
f"$:O��@:'lie.�e4}•••�."••", NlC?mati, antiloeu- I a
1'10 de S� Cltarina ! §ô:r":'i�D·(llOilldi�a·llo"UIII"v·II··Na certeza de que

•1 Ano XLII ••
- V. Excía. dará ao presente

:
Lida e aprovada a ata da apêlo a guarida merecida \3

•1 N iI
sessão anterior e lido o ex- justa, apresento-lhe, desde

.. • 12.239 pediente tiveram início os já, os mais vivos agradeci-

t
trabalhos, na hora regímen- mentos elo própria R,tado de

.

• tal, sob a presidência do de- S t C t
.

_-:-_-;--;--:-;:;;-----'--;--.:.
•.::.:::.•..:.::t�.•�.�.�.�.!!.�.!.!!.!.�.�.�.�.�.�.�.�.!

an 'a a arma.

F'lo' ,

I' Q
"

putado Braz Al'Ve_s. saudaeões respeít "

rumopo 1S, uarta. feira, 3 de Agosto de 1955
.

asas .

_______________-:-- _::C:.:r�':::..;..::1:.:01:.:-__ Sala das Sessões, em

A' b
Posto de Defesa Animal de agosto de 1955.

res ;ll��a::!r�rj:: rapazes rp�;;;·di;t·;;�!N� �;:��[;i.g���i;id:�; �:;�,�:?����>:�:�
Assassinado o menor Paulo G.l)'l-ot·t.·,:: ::, consideração da Casa a ex- cóngratular-se com os nossos

U I
pedíção de um ofício ao sr, remadores pela estupenda

RIO. 2 (Vi iAIh)° AdbrOin ..

JU. iz T
.. í.ag'ó 'Ribeiro 'Pontes � dt��S�:i:!�S�:�::s,d��n��I:; � :���ig���s dt�r��:�ultura, nos

'i,: � prúpria injúria rende, 1,;,'.. 'Exmo. Sr. Dr. Bento Mu-

..

' ., 10 Jovem crimmoso e. provi-I ano Científico elo Colégto " neste momento, o seu trt- ,

cadella de rapazes da Rua denciou a remoção d itl G

' "
I

l' nhoz da Rocha.

. A'.
< a VI ima uanabara .. buto de praga e esconjuro, '

Mena Barreto e adjacências, para o Hospital M' 1 C
A' I > M. D. Ministro da Agrícul- A requerimento dos depu-

que c-os'tulnavam a' noíte, t d P 1 G llgtu.e .ou- Preso, Juarez Espíndola fOi "
que mais que isso ela não .'

• , o on e au o ti'
tura - RIO DE JANEIRO. tados Osni Regis e Jor!!,.e

.

.
"

'

.

, a o 1 veio « au uado em flagrante no 3.0 .. poderia dar-lhe no seu ri- ..
,-

apostar nos numeras dos car- Ialecer Paulo 1
'. .. Vem a Assembléia Legís- Barroso Pllho, ambos elo

•

.10. ,. cursava o o Distrito Policí I
� tuaI trrpudlante e maeum- •

1'OS que por ali passavam, re-
. la . ) / iativa do Estado de Santa PSD. foi proposto 11m voto ele

" beiro! vamos! com êsse Ne- •
'

sultou em díscórdla, provoca- � '••""
-

••••••••.•••
:' A � Catarina, por solicitação do pesar pelo

- falecimento ,do
_ .. .. "

reu Ramos, cuja orientação ..

ção e crime. Um dêsses rapa-
,/Deputado Paulo Preís, ia. senhor Cid Ribeiro, COl11 "

, política é a nossa carta de '

..

zes, Paulo Galoti Ribeiro, fi-

N"
.

I·'
.. presença de V. Excia. para expedição de telegramas aos

11'0 do Juiz Tl·�.. go RI'bel'r'o 't
',: marear; vamos! guiados pe- :: expôr e 011' lt

"

'..

O u aS"
S CI ar o que se se- seus familiares.

F'ontes, foi a vítima. Seu .as-
.

c

_,
� Ia. sua. ftl1Itoridade de figura ': gue:
'"

prtmacia (la República; va- �,

sassino é o jovem bancário
,I - No sul do Estado, nos Abono de Emel'!fência

'r' mos as urnas para o surrá- I,
�

Juárez Espíndola duedes, de

' Municípios de Criciuma e

1
':'
_ l\1ANCIIETE de vésperas di'

-

"VA S I, gio vitorioso e vindicativo � O deputado João oolodeí,

24 anos, fi' ho de "Oscar Es _

� e e eiçoes: I ER I, ',Urussanga, vem tomando .. .

píndola.
MELHORADO 0_ TRECHO RODOVIARIO MAFRA-RIO:'

de Francisco Gallotti e Mi- !a crescente desenvolvímento a
líder do PTB, ocupou a trí-

NEGRINI.�O"
I randa Ramos, os recupera-

.. b
' .

t'f'

Entre os rapazes quê, há
• li � 1:J. •

"
" criação de gado, tanto lei- una, apos, para JUS I lCar e

1:',:'
dores do Executivo Catari- :',.,

algumas semanas, diverti- (Jornal de Joinville, ele 3�7 -55) nenset
te ira, como destinado ao cor- apresentar uma sujestão ao

, am-se naquela modalidade Deseobr'iu-se afinal a razão das viagens, via Curitiba,
I te, para abastecimento pró- sr. Governador do Estado,

de aposta estava o menor
do sr, Arohl0 Carvalho, titular ela Secretarta de Viação •

(Palavras do Prof. Barrei- :: prío daquela região. por intermédio dos lideres

Paulo, de 16 anos. Paulo oi" I �b,as Públicas E' .oe. ê1e e os pobres motorístas conhe- :: ros Fllhol. � n - Tanto existem tazen- do Govêmo e da UDN, com

o mais VIVO de todos e o qUD

I
cem aquele pedaço do Inferno... ..w.•••"._••Q_..�_F.-.I'�g_�.-.......�.I'.....u_.._�.......�.-_••"'_'•.__w_...;.u._...........) Jas, con10, ainda, em Inu -

referência ao Abono de E-

geralmente ganha'va as apos-. ,,'
meras propriedades rurais os mergencia, nos segUintes

tas. De uma vez, tendo apos-
':'

- AINDA o JOl'llal de Joinville de 3-7 .. 55, sob o titulo próprios colonos se vêm dOl- têrmos:

tado, Paulo não pôde distin-I
"FAVORÁVEL O GOVÊRNO DO ESTADO À CONSESSÃO

VM!iIIII!i!"r==wmzmmmmlJ!Wfs .. dicando à criação de gado, Projeto de Lei nO

guir o número da placa de I.DO
ABONO DE EMERGENCIA" diz, em certo ponto:

visando abastecer, na medi- Concede Abôno de E-

um carro que vinha em sua,
- O ú.ltimo aumen�o de. vencimentos, na base de 40% I R. E· I�O-R�AA DA· LE-I- ELEITORAL da do passiveI, a z.ona car.. meTgência aos Servi-

direção, pois tinha os faróis e, em mUItos casos, ate maIs...
1\\1 bonífera;

dores Públicos do Es-

acesos. Ligeiro, salta à fren-I Devagal' senhor cronista, senão o dôno da venda vai I
III - Além disso, milhares tado.

te do veículo e faz gestos ao
sacar por conta desse aumento que, jamaj.s, em tempo a1- Em nossaS - llág'inas, 5a. e 6a., divulg:unos de suinos são abatidos, anu- Art. 1.0 - Fica cOllcedido

motorista para parar. Sua gum existiu ou si de fato existiu, foi só para determinados almente, naqueles mUl1lCl- um Abôno de Emergência

atitude, porém, não foi com� funcionários. O resto é DEIVIAGOGIA BARATA. hoje, .na íntegra, a recente refoi'ma da Lei Elei-
- pios, figurando a suinicultll- aos servidores públiCOS esta-

I preenclida pelo dono do car- ! J
l'a como uma das maiores a.,. duais, civis e mili-tares, ati-

ro, Oscar Espíndola: Guedes
! ",

- SEGUNDO noticias de fontes aCl'_ediíadas, o sr. toraI. tividades da ocupação rural vos ou inativos.

que salta do cari'o, interpel� JOl'g'e Lacel'da está fazen(lo grandes bat'g:inhas llolíticas
daquela regla0, conforme Parágrafo úilico - O A-

° jovem e discute. Assiste à
sem que o S1·. Irineu BOImh<Jusen saiba (aliás é para êle ��ETár1!iit.Wf!�T:5l1!li!'i?!WfF17T77T'i!f_NWWi'TWF7

bem o demonstram- as esta- bôno de Emergência é ex-

cena o filho do sr. Espíndo-
não s�ber mesmo), IlrOmeteull(l tudo que o governador, em

tísticas. tensivo ao extranumerário,

la, Célio, estudante, de ·17 :;ua briga com a oposição' negou e dizendo para quem qui-
-_.----" .- -_._ IV - Entretanto, sério en- pessoal de obras, pessóal fi-

anos. Mas tudo passou sem
zel' ouvir: - O candidato sou eu e/não êle, e, máis a mais. NO P A R A trave existe, e que leva ao xo ou variável, pessoal elo

maiores consequênCias. Em .

se eu vencer, quem vai ser o g'overna(lol' serei eu! Ele só desânimo a laboriosa e deli- Departamento de Estradas de

outras oportunidades 'Paul0 tem mais se!s meses de gOVêl'llO! , " Ind,'o.s at.�c:lr.am' -serl'nguel'r'O·S cada ·classe rural.: Centena:; Rodagem, a todos, enfim,

Galoti e Célio Espíndola VOl-,1
'

'

U U .., de cabeça� desUiparecem, ,a- que, sO'b qualquer título, per-

taram a se ,defrontar, e en-
"'

..

- ALIÁS não é só, cor\.�ra o sr, Bornhausen que, em RIO, 2 (V. Ao) - (J (1epu-1 taque, morreram dois sel'in-I nualmente, dizÍIi1anÉlo os re-
cebam remuneração por ver-

tão havia provocacão de am- ! desespero de ca�l,!:a, esta o i
....!'1Cer<;la agjnd<!" ,pois sabe�se tado Lopo Castro) rep·:'e�n -! �ueiro�-= � fjcal:aÍJ teriçla� QU.� ! bi1l-1.hD�.Pefas '�s V::iU:ia�as '

as. .JlJ:�,a:t11-�l{.ál"�s do· Etit-a-

bas as partes.. ", "
,,' I �ue :� _ca:.ndidato �� ....��; .t-e:11 ;?o�J.1prQ�isso .com a U. ",D.� N, t:mte. ,}O' F:11'

. n� 'tfUh1{'T�t

I'
ttos trabalha,çlores.. I causas. Quando '�§ órgMs -do.

-

'

Na noite de sabàdQ os' dois i
Cle aQ�elonar dlf�lm�lvamen"e o P. R P. uma vez eleito. Federal, reeel)éu ol1�Jll't'Qra --

" ',-
'

c1a Defesa Animal intervém, Art. 2.0 O Abôno de

se -encontraram e P�ulo eli _

I IssÕ depois de "pai'ar" os votos elos perrepistus". matico telegra�li", da "'localí- --

.

quase sempre é tarde de· Emergêncía, no valor - único

rigiu gracejo a' Célio. Este I ,_

clar1t� ele Altamir:l.,' naquele IVIORREU O PDE
mais em virtude' da distân- de Cr$ 1.0ÓO,oo (um mil crll-

seguiu para casa e contou o I
.

- PERCORRENDO v�ll_'ios municípios o sr. J01');<.' Estad.o, sc:lícitanc10 nl.,edidas I
,,' . cia dos pos�os .de _

$ão Jo�é zeiros) mensais será pago,

fato ao irmão Juarez ban-
Lacerda DETERMINOU que os perrepi!,;tas não alnesetitem de PlO�:ça� ao� h�b.ltantes SABOIA I e Ararangua, amda que VI- a partir de 1.0 de julho do

cário. Juarez armou-s� de re-
candidato próprio às prefeituras e que apoiem incomUcio- ela regmo ao RlO Inn, onde I RIO, 2 (V. A.) - Faleceu, i gilantes e laboriosos sejam corrente ano, até que skjam

vólver. e foi ao encontro de
r nalmente os candidatos da U. D. N.! uma leva de índios caiapós, ante-ontem, nesta capital, lOs. funcionários e técnicos reajustados os vencimentos e

Paulo, que já não mais es-
Um penepista fez-lhe esta perg'unta: - Afinal o sr. é armados de rifles e outros onde residia, o padre Saboh dêsse Ministério. remunerações dos se.rvidores

UDENIS'l'A OU PElmEPISTi\- '.' QUE BARGANHA Ú 'E,SS,� '). 1·nstl'11111·e t· ..' I pu'bll'CO e t d
.

tava em grupo�'mas ,apenas
. - .L; .-� n os guerreiros, 111- de· Medeiros, destacada figu, Ainda no ano em C\lrso

. s s a ualS.

com o amigo Valdir -Silveira
vadiram e atacaram os se- ra do clero, pela sua atrvida- ,inúmeros foram os casos de Art. 3.0 - Excluem-se elos

Miranda, estudante de 17 a-
'"

- �NTRETANTO, alglins diretórios do interior, ringais às l11:argens 'do rio de intelectual e suas obras de moléstias do gado, tendo benefícios da presente Lei,

nós, filh() do. capitão Valdir
fiéis ao P.-R. P. discordam inteiran,ente do candidato J01'- eri1 questão. No inopinado a- assistencia social. Llma só fazenda sofrido per- apenas os membros da Ma-

Miranda, da Policia Militar,
ge, recusando-se a entrar na "CANôA LACERDIANA". Vão

I
da de dezenas, de cabecas. gistratura e do Ministério

que tambem se encontrava �l?resentar candida_to próprio. "Já chega de dar a vitória
�u_ ._� �

_

� _ .. u � _ "

---------- V - Ante o exposto; ; ten- Público.

. a U D N Agora e a nossa vez" diz a 111al'or'l'a deles E" i
- _ ....

-.�
...._.... - M � � ��_-_-�....�_w_-_&.�_�.Q_-...........�_'V'.�_�...�.-...._·.·.·.·.�....- 1

.

t A t 4 Para CO l·[· a�

,

próximo: .....
"

..

' . "
. I,' '.

.

';< co em VIS a os gra:ves pre-
r..o -

v

�;:���:,�:�:;::�70��:� ::::::::::=:�.:::::.:.:::.. � irabá I h istas � �t::�����:, :�:::�,rt�: :�;:t���t�:�t::t�:��::
gando mesmo a ameaçá-lo CONGRESSO INTER':

� ,)ela esta Assembléia Legisla- os seguintes recursos:

com um i'evolver. Paulo, sem .' ,
'. NACIONAl :. I, tiva se digne V. Excia. de- I - As verbas específicas

suspeitar que os fatos rés- � � terminar estudo' e medidas do Orçamento;

valassem para- um homici- No Rio O de Alergl"a::
' Trabalhistas! .por � '�abíveis no sentido de se II - Os saldos disponíveis

dia, gracejou e disse que não _

., .,. � G�túlio Vargas, que � ,nstalar, no menor prazo
dos' exercícios anteriores;

tinha mêdo. Juarez, então, RIO, 2 (V. A.) _ Sera rea" Precedenclo a abertma do I'
nao morreu no vosso � >ossivel, um Pôsto de Defe-

-

III - O excesso verificado

'sacando a arma, deu quatro' lizado nesta capital, de 5 u Congresso, será reaiizado, ,:; coração enlutal;lo e il- � :ia Animal, a ser localizado na arrecadação;

tiros para o chão, visandJ 113 de novembro, deste ano nos dias três a cinco, de no,
"

gradecido; pelas vos- :: no próprio meio rural dos IV - A economia de tôdas

amedrontá-lo. Mas Paulo re-I o II con.gresso In�ernacional vem:bro, um curso ll1terna- :: sas reivindicacões ain- � municí'pios de Criciuma e as verbas decorrentés de

plicou dizendo que os tiros de Alergia. As maIS destaca- cional e intensivo da alerglJ.: I' da não satisf�itos; va- :; Urussanga, dando-se prefe- compressão de despesas;

eram de pólvora sêca. E as-' das autoridade:> no - aS§lmb no qual tomarão parte cerca < mos. em monoblocof:' rência à localidade' de Santl) V - O produto da aliena-

sim dizendo apanhou uma
estarão presentes ao concla� de trinta famosos cientistaJ:.: ao pleito eleitoral, nu- � Antônio de Linha 'Anta, tio ção de bens móveis ou imó-

bicicleta que estava encosta- ve, para discutir e I:elatal' A, diretoria da, Sociedade •
ma só arrancada, pa- � município de Cri�iuma, por

veis do Estado;

da no meio-fio e levantou-a varias tem.as; subordinados Brasileira de Alergia está:: ra sufragar o vosso � constituir ela centro geo-
VI - O prOduto de opera-

cOln a intenção de jogá -h
aos .seguintes titulos: ,iHis, envi'dando todos os esforços � candidato Miranda � :?,'ráfico d03 citados Municí- ções de crédito, autorizadas

contra o seu agressor. Antes
tamina e Mecanismo das a fim de que o com reei'- � Ramos, que também é to pios. por leis especiais;

.

que pudesse fazê-lo foi atin- Reações Alergicas"; - "Aler-! menta de medicas nacionais o!
o nosso, e para eleger :;

VII - Criação de nov�s

gido mortalmente no abdo- �ia medicamentosa", inclu- I seja elevado e expresse o ,�. ,o nosso candidato �
VI - Com�a presença per- tributos ou majoráção dos

d t'b' 'tO "I d.
.. manente de veterinários e

.

t t

me, por um tiro à queima-
ln o os an I 10 !Cos; mo- grau e adiantamento avan- ., Fl'ancisco ,Gallotti,. .

. eX1S en es.

roupa.
nologio e Alergia"; "Alergia çadoa que a alergia atingiu >-....... que também é o vosso! I, téc�icos e disP?ildO-se de / Atr. 5.0 - Fica revogado o

O capitão Valdir Miranda, Dermatólogica>'; Alergia e em nosso meio. A �lunicipà� :: � vacll1�s .preventIvas em -

a-I
art. 5.0' da vigente lei orça-

t V'erminos,es"; ."Alergia e le- lidade do DI'Stl'l·tO Fe·(ler'a·l J',:; .,:
(Palavras do Prof••• bundancJa novo surto se ve- mentária

que a udo assistiu, prendeu
�

, .

.

,.. "..._........._........,....
?ra"; "Alergia e Tuberculo- decidiu dar toclo o apoio ao ::

Barreiros Filho). � �Ificará ,n.a. pecuária ,d.aque,. Art. 6.0 - Esta Lei entrar:í.

;e",; "Alergia e. harmonias". eo.n12:resso.
"

.. es mUl1lCIpIOS, que sena lu- "m vigor na dat'a d
�.. .,tA·

e sua pu··

"
..

a vem mantendo em seu blicação, revogadas as dispo-
__.i"_.......• ....._-..-..-r-.......-,...........�• .._ ....• ..._-.·.�_·......._·.....�......�."......_ ..��_-�·,:'�..._...... -. I abastecimento. sições em contrário.

E I
·

'd S·
. Sala das Sessões, em 1°

OglO, OS· arn-en·tos ."
deagOst�O�:�:I�del·

.:. deputado _

O general Zenóbio no Clube dos Sub,. ORDEM DO DIA - 1--8-55

tenentes e Sargentos do Exérc.-.o Discussão e vota'cão do
• projeto de L�i nr. 167--50 -

, nunciou agradecendo o con -

.

Dispõe sôb�e a regência de

RIO, 2 (V.' A.) - "Em to- \ vite que lhe tinham feito os tUI·a. 1Re embrou o general aulas extraordinárias nas

da a minha longa carreira sargentos Barreto e Pal'va Zenobio episodios de sua vi- Escolas .Normais e Institutos

miHtar, quase toda ela 'na Melo, candidatos, respectl'va- da militar e acrescentou: de Educação do Estado. A-

tropa, em cantata dil'eto
I
mente, à presidencia e à vi - - "Nas situações mais di- provado

c?m os meus comandados, ; ce-presideneia daquela asso- fíceis ela minha vida milltar, Discussão e votação do'

tIve. �empre no sargento o' ciação nas eleições que se em situações muitas vezes de- projeto de Lei n. 15-55

auxlllar capaz, e dedicado, o realizarão no dia treze do cisivas, eu contei sempr-e Revoga a Lei nr. 74 de
-,

qual, por isso mesmo, sem,- corrente. com a colaboração leal dos 20-12-47 (a citada ,Lei ����
pre prestigiei" - declatou o O ex-ministro da Guerra, sargentos meus c<!mandados. i cretiza a autorização pa'
general·' Zenobio da. Costa socio benemerito do Club,;)

I
talvez porque sabiam que O· construcão de u

-
I,a la

na· s·ed" elo CI·ube d S bt d S bt tI'
,o I

. ma esco a

....c.· e u e- (IS u enen es e Sargen- c lefe que acompanhavam rural no mun°
,'.

d It
.,

!lénte S t d
. .'

