta estima e começarão em breve, talvez

j�nlim da praçà 15 de
_

No- se apresentar nuiu concurso sua cortezia em receber-me e distinta consideração; na próxima semana, infol'-

vembro, destinado à festa organizado em Paris, para se os demais membros da mi- Cordialmente, ma-se nos meios autorizado;,;

do arrasta-pé, onde ao lado escolher o melhor imitador nha comitiva por ocasião ela James Clement Dunn" d2 cRpital americana.

fôra. erguido cobiçado' bolo, de Carfit.os. .. _.r �_y -M·5· ,.,._a '.-a_-_--..Q �� a ·.M _'V',. .,.._a ..-_W.· �

mais tarde cognominado Pois bem, Charles Chaplin,
"pão-de-ló do Pedro Mala- não obstante apresentar-se
sarte". nas suas tradicionais roupa ..

Bôlo majestoso como à tor- gens, e usar a mesma mírnt

re de Eifel, e de efe�tos iguais ca que o consagrou mun

aos pílulas de vida do Dr. dialmente, foi desclassificado
Ross. na primeira eliminatória".

Pululou e pulou S. Exa. A semente da popularidade
com as cabrochas do "Morro está lançada.
cio Bóde"; saltitou embala- Colha qu<"m a áesejar.
do nos braços das morenas Sal'atoga
do "Morro do Antão".
Transitório e fugaz como

dansarino na premissa de ro-
dopiar.

-

Valseou com os seus corre

ligionáriOS acabando por a

plicar-lhes a "dapsa de Ul'-

abôno de emergência
o Iider Estivalet Pires definiu a opinião
da bancada. O P.S.D. não lIecepcionará

os servidores públicos.
Na sessão de ontem, ela As- ,sações feitas á nossa banca- i cia., o sr. Governador do Es-

ANIVERSARIO DA sembléia, o sr. deputado Es-I da e esclarecidos fatos que· tado.
.

.'

tivalet Pires, líder do P. S. D., infelizmente vinham sendo I Se porventura o Chefe do

ONU definiu, em longo e eloquen- deturpados, cabe-nos dizer. Poder Executivo Estadual se

BUENOS AIRES, 23 (U. P.) te discurso, a posição da 8U,1, aos honrados funcionários! mantiver irredutivel no sen

_ Noticia-se extra-oficial- bancada, no caso do abon:> tido de não atender o pedido
mente, que o ministro das de emergôncia ao funciona': públicos que nós, os do Par- nos termos em que êle foi.

Relações Exteriores, sr. Je- lÍsmo. tido Social Democrático, con- feito, mande então S. Exce-

rommo Remorino, viajará tinuamos onde sempre esii- li:\ncia a esta Casa a 111enS8,-

com destino aos Estados Uni- Em nossa próxima edição,. vemos, isto é, emprestandO gem como lhe aprouver, poia
dos na segunda quinzena do publicaremos a íntegra do, leal e sincero apôio a men, I que aqui estaremos para es

mês ele junho, a fim de assis- seu magnífiCO pronunCia-I' sagem que, em duta de, 3 do ,tudá-la ele forma a que pos'"

til' às comemorações, do dé- mento, cujo final foi o se- corrente, por intermédio da sam os servidores públiCOS
cimo aniversário de criação gulnte: 1_�.s�?_Ciação ,dos Servidores alcançar o justo e merecida

da ONU. "Rebatidas assim as acu- t'UbliCOS, enViaram a S. Ex- abono".

,:".�. :.__...--:-õ, .
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André Nilo Tadasco

"Há sôbre o campo da guerra
Cintilações de arrebôl ...
F rído o Herói cai por terra'
Qual o ocaso como o Sól ... "

A POPULARIDADE DO
, \

SR, GOVERNADOR

80",
A sua popularidade mais

se acentúa nas rodinhas de
café, nas procissÕ'es, nas fés
tas de natal e ano nQvo, nas

manifestações públicas, mis
i'mando-se ao PQvo sem preo
cupar-se com preconceitos

CARBONIZAPAS I-
NOVA DELHI, 23 CU. P.)

