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o Presidente. A e� exercíc�o determinou-se .

a e a vilaI: salvar o poder ciVil. Um dralla de
uni ano, J,��,���,���� resolvido na base de uma longa· experiência . da vida pÚblica brasileira•

....................�������� "..... mada "fórmula mineira' na,

o,'
I .-- ...,. �-....,. I

,

'

� DIRETOR ( �' .:' epo�a ��'elidada dos "5 gas-

.. R b � ..: O
· .

D"'
O; parmos. Enquanto isso, na

> u ens de � � .

mais antigo la-� solidílo de Itu, Vargas arír-

� Arruda Ramo� � � rre de S. Catarina�> mava q�; a condição "sine

!
� � qua non; para candkíatar-ss

"GERENTE � � Ano XLII era a

desist,ência
do Sr. Nereu

Dominsos F � �
� Ramos. Esmagado pelas ma-

, .• ..: N !
nobras pacificadoras da UDN

.' ,de Aquino > • 12.�347 p.erdeu o PSD a orientação
....................,. i. > í'írmada. O Sr. Nereu Ramos

.

•
• ........,.........................w�.'Y· ........;. abandonarta o campo ao

Edição de hoje _ 6,páginas Flnrian ipol! S' b I 17 � D b d 1'9"''''
_____-.!.._ _; , -=-

I _o...:.._ls�,__a_a_(_o__,toc ezem 1'0 e aa Cr$ 1,00 candidato mine�o. Divididas
as fôrças, Vargas ganhou as

o A S 1·1 O d 'a' S" NI a' �,.o· e' s' U, D 'I· d, a-s :�E�:f��;��t��a:����:
y Nereu Ramos na ante-sala

m�m longo questíonárío quo
U , Velbiobos. áe dez. palses europeus, ligados peja lé Cristã

I ��, p;��:��a�ul�:;'�:;::�;
lhe fôra entregue dias antes M N�QUE, 16 (:0-. P.) -:- runcíonàríos, oficiais. gran- . tístas, que muitas 'ezes tive- versando com eSS2S refugia- '1 S bem qUE' procu

sôbre assunto exclusivo do

abordava os acontecimentos Na capital da Baviera, Muni-
,
des proprietários, comel'cian-I ram de ganhar o seu sustento dos, .no Báftíco, da" margens rem :���'ecer o sofrimento F

Presidente do PSD, que' se

e a posição do entrevistado q�e, na_Ol-:a do ,�rand� �al'- ! tes, operários industriais e com os trabalhos mais pesa- elo Volga e ela "pusta" únga-' perda ela sua pátria (õ ('ln m

retirara antes. Advartindo-o

_

em face da situação política dím ,�otamco, o pulmão da
I
trabalhadores agrícolas. E. dos e mal pagos. Muitos eSCU- ra, observa-se ben; depressa tos entes qusrtdos, quase to-

do fato, ouviu a seguinte ex-

Nacional, desde o dia 11 de metrópole que brevem nte d t t ' f
. plícação: "Nereu estava com

1 ,' .. _

e surpreen en e que quase 0-, param
ao - uztlamento nr que se sentem felizes por te' dos vivem intensamente d:1S

novembro, quando o Congres- c eve contar �m m1l11ao" d.e do� �omam parte no serviço
I guerra

e nas revc'ueóes. COÍl- rem encontrado finalmente suas recordações. .

a cara muito fechada. Preferi

�E��,.�5��F�I·owr�es�d-a�C-u-n.....,.h-a�h-o-m�en-a�u�e·�a-d�o�;��que o Vice-Presidente do Se- O elo que Os Iiga a todos é a certa regularidade servícos
...

I
que nao mformara o Presr-

,

nado fôsse para o Governo Fé Cristã. religiosos nas diferentes lin-' ,

. . denteDutra a respeito da-

da União. A Oi.'gunizuçáo ,de Refugia- guas. e ele acôrdo com os ,l'es- Apreender a perdoar para ser ·pe'rdoad I quele assunto: -o Presidente