," lCllplO e alO-

'.
.

s e argen os o Exér- tos fa�zla-se acompa�hal' de i't�mbel11 �m qualquer situa- I polis. Aprovado·
,�ito, .cui dIscurso que pro .. sua e"posa e cio maJor Ven- çao estana com eles" I (C - t·' 8

'

. on mua na a. pai.)

••••o••••••••�•••••••

I DIRETOR I"4iI Rubens de

I Arruda Ramos
• GERENTE i

i Domingos F. -i
• de Aquino •

!. t
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Edição de hoje - 8 páginas

vitoria em aguas cariocas.'

Voto de pesar

VISITARÁ LA PAZ

FALECEU ALCEU MARINHO
Escritor, Jornalista e

Advogado brilhante

LA PAZ, 2 (U. P.) - Nc

dia quatro de agosto La Paz

receberá, pela' primeira vez.,
a visita de um presidente
chileno, quando o general
Carlos Ibanez chegar em '

missão oficial. O chefe do
governo chileno,se alojará nn

residencia do rico comerci
ante boliviano Francisco
Vasquez, a sete quilometros
da capital, no bairro de Ga
lacoto, cuja altura é inferior
em 500 metros à capital. As

autoridades prepararari1 ex

tenso programa de manifes
tações e conversações. Não
será, todavia, firmado qual
quer documento. A visita é
em retribuição à de Paz Es
tenssoro a Santiago, em

RIO, 2 (V. A.) - Faleceu, meritos de escritor, aO ver

;ábado úl-timo nesta capital I premiada a sua obra "A

o escritor e jornalista Alceu I Fronteira deI Rei".
_

Marinho com a idade de· Era filho do sr. Malaleal

q�Jarenta e três anos. O ex- Mal�inho Rego
-

e de d. Gildr

tinto, que era figura de des-I Loureiro MarinhO Rego. Na3'

:;aque no mundo �das letras cera a primeiro de abril de

brasileiras, conr varias obras

11912.
Deixa duas filhas me

publicadas, exerceu tambem nores: Fernand0 e Rute: Seu

.l, adv09acia e a política.
" enterro, com grande acom-

panhamento, com· à presen-

Aindu.'no ano passado re- ,ça de altas personalidades'do
cebeu ,da comissão do IV'mundo político e das letras,

Centenáriq',de_ São Paulo a réalizou�se ontem no cemité

jmta recompenea aos seus rio de São João Batista.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o .IS'fAlK�Florianópolis, Quarta- feira, 3 de Agosto de 1955

o ESTADO FARMACIA DE PLANTA0MINISTERIO DA. AGRlCULTURA
SERVIÇO FLORESTAL

IDELEGACIA J.'LORESTAI, ___
REGIONAL ADl!dINISTKAÇAO

Ileda"'io e Oficina•• à ru. COD'
""-CORDO" COM O ESTi\DO "-lJ<. aelhelro Mafra. n. 1611 Tel. 11022

Si\.NTA CATARINA - ex. Postal' 119.
A V I S O Diretor: RUB1iIN'� lo. RAKOS.

A Delegacia. Florestal Regional,
no sentído de coibir, ao máximo pos

sível, as queimadas e derrubadas' de mato, afim de i.m:pe
pedir os desastrosos ereítos econômicos e ecológicos que
acarretam tais práticas, torna púbÍico e chama a atenção
de todos os proprietários de terras e lavradores em geral,
para a exigência do cumprimento do' Código Florestal
(Decr, 23,793 de 23-1-19il4) em todo o Estado.

QUEUIADAS E 'DERRUBADAS DE MA'l'O
Nenhum proprietário de terras ou lavrador poderá

proceder queimada ou derrubada de mato sem 'solicitar,
com antecedência, " neeessãrãa licença da autoridade f�o�
restai competente, conforme díspêe o Código Florestal em
seus 'artigos 22 e 23, respectívgmente, estando os infratores
sujeitos a penaíídades,

REFLORESTAl\I;ENTO

A IMOBllIARIA "MIGUEl DAUXH
l\1f:S DE JULHO

INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE
2 Sábado (tarde) :- Farmácia Noturna - Rua Tra

jano.VENDE
,

Gerente: DOMINGOS .... P.
I_QOlNO

3 domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.
9 sábado (tarde) - Farmácia Esperança Rua

Conselheiro Mafra.
.10 domingo - Farmácia Esperança - Rua Conse

lheiro Mafra.
16 sábado - Farmácia Nelson

Schmidt.
17 domingo - Farmácia Nelson

Schmidt.
23 sábado {tarde) - Farmácia Moderna _:_ Rua João

Pinto.
24 domingo - Farmácia Moderna - Rua João Pin-

Uma casa ampla, construida em um terreno de

20xI9,50, localizada no centro da cidade, sendo parte fi

nanciada, entregando-se a casa desocupada. Preço ....

Cr$ 800.000,00 .. NegóCio urgente.
-0-

Duas casas, localizadás em um

no Estreito, sendo uma de alvenaria

Preço Cr$ 300.000,00.

. 2epre�entaúte.:
RepresentaçõlII A. S. r.."u.

Ltda.
: Rua 3enador v"ntu, .0 - ó"
andar.
Tel.: 22-6924 -- Rio de ;an.iro.
Rua 15 de Novernb ro 228 li"

audar aala 61.11 - São Paulo,

Rua

terreno de 9x53, sito
e outra de madeira. Rua Felipe

!.I:lS'NAT URAS
Na Cajolld

-0-

Duas casas situadas em um terreno de 10x65, sito
no Estreito, sendo uma de madeira é outra de material.

Preço Cr$ 220.000,00.
-0-

Uma casa de madeira tecem-construida, pintada a

óleo, localizada em um terreno de 20x25. Negócio urgen Esta Répartição, pela rêde de viveiros rlorestaís, em

te, Preço Cl'$ 95.000,00. Estreito, cooperação, que mantem no Estado, dispõe de mudas e se-

-0- mentes de espécies florestaís e de ornamentação; para for-

Uma casa de material, localizada num terreno de necimento aos agrtcultores em geral, interessados no refIo-

10x500 sito a rua 14 de Julho, Estrel;o ..Negócio urgente. restamento de suas terras, além de prestar toda orien{;àção
Preço Cr$ 140.000,00. técnica necessária. Lembra, ainda, a pussíbilldade da ob-

-0- 'tenção de empréstlmes para reflorestamento no Banco do I.NFORMAÇOES
Uma casa de madeira recem-eonstruida ainda não Brasil, com [urus de 7% e prazo de 15 anos, UTEIS

habitada, localizada em um terreno de 10x30, sito em Os Interessadas em assuntos florestais, Jlnra a Gbten-' -o--

eão de maiorea selareeímentos e requererem aatnrtzaçã» O le.itor eneo_ntrará, Dilata .co·Coqueiros. Preço Cr$ 180.000,00.
.. luna, tnformaçoea QUe aec .It•.

, -0- de' Iicençapara queimada e derrubadas de mato, devem diàrinrnente ii de ímedíato:
C Ih" M f Idirigir-se às ,All'ênciaS Florestais Municipais ou dlretamen- JORNAIS Teltfuu.Uma casa a Rua onse erro a rs. =

O E dot st' I' p t'
-

't d 'r S t O t o 6 sta............... 1.022
-0- e a e a ...6 ar içao, SI .ua a a ua an os nmont.u-. A Gaseta .......•...... ,. 2.1166

Uma casa a Rua Fernando Machado. I em FIo rhuuÍltJ'\Lis. Diário da Tarde ., ..•.••• ', &.579
'relefône� 2.470 --- Caixa Poatal, 395.

'I,A
Verdade ... :........... 2.010

-o-
.. Imprensa .)1'ielal 11.688

Orna granue casa com terreno, em Santo Antônio. Endereço telegrafico: Agrisilva -, Florianópolis, 8. C. HOSPITAIS
______ •••__ CartdadmPreço Cr'$ 150.000,00. (Provedor) .. , ,... 2.114

Duas casas de madei::�localizadas em um terreno VI'agem ,com .segu·riloça life���ar�:���.:::::::::�:: �:m
F' i Militar .. 1.117de 20x28, de tamanhos díferentes, situadas junto a us- São Sebastião (Ca.. d.

cola de Escrita e Fazenda da Marinha, no Eatreito. Acei- era'pI'dez .

Saúde) ..ua
Maternidade Doutor Carota oferta. Negócio urgente. los Corrêa .. '.111

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO�ONIBUS DO i c����'i��S lJR·

840100 !18lft-BRASILEIRO..... ICorpo de Bombeiro•.... '.111
C ..... U "j Serviço Luz (Reclama-

Florianópolis - Itajaf - JoinvHle � Curitiba I Po1�:i� (S�l�' ·6��i·a�i;·;� �:��:
I Policia r Gab, Delell'ado).. 11.611.

I' COMPANHIAS Dlil
'IRANSPORTJilS
AÉREO

l'AC ..................•.

Crues+ro do Sul ;'.
- • ..,__w '" h,nalr .

------- ..,_----- Vurig ......••.....••••••

Lóide Aérev ...........•

Real , .

Bcandtnavaa . •.....••••.•

HOTÉIS
Lux ....••.....••..••••••
Magestie .•..............

Ml!tropol , ' •.

La Porta .

Caeique .

Central .

�strela , , ..
'

, ..•

"'lde,1l1/
"

, •..•.. , ..•...

�jS']'REr.ro .

Disque .

Ano .. Crt 170,00 i to.
Semestre Cr, 110,00 I 30 sábado (tarde) - Farmácia Santo AntônioNo Interior

..

Ano . Cr$ !!')O,OO
I
Rua Fehpe Schmidt, 43.

SemestTIl Cr$110.00
I 31 domingo - Farmácia Santo Antônio - Rua Fe-Anúncio mediante -outrâto. .

S h
. .

Os orill'in'li8, mesmo não pu- lipe c midt, 43.
blicad.os•.não _lerão de olvid�.: I O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias
A direção nao se. r.esponlilllllla San to Antônio e Noturna situadas às ruas Felipe Sch-}lelos conceito. emiti dOI no••-:--

. .

'

tliO. Iluinado., midt, 43 e Trajano.
i A presente Tabela não poderá ser alterada sem pré-
via .autorização dêste Departamento.

Raios -X
llpa,relbagem moderna e completa para lIua'quer exame

radloló&1C4t.
Radiograna!l e radioscoplall,
Pulmões e coração <tora1).
Estomago - intestinos e tigado (coleclstogralia).
Rins e bexiga (Pieloguatia) •

Utero e anexos: Histero-salpingografja com Insufla
ção das trompas para diag·nbsti(lo da esterffid!&de.

Radiografias de ossos em gera'.•
Medidas e:la�as dos diametros da, bacta para orienta

ção do parto (Rádio-pelyimetria).
Díartamente na Matern1dade Dr. Car1ol! corre...

..700
2.1i00
'.61i1
U2i
2 .•01
1.168
11.600

-o-

Três magnif icos lotes na praia do Bom Abrigo. Pre".
�o Cr$ 170.000,00.

-0-

Quatro lotes no centro da cidade. Preço ...•.•.•..
Cr$ 550.000,00.

-o-

Quatro lotes na cidade de Londrina, Estado do Pa
raná. Preço Cr$ 180.000,po.

-0-

Um lote de 10x34, a rua 'I'upinambâ, Ectreito. Aceita
oferta.

Koa Deodoro e8quina�da
Rua Tenente SilveiraAgência: VENDE·SE AS SEGUINTES PROPRIEDADES

(antiga ViscondeA Casa n. 12 na Rua dos Ilhéus
Ouro Preto).

A Casa n .......13 na Rua Silveira de Souza
As Casas nvs, 1 e 3 na Rua Sete de Setembro

1.021 Uma casa de estuque na rua Servidão Moritz, (Morro)2.276
I.U7 com o terreno 6 x 14, preço Cr$ 18.000,00
3.321. Uma casa de material com o terreno 10 x 30 no inieio

�'.!�� da estra'da do Pantanal (lado da Trindade), preço Cr$...
1.171 140.000,00l,.iI'. -.t: .tratarjcom o Sr,. Doralécio Soares ou o Sr. Sílvio

N,'1 Son�lUl �

-0-

TJma casa situada na Praia do Bom Abrigo, e um lo·
te anexo, com onibus na pOl'ta. Preço Cr$ 150.000.,00.
Vende-se a casa ou. o terreno em separado.

-0-

Duas casas de material, situadas 110 Morro do Ge
raldo, tendo capa ca�a seis peças.,'Preço das duas .. , .. ,

Cr$ 150.000,00. FaciBta-se pa.gamento.
�----------------�------------�-----------------------------

.

PROFISSIONALI DR. ROMEU BASTOS MÁRIO DE LARl\10 D Vidal Dutra filhoIN-DICADOR .

.'

I 1'���I�2 CANTIÇÃO
I

ES!;CIALISTA EM DOENÇAS DE CRI.ÁNÇAS
DRA. WLABYSLAVA SR. �. ,!.uOO.BATO

.,

DR. WAGLMA'ROCRIAZOMER
I

��:cr{�:tie :�:l::°r.I:::r:S�� I CLÍNIC� ED� I�R�ANÇAS CU���I� '1��A �S�����;1�A�Ã�I��R!��S D�oJA�:��W. MtJSSl 1J.lUD. CLINICA MÉDICA ADULTOS NASCIDO - ASSISTtNCIA TÉCNICA, i;;SPECIALIZADA AOSDoeDç.. do .parelho rel,lratórlo Diplomado Dili. l'acn14.', Nil- OARDIOLOGIA

I ,PREMATUROS - TRATAMENTO r iNAP1ílTi:NCIA INFANTIL• TUBlllRCULOSliI elunal � .. MedleJn. d .. UIl1.,,,,r- Contultório: Rua Vitor 11.1- Doenças Internas (FALTA DE ·APETITE) - TRATA}l�NTO DA JiNURBS. NO-'OR. ANTONIO DIB RADIOGRAFIA II RADIOSCOPIA .Idade do Br..1l reles, 22 fel. 2676. CORAÇAO - FIGADO - TURNA EM CRIANÇAS II ADOLESCENTES - DIS1'ú�BIOSMUSSI DOS PULMOJlS Ex-lu terno por concur.o i& M.- Horários: Segundai, Quurtal u tzINS _ INTESTINOS PSICOLóGICOS DA INFANCIA - l:NF1iIRMIDADBS DA INJo'.lN·Clruf�la do ToraI ternldade-E.cola Sexta feiras: CIA DE MANEIRA GIlRAL- JIlflDICOS -

Formado pela f'acnldade Nilde- (Suvlço do Prof. OctÁTi..J'" Das 16 às 18 horal. 'fratamento moderno da

I
CONSULTóRIO - FELIPB SCHliIlDT, 18.CIRURGIA- JUNICA d 'I"ue. Um.)nal de Medicina. TI.ioI�l'll1u" r. Residê-ncia: 'Rua hlip. Bcll- . SIFILIS CONSULTAS - DAS 2 AS 6 HORAS.GBRAL·PAI1'fOa ·tlsloclrul'lllio do Ho••lul N.w }I:'I·lntuno elo Serviço de Clrur-

.

midt, 23 - 20 andar, .p�. 1 _ . CONSULTAS CI HORA MARCAL''': ·FONB 1161."3l1rviço compl.to •••p.ci!.1j· rêll llalL). I ,i. dOI Ho.pit�l L A. P. II. 'l'. C. Tel 8002 .ConsultórIo - Rua Vlct6r RESIDÉNCIA - TENENTE SILVBIRA, 110 (I'ON.udo das DO'lNQAS DlI S'INHO-
CUrlO de eapeclaUaólçlo p.!a I do Rio de Janeiro

' ..

_....:_ . ...:1------ l\'leirelles, 22. ATENDE CHAMADOS A DOMIC1LIO
11'1)RAS, eon. moduno. m6todo••�

S. N. T. Ex-hiteYllo, � Jb-UDlg. t, MédlcoCllo1dHdo.Pltal d. DR. ·HENRIQUli1 PRISCOdilLgn6.tieo•• tratam.nto.. . t u ar a e I' HORAHIO: DR. ANTONIO BATIST &SULPOSCOPIA - HISTII:&O -
tente de, Clnrela do Pro. if{t

DOENÇAS D.PJ SIlNHORAS _ 'PARAISO D 13' 16 b
A

SALPINGOGR • "'IA _......... () I (sulmarlea (&10). ln. .

as as oras.
JUNIORAR

- ---- '-

Cona: FilliIl' Sehmldi 18 __
z'ARros -=- OPBRAQO"S Mt:�ICOLISIO BASAL

l"Oi'l. 1801 'ICOD.íi: Rua Joao Pinto n. U!., Operaçõell....c Doençu de S". Telefone: Consultório CLlNICA IiSPECIAI,U:'AJJA nll
.. ltadiotc"aph. por o.... cut..• da J 6 00 • 18 00 b I h (" I d d J 3 415 I CIUANCA!l"'I�t'ro�oa"ul."�o _ glll<lil Ulira' Atend. em hor" mlli'clIída.

,
I " • " ('.�j. CI 0'118 - I ,hn �a e. 11.11.. t?.

no ". .' . I... � � • ....
nes.: - aUIl í1ttavea JOn,lOr, I

l.ela manhi ateud. dJ6- CUI'80 tde Eapecllllu:acao R d- R J CODlult&l d.. II ia 11 bor .Violeta e Intr. Vermellle.
HO _ Fone: !396 rl!l1�ente Ih) ao.pltal d•.Hospital dql Sarvidor.. do a••

I SI encla. ua osé do
I Ru.• C ...n•. ..l".dr••1j(uIÔUnit .CC:'lIult6rio: Rua Trajilno, n, 1,

'0 Carldad.. tado. ,Vale Pereira 158 - Praiá
.

12.
.

í" andar - Ildifido do lIoDt.plo:
DR. YLMAR CORR:&A ,

Ueaidência: (Serviço do Prof. 1íl.rtll::lú II. I
da Saudade _ CoqueI·ros. ADVOGADOSHorlirio: D•• II 'a 111 banir -

Rua: General Bitt.ncouYÍ n. Andrade)'Dr. "0S81. CLíl\ICA MEDJCA
,101. Consultai _ Pela manlià ao DR. JOS:fl MEDEIROSDu 11· ÀI' 18 1I0r.. - Dra. CONSUL'rAS das 10 - 11 lio· 'Telefone: 2.6111. Hospital de Cuidad., DR. MARIO WEN- VIEIRA·�!�tdancial -

Avenida Trom- ra�ua Tiradent" :; _ lI'one

14.161
-- ---- À tarde daa �630 h. 11m dl.u- DHAUSEN - ADVOGADO - Escritório • Re.i<!ê.ncia:

o k u. DR. NEWTON te no COD'SultõrlO .' Ru:. Nun.u CLíNICA Ml!:DICA D. ADULTOS Caixa POltal no - Itajat - Av. Hercílio Lnz, liP Wi "
DR. JOst TAVAPJCS D'AVILA Machado, 17 ,,;;'liQuH'" •• Tira-I 1i1 CRIANÇAS ,'>anta Catarin.. Telelon.: 11146.

CIRURGIA G1IRt.L de�te�. 'leI. 2.66
. Consultório - Rua Joio 'Pin- --------------------------DR. JúLIO DOm lRACEM!�

IDoença.
de Senhoril. - prodo-Ic R��l�en�la - rus pr.e.I••

nt·1to, 10 - Tel. M. 769. Dr.. Lauro DauraVIEIRA MOLE'STIAS N1iRVOSAS • logla _ Eletricidade MUiea
ou lI! o •.•• Consultas: Da•• l•• 1I0rr.�.

•. _

IU�DlCO MiN'rAIS. - CL!NICA CBnAL C01lBultõrio: R'Oa Vitor ••1-1 �LlNICA
..