- Dizem que trinta e seis

pessoas pereceram' cal'boni-embaixador agradece ao

Prefeito Osmar Cunha
z"ctl.s e 2-1 outras ficar::un f,,
j'jd:ts em um incêndio que se

verificou numa fábrica de
produtos têxteis, perto de
l1n.jkot, na província de Sall
ranstl;a. O incêndio não fai
dominudo senão depois de
dr:;; horas de esforços.

o
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Aludiu o sl'.. ,Wanderley Júnior, em palestra ra

diofônica, fL l1m episódio embaraçoso, do qual o sr.

Jorge Lacerda não conseguiu saída. E lembrou, a.

propósito, outro, em que o saudoso Antônio Carlos
Ribeiro de Andrada saira, ainda com direito de trôco.

O velho Andrada não era um homem culto. Nin
guem, no entanto, o superou em agilidade mental e

em raposeanismo.
Para definirem a psicologia de três eminentes

políticos 'mineiros - Artur Bemardes, Melo Viana e

Antônio Carlos -_ inventaram uma anedota, segundo
a qual, cada um de .sua vez, por engano, entraria
num banheiro de hotel, onde uma. senhora, natu.ral
mente despida, tomanhava seu banho.

Artur Bernardes, espírito àustero, autoritário,
�om asua enorme fôrça' moral, fez a dama calar, ber
rando-lhe de dedo em riste:
• - Entrei por que a porta estava aberta! Não
tenho culpa pelo seu descuido! Ninguem toma banho
com o banhei'ro aberto! Cale--se, lj_ue não admito es
cândalo!

Melo Viana, diplomático e calmo,· bem falante e

cavalheiroso, foi-se afastando rápido e explicando:
- Mil perdões, minha senhora! Juro-lhe que

não supunha alg-uem' aqui! Seria. incapaz ...
Antônio Carlos evitou o escândalo, pois mal se

deparou com a. cêna, foi' logo fal-ando, com as mãos
estendidas para a frente, a tatearem o espaço:

- Está aqui alguem que possa ajudar um pobre
ceguinho a. encontrar o sabonete?

_. __ • ..._;.io. _ .

xxx

Antônio Carlos, como se sabe, foi Governador de
Minas, Presidente da Câmara e da Constituinte che
gando a exercer a Presidênch, da R�pública.

'

Canser admirável, era sempre ouvido com agra
do e encantamento. Certa vez, numa roda. que hoje
chamaríamos bem, pronunciou a palavra élite em

vez de elíte. Percebendo o erro no sobrecênho e no

espanto dos ouvintes, fez um parêntesis: _

Eu digo élite em homenagem ao Wenceslau
Braz!

xxx

.

Outra das suas 'mais contundentes tiradas, da- _

ta de poucos anos. Incompatibilizando-se com o Pre
sidente Getúlio, procurou. êste den�ubá-lo de PreRi
dente da Câmara, contrapondo ao seu nome o do si'.
Pedro Aleixo, também dep.utadQ mineiro. Pedro Alei
xo, entretanto, fora projetado na política. pelo velho
Andrada. Tudo lhe devia. Nas vésperas da eleição,
os dois se encontram na. Câmara e, por provocação.

de Antônio Carlos, passa.ram a falar sôbre os sufrá-
- gios com que contavam: Lá pelas tantas, o velho An
drada, citando o nome de um representante ainda.
mineiro, indagou de como votaria.
- Esse votará no senhor, com toda a certeza!
informou Aleixo.

Antônio Carlos colocando a- mão sllave�enL", no
ombro do seu opositor, olhou o teto e largou:

- Penso que não! Votará em você ... porque me

deve muitos favores!
xxx

Não sei porque, mas ao esCrever êste último epi
sódio, me lembrei do M. Virgilío Gualherto!
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