_ Tenho o hábito de ve- dos da ONU encarregou-se pectívos costumes. .'
I

. O, ,Dutra estava com a cara

lho advogado de não opinar destas 360' pessoas. Confiou- No asilo só há quartos de'- RIO, 16 (y. A.) - No "Res- sempre fui aOS imperativos política que evite mal maior" muito fechada". Segundo al

sôbre questões afetas ao Po- se a direcção a uma alemã, uma só ou de duas pessoas I t�urante Mesbla" na Cine- da ordsm, base do progresso, ' Depois de historíar sua atua- guns, o mutismo dos dois po

der Judiciário. O meu sílên- auxiliada por 16 irmãs de ca- todos eles com aparelho d�, l�ndia, rea�izou-se ontem, às subordinei a ela invariaval-
I çào nos acontecimentos poli-

líticos impediu um entendi

cio, nesse momento deve 'ser rldade, Todos estes velhinhos rádio, água quente e rría. I vmte e meia horas, o grande mente, toda a minha ação ticos de novembro ultimo mento que, de 1950 a esta

respeitado. e velhinhas nasceram além Não faltam evidentemente! b:'lnquete que as forças. poli- po��t�ca. Só uma exceção se assim terminou o sr. Flore� parte, c�nduziria o Brasil a

O repórter investia, en-
da Cortina de Ferro que hoje quartos ele banho comuns. As I

tícas .do Congresso NaCIonal, vertrícou nessa constante de da Cunha: rumos dírerentes.

quanto isso, contra a mura- separa o mundo comunista e refeições são servidas nos I repr�s��.tantes _

de di�eçõ:s minha _vida pú�lica com a "De qualquer modo seja
O Sr. Nereu

.... Ramos. sabe

lha levantada pelo Sr. Nereu o sudeste da Europa dos pai- quartos. A maior parte dos partídárías, amigos e àdrní- revoluçao de trinta, qual for a situação a que 'nos fazer humor, a despeito da

Ramos, lembrando .que êle ses ocidentais. Além de al- habitantes deste as'ilo inter, I ra��res de todos os setores de Não po�eria ter, então, -lsvem os homens que a domí- aparência austera. Para con

poderia dar impressões de guris representantes de gru- nacional recebe auxílio so-
atividade do deputado Flo- outra atitude de vez que nem e orientem, somos sín-

solar um Deputado, que re

ordem geral sobre a sítuacão pos étnicos alemães figuram cial. Numa secção especial rc_s da Cunha, presidente da estavam em jogo a sorte do ceramente pela concordia,
clamava a .maneíra por - que

do Brasil, situação econõmí-, no grupo poloneses, éstonia _ dispensa-se o auxílio médicc
Câmara ofereceram a esse meu Estado, unânime na sua pela compreensão entre os

era tratado por um jornal,

�a e financeira, PO! exemplo. nos, letões, úngaro�, checos e indispensável. conhecido parlamentar gaú- atuação, e a sorte assim do nossos compatriotas banidas disse-lhe, presidindo a Câ-

_ Um dos traços mais russos., Um golpe de vista na do- . c�o em homenagem à sua' �_ partido a que desde a infan- as represalias e a's �inganca'� mara: "Eles também não me

ma'l'cantes da minha form-a-' Representa ef2etivamente cumentação destes velhinhos, í
tltude :m' face dos recentes cia Pertencia. que a nada de uÚl e nobre poupam, mas esta é a cara

ção é a discl'lção _ disse o tarefa difícil integr;:r pessoas dos quais alguns estão em fu- I acOn�eClll1entos. . �ão me seria licito .desér- conduzem e só deixam pesa-
que De�ls me deu".

Pi'csidente ..
_ E' do meu tem- ele língua e costumes comple- �a há já dezenas 'de anos,

.Saudou o homenageado .o taI�do cumpri1]-1ento elo d,eyer res e ressentimentos" '�,.. ;� _Com 67,ano,s dll,_idade, o

peramCinto. Os Jornalistas, tamente difr:.renté� :numd�c.Q- .é-Xi�nd·(}s e. e.:i{pulsQs,•.ô'S "'��ílli'
c _e?u�nd,o ·JO�,Ó.l\i,�:ia� ,;()'.J.�.h.' cUil;��l':i�a:,,�. 'tiort-ni�:'ao btd�, ,'�.e-nci.d.? pela' idhl:lc,' cUJ:,Vft,. :�u�� _�fesi'��nte d� :?ePl:bli

que conviveram comigo na 'll1unidade. AcreScem ainda as maIS sofreram foram sem dú- ml�, llder da bancada do dos 110g1 anCtenses,.:ilústatIien do -pel{:) Peso de mais-d cin-
ca nao é' bonltU e ag--rava esta

Câmara e no Senado, bem grandes divergências sociais, vida 'os intel'ectuais: lpédicos, �sn de Mil::ls. Gerais .e stib- te, na ho�a em que depots 'de 'que·�ta anos d� vida p(�blica. ap'a��cia, cerran�o o c.enho.

sabem disto. pois figuram no grupo altos advogados, engenheiros e ar-
lrder da m�Iona n� ca�ara. tantas decagas de discordias nada mais espero das pro-.