Residência. Rua •• t.ve. li·
ISPECIALISTA •• OLHOS, I Dr

IISe�vlço NaCIonal d. Doen-
I
?cles n. f8 - Tele!on.: Ii07. OLEiOS _ OU��DOS _ NÜl.Z i nlor, 46. Tel. 2.812. Clinica Geral

OUVIDOS, NARIZ .• GARGü'l'A iCIlChet:nd'::IÃmbulat o�, Hlcl;· d·;otsultal: Du li àor•• �m I )( GARGAN''l'A I OH NEY PERRONE I Especialista em moléstias de Senhoras e vias uriuá�'l'RATA.aNTO II 0'P.lU&1.01\:.3 ne Mental I
I n e:.. . I DO

. �

" .'
-

batra-Ver.aeUao - Nlbtall••tIe - I 1"
.

t " II l"�í _

ReslÜenclB: Fone. I.(U DR. GUER!lEIRO DÁ lI'ONSilCA. MUND lias. ,/:, Ilqula rll QO Olp.... Rua' Blumenau n 71 I I C d' I d
.

f
-

d
.

dU�tra-So.... Colôni. Sant'Ana DOENÇAS ,DO APARliÍLHO DI- Chefe do Serviço d. OTOJU-, Formado p .. la Faculdad. Nac!' ura r1 lca as 111 ecçoes agu as e CrOIllC&S, o(Trata••at. i••i•••U. cs. Convulllotuapi. p.lo lII.tro- GESTIVO _ ULCERÀS DO BS-,' NO do Hos�itlll de

}o4}úrla.D6Poli','llaO)
de �",dicina Uniuraidad. aparelho genito-uriná-rio em ..mb08 08 sexos.operaçlo) ChOQUf; e carduu;ol. Inn::in .::",. 'O GO E D O Jl Possue a CLINICA QI APARB- do Brasil . .AllrlO-IIÜQoacollla - &�ealta II. pia. }Lalarioterapill. Pelco:u" ;-. '1 M.\, U I! NO, .AL.R- I LHOS MA,IS ::iIlODillt.NOS PARA RIO DB J.:.N.IRO

I
Doenças do

aplu.elh,o DIgesnvo e do slstem& �"rvO.Co.Oculoa - IIHer•• r .,•••ate CONSULTAS: �lrç.e e �'I)j,.. ,r.1A.D����'ÁT�.Ií��It II

�Ll·I1'RA1'AMEN'1'A dli.l. DOIZNNQÁS I'
Aperfeiçoamente n!! "C... eI. Horário! 10% ás 12 e 27í ás ó .•• Oie·1U·olart.rol8l. (tJI!� ta. da. 16 �. Ui horas fl_�- I ..

,
- da ESPECJALIDAD.. Saade S60 "IIU.I" C'

,

'R ,,' d t 1 _;_ 10•• Eaull.) (m.nhl) I DR. J1J'uIO PAUPf'l7. Consultas _ p_b rUlill' 60 Prol. J:4'ernando PlIulino onsultono. . lIra en ea., 2 . AlIdar - FOlie:Horário da•• �. UI, .ora. .1, Rua A,nita Garlbaidl, �"IJ.U',... }!rIL,fiO !UqSPfTAL. i Interno' por I -'lo. do S.rviço 8246-dlU 11 b, 18 Ilofal.
< de General flitttlncouJ't.. • • . A 'rARDHI - du !II aD j dll Cirurgill' R 'd

.

R L d C I h 18 (CháConl!lltorto: - &�. Vl..r jlili· R IIOSID.I!lNClAI JtOla }>":,1r'.1I'il,! Ex !!I.terno d. 1:0 illIt.rwuia
no CONSlJL'T'OiuO Prof. Pedro do ••1ura .esl enCla: . acer fi .)out TI O, '-

. cara
rei.. iiI - :ron. 1071. 139 Tel.�901'

le
Bervll<o - d. rlUtr.o.enterclolrl. I CONS!TLTORIO -- :lha .... Estagio por 1 ano na ·'I.ter· qO EspaI! ha) - Fone: 3248.R••• - IlD. SIo Sori••1 -

•. _ -_..•,--- da Santa Casa do �lO de JAD.lro ILHEOS nO 11 I nidade - Iiacolll".ron. 1(11. DR. ARMANDO VAr..:&- (Prof. W. B:;rardmslli). I
RE�ID.ENCIA _ '.119. SeÀ- Prof. Otávio Ro<iriruel Li:n. _ 1111•••••"'••O DE ASSIS I

Curso
.

de neurolojtl. (Prof. Imidt nO 113 Te!. 2166
'

I Interno por ! �no do P� ntoRI _Austrege811o). <:
SocorroDo. Se.rvl.ço. de CIinIea b.falltn! .

Ex interno do Ho.pita� mltu-
OPERAÇõES

•

da A.lIll1tencla MnnIcipal • 1I""-,nJdade
V. Amaral. DR. ANTON!O MONIZ

CLINICA Dti ADULT '

pital de Caridade
,

DOENÇAS INTERNAI! DE ARAGAO •
-, ,

'

CLiNICA )(IlDICA D:I, C&lA..N- Coração. Estômaco, I.ute.�no. CIR'URG1A TR"'UMA'lOLOGIA lONENÇLAS �1i uJt�l:O�'\r .

CAB .. ADULTOS

1!lradO
e viu bilial'Oll. lUnl, on';, ..

, � SU T�S .. J:l;o olplta nl

.- Al.r"la - rios • útero.

1
Ortop.dla CIO&ndad., dlarlam.Dt. du 8 àa

•

V .. Consultório: João Plnt-o, lli.Conlultório: Rua N'Qn.. ..-, CQuultõr!o' li<>t Ir.I..
Das 1ó às 17 diariament.. 2& 3a 4& das 14 às 16 horas.ehado, 7 - Connita. II•• 11 •• ,21.

,

, . _'.
18 ·hor.. IDaI 16 iii 18 horlll. Menos 1t:>8 Sábadol, no ConsultorlO à Rua Joao Pinto
Re.;dl!ncla: RUA .are<!hai <lul- Residência: Roa BMtIi• .,A 10.

I
ne.: Bocaluvll 11i. nl'. 16 (l° �ndal').

l}lerDl� •.- fon.: 1788 IFon.: ll�i8. FOlie: -- fl.7a. RESIDENO.A: - R' a Daan'•

Shutel, 129 - Flori"nópolil.
�__:__ ..__.. __ ..__ . __.. - .. __ . __._;_---_._.. _._-_ .. __...__.�---"--�--- - .--:---

.. ,.,,--,_ ... - '�---"- ._.--_._- ..,-----------------
-------------------

DR. CLARNO G.
GALLETTI

'-. ADVOGADO -

Ru� Vitor !leire188. !lll.
,'ON Ii!: '••68 - 1<'lori.n6;1011 ..

DR. "ANTONIO GOMES nE
ALMliUDA
ADVOGADO

DR. SAMUEL FONS.CA
CIRUIlGIAO-DJ:NTISTA
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Dlntárla
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• da. 14.00 á. 18' Ilora.
Exclu.ivameut. com Ilora mar
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Restau rante Hapoli
'RUA J.!arechal Deodoro H•

Em Lages. no àul do Brun, o melhor I
Desconto eepeclal 'Dilr& oa senhores Y1..1aJl�'.

Lavando com Sabão

'Virgem ESlJecialidad?
,

. da Cla. WIIZIL ·IIDUSIBIIL-Jolulllle. (marcI registrada)
economiza-se tempo e dinbeiro
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Sociais
o amor de outrora que nos encantou
Não era, ma}, que simples amizade
Mentira inútil, vá felicidade
Flor que a brisa elo tédio .desfelhou ;

Havia em teu olhar certa ansiedade,
Como quem lembra um tempo que passou;
E em meu olhar, o teu olhar deixou
Aquela mesma triste' falsidade.

Quase

Florianópolis, Quartá- feira, 3 de Agosto de 1955

f Experiência que

Amor
tste homem chama-se Alphonso Steinhoff. Hã 20
anos êle faz a classificação de fumos, escolhendo :entre
os de -melhor qualidade o tipo selecionado para
os cigarros CONTINENTAL.
Esta longa experíêncía constitui mais um motivo,

, entre tantos- outros que levam

DU.AMAR MACHADO

•

t em 'cada 8 fumantes ,8 preferir
Afastei-me de ii; mesmo sofrendo
Outros amores procurei, querendo

.

Ocultar no meu peito íntima dôr:

Hoje tu voltas amistosamente:
Sou feliz,pois felizmente
Há na nossa amizade quase amor! .. "

vem servindo, de ha muito, .

no 140 B. C.(J.- aqui sediado. 1
Cavalheiro de fina educa-Ição, oficial distinto e culto, !

o aníversariante conquistou I)nesta capital um vasto cir
culo de sólidas amizades
pelas suas elevadas qualida-

N O
-

-----------------�---------....,..,-

�:';ei�e�!":�:,::-�·qu:i�:�:
3 DE AGOSTO IPreCeito dO Dia I Dee!�!n��e�t!�n��!r,�! d�nlli!�r.2��t,!!���tence, pelo seu devotamen- I '

muitos anos não temos noticia de outro igual. .

to à carreira que abraçou. ESPIRITO DE VINGANÇAA data de hoje recorda-nos Que: /
De todos os cantos do sul do País chegam-nos informa-Nesta oportunidademui-. O costume de "castigar" ções em torno da extrema baixa de temperatura em vír-tas serão as homenagens que b

-

�m 1d6451, �ravoulV-'[se � ,B�tallhaV�lt� �onte d�s �a- bi t "

h
-

t ib t d ,locas, situa a 10Je no un icrpio c e lona, o prrmeiro
pessoas ou.o je os que cau- tude da enorme massa de ar fria que invadiu o sul do

r :. serao ri u a

at·s, aOs I' combate dos insl;rgentes' pernambucanos, comandados saram" desgôsto ou dor à continente.
qu IS, prazerosamen e, F' d V" t h I I f criança. só serve para esti-I Contudo, aqueles que consideram que o frio está pres-ESTADO .

f por ernan o ieira, con ra os o ane eses, que oram
Ise aSSOCIa, orrnu-

derrotados :
mu ar o espírito de vingan-I tes a passar e que não teremos ele enfrentar outras ondaslando os melhores votos de . .'

., A ca. Qualldo, por exemplo, a de frio, devemos desíludí-Ios, visto que outras ondas aindalielic'd d
- em 1818, fOI concedido ao Marques de ,Barbacena1 a es.

(General Caldeira Brant), e- outros, privilégio, para a in- criança cai, pão se deve re- virão.
tradução e emprego de barcas a vapor nos rios e costa da preendê-Ia nem bater ou Tendo presente a. atual situação inflacionaria com SU.l

Bahia; fingir que bate na "coisa" consequente e ímprevlsível alta ele preços, é princípio de
18"6 R' d J

.

f I V· d que haja causado 'a queda"I elementar pruclencia e economia aproveitar a oportunidade- em u, no 10 e, anell'o, a eceu o Iscon e

da Laguna, Tenente-general Carlos Frederico Lecor;
Ao contrário, cumpre ensi- oferecida pela extraordinária venda pata mudança da "A

_ em 1842, deu-se ea tomada de Lagoa Santa, em
nar o pequeno a �'eceber o . MODELAR". Os preços de agora são realmente baratos e

"\... G
.

I C 1 1 G d N' I M I
fato com naturalidade e a! si considerarmos a· alta constante de todas as utílídadesmlllas -erais, pe o orone (a uar . a I aciona , an ue ,

Antonio Pacheco; erguer-se �()Zinho. só poelemos dizer que, comprando hoje os uteis agasalhos
_ em 1845, em Recife (Pernambuco), faleceu o

Contribua para que seu para enfrentar o frio inclemente, deixaremos de pagar o

Visconde de Goiania (Bernardo José da Gama), que
filho não se torne viu- duplo ou, quem sabe, até o triplo no inverno que vem.

tomou parte nas lutas da Independencia e integrou o
gatívo ou rancoroso, -,--- ------- ---------

evitando palavras e

C B-bl" M"'"célebre Gabinete de 7 de Abril; O·m a I Ia na aoações que lhe possam
.

- em 1857, foi criada a Comarca dee Jardim, na en-

tão Província do Ceará;
- Incutir o espírito de

vingança .: - SNES.
- em 1866, o dr. Manuel de Freitas, 10 Vice-presi- . _

deride elo Piauí, assumiu o o.ovemo da Prcvincía:
- cm 1867, travou-se o combate de Arl'l'J'io-Hondo,

em o qual, o Brigadeiro Andrade Neves perseguiu uma

coluna paraguaia' do Major Rojas, completamente derro
tada;

- em 1887, o Conselheiro Manuel José Gomes Re
oelo Horta, ex-presidente de Minas Gerais e antigo Demenina Aidâ-Maria,

filhinha do sr, Affonso Ma-
outado Provincial, faleceu, na cidade de Santa Barbara;

ria Cardoso da Veiga;
- em 1944, foi designado pelo Interventor Federal

neste Estado, para elaborar a consolidação da Legisla- sr. Plácido Alves, ofi
cial do Registro Civil de Sa- ção de Terras de Santa Catarina, o sr. Desembargador

d L·
- Henrique da Silva Fontes.

ao companheiro magnifíco. co os imoes ; I
- sr. Afonso Gelosa, ré-

\

ALM. CARLOS CARNEIRO sideute em Tubarão I
- dr. Ney Perroni_Mund I .----.-----'-Transcorre hoje a data do - sr. Severo Simões PREFEITURA M'UNICIPAl DEaniversário natalício do nos- - Si'. Darci Pereira' .

,

so patrício Almirante Carlos - sra, Lidia Etelvina de FlORIANO'POLISda Silveira Carneiro, que Oliveira Silveira, esposa do '

até há pouco comandou o sr. Moacir Iguatemy da Sil- D E C R E T O N° 31
5° Distrito Naval em nossa veira O prefeito Municipal ele Fiorianópolis, no uso
Capital, tendo organizado' e - sra, Renilda Franzoni ele suas atribuições e de acôrdo com o dispostofundado o Curso de Expan- Oliveira, esposa do sr. Jo- na Lei 111'. 229, de 2-6-1955, MAGNIFICA RESIDENCIA
são Cultural e a Encíclopé- eelino de Oliveira D E C R E T A: com AREA CONSTRUIDA de
dia de Santa Catarina. - menino Henrique, filho Art. 10 _ Fica aberto o crédito especial de 309m2, situada na Rua Feli-
A data, por ser grata ao do sr, Henrique de Ben, e 01'$ 200.000,00 a fim de àtender ao compromisso assumido, pe Schmidt 113.

,gran.de número de aI?igo e

,aplicado aluno do Grupo Es- é! ainda não cumprido, na escritura pública ,de cessão one-. Facilita-se parte do paga-
admiradores que o Ilustre colar de Araranguá ..osa de direitos hereditários, entre o então Prefeito, sr mento.
Almirante conquistou, ense- \ menina Marilda, filha ?a.ulo Fontes e Osvaldo Clímaco e Sra., contrato êsse fir- Tratar com o proprietáric
[ará motivos para inúmeras! da exma. viuva Clodilde nado no Cartório elo 20 Ofício de Notas ela Capital, às fls. Dr. Guerreiro da Fonseca.
homenagens de apreço e Perrrone Machado 14v., do lívra 111'. 67, bilhete' 111'. 12.715, em 6 de julho de
gratidão.

. . I -'- sta. Evangelia, f il lha 1954, para a construção elo jardim do Estreito, nesta Ca-
O ESTADO visitando-o, do sr. João Kotz'ias, do co- pita!.

'

apresenta votos de inumeras mercio desta praça; '_�'Art. 20 _ A despesa referida correrá à conta do pro
felicidades. - menina Alba Regina, vável excesso de arrecadação no ano financeiro em curso:

filhinha do sr. Hamilton Art. 30 Êste decreto entrará em vigor nesta data, revo-
SR. HENRIQUE DE BEN Mattos e de suà exma, es- aadas as disposições em contrário.
Aniversaria-se hoje o nos- posa d. Adyr Barreto

"

Prefeitura Municipal de Florianópolis, 28 de julho
so prezado conterrâneo sr. Mattos; 1955.
Henrique João de' Bem, - sta. Lidioa Espind'ola,
prestimoso e atívo Repre- filha do sr. Raul Espindola,
sentante 'Comercial, resi- funcionário da Firma Mal-
dente em Araranguá: burg & Cia., em Itajaí
Pelas suas elevadas qua- - sta. Maria Lidia dos

lidades, de carater e de co- Santos. Coelho
ração, o aniversariante go- - sr .. Moacir Galiani
za de um vasto circulo de - jovem Sildo Erust
amiz�des, sendo muito iela
cionado na sociedade cata
rinense, motivos pelos quais
ver-se-á cercado de inume
Tas provas de apreço e de
regosijo.

O ESTADO se associan
do as homenagens, formula
os melhores votos de felicj'
dades.

O lar do nosso compa-
.,_ nheiro de trabalhos sr. Ma-

-."� _,..'

A Sociedade Catarinense noe1 Bittencourt e de sua

-exulta nesta dat� com o exma. -esposa d. Cidalia dos

transcurso do' aniversário Anjos Bittencourt se enga

natalício do nosso mui 'pre- lana festivamente, na data

zado conterrâneo e distinto. de hoje, para comemorar o

amigo dr. Otton ela Gâma primeiro aniversário Inata

Lobo d'Eca uma das niais licio de seu galante filhinho

bl'ilhallte� ,�ultl�l'as 'de nossa Roberto.
Capital. . I O Estado formula ao ani-
A data em sendo signifi- versar iante os mais since

cativa, s� transborda do seu 1'08 votos ele felicidades, ex

lar para um circulo enorme, tensivos aos dignos . gen ito

de amigos e de admiradores, res.

alegrando, sobremodo, os FAZEM ANOS, HOJE':
dêste Jornal, que tanto o sr. Almir Pereira Baí-

prezam e tanto tem espera-
.xo

do como colaborador desta-

ANIVERSÁRIOS

DR. OTTON D'EÇA
. ,

cado de suas colunas.
Com o nosso grande abra

çó, sempre afetuoso, vão os

nossos votos de felicidades

CAP. DELSON L. P.
ANTUNES

Na data de hoje vê trans
correr a do seu .aniversário
natalício o nosso , prezado
amigo Capitão Delson Lan
ter Peret Antunes, brilhan
te oficial do Exército q'lle 1

UM PRODUTO SOUZA

MENINO ROBERTO
BITTENCOURT

VENDE·SE

A�C I T E
·Agência

de

Pu blicidade
ANDRr� NILO TADASCO
----�-----_.--

de

I ,

I (;2,�'p!aC:,��elh'
imediações do centro.

Informações na A Müde
lar.

OSMAR CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL
GUSTAVO NEVES FILHO

SECRETA'RIO GERAL, em exercício

Participação
I Otilio Lisbõa e Sra. Manoel Rodrigues Pinheiros e Sra.

participam aos parentes e pe&soas amigas o contrato de

casamento de seus filhos LENIR e MARIA DE LOURDES.

}<'polis, 30-7-55

b,,�ora' dos J;ládJ.Oll R.C.,A

Vitor, Valvul... D�.

CASA MISC"LANIA dlatJ:'l.
Auxiliar de escritório

Competente
Precisa A MOT)ELAR

....

31
._----�---------------�

.
«No t.eneculo»

TERÇA-FEIRA 2 DE AGôSTO

Vinde ver um homem que me disse tudo quanto te
lho feito: porventura não é êste o Cristo? (João 4:29). 1:"er João 4: 23-39.

CERTO pastor tinha servido a uma igreja na cidade
)01' algum tempo. Sentiu depois. que Deus o chamava pa
ca ir a zona rural, nas montanhas, a muitos quilômetros
[aí, levar as boas novas da salvação ao povo montanhez.

l No verão êle saiu em demanda das montanhas levan-
do consigo folhetos e exemplares do Novo Testamento.
Fo i visitando os lares à beira da estrada e falando-lhes
le Cristo, Na volta, embora muito cansado, vinha radían
e, pois tinha semeado a vida em alguns COrações.

Não demorou muito a aparecer o primeiro fruto de
.ua semeadura n um jovem montanhez. 11:ste está hoje na
Faculdade de que outros aprendam de Cristo.

O Que viela frutífera pode cada um de nós ter, le
zan do outros ao conhecimento do poder salvador de
::::risto! Assim nossas vidas e as suas darão frutos para
) nosso Mestre enquanto vivemos e teremos também a

esperança da vida eterna com o Pai e nosso Redentor!

ORAÇÃO
Senhor, que as almas de, outros sejam constante

paíões: meus' sonhos à noite e meu primeiro pensa
mento ao acordar-me de manhã. Oramos em nome de
Cristo que nos ensinou a dizer: "Pai nosso que estás nos
céus Amém."

PENSAMENTO PARA O DIA
Que sublime experiência é trazer outros a Cristo!

Juan J. Couso Oviedo (Cuba)

SA.NGUENOL-
TONICO DOS CONVALESCENTES
TO�ICO DOS DESNUTRIDOS

tônico!'!: Fósforos, Calcio Ar
seniato e Vanadato de sódio.
OS PALIDOS DEP.NUPE
R A DOS; ESGOTADOS,
MÃES QUE CRIAM, MA
GRQS CRIANÇAS RAQUí
TICAS, receberão a tonifica
ção geral do organismo, com o

DR. LAURO CALDEIRA DJ: ANDRADA
Cirurgião Dentista

Consultório: RU4 D. Jaime Camara, 9
Horário: Segunda Quarta e Sexta feiras das 8 às

11 horas
'

Terça e Quintà feira, das 14 "às 17 horas
Atende à noite exclusivamente com hora marcada.
Capoeiras: Terça e Quinta feira, das 8 às 11 horas

Sabado, das 14 às 17 horas.
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Florianópolis, Quarta- feira, 3 de Agosto de 1955
----------------------------------�-----------

Pronta Entrega

Com o já famoso teclado Facit em 2 fileiras.
DISTRIBUIDORES PARA STA. CATARINA

CASA FEERNANDO,· LTDA.
Rua Saldanha Marinho, 2 - ex. postal, 467

Fone: 3878
Telegramas: "Canan"
FLORIANOÓPOLIS

OPERARia À VOSSA DISPOSiÇÃO
CONSERTA-SE FOGÕES ECONõMICOS. SERVIÇO

RAPIDO E GARANTIDO. ATENDE-SE CHAMADO ii

DOMICILIO.

Operário : VALDEMAR POSSAS - Rua "3 de 'Maio"
(Beco), no ESTREITO.

Correspondente Redacão Própria
Antiga Firma de representações com escritório nesta

Cidade necessita de UM BOM CORRESPONDENTE COM

REDAÇãO PROPRlA para início imed:iato.
Oferece-se \loas condições de trabalho em geral �

.
Quem estiver realmente capacitado, caso contrário inútil
apresentar-se.

Os interessados deverão dirigir-se por carta sob o tí
tulo CORRESPONDENTB para esta redação indicando no·

me, estado civil, gráu de instrução, empregos ocupados
pretenções, etc....

ARDA-SE SIGILO ABSOLUTO.

manhã,' á noite, pelo Iampeunale Citadino de Profissionais, bater-se-êo as esquadras do Avaí e Bocaiuva,.
num prélio que promete agradar cem por ceníe, Não percam.'

••••••••••••••••••�••••S••$íII•••oe••G@e••HJ�@���.*ail�e•••8G $t:I��lI>••s••••• 5.....,.�•••••;,••"•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
-

'O Estado Esport�vo"
õrnãa-Empõig·ãr·õ"·ãrasIr·�õ·"Remõ···Cãiarinénse·"·
significação, das vitórias de dcminço ne Regata Noturna,. eíeíuada na Lagôa Rodrigo de 'Freitas
Mais duas vezes, em pug- Viveram, é certo, momen- doca, a nossa guarnição de baíd, foram absolutos, do tória sorriu a Medina. En- místico ilhéu que tão brava
as interestaduais de remo, tos de apreensão os rema-l out-riggers a 4 remos, cons-

i principio ao final da emo- tretanto, ó "ás" barriga-ver- e valentemente se honraram
s nossos "rowero" viram a dores catarfnenses quando tituida pOI:.- Álvaro Elpo, pa- : cionante prova, não dando de não-desmereceu e o pú- em.mais uma jornada de
'tória sorrir-lhes, para -gáu- Francisco Séhmitt, o Chicão, . trão ; Hamilton Cordeiro, vo-

I
trégua em nenhum instante blico carioca aplaudiu-o, gloria do esporte náutico

io do nosso Estado, que, ao. chegar ap Rio, deu mos- ga: Francisco Schmitt, sota- : do percurso
-

ão rubro-negro
'.

com entusiasmo. .r' nacional!
ssím, se viu honrado e tras de abaüímento. Adoece- voga ; Edson Westphal, sota-

I

da G'ávea .. E riote-se que os; Também não podemos dei- i RETORNARAM
nobrecido n.!> conceito d91 ta; ,E Vilela' no dia anterior prôa e Sadi Berber, prôa, é metropotínanos tiveram dois xar de louvar o desempenho: Ante-ôntem, á- tarde, a

sporte nacional. à disputa regressara a Flo- considerada invencível, com fatores: local e "torcida". i da guarnição de out-riggers I guarnição catarlnense à Re-
Milhares de afeiçoados vi- rtanópolís para acompanhar 12 triunfos consecutivos. ] Manoel Silveira, o cam-

I

a 2 remos do Clube Náutico !gata Noturna, regressou à
,raram com as vitórias dos o enterro de .seu progenitor, Acertaram, Mas erraram (e peão catarinense de single- Ríachuelo, f'ermado-por Odí- : capital, viajando pejo avião
atarinenses que, _ domingo ocórrtdo sábado. que 'erro!) ao considerar o scull e campeão snl-ameríca- lon Martins e Kurt Angelo da Panair.

noite, foram figuras de- < Porém, Deus é grande e oito'gigante do Flamengo no de. double-scull remou Kupka, a qual com reduzido', Foram recebidos'. festiva
ealce da grandiosa e sen- bOllJ' �e .ql1ÍS que os nossos campeão carioca como o bem, obrigando ao bem trei- per iodo de adestramento, mente e ao que soubemos
acíonal competição-que foi rapazes fossem bem suce- "Maior", pois a turma cata- � nado campeão nacional Me- fez bonito, logrando alcan.-· grandes homenagens serão
Regata Noturna, realizada -didos na' Reg-ata Noturna. rinense com os mesmos do' dimt': do Vasco, a dar tudo çar um honroso terceiro lu- prestadas aos seus compo
a Lagôa Rodrigo de Frei- Ch'i'cão restabeleceu-se rá- quatro com e mais.Walmor' para vencer, Lutou bem o gar. .! nentes, pelo feito espetacu
as, sob o patrocínio da Te- pidamente e Vilela domingo Viíela, Gleno Schrer e os "sculler" do Martinelli. po-I Parabens, pois, aos valo- 'lar de dumingo na Lagôa Ro-

eração Metropolitana. de pela manhã. retornou à Ca- irmãos Kalíl e Osman Boa- rém não teve sorte e 'a vi-. rosos "ases" do esporte re- drígu de Freitas. '

emo. pital da' República, a tempo
De fato, a Regata Notur- de pegar' nosa-emos, de sor-

a de domíngopõde sei' con- te que nossas guarmçoes
iderada como uma das mais .correram completas e com

mpolgantes competições já disposição de_ vencer. Abri

eaJizadas no país. E as' fi- mos 'aqui um 'parêntesis pa
uras centraís de todos os ra 1011var o gesto do técnico

omentários, aliás elogiosos çLa 'representação barriga-
e quantos acompanharam verde, Adolfo Cordeiro, que

RIO, 1- (V. A.) - Um su- tendo sido, extra-oficial-

desenrolar dos páreos to- deveria seguir domingo pa-
pervisor trabalhando com

I

mente ventilado, mesmo, o

I'am os .lcatarinas" dos glo- ra o Rio, não. o fazendo -ga-
dois técnicos, sendo um des- nome de Luís Vinhais) a in

iosos Clubes Aldo Luz, ra propocionar a Walmor ta capital, �? outro, de S.ão dicaçãoidos jogadores, para
Iartínellí e Riachuelo. Vilela a honra de competir Paulo, dl�'lg.ll·am o selecio- homologação pelo Conselho IVencemos nos dois prm- no oito aldista. Assim, o pai nado br:asllelro, segundo o Técnieo de Futebol. A C. .

I t t S B D teari I" I
ipais páreos, em out-ríggers docàmpeoníssimo Hamilton �n._eproJ: o que, para .a_ e- . . cus tana os sa anos; Está o Paysandú realizari-l 40 lugar - Juca do Loide

quatro com timoneiro e Cordeiro, abriu mão-de sua reçao Pelmanen.te, apresen- ?ur,ante o t.emp�<e:n que _os -do o sensacional concurso E. C., corú 17 votos.
o oito e o triunfo fo.i" de I passagem' em.Javor do vi- t.ou �csr. Abrahim Tebet, na Jog�d_ores ficarem � sua dis-

,H__Qual o Clube mais querido
'

50 _lugar - Volante F. C.,
onta a pon.ta, bem evid�n-

,-goros.o "r.oweT"'. Muito bem, ��u��o �e o�te; dob. Cons�- pos��ao, para O �reH1os>l.qdue da várzea de 1955". Na ·la com 13 votos. -

,

iando classe e supel'iol'ida- Adolfo Cordeiro! . ,o eCl1lCO : ute 01., Na- I s�}'aoefetuados lllt�rca a a-
a.puração o resultado ·foi o· 60 lugar - Rio Branéo

e técnica.
-

Segundo a imprensa ca- q:lel� ant:.eroJeto, �u: so se- jmente, nesta capital e em segtÍinte: F..C., ·com 11 votos.-
. ea discutido na proxlma se- São Paulo. I C

.

F C10 lugar - São Paulo 7° lugar - ruzelro' . .,

..........�•••••••8S1l:0e � ·g-und.ad-feil'U'cquandlho eTs��rã.o A d'I d 'd t J
I F. C., com 169 votos. I de Coqueiros, com 9 votos.

reunIaS o. onse o ec��- pe IC o. o presl en e (Ia, 20 lugar _ Itaguassú 80 lugar _ Combàteiltes.
;? e da �'esld�nt\da Com�s- C; A'1D��' �b D. cons�:ta- F. C., com 41 votos. do Fogo E. C., com 8 votos.
;a� e �suntosb lnt�rnaclO-lra

a
.

so re a rea I�a-I 30 lugar _ Tamoio F. C., :90 lugar _ Nagib Sa:lu'n,
_HeiS, esta es a e eCldo ca- ção dos .logos noturnos 111- I' 3.4 t com 6' votos

.

(d
..

b
com vo os. .

)er ao supervIsor' que eve Itel'naClOnals, em setem 1'0 e 1
.

;er um memhro do Conselho, novembro. A nova diretoria do C. N.
Francisco Martinelli

Associacão dos Cronistas No dia 24 de julho, por- lentino

'E .' .

d B I tanto domingo, realizou-se 2° Dito: Salvato Vieira

sportlvos e rusque I na s�de�o C. N: !rancisco Diretor Geral de Espor-

D A
. -

d C V' P "d t W'[ Mal'tll1elh, a elelçao para ates: Alcides Elpo
a ssoclaçao os 1'0-

E QlceS- retsl en e - I son
,escolha da nóva diretoria a 'Diretor de Regata: Ma-

lÍstas Esportivos de Brus. <. • an os I I f' .' t·t·· noel Silveira
[ue recebemos e agradece- Secretário _ Rubens Fac- ,que

. ICOU assim cons 1 Ul-

d Diretor de Galpão:- Alta-
nos o seQ'uinte ofício'. c'hini' . " . a:

� ,. P 'd t d H miro Cunha
"Brusque, julho de 1955 Tesoureií'o - 1l:nio Laus i ,1'eslll.en

e

J
e, ·c Oldl�'da: Tiretor Técnico: José

Ilmo. S111'.
.

. (Reeleito).i .' I Jose.E
taS

-.
ose an 1 o

S 1 Azevedo As - 8 hOl;as.
Diretor Esportivo de "O ConseUto Fiscal da 1 va

. . Diretor de Püblicidade: Martha ROTH Tito
�stado" Presidente - Cyro Ge- i

.

Conselho �lscal: NIcolau
Narbal Viléla JUNCO _ Andre SOLER

FI
.

l' l' .. 'd . I Savas
- JaIro Callado-

ona lapa IS vael. . Alfredo Santos _ Teodoro Orador: Dr. Rubens de em:
. Prezado Senhor Memblos - Herondll1o F.

I ." I Arruda Ramos NUNCA DEVERIAM
A t· I d M .,' P d' T

. BI uggmann I .r ICU amos a presente e OIaIS e e Ia omazonl

I
.' . Nossos votos de fehz ges- AMAR-SE

�il'cular para com a mais (Reeleito) DU'etona ExecutIva: -

N d 'mos·· Presidente: João Batista' tao e que o rubro-negro al- Preços: 7,00 - 3,5'0.
�Tata satisfação cientificar

.

a espel;'ançaA• e ser. 1_
.

cance novas e eonsagradores Censura até 18 anos.
V. S. que, em Assembléia dignos de s/apolO, serVlmo-' dos Sal:tos .

•••••••••••••••••••••-.••••••••••••••••• '*••••

�;r�� �or��:.�:�ie r:���a;�� �o:s�o,��t��,?��as/�����l�� Ca�:ai��e-preslde�te: Luiz

Dental Sanla "polonl·a'
-

3)eita a diretoria que rege- dsaissp.or e ap,.resentarmos.nos- pe2dOr'oVIN·.c.eU-nPersesi.dente:
João

.'

ov
H .

rá os destinos da ASSOCIA-
..çÃO DOS CRONISTAS ES- .

_ Cordi�is Saudações I. 3° Ylce7Presldrnte: Adol- ., .

PORTIVOS DE BRUSQUE, p/ AssoCiação dos Cronis- 'fo Coelho dos Santos .

- ARTHUR ANTONIO MENEGOTTO

durante o período de 22-7-55 tas Esportivos de Brusque I 1° Secretário: João Zom- Rua: Tiradentes, n.o 20

a 22�7-56, ficando 'assim (a) Adúbal V. Schaefer �r
. I FLORIANóPOLIS

composta:
.

P'residente 20 Dito: Osvaldir Luiz.

Presidente - Aderbal Vi- (a) Rubens Fachini Vieira
I roelJ te Schaefer Secretário 1° Tesoureiro: José To-

80e

..._<>_._----.--_._-,----.-----------

JA' EXISTE UM ANTEwpROJETO P.AR/\ O -'PAYSANDU' ESTA' PROMOVENDO
A �E[ECÀO PERMANENTE CONCURSO "QUAL O CLUBE MAIS

,

QUERIDO DA VARZEA�DE 1955':
Vitorioso na 1 a. apuração o

São Paulo F. C.

.0 ESTADO

CINE SAO JOSE
As 3 - horas.

John WAYNE - lVIartha
SCOTT
(�UANDO A MULHER SE

ATREVE
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 10 anos .

As - 8 horas.
Jack PALANCE - Cons

can ce SMITH em:

O ESTRANHO

INQUILI�O
. No Programa:
Cine Noticiaria. Nac,
Preços: 10.00 - 5.00.
Censura até 18 anos.

As 5 - 8 horas.
Robert MITCHELL

Linda DARNELL - Jack
PALANCE em:

A ULTIMA CHANCE
Technicolor

No Programa:
Noticias da Semana. Nac.
Preços : 10.00 - 5.00.
Censura até 10 anos.

As - 8 horas.
William HOLDEN

Eleanor PARKER em:

A FÉRA DE FORT-É
'-BRAVO
Technicolor

No Progi..amai
'Cine Repouter. �ac.
Preços: 9,00 - 4.,50.
Censura até 14· anos.

As � 8 horas.
mNSACION'AL SERIADO
Tom- NEAL Judy -

-

CLARK - Forrest TAY
LOR ém:

DISCO VOADOR
10 - 20 � 30-�40 --:- 50
Eps. deste fabuloso se-

-

riado.
1'1'o Programa: .

Vida Carioca .. Nac.
Preços: 7,00 - 3,50 .

Censura até 14 anos.

As - 8 horas.
"Sessão 'Po'Pulal'�:

.

I
John WAYNE -�Martha

SCOTT em:

QUANDO A MULHER SE
ATREVE

Preços: 3,50 - 2,00.
Censura até 14 anos.

=;m:� �-�"

-

::...:.....:-:-:..:••:w:�..,. ..:••:••;-:-- ..:..+;.....:....:..:.. ':.:...:..:...:.....:..:...:....:...:...:...!....:..:...�... •

y . � •
t l
1

-- 1,.

�!�> �- ER=-��#_J i
? l
+:. Da8taqu� o cupom abaixo remétendo para: Real Aero-' -�i•..t vias - Rua Conselheiro :Mafra, fi Florianópolis, 'e cana'i-"

.i
.

..�. date-se a uma 'passagem de ida e volta às famosas Gata-
.

�.'

""t ratas de Foz do Iguaçu. ••

+t N
,-

' .!. ESPECIAlIZAD.'\ EM ARTIGOS DENTARlOS

·t
.c ome: ••.• . Estoque permanente d� todos e quai:lQuer adigos

�t" Endereço: ,............ .�. concernentes ao ramo,
'

+:+
/, l:ova agência da Real Aerovias em Florianópolis, fica- .t. EQUIPOS, CADEIRAS E l\lOTORES -EVONI te-

+.+
rá localizada a:

. �.� n
.. t'. ... � lOS para pron a enirega

+.+
-Rua: : , 1. na. .�. AceItamos encomendas d(! PLACAS EullfALTAlJAS

.+. Edifício , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....t. para diversos fins
<> liu�ij o último "slogam" dá Real Aerovias? '..... I••+ ..

. ATENÇÃO; Atendemos os senhores Dentistas é
J. ' . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ·ti i Protétic!)s do Interior' pele Serviço de REEMBOLSO

9:�
..

+:+ I AÉREO e POSTAL
•

. .
. .

••+ li COM A CHEGADA-DE GRANDIOSO E MARAVILHOSO
.+,..* .. • .rt <I< !lo �.�.. .. :t-. .. ., • '" 4 .. ,. .. '" .. • ,. .. .. .. .. .. .. • • .. ,..,,", ..<Ii·4·...,'f>,._..*··(;"' ..�+..'" .•+ t••4i••-# 'f1 'f

..
'H �•• -. �.41·+..�+ � +·.��<;.�••��.'·f' .,.� l . ESTOQUE ,DE MERCADORIAS

-- - -'------
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FlorianópolIs, Quarta. feira; 3 de Agosto de 1955

Texto da lei n 2.550, de 25 de terminando o cancelamento nos cujos processos de transferência

julho de 1955 - Altera disposi •. têrmos do § l° dêste artigo, o estejam definitivamente ultima-
I '

Itivos do . Código Eleitoral e ,lá eleitor ou delegado de 'partido po- . dos e Q número dos respectivos
outras providências - (PUbliCa-I derá recorrer, dentro de 3 (três) títulos eleitol'ais.

da no "Diário Oficial" da União. dias, para o Tribunal Eleitoral, § 2° _ O disposto no parágrafo
de 28 de julho de 1955) que decid irã dentro de 5 (cinco) anterior será observado no to-

recebendo o requerimento de ins

crição, tnstruído com qualquer
dos documentos exigidos pelo ar-

tigo 33 do Código Eleitoral, dará

te, registrando-o no Iivro compe

tente, e, depois de autuá-lo, den

tro do prazo de 48 (quarenta e

oito) horas do seu recehimento o

fará concluso ao juiz eleitoral

que, dentro do prazo máximo de

5 (cinco) dias, o despachará, obe

decendo à ordem cronológica do

seu recebimento pelo Cartôrto

É+eitoral. -

§_ l° _ Se houver qualquer
,'SSão ou irregularidade que

possa ser sanada, fixará o juiz
eleitoral para isso, prazo razoá-

micílio até 100 (cem) dias antes

ria data da eleição;
b.) transcorrência pelo menos

'te 1 (um) ano da inscrição pr i

mitiva;
c) residência mínima de 3

três) meses no novo domicílio.

.testada pela autoridade policial.

val às penas do a rt.igo 175, n. 7.

do Código Eleitoral.

Art. 17 - No dia imediato ao

do encerramento dos prazos para

alistamento e transferência de e

leitores, iniciarão os juízes alei

torais a organização das listas de

eleitores e sua distribuição pelas
Parágrafo único - O disposto seções eleitorais, as quais serão

las letras -b e c, dêste artigo, não publicados pela imprensa, se hou

se aplica quando se tratar da ver, ou por editais, até 30 (tvin
transferência de título eleitoral ta) 'dias antes da eleição,
de servidor público civil, ou mi

litar, ou autár-quico, ou de mem-

§ 1° _ No Município .em que

as listas d.e eleitores' e sua dis-

veL bro de sua família, por motivo tribuição pelas seções eleitorais

§ 20 _ Do despacho que inde- ie remoção, não forem publicadas pela ím-

ferir o requel'imento de inscrição, Art. 11 -- Os requertmentcs de o rensn, o. juiz e lei to ral determi

cabe recurso para o Tribunal Re-I transferência de domicílio eleito-Ilul'á o envio de uma via a cada

gional Eleitoral, interpost.o pelo ,:al serão publicados, até o prazo 1 �iretório municipal de partido
aüstando dentro de 3-(três) dias; i

á ximo de 10 (dez) dias de SUf :egularmente 1'egistrado,
e do despacho que o deferir, ·po· ntrada em cartório, pela im § 2° - A infração do disposto
derá qualquer delegado de par- ,rensa, onde houver, ou por edi leste artigo será punido nos têr-

tido recorrer, dentro de 3 (três) ,ais, nos do artigo 175, n, 15, do CÓ·

dias,

§ :30 - Os recursos referidos

no 'I)arágrafo anterior serão jul
ga.dos pelo Tribunal Regional E

leitoral dentro de 5 (cinco) dias,

Art, 2° --: Quando o documento

que instruir "o requerimento de

inscdção não fôr um dos "reflll'i,

dos no artigo 33, letras d e e, do

'Código Eleitoral, e surgirem dú

vi<las quanto à identidade do re·

querente, o juiz eleitoral conver
ter{( o pedido em diligência para

que o alistandQ comprove 8ua

id�aaite, ou, não possuindo do

cumento hábil para aquele fim.

compareça 'pessoa lmente à sua

presença,
Art, 3°' - Quinzenalmente, o

ju z eleitoral fará publicar pela
imprensa, onde houver, ou por

editais, a lista- dos pedidos de

�scrição, mencionando os defe·

ridos, os indeferidos e os conver,

tidos em diligência, contando-se
,

desta publicação o prazo para os

recursos a que se refere o § 2°

do artigo 1° desta lei.