No rosto, marca-lhe a. fisio-

Era a mesma figura fami- _ ,

O orador pos em eVIdencia �s cruentas, uniam-S'e eles para messas deste mundo. E' por
nomia a proeminência. das

liar aos credenciados do Con- .•••- J" _ ....,. u:...... ::.. _ �. serviços prestados a'o RIO reinvindical' os principios e issb que, quanto a mim, que-
bochecbas e um grande na-

gI�esso Nacional que enCerra- i,
, � Grande do Sul e ao país, as providencias que julgavam 1'0 fazer-vos o juramento de

riz. São os traços que OS ca-

va as declarações, 'afirman- � RET IF ICANDO
� pelo geneJal Flores da Cunha, impostergaveis aql!eles e sal- que não trago ódio no cora-

ricaturistas aprov.eitam para

do:', � r�memorando as passagens vadiaras estas.' Eis, porque ção 'e que o meu derradeiro
fixar as feições do homem

.

_ O meu silêncio está con- :: � �ais ma��antes da su� longa tomei parte naquele movi- anseio nesta vida é 'Ü de pe-
que se encontra, neste mo-

Siderado como a mais efici- ': A propósito de uma nota, do "Informador Co- !
VIda POhtlC.� nos dIversos mento malgrado a éonvicção dir a Deus 'que me ensine e

mento, na crista dos acon-

ente arma política do mo- � merclal" de Belo Horizonte, aqui transcrita pela
postos que Ja ocupeJU no nos- de que tudo quanto é possi- me habitue perçloar, por

tecimentos políticos. •

menta.
'

", GAZETA, de 14 do corrente, necessário se faz uma
so Estado e no parlamento vel' conseguir-se pela revolu- que tambem quero ser per-

Seu pai, Vidal Ramos, que

Para esta rePa r t a g e 111 � retificação, no tocante a um episódio em que par-
nacional. Chegando à ãtuali- ção é bem preferivel a toda doado",

' alcançou a casa dos 87 anos

transferimos uma nota da se-

I' ticipou o sr: Celso Ramos, Presidente da Federa- � dad.e, .0 de.ptÜado �osé M3:,ria intervenção que violente. e _...._-.. .�_.
de idade (Vereador e Pre-

ção ('Em Confiança". Na ma- çâJo Catarinense das Indústrias e Delegado de San- � Alkm:m .d:sse da Importante subverta os fundamentos da feito de Lajes - capital ca-

nhã de 11 de novembro, COl1- ta Cat�rina na Segunda R,eunião Plenária da In-
.. contnbUlçao de s. s. para a ordem constituida. .

'J
.; �AAIS I' M'IGRANTES tarinense dos Ramos, - De-

vacada a Câmara extl'aordi-... dústria, realizada em Pôrto-Alegre. Tendenciosa é � salvagua;'da do regime, nos A mais j_ust� e� imperfosa I !VI
.

,

'

, ,putado Estadual, Go;ernador
námente para destituir. o Sr.. a versão oferecida pelo oI'gão de publiCidade da ca- � dia.s agitados' de .novembro das revoluçoes e quase sem-I RIO, 16 (V. A.) _ Mais

e Senador), deixou 14 filhos

Carl,os Luz, fixada a fórmula � pital mineira. � ultImo, colabor�ndo €ficaz- pre d� .consequencl,as nefas-, quarenta imi'grantes holan-
(11 vivos atualmente - 7

do impedimento, vendo qule � O referido episódio ocorreu de forma dI'feI'en'- � mente no posto que tanto tas e mIquas. Essa e a Voz da deses entre homens Ih __

homens te 4 ·mulheres). Dês-

.. r h d 'a 't d h' t'
..