Art, 4° - Nenhum requerimen
to de inscrição eleitoral será re

cebido dentro dos 100 (cem) dias

anteriores à d'ata da eleição,
Art, 5° _ O título eleitoral, sob

pena de suspensão disciplinar, até
30 (trinta) dias, sómente será as

sinado pelo juiz eleitoral depois
de preenchido pelo cartório e nes

te assinado' pelo eleitor,

Al't, 6° _:_ Até 70 (setenta) dias

antes da data marcada para

eleição, todos os que requererem

inscrição como eleitor já devem

estar devidamente qualificados e

os respectivos títulos prontos pa

ra a entrega, se deferidos pelo
juiz eleitoral.

§ 1° - Os títulos eleitorais re

sultantes_ de pedidos de transfe

rên.cia de domicílio eleitoral tam

bém devem estar prontos para

entrega até 70 (setenta) dias an

tes da data marcada para a elei-

�fio,
§ 2° _ Será punido nos têrmos

,

' j artig'o 175, n, 15, do Código
Eleitoral o juiz eleitoral, o juiz
preparador, Q escrivão eleitoral

especialmente designado ou o

funcionário responsável pela
transgressão do preceituado nes-'
te artigo ou pela não entrega do

título pronto
_

ao eleitor que o

procurar nos têrmos do artigo
175,' n. 15, do Código Eleitoral.
Art, 7° _ O título eleitoral se

rá entregue, pessoalmente, ao

eleitor pelo juiz eleitoml, pelo
juiz prepal'ador' ou pOl' escl'Ívão
e leitoral especialmente designado.
AI't. 8° - O juiz eleitoral, o

juiz preparador ou o escrivão e

leitoral, espeçialmente designado,
em dias previamente marcados e

anunciados, fará a entrega dos

títulos eleitorais nos distritos po

voados e na zona rural.

Art, 9° - Ao receber o título

em cartódo ou não, o eleitol' de

verti firmar l'ecibo, que ficará

junto ao proces�o de seu alista

mento.
� .10' - Será cancelado o título

_. cuja assinatura não fôr idêntica

à do requerimento d-e inscrição,
§ 2° _:_ Da decisão do juiz, de·

/

a

'ias, o Tribunal Regional Eleito
ai decidirá do recurso interpos
o nos têrmos do parágrafo ante

'ior.

§ 4° - Só será expedido o no·

'o título decorl'iclos os pl'U7.M

.revistos neste artigo e respecti
os parágrafos,
Art, 12 - E' vedaâa a expedi

fio de 2a, via de títuio, por mo

ivo de perda ou extravio, del1-

1'0 de GO (sessenta) dias anterio·

es à data fixada para a eleição
'o Estado ou Municípios em que
, pretendente fôr eleitor,

Art, 13 - O� pedidos de 2a, via
m qualquer caso, sel'ão apresen·

'ados em cartório, pessoalmente,
'elo eleitor, instruído o requeri·
'lento, no caso de estrago ou inu

ilização, com a la, via do título.

Art,. 14 - Expedido o novo tí·

ulo, o Juiz ordenará a remessa

�o anterior ao Tribunal Regional
ompetente, para cancelamento.
alvo se se tratar de transferên·
ia de município ou distrito de

,az, dentro da mesma zona, caso

m que não haverá, o cancela

nento senão ria lista de distri·

.uição dos ele\tores pelas seções
Art, 21, letra a).
Art, 15 _ No caso de p-erda ou

'xtravio do título, o juiz, após
'eceber o requerimento de 2a'

'ia, fal'á pelo prazo de 5 (cinco \

lias, .publicar pela impI'ensa, on

le hóuvel', ou· por editais, a' no
iciil- do extravio ou perda e do

'equerimento de 2a, via, deferin
'o o pedido, findo êste pra7.O, se

tão houver impugnação,
Art, 16 - Em audiência públi

a, que se realizará às 14 (qua
orze) horas do .690 (sexagésimo
,ono)

.

dia anterior à eleição, o

uiz eleit/oral declarará encerrada
, inscl'ição de eleitol'es na res

lectiva zona e proclamará o nú

n'ero dos inscritos até às '18 110-

'as do dia anterior, Q que comu

'lÍcará incontinenti ao Tribunal

legional Eleitoral, por telegrama,
, fará público em edital, imedia

amente afixado no lugar próprio
lo juíw e divulgado pela impren
,a, onde houver, declarando nê

es o nome do último eleitor ins

'rito e o número do respectivo
í ttilo, fornecendo aos diretól'Íos

nunicipais dos partidos cópia au

êntica dêsse edital.

§ 1° - Na mesma data será

'ncel'l'ada a transferência de elei

tores, devendo constar do tele,

�rama do juiz eleitoral 8,0 Tl'i
')unal Regional Eleitoral, do edi
tal e ira cópia dêste for�ecida aos

'liretórios municipais dos parti
'Ios e da 'publicação da imprensa,
)s nomes dos últimos eleitores,

ligo Eleitoral.

Art, 18 _ A distribuição
·Ieitol'es, por 'seção, será ol'gani
ada de preferência obedl\cendo à

,rdem alfàlTética do sobrenome,

Art, 19 - Não constarão das

';stas de eleitores e da respecti-,
'a distribuição pelas seções elei

'orais os que, até 60 (sessenta)
'ias antes da eleiçã'o, não retira

em de cart.ório seus títulos elei

orais. I

.uição pelas seções eleitorais, ob
'ervado o disposto no art, 17 des

a lei e no art. 66 do Código Elei

oral, será feita com a assistên

'ia e fiscalização dos delegados

j unto a cada mesa receptora.

§ 10 _ Quando o Município a

branger mais de uma zona eleito

ral, cada partido poderá nomear

2 (dois) delegados junto a cada

uma delas,

dos

Parágrafo único _ Da decisão

rio [u iz eleitoral, caberá recurso

para o Tribunal Regional Eleito

ral, sem efeito suspensivo, inter

,iostO dentro de 3 (três) dias, de

vendo, dentro de igual prazo, ser

-esolvido,

Art. 27 _ Deverão ser organí-
'�adas mesas receptoras nas vilas

� povoados, assim como nos es

�abelecimentos de internação co'

�etiva, inclusive para cegos, e nos

'epI'osários onde haja, pelo me

lOS, GO (cinquenta) eleitore�.
Parágrafo único - Sob pena

!e responsabtltdade do juiz elei

'oral, não poderão ser localiza

Ias seções eleitorais em fazenda,
.íti o ou qualquer outra proprie
fade rural privada, mesmo exis

.i n do no local prédio" público,
Art. 28 _ E' expressamente ve-
I

.

lado o uso de propriedade ou ha-

litação para funcionamento de

nesa receptora, pertencente a

'andidato, membro de diretório
le partido, de legado ,de pal,tido
)lI autoriclade policial,- bem como

'os respectivos conjuges e pa-

'entes, consanguineos ou afins,

§ 1° - Transcorrido o prazc

'cima mencionado, será publicadC!
�la' mesma forma anterior, du·

'ante 5 (cinco) dias, o despache
lo juiz eleitoral negando ou de

erindo o pedido,
§ 2° _ Poderá reCOl'rel' para (\

"ribunal Regional Eleitoral, den

1'0 de 48 (quarenta e oito) horas

, eleitor que pediu a transterên··

ia, sendo-lhe a mesma negada
lU qualquer delegado de partido

�té o 2° gráuJ inclusive.

Art, 29 --- O membro da mesa

'eceptol':1 que não comparecer no

'ocal, em dia e hora determinados

lara realização da eleição ou a

)andonar QS trabalhos no decur

lO da votação, sem justa causa

lpresentada ao juiz eleitoral até

18 (quarenta e oito) horas- após
l oconê.ncia, incorrerá na multa

te Cl'$ 400,00 (quatrocentos CI'U

:eiros) a CI'$ 2,000,00 (dois mil'

essos de inscrição, de h'a11sfe-

tos. partidos, à vista das fichas 'J"uzeiros), cobrada mediant!_ exe

los tHulos eleitorais e d�os }lro-
'

lftivo fiscal. .,..... -

'-

ência e de segundas. vias exis

entes em cartório,

Art. 21 _ O juiz não poderlÍ
Herar as listas de distribuição
los eleitores pelas seções da úl

,ma eleição l'ealizada, salvo:

a) pal'a excluir os mortos, O�

lue foram legalmente h'ansferi·

'os e os que tiverem sido elimi

,ados d'o alistamento pOl' senten

a passada em julgado;
b) para atender a requeri-

§ 1° - S� o faltoso fÔl' servidor

,úblico, ou aut.árquico, a pena se·

á de suspensão até 15 (quinze)
lias.

§ 2° - As penas previstas nes

e artigo serão aplicadas em dô

,1'0, se a mesa l'eceptora deixar

le funcionar por culpa do faltoso.

Art, 30 _ No ato tia votação,
,oderão os membros da mesa l'e'

eptora, os candidatos, os fiscais

responden te à zona eleitoral em

que forem registrndos;
6 - os candidatos a Juiz de

forma, em lugar visível, de pre

ferência no dedo mínimo da mão

di rei ta,

apuração no prazo de 15 (quinze)
dias.

§ 1° - AÇl presidente da Junta

em qualquer seção eleitoral da

circunscrição em que estiverem

inscritos, nas eleições para Go

l€rnador, Vice-Governador, Se

nador, Deputado Federal e Depu
cado Estadual;

8 _ o Governador e o Vice

:iovernadol', os membros do Se

nado, da Câmara dos Deputados e

las Assembléias Legislativas, os

.muis podel'ã� votar em qua lquer

;eção eleitoral do Estado ou Ter

dtório que representarem;
9 - o Prefeito, o Vice-Prefeito

os Vereadores, os quais pode
não votar em qualquer seção e

leitoral do Município que repre

sentarem:
10 _ o Juiz de Paz, que pode

'á votar em; qualquer seção elei

.oral de respectivo di'Strito;
11 _.- o Presidente e o Vice

,'residente da República, o Go

!el'nadol' e .o Vice-Governador, os

nembros do Senado; da Câmar«

los Deputados e das Assembléia.

:".egislativas, bem como os candi

'lato s a êsses cargos, os quais po

lerão votar em qualquer seção
·Ieitoral do Município em que es

'ivel'em inscritos,
§ 1° - Os candidatos, os mem

)ros da mesa, os fiscais, ou dele

:ados de partido, os juízes elei-

orâis e os eleitores referido�

Paz, que poderão votar em qual- § 2° - A tinta a que se refere ,; facultado nomear escrutinado
quer seção eleitoral do respecti- êste artigo deverá possuir ca- res e auxiliares em número capaz
v o distrito; ractet-isttcas tais que, aderindo à de at.e�der à boa marcha dos tra-

7 _ O Presidente e o Vice- pele, sómente desapareça após 12 balhos.
Presidente da República, os quais (doze), horas, no mínimo, § 2° -- Concluída a apuração
poderão votar: � 3° _ Não será admitido a de cada urna, um membro da [un
em qualquer seção eleitoral do votar o eleitor que, no ato da ta para tal designado, expedirá

. país, nas eleições. para Presidente votação, apresente vestigio da boletim do pleito na seção res

� Vl ce-Prestdente da República; niuta de que trata êste art igo e pectiva. Neste boletim consignar-

leste artigo votarão mediante as

:autelas enumeradas no § 4°
.

do

'rtigo 87 do Código Eleitoral, não

;endo, porém, os seus votos reco

hidos à urna, e siln, fi unl invó

ucro especial de papel ou pano

'orte,' o qual será lacI'ado e ru,

.ricado pelos membros ela mesa

" '.fiscaIS presentes e encami-

hado ii Junta EleitoraL com
_
a

documentos,rna e demais

·Ieição,
,§ 2° ---: Para -o .cumprimento do

tisposto no p!1l'�j:rafo anterior.

IS juízes eleitol'uis, erívià'i;ã,ô:" ao�
lresidentes das mesas receptoras
unLamente com o matel'ial refe·

ido no artigo 77 do Código Etei·
.

oral, um invólucro especial de

.ano ou papel forté, com as· di·

nensões de 30x20cm,

Art, 33 _ Os eleitores com 2a.

eleitol'al votarão

O Presidente da República: dias, cante ao encerramento da expe- § 2° _ A escolha de fiscal de

Faço saber que o Congresso de- Art. 10 _' A transferência de dição de 2a, via do título eleito- par-tido não poderá recair em

ereta e eu sanciono a seguinte título eleitoral, como deco rrência ral por motivo de perda ou ex- quem, por nomeação do juiz elei

Lei: da transferência do domicílio e- truvio no dia seguinte à termi- coral, já faça parte de mesa re-

leitoral, só será admitida satís- nação do estabelecido no artigo captora.
Art. 1° - O escrivão eleitoral, feita.s as seguintes exigências, 12, desta lei. Art. 26 _ Da norneaçã o para

além das mencionadas no artigo § 3° _ O despacho de pedido de .uemb ro da mesa receptora, ca-

39 e parúg rafos do Código Elei- Inscrição, transferência, ou 2a, berá rec lamaçãc ao juiz eleitoral,

torai: via de título, por perda ou extra- den tro de 48 (quarenta e oito)

a) entrada do requerimento vio, proferido após esgotado o horas, devendo dentro de igual

recibo do mesmo ao apresentan- ,10 cartório eleítoral do novo do- prazo legal, sujeita o juiz eleito- .nazo ser decidida,

'ia de título

;empre em separado, pela forma

mencionada no artigo 87, § 4°, le
tras b, c e d, do Código Eleitoral,

>li delegados de partido, bem co- escl'evendo o presidente da mesa

�ento do eleitor que tenha mu- rilO qualquer eleitor da seção, im
[ado a residência para lugar mais I pugnar- a identidade do eleitor,
.lI'óximo de outra seção do mes- clesde que o faram, mesmo ver

no
. disti-ito. : balmente, antes de ser êle ndmi-

Art, 22 _ As mesas receptoras
I

tido a votal',

erão constituidas de um pl'esi- I Art, 31 _. O eleitor só poderá
lente, de um primeiro e segU11do I votar satisfeitas estas exiltên
nesários, de 3 (três) suplentes/e cias:

te 2 (dois) secretários, a) exibição do respectivo títu-

Art, 23 - A mesa receptora lo eleitoral;

receptol'a na sobrecarta maior o

seguinte: "Segunda via de títu·

[o eleitoral",

Art. 34 _ Não se reunindo, por
qualquer motivo, a mesa recepto·
l'a, pode'r�,o os eleitores perten,
êentes à respectiva seção votar

!lá seçã.o mais próxima, sob a ju
risdição do mesmo juiz, recolhen·
do-se os seus votos à urna da

herá e nomeará os membros das tal' em seções eleitorais diversas

lesas receptoras dentre os no- I daquelas em que tiverem os seus

'1es indicados em lista tríplice, I nomes incluídos:

.té 45 (quarenta e cinco) dias 1 - os componentes das mesas

.ntes da eleição, pelos partid�s e receptoras e os fiscais e delega
Iianças de partidos. dos de pal,tidos, os quais votarão

§ 20 - A nomeação dos mem- perante as mesmas mesas em que

.ros das mesas l'eceptoras sel'á estejam servindo;
'eita em audiência pública, anun- 2 _ o juiz eleitoral, que pode
iada pela imprensa, onde hou- rá votar em qualquer seção elei

'er, e por edital, afixado no lu- to]"al da zona sob a sua jUl'isdi
'ar próprio do juízo eleitoral, ção;
'om, pelo menQs, 5 (cinco) dias 3 _ os candidatos a Presidente

lão poderá ser constituída de b) constando o seu nome da seção em que deveriam votar, 8

nembros pertencentes a um só lista de eleitores da seçã) eleito- qual será tranportada para aque

lartido ou coligação, a menos que I'al em que deva votar, salvo as là em que tiverem de votar,

'sta abranja a totalidade dos exceções expressamente consigna, � l° _ As assinatulas dos elei-

nesmos, das em lei. '.ores sel'iío recolhidas nas fôlhas

§ 10 __ O juiz eleitoral esco- A1:t, :::2 _ Sómente poderão vo- le votação da seção a que per,

Lencererll, as quais, junial11ente
com as sobrecartas oficiais e o

material restante, acompanharão
a urna,

� 2° - O transporte da urna e

cios documentos da seção, será

providenciado pelo membro da

mesa ou secretário que compare

cer, ou pelo próprio· juiz, ou pes
sou que êle designar para êsse

fim, acompanhando-a os fiscais

que o desejaJ'em,
Art, 35 _ As sobrecar�as para

:e antecedência. e Vice-Presidente da República, votação serão rubricadas e nu-

§ 30 - As'mesas receptoras se- os quais poderão votar em qual_ meradas de 1 (um) a 9 (nove)
fio constituídas de forma a aten- quer seção eleitoral do País, nas

er, sempre que possível, a todos ploições para Presidente e Vice

,s- partidos e coligações de par-. Presidente da República e em

idos. qualquer .seção· eleitoral da cir-

§ 4° - Se os partidos e as co- cunscrição em que estiverem ius
.

igações de partidos não fizerem Cl'itos, nas eleições pa 1'a Governa

l indicação no prazo fixado, o dor, Vice-Governador, Senador,
uiz eleitoral fará as nomeações Deputado Federal e Deputado Es

,tendendo aos critérios referidos tadual;
leste artigo, 4 - os candidatos ao Congresso
Art, 24 _ Pelas mesas recepto- Nacional, a Çlovernador, a Vice-

pelo presidente da mesa recepto·
I.'a, sucessivamente, à medida e

no momento em q}le forem sendo

entregues aos ele·itores,

Art, 36 � Depositado o voto

na Ul'na, 0_eleitar, -logo em se

g'uida, introduzirâ· o dedo míni

'mo da mão esquerda em um l'eci

pientc que contenha tinta fOl'ne

cida pelo Tribunal Superior Elei
toral ou pelos Tribunais Regio-

seus. parágrafos.
Art. 37 _ Serão punidos, com

a pena de detenção e 1 (um) a

6 (seis) meses, o eleitor que vo

tar sem cumprir as exigências re

feridas nos artigos 21 e 22 desta

lei, e o presidente da mesa re

iept.o rn responsável.
Art. 38 - O eleitor que deixar

se-á apenas o número de votan

tes, a votação dos candidatos a

cargos isolados e legendas parti
dárias,

§ 3° _ A votação de cada plei-
teante figurará na ata prevista

subse·

no artigo 91 do Código Eleitoral.
Art. 44 - As juntas eleitorais

decidirão por maioria de votos,
de votar sem causa justificada cabendo recu rso de suas deeisões,
perante o juiz eleitoral, até 30 na fo rma prescrita pelo Código
(trinta) dias após a realização da Eleitoral.

'

alejção, incorrerá na multa de Art. 45 _ Finda a apuração de

Cr$ 100,Qo (cen\ cruzeiros) a cada dia, se a junta eleitoral não

Cr$ 1.000,00 (um mil eruaelros), cumprir o disposto no artigo 91

imposta pelo juiz eleitoral e co- do Código Eleitoral, cada um dos

,'ado, sob as penas do artigo 175, das eleições, a Junta Eleitoral ve
�, 15, do Código Eleitoral, a co- l'ificará, pl'eviamente, se ocorreu

lUnicar ao Tribunal Regional, qualquer dos casos de nulidade
lOS delegados de partido perante de votllção pr'evistos no artigo
le c)'edenciados, o número de e- 123 do Código Eleitoral e neste

"as serão admitidos a fiscalizar Govel'l1ador e às Assembléias Le- nais Elei"\ll'ais, § 3° _ Qualquer eleitor ou

1 "otação, formular protestos e gislativas, os quais poderão votar § 1° - Se o eleitor se encon- '�andidato poderá obtel', por cer

�nzel' impugnações, inclusive sôo em qualquer seção eleitoral da
I
traI' impossibilitado de utilizar o tidão, o teQr da comunicação a

i)re a identidade do eleitor, os circunscrição em que forem ins- dedo mínimo dil' mão esquerda que se refere êste al'tigo, sendo

'andidatos regi:tmdos, o� dele- cl'itos;, " '1 pa�'a o ffm, previsto nes�e ar:i�o, defeso ao 'juiz eleitoral recusá-la

!ados e os fiscals..,.de partidos, I 5 - os cand1datos a PrefeIto. seja em vIrtude de lesa0 flslca ou pl'ocrastinar a sua entrega ao

Al't, 25 _ Cada partido poderá e às Câmaras Municipais, os' temporânea ou pCl'man'ente, seja requerente,
nomear 2 (dois) delegados em ca-

I quais poderão votar em q'1la.lquer por qualquer outl'o' motivo, de- Art, 43 - A Junta Eleitoral
-la Município e 2 (dois)' fi�.cais

'

seção eleitoral do Município cor- verá ser assinalado, pela mesma deverá concluir os trabalhos de

brada mediante executivo fiscal.

§ 1° _ Sem a prova de que vo

tou na última eleição, pagou f.

respectiva multa ou de que se

justificou devidamente, não pode
":i o eleitor:

a) inscrever-se em

seus membros será multado em

Cr$ 1.000,00 (um mil cruzeiros).
Parâg rafo único _ A reinci

dência acarretará a destituição
da junta eleitoral sem prejuízo da

responsabilidade penal que no ca

so couber.
Art, 46 - Os trabalhos da Co

missão Apuradora, a que se re

Fere o artigo 108 do Código Elei

toral, poderão ser acompanhados
por delegados dos partidos nêles

interessados; sem que, entretan

to, nêles intervenham com protes
tos, impugnações -ou recursos,

§ 1° - Tel'minados os traba-

;uando o pedjdo fôr deferido, Art., go - A organização das

§ 30 _ Dentro de 5 (cinco \ ,listas de eleitores e sua distri-

concurso

,u prova pura cargo ou função
iúb lica, investir-se ou empossar
;e nêle ou nela;
b) receber o vencimento re-

11l111eração ou salário do emprê
go ou função pública, ou os pro

ventos da inatividade, cOl'respon-

lhos da Comissão Apuradora, o

da

mês

seu relatório, de que trata o � ;)0

do artigo 108 do Código Eleitoral,
ficarlÍ na Secretaria do Tribunal

pelo pl'azo de 3 ,(três) dias pam

exame dos partidos e candidatos

interessados, que poderão ,exnmi-
nal' também os documentos

que êle se baseou,

§ 20 _ Tel'minado o prazo su

�ra, os partidos poderão �presen
'ar as

-

suas reclamações, dentro
'as 48' (quarenta e oito) h01'as

:eguintes, sendo estas submetidas

t parecer da Comissão Apurado
'a, que, no prazo de 3 (três) dias,

',j)I'esentará aditamento ao J'ela

ório. �n a p'i'oposta das modi·

ficações' que' julgar procedentes
ou com a explicação da improce
dência das arguições dos pa.rti-

em

dos,

§ 3° - A Comissão Apuradora
fa�'á publicar no órgão ofidal, dià

l'iamente, um boletim com a in

dicação dos trabalhos realizados

e do número -de votos atribuídos

a cada' candidato',
Art, 47 _ Não poderá servir

como escrivão eleitoml ou juiz
prepar.ador, sob pena de defllis

são, o membl'o de diretório de

partido político, nem o candidato

a cargo eletivo, seu cônjuge e

parente consanguíneo ou afim,
até o segundo gráu -inclusive.

Art 48 - Além dos casos pre

vi�tos' no artigo 123 do "1digoEleitoral, é nula a votaçã.o, .

a) quando votar ele
- .

'. inde

vidamente inscrito,
sidp excluído do

desde que o seu vot
.

ão tenha

sido tomado co� a��"f�utelas do
--

. •

.

''f-r, �
�.:.

§ 4° do artigo 87 �?,'":Código Elei·

toraI;
b) . quando votar eleitor de

outra seção, a não ser nos casos

expressamente admitidos em lei,

Parágrafo único _ Na apuraçã.o

luente ao da eleição;
c) participar de concol'rêncir.

.írblica ou administrativa da

Jnião, dos Estados, dos Territó

'ios, do Distrito Federal ou dos

Hl11icíllios, ou das respectivas

artigo.
Art. 49 - A nulidade de qual-

';':ção, hem como' o total de vo- quer ato, não al'guida quando de
tantes da zona, sua prática, ou na primeira opor-

§ l° _ Se houver l'etardamento tunidade que para tanto se apre
las medidas _referidas no artigo sente, 'não mais poderá ser ale·
39 do Código Eleitol'al, o juiz e- gada, salvo se· a arguição se ba·
leitoral, assim que rec�ba o ofí- sear em motivo supel'veniente OU

"io constante dêsse dispositivo, de ordem constitucional.
letra g, fará a comunicação cons· Art, 50 - A incoincidência en-

tante dêste artigo, tre o número de votantes e o de

§ 2° - Essa comunicação será sobrecartas encQntradas na urna

feita por via postal, em ofícios nãO. constjtuirá motivo de nuli
registrados, ,de que o juiz eleito- dade da votação, desde que não
"al guardará cópia no arquivo e- resulte de fraude comprovada.
leitoral, acompanhada do recibo Art, 51 _ Não serão admitidos
ne coneio, rec1p:s.Q,s contra a votação ou a

lutal'quias;
d) obter empréstimos nas Cai

'as Econômicas Fedel'ais ou Es

,aduais, nos Institutos e Caixas
!e Previdência Social, bem como

'lJl qualquer estabelecimento de

',édito mantido pelo Govêrno, ou

'e cuja administraçã'o êste parti·
ipe;
e) praticar qualquer aio para

, qual se exija quitação do ser

iço militar ou do im)lôsto de

·enda.
§ 2° _ O dispôsto no parágrafo
nterior sôbre emprêgo ou fun

"lO pública aplica-se também aos

'ue forem exercidos em autar

luias ou so:ci�dades de economia
nista.

Art, 39 - 0s bl'Usileiros natos,
laturalizados, maiores de 18 a

IOS, salvo os excetuados nos ar

,igos 3° e 4°, n, I, do Código E

eitol'al, não poderão, sem a pro

a de que sãQ eleitores, praticar
lS atos l'elaciQnados no § 1°, di)

,-tigo 38, desta lei.

ArE. 40 - Os responsáveis pel:�
'lobservância do disposto nos al'

igos 38 e 39 desta lei, incorrerão
,a pena d� multa de Cr$ 500,00
quinhentos cruzeiros) li ,."",
�l'$ 2,000,00 (dois mil cruzeil'os).
,u de suspensão disciplinal' .atf
:0 (t'l'inta) dias.

Art. 41 - O jui? eleitoral for·

.ecerá aos que não votaram por

notivo justificado e aos não alis·
!!dos nQs têrmos dos artigos 3°
! 4°, n, 1, do Código, Eleitoral,
locumento que 0'5 isente das san·

·ões legais,
Al't, 42 _ Até às 12 (doze) ho·

'as do dia seguinte à l:ealização
la eleição, o juiz eleitoral é obri-

eitol'es que votm'am em cada uma

nas seções da zona sob sua 'juris.

apuraçãQ, se não tiver havido pro

testos contTÍI as irregula.ridades
OI{ nulidades arguidas, perante as

mesas receptol'as, no ato da vo

tação, ou perante as juntas elei
torais, no da "apuração,
Art, 52 - São preclusivos os

(Continua na 6& Pag.)
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.JUIZ€) DE DIREITO DA 550 e 552 do Código Civil.

prazos para interposição de re- § 3° - Em nenhum caso será receptora da respectiva seção,· AI't, 74 - Competirá aos Tri- deferido pelo Tribunal Regional; COMARCA DE TIJUCAS E para o dito fim requer pa-

curso, salvo quando neste se dis- considerado eleito suplente per-
I servirá também de prova de ha- bunais Regionais Eleitorais apli- � 'd) sempre que entendei' ne- ra que se digne V, Excia,

eutir matéria constitucional. I tencente a partido diverso do que ver o eleitor votado, cal' as penas disciplinares de ad- I
ces sá rio. EDITAL DE ClTAÇÃO DE designar dia, local e hora;

Art. 53 - Os recursos parciais, houver eleito o senador, salvo no § 5° - O elejtor será admitido vert.ência e de suspensão até 30; Art. 77 - Não se aplicará esta iNTERESSADOS AUSEN- para a justificação pelo. ar-

no caso de eleições municipais caso de aliança partidária, a votar ainda que deixe de exi- (trinta) dias aos juizes eleitorais lei aos prazos nela referidos, re- TES, INCERTOS E DESCO- tigo 455 do Código de Pró-

serão julgados pelos Tribunais Art. 62 - Nas eleições suple- bir no ato da votação o seu tí- e julgar, em gráu de recursos, as lativamente à eleição de 3 de ou- NHECIDOS, COM O PRAZO .:esso Civil, - na qual de-

Regionais à medida que derem meritares, quando se refer l rern a tulo, desde que seja inscrito na que forem por êstes aplicadas aos
I
tubro de 1955, quando já esgota- DE TRINTA DIAS verão ser inquiridas as tes-

entrada nas respectivas Secreta- cargos de representação propor- seção e conste da respectiva pas- funcionários do juízo eleitoral, dos na data de sua publicação, O Doutor Clovis Ayres temunhas Teotonílio Do-

rias, observando-se, quanto ao diona l, a votação e a apuração ta a sua fôlha individual de vo- que poderão recorrer, sem efeito I Parágraf o único - Os demais G::tma, Juiz de Direito da mingos do Nascimento e Er

seu process.o, o disposto nos ar- tar-se-ão exclusivamente para as tação. Neste. cas0.p prova de ter suspensivo, no prazo de 3 (três) prazos entrarão em vigor 10 (dez) Comarca de Tijucas, do Es- nesto Raulino, lavradores,

tigos 152 e seguintes do Código legendas regi st.radas, votado será, feitÍl mediante cer- dias, I dias depois da publicação desta Gado de Santa Catarina, na residentes e domiciliados

Eleitoral. Art. 63 - O art, 46, § 3°, do ti dfio que obterá, posteriormente, Art. 75 -- O Presidente e o Vi- lei. forma da lei, etc", em Nova Descoberta, as

§ 10 _ O disposto neste artigo Código Eleitoral passa a ter a no juízo competente, "e-Presidente dos Tribunais Re-I Art. 78 - As estações de ra- FAZ SABER a todos quais comparecerão índe-

aplica-se ao Tribunal Superior E- seguinte redação: § 6° -'- No caso de omissão da t;\'ionais serão eleitos por êstes
: diodif'usão irradiarão gratuita- quantos interessar possa o oendentemente de citação.

leitoral, em se tratando de elei- "Art. 46, """"""",','" iôlha individual na respectiva dentre os três desemhargadores' mente durante meia hora por dia presente- edital ..de citação, Requer mais que, procedida

ções estáduais e fllderais, § 3° - Q;ando os lugares a pasta, verificada no ato da vota-' .lo 'I'ribunal de Justiça; o tercei- e durante 2 (dois) meses antes ·�om O prazo de trinta dias, t justificação seja feita a

§ 20 _ Sómente se_aplicará o serem preenchidos nas Cârna- ;ão, será o 'eleitor, ainda, a dm i- co exercerá as funções de corre- 'de cada pleito um programa 01'- virem ou dele conhecimento .ítação dos atuais confron-

disposto no artigo 169 do Código lias Legislativas forem 2 (dois) sido a votar, desde que exiba o Jedor geral da justiça eleitoral
I
ganizado pela Justiça Eleitoral, tiverem, que por parte de .antes Hercílio Dadam e Jo-

Eleitoral aos recursos' parciais serão êles distribuídos segundo leu título eleitoral e seja inscri- .Ia circunscrtção a que pertencer' para a divulgação de instruções Valmor Nunes lhe foi apre- ;é Celso Pereira, residente

ainda não distribuídos quando de- as regras 1 e 2 do art. 59 e 'o na seção, sendo o seu voto, e orn as atribuições que forem fi- 'sôbre o pleito, inclusive data, ho- sentada a petição do teor se-· o 1o·em NOVA DESCOBER-

rem entrada nos Tribunais os re- quando 'f 'Irem 3 (três), ou mais resta hipótese, tomado em sepa- "adas pelo Tribunal Superior E- l'ário e local onde se realizarão guinte : - "Exmo. Sr, Dr, TA e o segundo em Caneli-

ferentes às diplomações, ,
far-se-á a distribuição pela for- 'ado, Corn o ato preliminar da reitoral. lOS comícios, bem como os par-

Juiz de Direito da Comar- .iha, bem como dos in teres-

§ 30 _ Ao julgar os recursos ma estabelecida no art. 58 dês- ipuração de voto, averiguar-se-á Art., 76 - O desembargador do tidos que os promovem,
sa, Valmor Nunes, solteiro sados incertos e desconhe-

r de diplomação, os Trlbuuais Re- te Código", .e se trata de eleitor em condi, I'ribunal Regional Eleitoral, que! Art. 79 - O Tribunal Supel'ior lavrador, natural dêste Es- sidos por editais .de trinta
g iunuis e o' Tribunal, Superior \ Art, 64 � Nenhum servidor ções de votar, inclusive se real- não exercer as funções de Prest- Eleitoral, ao batxar as instruções rado, residente e domiciliado dias, - do Diretor do Pa-

conhecerão dos recursos parciais �úblico fecleral, estadual ou mü- .nen te pertence à seção, denté 'ou Vice-Presidente do mes- para as primeiras eleições que se .10 lugar Nova Descoberta, brimônio da União, por Pre

referidos no parágrafo antertor, Iticipal poderá ser removido ou § 7° - Vel'ificada a ocor-rência InO, será () Corvegedor Ge·ral da realizarem após a vigência desta desta Comarca, por seu as- catória, em Plorianópolis ie

ínterpostos-pelos diplomados que tmnsferido, ex-officio, para car- .le que trata n jia râgrafo anterior .Iustiçá Eleitoral da circunscrição lei, tomará as medidas necessá- slstente, quer mover a pre- elo representante do Minis�

não houvessem recorrido da pró- ,.0 ou função que deva exercer '1 .Junta Eleitoral, antes de encer- :.l que pertencer, i rias para a sua completa execu- sente ação de usucapião em tério Público nesta. Cidade,

.. pria diplomação, como matéria I'ora da localidade de sua resi- rar os seus trabalhos, apurará a § l° - As atribuições do Cor- ção, inclusive estabelecendo os que expõe e requer a. V, todos para contestarem-a"
de defesa, ciência, no período de 6 (seis) ,-alisa da omissão, Se tiver havi- regedor Geral serão fixadas pelo: modêlos para o novo material que Excia. O seguinte: - I O presente ação dentro do pra-

S 4° - O 'I'rlbunal Supel'ior só- meses antes até 3 (três) meses 10 culpa ou dolo, será aplicada ao Tribunal Superior Eleitoral, e, passar a ser exigido, ::Suplicante é, posseiro, há zo'de dez dias,
'

de acôrdo

mente tomará conhecimento de .rpós a data da eleição, :esponsável, na primeira hipótese, em caráter supletivo ou comple-I Art. 80 - Será feriado naclo- mais de trinta a�os, por sí I com o di�P?sto no artigo

recursos com relação a eleições Parágrafo único - A proibi- ,I pena de suspensão até 30 (trin- mental', pelo Tribunal Regional' nal o dia 3 de oútubro de 1955, e seus antecessores, de, um 455 do Código de Processo

municipais nos casos previstos ;ão vigorará: ta) dias, e, na segunda, a de de- Eleitoral perante o qual servir, I Art. 81 - Esta lei entrará em terreno situado no lugar No- Civil, --c- sendo, afinal, re-

nos ns. I, II e IV do artigo,121 a) para todo o território na- �enção, por 1 (um) a 3 (três) me- § 2° - No desempenho de suas vigor na data de sua publicação, va Descoberta, dêste Pri- conhecido o domínio do re-

da Constituição Federal. ícnal, nas eleições para Presi- s es, ou multa de Cr$ 1.0'00,00 (um at1'ibui�ões, o Corregedor Geral l'evogados o art, 127, os parágra- me-iTo Distrito; com 119 me- querente sobre o referido'

Art, 54 _ Além d'os embargos "lente da República, Vice-Presi- mil cruzeiros) a Cr$ 3,000,00 se locomoverá para as zonas elei- fos 5°, 6° e 9° do art, 87, do CÓ- aros Ge frentes e 500 ditos rmóvel, cuja sentença lhe

de d'eclaração, caberão c'ontra as lente' da R�pública e Congresso itrês mil cruzeiros). torais, nos seguintes casos: rligo Eleitoral e demais rlisposi- de fundos, fazen.do frentes servirá de título hábÚ para

decisões do Tribunal Superior E- Nacional; Art, G9 - A pnrtlr de 10 de, a) por determinaçã.o do Tri ções em contrário, tO Sul em terras de Ale- o
-

registro respectivo, Dá-se.

leitoral, quando não forem unâ- b) paI'a o respectivo Estado, janeiro de 1956, o cidadão, para bunal Superior Eleitoral ou do Rio de Janeiro, em 25 de julho xandre Pacheco, e fundos a presente o vaIor de Cr$, -

d I
' -

f I' d 'f 'b 1 ,'o Norte em uma cachoeira 300000 f 't f'
nimes, embargos inÍl'ingentes e luan o as e elçoes orem para a Istar-se everá preencher, do 1'1 una Regional Eleitoral; de 1955; 1340 da Independência e

-, • , para os e elos IS-

de nulidade interpostos dentro do Governador, Vice-Governador e próprio punho, em, cartório, na b) a pedido dos juízes eleito- ti70 da República, que separa terras de Valmor cais, Protesta-se provar o

prazo de 3 (três) dias, contados Assembléias Legislativas; !)1'esença do e�crivão ou de fun- J:ais; JOÃO CAFÉ FILHO Regis; extremando a Leste ale·gado com testemunhas e

da publicação <\0 acórdão, c) para o respectivo Municí- <lionál'Ío designado pelo juiz, a c) a requerimento do Partido, , Prado Kelly em terras de José Celso Pe- 'vistoria, se necessária, O

P,anigrafo único _ Articulados Ilio ou Distrito Federal, quando fórmula impressa que lhe será,
ueira e a Oste em ditas de sinatário desta tem sua re�

os embargos, serão os mesmos IS eleições forem para Prefeito', �ornecida (modêlo anexo n, 2), ••••••••• '•••••••••••• IIô••••••••••••••••a••�.
João Domingos ,do Nasci- sidência nesta Cidade, onde

contestados ell) igual prazo, fin- Vice-Prefeito :ou Vereador, Elntregando, no ato, três retratos
.n(mto, U A referida' POSSQ l'ec,ebe '-citação, Nestes ter-.

do o qual com a contestação ou Art, 65 - As eleições serão Qom a dimensão de 3x4 e um dos E ...... I T A L.
�oi adquirida de Argemiro mos p, deferimeIito, Tijucas,

sem ela, a·pl'esentá�los-á o Rela- ;empre realizadas com a garan- documentos a que se refere o§.....,
fosé Flor pelo pai do su- 3 de junho de 1955, (a)

tor em Mesa para julgamento na 4ia de fôrt'a federal, posta à dis, [0 do al't, 33 do. Código Eleitoral. plicante Manoel Sebastião Claudio Caramurú de Cam-

primeira sessão seguinte, ·)osição das autoridades c-ompe- § l° - O escrivão ou funcioná- JUIZO DE DIREITO DA 'deiros e os da meeira do
Nunes, há quinze anos, pe- pos." Em dita. petição foi

Art, 55 _ As decisõ�s sôbre tentes, Ijio designado, depois de atestar, ICOMARCA DE TIJUCAS 'espólio de João Manoel dos
:.a quantia de Cr$ 3.000,00; exarado o seguinte despa-

exclusão de eleitores passam à Art, 66 - E' vedado promover, .\ seguir, ter sido a fórmula pre- IS 'd A.rgemiro José Flor já, por I cho: - "A" como pede. Ti-
,

i antos, então pOSSUI 01' do h
'

d d
competência dos juízes eleitorais, 10 dJa da eleição, com o fim de �nchida em sua presença pelo EDITAL DE CITAÇÃO DE ,imóvel usucapiando ha mais

ma vez, aVia compra o e ,iucas, 10 de .julho de 1955,

com recurso voluntário, no prazo 'm)led���:;!mbaraçar oU:':�li�,udar o l"óprio requerente, tomará a as- INTERESSADOS AUSEN-
I
de quarenta anos (Docum,

Jeremias Silva o mesmo imó- 'a) Clovis Ayres Gama

de 10 (dez) dias; para o Tribu, lXerC��!�}(to sufrágio a,.concen- �inatura do mesmo na :'fôlha in- TES, INCERTOS E DESCO- J,), 3) Que, 'a posse refe-
vel, há mais de vinte anos, Juiz de Direito," Feita a

nal RegionaL 'fração '!W,Neitores, sob qqu'!quer dividual de votação" e (10' pedido NHECIDOS, COM O PRAZO rida, tanto a dos atuais pos- e, anteriormente, êste o iustificação foi exarado o

Art, 56 - Não serão registra- t'orma ,e\Q <fornecimento gratuito I'he dará o recibo (modino n, 3), DE TRINTA DIAS. suidores, çomo a dos ante-
JOmprara de Tiago de Tal seguinte despacho: - "Fa-

dos diretórios de partidos políti- de aliJ;lento e transporte coletivo, § 2° - Deferido,- o pedido no cessores, sempre foi exerci- q,ue já tin ha posse,�memo- çam-se as citações requer!;:,
cos, cujos pedidos de registro se- Pena: detenção de 6 (seis) me- 'ra.o de 5 (cinco) dias, o título', O Dou�oI' Clovis Ayre; da mansa e pacificamente,

ulal; ,Manoel SebastIao 'Nu- das -na inicial. Tijucas, 22�

jam apI'esentados à justiça eleito� ·ies a 2 (doi�)-;n�!l.' _! que_se l'efere o § 2° do art, 68,. Ga.ma, 'JUIz' de Direito da Co- com ânimo de donos, mani-
nes comprou o dito itnóvel 7-55, (a) Clovis Ayres Ga-.

ral em prazo inferior a 30 (trin- Art, 67 - Os 'atos requeridos desta lei, será, entregue n1ediante 'marca de Tijucas, do Esta- festa durante. todo este lap-
de Arg�miro 'sob a condiç,ão ';la," E 'Para que chegue ao

ta) dias de qualquer eleição, co- ou propostos em tempo oportuno, ! apre�elltação do recibo mencio- ! do de Santa Catarina, na so de tempo, por atos de con-
de ser paga a referida quan- ionhecimento de todos �

mo não serão admitidas nesse mesmo que não sejam aprecjados -indo no parágrafo anterior, ao' :!lor'lna da lei', etc, , . t' I
- ,

I
lHa ao vendedor, dentro do ninguem possa alegar igno-

mua exp oraçao agnco a, A

prazo, quaisquer alterações nos no ))I'3Z0 legal não prejudicarão Ill'Óprio eleitor, ou a quem o a-I FAZ SABER a todos 4) Que, assim sendo, se
prazo de tres anos, mas co- uâ!lcia, mandou expedir o

já registrados, aos interessados, presente, 'quantos interessar possa o acha perfeitamente e confi-
mo o vend�dor nunca tives- presente editaJ que será afi-

Art, 57 _ O prazo para a en-, Al't, 68 - No alistamento ele i- § 3° -. Se indeferido o pedido, presente edital de citaçã-o, gi1ra,da com todo� os requi-
se procura o receber a dita xado na sede dêste Juizo no

trada em cartório do l'equerimen- torai que se l'eabl'Írá a 1° de ja- o .Juiz, na mesma data, inutilizará 'üom O prazo de trinta dias, sitos legais e a seu favor, o
quantia, decorreram doze lugar do costume, e, por' có

to de registl'o de candidato-a neiro de 1956, serão adotadas a fôlha individual de votação as- virem ou dele conhecimento usocaplao definido no art,
anos até que o.pai do supli- pia, publicado uma vêz no

cargo eletivo tel'minará, impror- "fôlhas individuais de votação", Jinada p'elo requel'ente, a qual fi-_ tiiverem, que por parte de 1':50 d C 'd' C' 'I 5) Q
cante aconselhou que êste IDIÁRIO OFICIAL e três

D Q o Igo lV1, ue, Cha três anos) solvesse com
'

rogàvelmente, às 18 (dezoito) ho- de acôrdo com o modêlo anexo rlUl'á fázendo parte integl'ante do Tomé dos Santos e s/mll- t d d I 't'
vezes no Jornal "O ESTA-

pre en en o· egl Imar a sua A rgemiro a r'e"'el'I'da dl'vI'da IDO"
'

ras do 300 (trigésimo) dia ante- ín, 1), ,rrocesso, dêle não }lodendo, em Ih Ih f' t d 't
-

d f S I'
4'. li I ,de Florianópolis. Da-

er e OI apresen a a a SI uaçao e ato os up 1-
e passou a ocupar, defl'nl'tl' - elo e passado Ilesta cI'dade de

§ l° - As fôlhas individuais de lualquer tempo, ser retirada ou petl'ca-o do t
'

t t f d t
>

eor segUIn e: can es, na orma os ar s_ uamente, como seu, o r'efe-
,.,ão. votação serão conservadas em \ubstituída, sob pena de incorrer "E S 'D J' d 454 456 d C PC" Tijucas, aos vinte e cinco
,

- xmo, r, r, UlZ e
,

a o
"

.

,re,que-, uido imóvel, onde tem fel'to· di'as do meAS de J'ulho do ano I

Art, 58 - Será 'negado o regis- pastas, uma para cada seção elei- o )'esponsável nas sanções previs- Dl'r'el'to de T" c T' V E dlJU as, Ome l'�m' a " XCla, a eSlgna- alg'umas benfeitorias', e ten-
tro a candidatôs que, pública ou torai; remetidas, por ocasião das �s no art, 175, n, 12, do Código dos Santos e s/mulher, 'bra- ça-o de d a hor a

de mil novecentos e cinquen-
.

1, 'a, pc ra que I do a posse atual do su li-
ostensivamente, façam parte, ou eleições, as mesas receptoras, se- ItleitoraL sileiros, ête industrial, ela as testemunhas, se proceda �ant com d Pt ta e cinco, Eu, (a) Gercy

sejam adeptos de partido político l'ão por estas encaminhadas com· ; Art, 70 - Os atuais títulos e- ele Pl'endas domésticas, re-
.'

t'f'
-

d I d
" e, o as e seus an e- 40s Anjos, Escrivão, o dati-

"

't t h
' ,> tl1'Ila e os delllal's doculllelltoo ,. 't' d'd t' 31 d

'

a ,�us I Icaçao 0_ a ega �, oessores, sempre foram pa- lografel' confeI'l' e b
cUJO regls to en a Sido cassado. "

- ,e, oraIs e os expe I os a e . e sidentes em ITINGA, dês- apos a qual deverao ser CI- "íficas e i' t t
' su scre-

com fundamento no artigo 141, § ,Ia eleição às .Juntas Eleitorais, ,!ezembro de 1955 perdel'ão sua te .Munic'ípio e Comarca, tados os atuais confrontan- m"antCl'd'lS co
mr;, e,1'ruPdasd e ví. (a) Clovis Ayres Gama

1:l, da Constituição Federal. t.}ue as devolverão, findos QS tra- .\lalidade a partir de 10 de julho /b t t Ih
c c m al1lmo e 0- � Juiz de Direito, Está con-

vem, por s as an e procu- tes e suas mu eres se ca-
110 como' 'bl' t"

A t 59 O d d I\alhos J apuI'aça- ao l'espect'vo I 19"6 d b t't 'd 1 b' 'd d f
. - , e pu lCO e no 0- :fior'me o or'I'gl'nal afl'xado na

r, ,- emprega o po erá ' lia., o, I ae U', sen o su s I UI os por rac 01', a alxo assina o, pro- sa os orem, o orgao do ;,
'lU

'

deixar de comparecer ào sel'viço, �artól'io, onele ficarão guardadas, rôlhas individuais de votação, se- por a presente ação de uso- Ministério Público, o Domí-
mo,. Em/lsta 'd� e��osto sede dêste Juizo, no lugar

sem prejuízo do salário e por § 2° - Ao alistar-se, recebel'á gundo o disposto nos al'tigos 68 CalJlaO extl'aor'dl' a'r'l'o na
'

d U
,-

d't I
quer o sup Icante egltJmar do costume, sobre o qual me

. n , < mo a nlao e por, e I a
o seu di,reito sobi'e o refe-

tempo não excedente a 2 (dois) l} eleitor um extrato de sua fô- i e 69, desta lei, facultado, porém, qual pedem permissão para com o prazo de 30 dias, os
]lI'do I'mo'vel d f' 'd

ueporto e dou fé.

I' f' d
.

I' I" d' 'dual d ota"ão de t
'

t' l'd V E'
.

f' I
'

t d
' , e con OIml a- Data supr'a O EScl'I'va-o'

r Ias, para o . Im e se a Istar e- da ll1 IVI e v " ao requeren e Il1S rUll' o per I o expor a . xCla e a Ina ln eressa os Incertos, para Je com \0 dis t' t
' ,

leitor. ,Icôrdo com o modêlo a ser apro- !om o título atual em substitui- requerer o seguinte: _ Que, contestarem a ação no pra-
. pos o nos ar s, Gerey dos Anjos.

Al't, 60 - O serviço público de �ado pelo Tribunal Superior E- �.ão aos documentos refel'idos no há mais de trinta anos vem zo legal. 6) Que, não sendo
I

.

, d'
- 'o

••••, ,.. .,•••1

qua quer I'epartição, federal, !ls- leltoral, que terá a enommaçao �. 1 do artigo 23, do Código Elei- por sí e seus antecessores, contestada, deve ser desde
_,

tadual, municipal, autárquica ou de "Título Eleitoral" e conterá, �ol'al. ocupando sem interrupção logo reconhecido e declara

�e sociedade de economia mista, dlém dos elementos necessários : Art, 71 .- As despesas com o nem oposição de quem quer

I
do, por sentença, o domínio

inrlusive o respectivo prédio.e á sua identidade, inclusive foto- ,;etrato dQ eleitor, a que se refé- que seja, dois terrenos sito dos autores, sobre as terras
suas dependências, não poderá gl'afia, o número correspondente �em os artigos anteriores ficlll'ão em Itinga, dêste Município, descritas, Dá-se a causa o

'ser utilizado para beneficial' par- ao da l'eferida. fô'lha individual e I cargo da União e sel'ão feitas sendo que o primeiro destes valor de Cr$ 2,800,00, para o

tido ou organização, de carátel' a indicação por extenso da seção �ela Justiça Ele�toral; de acôrdo lotes, faz frente a Norte com efeito do pagamento da taxa

político, 'eleitoral em que tiver sido ins- 10m as instruções a serem baixa- pos'ses dos herdeiros de Ben- i ,.diciária, Protesta-se por

Parágrafo único - O .disposto I crito, :as pelo Tribunal Supel'iol' Elei- to Manoel dos Santos e ter- todo o genero de provas ad-

neste artigo será torllado efeti-! § 3° --;- O eleitor ficará vincula- I:oral, por conta das dotações que ras de Manoel Antero, fun- missíveis inclusive o depoi
vo, a qualquer tempo, pelo órgão: do permanentemente à seção elei- pste deverá distribuir anualmen- : dos a sul com José Steil; ex- mento pessoal dos in teres

competente da .Justiça Eleitoral, torai indicada no seu título, sal- te aos Tribunais Regionais, na' trema pelo lado de leste sados, Termos em que PP,
conforme o âmbitQ nacional, re- '10: 'fll'oporção do volume e cresc�nen- com Gaudêncio Martins e Deferimento Sobre os selos

g'ional ou municipal do órg�� in- �) se se transferir .de zona ou to do alistamento eleitoral em Amaro Jo�quim dos Santos devidos lia.-se: - Tijucas,
Íl'ator, mediante representação Município, hipótese em que a fô- ,'ada circunscrição, e pelo lado do Oeste com Jú- 20 de junho de 1955. (a)
fundamentada de autoridade pú- lha individual será enviada ao AI't, 72 - Salvo o requel'imen- lio José Martins e herdeiros Marinho Laus," Em dita pe

blica, representante pm'tidário ou juiz eleitoral do novo domicílio; to de inscrição eleitoral, que de- de Mario de Souza, O se- tição foi exarado o seguin-
de qualquer eleitor, b) se, até 60 (sessenta) dias ve ser escrito e assinado do pró- gundo lote, faz frente a te despacho: - "A" como

Art, 61 - Nas eleições que se antes da eleição, provar, perante pl'io punho do alistando, todos os norte com: terras de Vicen- pedem, Tijucas, 27-6-55, (a)
realizarem para o preenchimen: o ,Juiz Eleitoral, que mudou de demais podem ser simplesmente te José da Silva, herdeiros Clovis Ayres Gama - J'uiz
to dos dois têrços .do Senado não residência dentl'o do mesmo Mu-. assinados pelo eleitor, de Honorato dos Santos e de Direito." Feitá a' justifi
será apurada a cédula que conti- nicípio, de um distrito para ou- Art, 73 - A expressão "já ti- Júlio José, Martins, fundos cação foi exarado o seguinte atende
ver nomes de candidatos por par- IlTO ou para lugal:-muito distante vel'em exercido o mandato" da ao sul no Ribeirão da Ith�- despacho: - Façam-se as

tidos diferentes, ressalvado o da seção eril que se acha inscrito, letra "c" do n, I da letra "b" do ga, com terras de Amaro citações requeridas 'na ini-
caso de aliança partidária devi- ,'aso em que serão feitas, nas re- n, II do art, 140 da Constituição IJoaquim 1!'ilho e Júlio José cial. Tijucas, 23-7-55, (a)

'-._ ENDEHEÇO:

damente registrada, :iie'l'idas fôlhas e no título eleito- da República, abrange qualquer Martins, e;xtrema pelo lado Clovis Ayres Gama," E para
Te!. 3113.

§ 10 - O eleitor poderá, po- eal para êsse fim exibido, as al- mandato' de Deputado ou Senador do leste' çom herdeiros de que chegue ao conhecimen- _..

l'ém, votar em 'candidatos regia- tcrações correspondentes, devida- do Poder Legislativo da Rejlúbli- Maria de Souza e terra de to de todos e ninguem pos-
..;•••••

trados p,or partidos 'aiferentes, mente autenticadas pela autori- ClI desde o rep;ime de 1891.

.,
Júlio Cetapo Perefra, pe- sa alegar, ignorância, ma�- rianópolis. Dado e passado I Ayres Gama - Juiz de Di

desde que o faça em cédul�s se- <lacle judiciária, Parágrafo únil'o -'- O exercício lo lado oeste com uma ca- dou eXl?edu o presente edl- nesta cidade de Tijucas, aos ,l�eito. Está conforme o ori-
paradas. § 4° - O título ,eleitoml a q,ue do mandato, ,no,s _têrmos do art, choeira, c,om a estrada ,ge- tal "'ue ser'a' af' d d' i

'

d' I.
..;",":"

.
'

Ixa o na. se e. �In e e Cll1CO Ias do mês de ginal afixado na sede dêste
§ 2° - Também não poderá se reporta o paragrafo antenor 140 da ConstJtUlçao, assegura a': 1':\1 de ItJi1.ga e FranCISco deste JUIZO, no ,lu.gal: do �os- J,ulho. do ano de mil novecen- Juizo, no lugar do costume,

conter uma mesma cédula nome servirá de pl'ova de que o eleitor

I
elegibilidade tanto para o Sena- Celso Lemos, 2) Que, os tume, _e, por co,I:lla, pu�hca- tos e cjnquenta e cinco. Eu,

I

sobre o qual me reporto e

de candidato a senador registra- I'stá inscrito l;Ia seção em que de- do como pai'a a Câmara, qualquer atuais possuidores, ora re- do uml'!- ve�,. no DIARIO (a) Gercy dos AJljOS, Escri- dou fé, _�

do por um partido e de suplente 'le votar, E, uma vez datada e as-
I
que seja Q mandato legislativo an- querentes, adquirira.m todos ?FICI,�L e trê� vezes no vão, o datilografei, conferí i Data supra, O Escrivão:

reg'istrado pOl' outro partido, . sinado pelo presidente \Ia .IIl.esa
I
teriormente exercido,

. os direitos de todos os her- Jornal O ESTADO", de Flo- ,e subscreví. (a) Clovis Gerey dos Anjos.

rma da
•

I it

I'iol' à data marcada para a elei-

rRr-VESTIBULaRES
lPARA AS FACULDADES mJ DIREITO FILOSOFIA

MEDICINA, FARMÁCIA E ODONTOLOGIA,
'

"

,CURSO BOSCO
'fI1atl'Ícula: Livraria Lider, até 31 de agôsto,
Informações: Local acima ou pelos telefones 2316 e

3661.
In.ício da." aulas: 1 de sekembro.

CURSO "SANCTOS SARAIVA"
(REGISTRADO)

DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA
PROF, LíGIA DOS SANCTOS SARA!'rA
aos interessados diàriamente das 9 às 12 e das

14 às 181horas
Rua Feliciano Nunes Pires, 13 -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aliança
Discurso proferido, ao microfone da Rádio Guaruja,

dia 25, às 12,40, no programa da Aliança Scclal-Tr.iua-
lhísta, pelo Deputado Olice Caldas, do P. T, B.

Aos orientadores deste seria O que hoje é. permiti a retalhações, vísan- I Marchemos, assim, ombro
programa, os meus agrade- Aposentadoria COm os ven- do denegrir a reputação dos, a ombro, de passos' certos,cimentos pela lembrança do cimentos íntregaís, velha meus adversários. pessedístas e trabalhistas,
meu modesto nome.

I conquista e liquido direito" E assim, procedo, porque sob a, bandeira da AliançaEstamos na luta, em cam- após mais de trinta anos de na defesa dos postulados po- Social Trabalhista,
po aberto, onde a arma é o serviço, foi objeto de uma lei líticos, não vejo homens Sufraguemos à 3 de outu
voto e a munição é a conscí- elaborada por Jango, no Mi- mais apenas idéias e progra- bro êsses nomes ilustres e
encia livre nem formada do nístérío do Trabalho, mas. dignos, na certeza de que a
lOSS0 povo. Essa Lei foi vetada, isto é, Bem fácil é atacar, insul- vitória será, nossa. A vitória
Representando uma parce- [oi regeitada, foi anulada pe- tal' e denegrir reputações, do povo,

Os adversários das candí-

I
vidades sociais; com os tra- a do trabalhismo catartnen- lo senhor Joâo Café Filho, Mas prefiro orientação di-

daturas Francisco Gallotti e balhadores o engenheiro .e, em cujas fileiras firmei atual ocupante da Presídên- versa, porque sigo a maxírna
José Miranda Ramos, muito I Francisco Gallotti nunca ') proposíto ,de consumir as cia da República. de Silveira Martins, o mais
menos interessados em pro- deixou de se sentir bem, na ninhas 'enel;gias, empunhan-

/

Esse jovem gaucho, lidador eminente tribuno e parla-
� clamar as qualidades e cre- � alegria de estar contribuindo lo á bandeira desfraldada infatigável, poderia se dedi - mentar do segundo Império,
denciais políticas dos seus para serviços de grande ex- ielo malogrado Getulio Var- cal' aos seus interesses parti- Gaspar da Silveira Mar-
candidatos do que em agre- pressão coletiva. Os seus ad- gas. culares, mas assim não quer. tins, senador do Império,'
dir a pessoa de cada um da- .versáríos, em nome do can- No desempenho desta mls- E eí-Io na luta, combatido costumava dizer que o ho-
queles dois eminentes cata- didato da fre'.lte, apontam- ião, diz-me a consciência e caluniado pelos poderosos mem a cavalo na razão não
rtnenses, }lão, perceberam a- no ao ,?�sprêzo do eleitorado l·jue. venho sendo franco, leal senhores que se presumem precisa de esporas.
inda que o terreno lhes es· porque - alegam - êle se e sincero. Ionos dos destinos do PÜ"IO Companheiros, trabalhís-
capa pouco a pouco e que & rebaixou ao contacto dos es- Franco, ao ponto de nada orasileíro. tas ou não, catarínenses de
Aliança- Social-Trabalhista tívadores e operarios dos .cultar ao povo.

'

E quanto mais combatido, nascimento e de coração, ho
cada vez mais conquista o portQ,s. Está aí uma acusa- Sincero, nas afirmações; .naís insultado, mais calu- mens das cidades ou dos
apôío das coneíêncías es- ção que, ao contrário de ve- j dizendo ao povo aquilo aiado, mais ameaçado, Jan- campos" o voto é o maior de-,
clarecidas. E isso se deve, xá-lo, o exalta; o dr. Fran-11lle 03 meus sentimentos " ;0 Goulart, discípulo e her- ver clvíco e quem dele foge,
especialmente, à evidência cisco Gallotti repeliria, sim, L minha convicção impõe. .leíro político de Getúlio para não desagradar a nín
do contraste entre os ho- outro conceito, que o divor- Leal, porque só me reco- largas, se agiganta e se fir- guem, na presunção de a to
mens que, dum lado e do ou- classe dos sentimentos e as- nheço obrigado a respeitar c na no coração do povo bra- dos enganar, é um covarde e

tro, disputam o cargo de )il'ações populares. Democr::1- programa elo meu Partido, fi sílelro, nas convicções dos é)- traidor, que tem medo até
Governador: um, em 'nome ta de verdade, presttglando o reguír disciplina que sem perártos desse- imenso e po- da própria sombra,
do sítuaclonísmo, querendo' regime sem reservas porque Estatutos determina e ii Ieroso Vale do Itajaí dos Quem não vota, portanto
prorrogar o estado de coisas é neste regime que o homem cumprír os compromissos as- �rabalhadores do Oeste Ca- fica obrigado a pagar os ím
que vem arruinando a terra do povo encontra meios d� sumidos com o povo, em pra- carínense, dos Portuários e postos e a gemer em silen
catarinense, amesquínhan- �xpressão livre à sua vonta ca pública ou em debate li- Pescadores do litoral, dos le - do, mas nunca se poderá
do- a e traindo-a nos seus de, o ilustre Engenheiro pre- vre. nhadores e madeireiros do queíxar dos governos marca
mais altos interêsses: o ou- za o convívio com as classes F'irmado está, portanto, (, Norte, dos carvoeiros do Va� barbante e dos políticos es

tro, o engenheiro Francisco trabalhadoras e não é sem os meus compromissos, como le de Tubarão, dos pequenos píga de milho.
Benjamin Gallottí, propon- imenso contentamento que soldado do Partido Traba- comerciantes e industriais, Aqui, no Estado vamos su
do-se a restaurar a antiga ile, tendo como companheí- lhista Brasileiro, estão Iímí- porque Jango representa fragar os nomes de Fran,
e tradíclonal grandeza de 1'0 de campanha o dr. José tados pelos interesses e as também a defesa da indus- cisco Benjamim Gallotti e
Santa Catarina, para dar-lhe de Miranda Ramos, se faz conveniências do povo, tria nacional e a proteção ae José de Miranda RáÍnos, pa
no concêrto dos demais esta- �ambé�11 candidato dum par- Nesta condição e assim pequeno comércio. .a Governador e Vice-Gover-

do� f�derados, o .sentido �9.1 tido tipicamente de traba- entendendo é que me dirijo, Jango e Juscelino, símbolt- nador do Estado.
proprra autonomia, através Ihadores, O PSD e o PTB, pelo microfone da Rádio sam, na jornada de 1955, os Eles' encarnam a melhor
ele sua orientação admínís ..

r organizações que se forma- Guarujá, no programa da ideais e o programa traçado rolução �ara o povo catarí
trativa. rarn no clima dum período Aliança Social Trabalhista, por Getúlio Vargas, nense, trazendo longa espe-
Sapta Catarina, como se histórico de renovações so- conclamando o povo catari.. E com eles, meus amigos; riência,

sabe, já ocupou lugar de ClalS no Brasil, não poderão nense e muito especialmente companheiros de todas as Francisco Benjamim Gal.
vanguarda entre as unida- deixar de velar ciosamente os trabalhistas, e os traba- jornadas marcharemo;s Para iotti, engenheiro e advogado,
eles federativas do país, que pelas conquistas já feitas e lhistas do Sul do Estado, o:; a vitória, por que eles repre- I'irmou invejavel co�ceito de
melhor cuidavam de sua 'incorporadas na legislação mineradores e os portuários, sentam a vontade popular a administrador.
instrução. Os índices educa- 'que beneficia as classes tra- o operário tisnado 'de carvão, rerdade de)11ocrátit'a e a rea- No Departamento de Por-
cionais eram tão altos que- balhadoras. Certos de assim iado do Vale do Capivarí. !idade brasileira. tos Rios e Canais, de que foi
não faltáram referências es- manterem e consolidarem a Precisamos, companheiros, Foram êsses dois brasilei- diretor geral, existem os re-

peciais a êsse respeito, em harmonia social entre as di- ;errar fileiras, abafar peque- ros, Juscelino e Jango, que latórios e as estatísticas, a

documentos ofiéiàis dos ór- versas classes, o PSD e o ',las divergências e calCar al- tiveram () topete d� mostra.... �estando a sua operosidade'
gãos do ensino federal. Ho- PTB apresentam ao sufrágio ,,!;UInas compreensiveis-ambi- ao povo que sómente tem e compete,ncia.

.

je, estamos vendo o que e- :lo nobre eleitorado catari- ções, porque o po'vo catari- medo de ter medo, porque Na sua administração os
xiste por ,aí, embora tenha- nense dois nomes que, po: nense não encontrará melhor os arreganhas, as caretas, e Pártos foram remodelados, do
mos de fazer justiça ao de- ior'mação e por 'Vocação, se saída, mais larga estrada, do as ameaças, partam de onde tados com guindastes e ma

votamento e ao espírito de encontram aptos a pT0l110Ver que atravéz da bandeira des- partirem, são frutos da vip- quinas modernas, c� arma

sacrif.í,cio dum professorado a prosperidade do Estado e a rralelada pelo mineiro Jus- lencia, do arb1trio e da pre.. zens espaçosos, foram draga-
que percebe salário de fome, felicidade do povo. c�)ino e pelo gaucho Jango, potencia dos que teniem o po- dos e ampliados, para que a

enquanto as obrigações que ·:;andidatos à Presidência e vo, receiam o voto, combatem produção pudesse ser trans-
as próprias autoridades lhes votar,' portanto, em Fran- Vice-Pr�sidência da Repú- as eleições e suspiram pelo' po'rtada.

'

impõem são levadas até ao cisco Gallotti e Miranda Ra-, blica. golpe. 'I De Lag'una, no Sul deste:
cúmulo de ptetender alienar mos é garantir para Santa São homens esperimenta- Juscelino e Jango, pela fir-' Estado, a Bélem, do Paní
a .sua liberdade política. Catarina uma política admi- dos e por demais conhecidos, meza de suas atitudes, pela Ilá ilO extremo Norte, d�
O dr'. Francisco Gallotti, nistrativa de justiça social c �apazes de executar um pro- singeleza de süas palavras, I cuJos POl'tOS o engenheiro

candidato da Aliança Social de reabilitação moral e cul- grama que minore a situa- estão evangelizando as mas-I Francisco Benjamim GaUot-
Trabalhista ao cargo de fu- tural. ção aflitiva e,lo povo brasilei,- r sas populares, para que aque- ti foi Diretor, suas realiza-
turo Governador, é um ho- xxx 1'0., Ile preceito inscrito na Carta ções permanecem, afirman-
mem que sempre viv,eu em (Lido no Programa A Voz Juscelino, o mineiro de Magna, que diz "Todo o Po- do os traços de uma indivi-
contacto com o PQvo, co- I da Aliança Social Traba- Diamantina, em cujas ruas, der emana do Povo e em seu dualidade forte e inteligen-
mungando com êle' em ati- lhista) ;eus pés descalsos, de 'garot� nome será exercido", não é te,

.

............................................ 5rfão e pobre, se calejaram, uma parÓdia ou uma pilhé- Senador da República e.

A d e S ,ON ,e's !
�oi o eletrificador do Estado ria, 'antes' é uma norma em seguida, Diretor do -Por:
te Miml3 Gerais, onde, em Constitucional e um dogma to do Rio de Janeiro, que
.nenos de quatro anos de Go- jurídico. então dava dor de cabeça ao

vemo operou o milagre de Votemos, pois, em Jusce- GovernQ, Francisco Benja,
Apanhados com o rabo na'_' E lá vai mais um: pavimentar mais de três mil lino e Jango, que desfraldam, mim Gallotti arregaçou <iS

ratoeira, os ete'rnos, vigilantes Capoeiras, 21 de Julho de luilômetl'os de rodovias. em causa comum, um ,pro- mangas' e não dormiu.

estão desesperados com a- 1955 Jango, êsse jovem que en- grama sôbre 'a responsabili- Hoje o Porto do Rio de Ja

queles nossos' bravos coneli- Senhoí' Diretor de "O Es- cal'na o sentimento e o idea- dade dos Partidos Social De- neiro entrou em perfeita
gionários, gente humilde alí tado" Iism,ü de Getúlio Vargas, ,já mocrático é Partido Traba-

I normali�ade e 8: eficiencia
de Capoeiras .. , Alguns es- Surpreendido com a inclu- conquistou o direito de se-:- lhista Brasileiro, dos Partido" dos seus serviços comprovam

pertalhões, ao organizarem são do meu nome no Sub- admirado e imitado. Trabalhistas Nacional e So- que Francisco Benjamim
ali o sub-diretório udenista, Diretório ela UDN de Capo- Sua passagem pelo Minis- cial Trabalhista. Gallotti foi _o maior e mais

nele incluiram regular nú- eiras, conforme publicação tério do Trabalho assinalou- Os meus companheiros, devotado diretor que por ali

mero de pessedistas, com o nos jornais e irradiações na se por uma série de provi- part.icularmente aquele- povo passou.

fim único de se válorizarem Rádio Diário da Manhã, vis- ! dências, todas elas benefici- do SUl_ do Estado, a partir 'de I José de Miranda Ramos,
perante - os chefes poderosos to não. ter da;do autorizacio anelo os trabalhadores e os Tubarao, be� conhecem (]

meu companheiro' do P:T.B.,
e endinheirados, para tal fim, venho, de pú- i humildes. ardor da mmha luta, desde

jovem ainda, é um aclminis-
Cometeram, entretanto, o blico, declarar que não per-I Não fôra. a sua pertinácia, as passadas campanhas. trador de comprovada efici-

erro de publicar os nomes do tença aquele partido, pois

I
: o seu arrojo e a sua bravu- Mesmo n� .fragor dos e�- encia e ponderação.

tal diretoriozÍl'lho! Os vários sou simpatizante do vitorio- 1'8., e o saláriEl mínil1:o, a�l- trevel'os pohtlCOS, nos malS
Prefeito do distante muni

pessedistas nele incluidos, de so Partido Social Democráti- rnentado na sua gestao, nao ag'itados comícios, jamais me
ClplO de Chapecó, o mai�

imediato, pro.curam este jor- �o,

R P I
importante do Estado de

nal para protestarem con- Solicitando a divulgação

ua errarea ,C ..al ado santa Catarina, na fronteira
tra o expediente. da presente, firmo-me aten-

,com a Argentina, José de
Os espirtinhos e desonestos ciosamente Miranda Ramos reafirmou

organizadores do diretorio,:: Paulo Francisco de Oliveira ,A Câmara. Municipal de Curitiba, segundo su;'L vocação como orgapiza ..

zinho, sem saida, procuraram Selos. E firma reconhecida, anuncia, a imprensa, acaba de formular apêlo 110 dor e trabalhador infatiga-
então um secreta da Policia, Amanhã tem mais! sentido de ser dado o nome de Petrarca Callado a vel. Os serviços públicos, ad-
metido a jornàlista, pedindo- uma rua da Capital do vizinho Estado. ministração municipal, o en-
lhe def,esa. E êle, o'ntem, pela Como catarinenses, como confrades, como ami- sino e o Plano Roeloviário
Gazeta, _ veio com esta: que gos e admiradores do saudoso jornalista, récebe- Municipal, tiveram em José I
estamos repetindo diarià- CEDULAS mos a nodyia com intensa e justificada satisfação. de Miranda Ramos um apai-
mente o nome de um pe,!se- ADULTERADAS Petrarca Calla;do trazia consIgo o destino e a xonado executor e moderni-
dista que diz não ter aban- vocação do homem de imprensa. Maârugou no so- zador.
donado o p, S. D.! RIO, 2 (V, A.) - lnfor- nho por um Brasil melhor. Tudo deu de si, em Miranda Ramos, hoje de-
O povo de Capoeira,s não. mam de Recife que um gran-

I
trabalhos, em renúncias, em saerifíciQS e em des- pjutado estadml, na chapa

vai nesses g'�lP�� desonestos! I de derrame de ceduias adul- temor, para realizá-lo. Servia-lhe as energ'ias in- para vice-governadol' junta-
E sabe que dlanamente esta;- • teradas, de cinquenta para domávais do espírito um talen.to de proL Resi- mente com Francisco Benja-
mos desmascarando o tal I cem e de cem para mil cru- diu em prisões' e formou entre ,miquís, Curitiba m�m Gallotti, saberá condu-
diretoriozinho udenista reti- I zeiros, acaba de ser descober- foi, por espaço maior, o seu teatro

r.

de operações. zir-sé a vitória de 3 de ou-
rando os pessedistas nele in- to pela políCia pernambuca,- Ali viveu a sua luta, ali. constituiu família e ali, tubro,
cluí_d�t? 'it� traiçãó, I na, sendo responsaveis peio ainda muito moço, repousou para sempre das Talento não lhe falta e

Não liouve um só nome crime os individuas Paulo canseiras da, vida. Viveu alimentado pelo.Jdeal e vontade de trabalhar é um

re�)etid�. 'E todos ,os. que pu-I;zabo, Odias Silva; e Jose mOlT$)u pobre. Deixou a exemplo da sua pena ina- dos seus maiores predicados,
bhc,,ª,�mos esta'vam mcluidos �oares, que foram presos e moldável a interesses, rija, coerente, ligada! ao céo.· hone,3to e digno como OI) que
no �lretoriozinho. recolhidos a Casa ele Deten- rebro, apena3. E, sobretudo, brilhantíssima. o mais o forem, José de Mi-
A qefesa da Gazeta, feita ção, O fato causou grande Na placa que lhe esmaltar o nome honrado, ,Tanda Ramos advogado bri-

peJo ta1 sem'ela, é mentirosa prejuízo ao comercio de Re- C',ontinúará o lidador na lembrança e na saudade jlhante, saber� honrar o pos-
e cteso'nesta. ' 'eife. lias 'que temos o dever do respeito à sua memória. 1 to.

Social Trabalhista fNa Assembléia

/ Florianópolis, Quarta- feira, 3 de Agosto de 1955

Comentário .�o Dia

I

(Dcntmuaçâo da la. pág.)
Discussão e votação dp

projeto de Lei nr. 17-55
Oria cargo de sub-diretor pa
drão Y no Instituto de Edu
cação e Colégio Estadual
Dias Velho de' Fpol-is. Apro
vado.
za. votação do projeto ele

Lei nr, 34-55 A - Isenta de

impostos o Circulo Operário
Criéiumense. Aprovado.

As mentiras telegrafícas
U, D. N.

da

Capitão ArDidO
José Machado
da Velóà
Por áto publicado no Bo-

letim da Diretoria Geral do

O deputado Estivalet Pi
-es, do PSD, ocupou 'a tribu
na, em explicações pessoais,
para criticar veementemente
a ati_ude do� lideres, da
UDN, PDC, PRP, e PSP, que

Pessoal do Exército vem de não tendo a coragem neces

ser nomeado Ajudante de sáría para fazerem ataques
Ordens do Exmo. Bnr. Gene- do plenário da Assembléia,
ral João Baptista Rangel, expediram' despachos tele

Jomandante da 5a. 1. D. grafícos mentirosos às Enti

nesta Capital, o nosso coes- dades de Classe, do Interior

taduano Capitão Aroldo José

I
elo Estado, para Incompatili

Machado da Veiga que ser- zarem as bancadas do PSD

via no 200 R. r: -ern Curitiba. e do PTB, com o povo -ca

�arin'ense .Folgamos em noticiar o

rato, porquanto trata-se de
.un digno militar, que vem se

.írrnando no elevado concei
;0 de seus superiores híerar
luicos bem como de seus co-

�IO TEMPO
Previsão do' tempo até as

14 horas do dia 3.
legas. Tempo - Bom.

Cumprimentamos o nosso Temperatura - Estável.
ilustre coestaduano pela dís- Ventos - De Nordeste a

tínção com que a confiança Sueste, frescos.
do Exmo. Snr. General Co- Temperaturas � Extremas
mandante da õa. 1. D. distin- de ontem: Máxima 16,7, Mí-
guiu. nima 5,6.
......... '.•.........."" '

.

NA POLICIA
.

ROUBO E PRISÃO com três facadas por Braz

Pedro Kmecheskí, comerei- Vieira, preto, carregador, re
ante, com casa de negocio á sidente no Estreito e Celso
'rua Lajes 191, queixou-se de tambem carregador, residen
que ultimamente o seu negõ- te no Morro da Caixa d'Aglla.
cio ;vem sendo roubado e que O ferido foi mandado aO

ante-ontem ioi novamente Hospi·tal para curati'vos, ten
roubado na importânCia de! do logo se retirado por serem

Cr$ 2.070,00, tendo descober- seus ferimentos leves,
to ser o autor dos roubos o

menor Ari Nícolau Pereira,
de 14 anos, branco, filho de
Maria Alves Pereira, residen
te na mesma. O menor' foi
detido pelo queixoso e entre

gue ao soldado motorista da
D, O. P. S, José Oliveirà, sen
do apresentado á Delegacia
e

.

apreendida 'a importaneia
acima citada que ainda se

acha va em poder do menor.

FERIMENTOS A
•

PEDRADAS
Ante-ontem o cabo da Po

Ucia Militar, Possidonio João
de Oliveira, de guarda atual-
mente na Ponte Hercílio
Luz, apresentou a Delegacia,
o individuo Nelson Veloso,
vulgo Noça, que nã rua Lajr.s
,ferira com uma pedra, a Ro-
sa Sousa e sua filha Oswal-

FACADAS
dina Souza, produzindo na

primeira um ferimento na

cabeça e na segunda um fe
rimento na boca. Ambas fo
ram medicadas no Hospital
de Caridade e logo' após es

tiveram na Delegacia afim
de 'se submeter,em a exame,

Foi apresentado a/Delega
cia' Irineu Pereira, 24 anos.

solteiro, empr·egado no ne

gocio de Demetrio Cambu
ris, residente á rua Nova

Trento, por ter sido ferido

F R E ,e H AN D o
ELÉTRICAS

O sr. Governador, após inaugurar a linha Flo
rianópolis-Jaraguá, que acabou não adiantando nad!1
para a zona Norte e ainda prejudicou a Capital, dis
cursando em certa cidade, largou a frase feita: "Quer
queiram quer não queiram meus -adversário, declaro
que o problema da energia elétrica no Norte' do Es
tado está definitivamente resolvido".

Para azar seu, nessa mesma noite, S. Exa. jantou
à luz de velas, definitivamente encabulado!

x x

x

Ainda numa cidade do Norte, um gi'ande grupo ele
católicos, querendo OUViT pelo rádio as solenidades do
apoteótico XXXVI, Congresso Eucarístico Internacio
nal e sabendo que, por obra e graca da solucão defi
nitiva do problema de energia, não

-

haveria l�� 'no do- I

mingo, resolveu fazer um apêlo à Empresul n.o 'senti
do ,de, pelo menos naquele dia, fornecer luz.

O auêlo, justo, parece não haver chegado à alta
administração da Empresa. Voltou de meio caminho
para que informassem a que partido político perten
ciam .os apelantes. Estes, mais do. ligeiro, prestaram a

informação; eram todos cOl'l'elig'jonál'ios do govêrno!
Por êsse meio houve o fornecimento de luz e os

rádios funcionaram.
..

E os pessedistas, muito satisfeitos, puderam ouvir
mais um notável discurso do emin'ente Senador Ne-

\

rêu Ramos!

x x

x

Viaja.!ldo à noite, com chuva, o dr. Lacerda, de
pO,is de ver seu carro escapar de quinhentos buracos,
acabou atol�,do num dele_s.

Depois ele longa espera, no escuro, apai'eceram aà
longe duas luzinhas. Eram dois cablocos vigorosos, que
meteram os peitos no auto, safando-o do atoleiro.

Escapo 4a dificUtldade, o dr. Jorge quís passar
uma cantada nos seus dois salvadores:

Meus amigos, vocês são eleitores?
- Semo, sim sinhô?
- E em quem vão votar?
- Nóis vai votá contra um candidato qui premete

continuá o guvêrno qui deixa as istl:ada cumo
o sinhô tá vendo! E o sinhô qui tá sofreno essas

Jlmaquera ,e e.sses atoleiro, dicerto vai nóis
àcumpanhá!
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