' ,n1U e t N f
seria levado ao Catete, o Sr.:, te: O Delegado Zulfo Malmann, do Distrito Federal � ?nrava e presI en e a IS ona B�O ,en�mamento me-

, res e crianças acabam de es,,.,ereU oi quem o substi-

Nereu Ramos ,conferenciou ',' d
.-

'
I Camara dos Deputados. lhor da flsolofIa quando ad- chega!' t ·t I

tuiu na chefia políUca elo
numa as reumoes, defendia ardorosamente a par- "I F 1 d""

' a es a capI a com

com o }3r. Afonso Arinos, lí- � .. tiéipação do capital estrangeiro na Petrobrás. Con- � azenc o seu agra eClmen- mlte,que sO se deve destruir destino às colonias ele ,patrí-
Estado.

der da UDN, no Gabinete 'elo :' tra a sua opinião, por demais extremada, insur- � to, o ,g�neral Flo::es da cun�a o. q�e pode e deve ser �ubs- cios seus já estabelecidas no
Sente o Sr. Nereu Ramos

Deputado Flm'es da Cunha. � ,giu-se o Delegad<'l catarinense,_ cUJ'o pensamento,
/ presa as emoçoes que nao tItUldo. SemprE,! entendI que Paraná São PIS t que os' dias que passam são

�
/ d·t t fl"dd ft

- ,auo, ana

Passados dias, soube-se daI' aliás conhecido, foi exposto: uma s,olução eeléti- ��o el SO�I ar ,nos modmen os � e i�I ta : e o u uro des- Catarina, Pernambuco, Minas tumultuosos e os fatos polí-

d.ramatica luta de consciên- � ca, tendente a permitir a efetiva exploração do > �d_a egnas como nos a gl'a- e paIS erao de

r,esultar
da

I Gerais'e Estado do Rio Pos-
ticos depe�dem da sua habi-

Cla que travou o Sr. Nereu � petróleo sem concessões que importassem no entre- I
VI aele, que se lhe apresen-, ,..,.........,.........................-.;-.� su�1n diversas prof'

-' .ljdade para se errcami_nhar
Ramos, naqueles momentos.. guismo, mas assegurassem os aitos e reais in teres- �" t�m,_. �I��nunciou V'S.egUinte Nata I dos.. pobres necessitamos, COll)�s�:�â��� s.em tr�peç�s. Por isso, justi-

decisivos: aceitou a fórmula � ses do Bl'asj.l. O Delegàdo Zulf,o, irriquieto e apai':'
OI aç�o. Meusdsenhotl es. Pa-

.

cos para motores "Di,esel",' fIca o SIlenCIO sobre o presen-

proposta pela maioria do � xonado, na defesa do seu ponto de vista, passou
ra mlm,:on�o ,e �:s. o para 'sob O pafrocín',o da máquinas plantadoràs de ca-

!
te. Ao Sr. Afonso Arinos, se-

Cl.Jngresso, vencendo con vic- ;. daS' idéias à provocação, afirmando e rePetindo � t���s no:>, nao e dI.fI�Il desco-
'

'. na, etc. c�'etamente, na manhã do

ções de ordem constitucional, � que o assunto era para ser debatido e,ntre homens �
brll

.

ou mesmo adlv�nhar Os

Nereu' R m
Dois dêsses téciücos holan-

dIa 11, traçou um programa:

Para salvar o poder civil, na- 'w'
.

; motIvos que determInaram a, sra ,. 'a os d ", t f" I
t salvar a qualq;uer preco o po-

.. que usasse,lll calças. Ao repetir a frase, o Delegado -.. '_,'
. ,

' eses vao mon ar o lCma. n- i
"

quele momento periclitand0'l catal'inense lamentou que argumentos desse quila- � �:::�:.straçao afetlya que ora
RIO, 16 (V. A) _ Seguindo tegram o g.rupo dois padres �er civil. �ediu para S�I: �ul-

ante os pronunciamentos mi- � te fossem usados e, repelindo...._a provocação, adian-;' .

'

a tradi_ção, a sra. Nereu Ra- sacramentmos que vão se
gado depOIS. Um dos artlflce,S

lital':es. � tou que sempre vestira calças, alí e lá fora. ,Diante �' �' que, ao Julgamento po-
mos, com a colaboração da 'e�tabelecer 'e� Fortaleza e

da Constituição vigente sabe

Esse episódio serve para � da reação que provocara, o Delegado Zulfo chamou h�ICO'd se sob�e�evam a� ra-,
Legião Brasileira de Assis- em Pôrt"" Alegre. são os re-

as dificuldades e os obstácu-

mostrar a formação política 'w 'o seu substituto, passando-lhe o cargo e abandonou , z?es o convI�lo e � Sllnpa- tencia, patrocinará o Natal verendos Rozendaal e Kroes.
los da hora que passa. Um

do Sr. Nereu Ramos, consi- � OS tl'abalhos. !
tla que nos vmcularam nas, T d

• , ..

t d' dos pontos centrais e de
:I t ,'b I

,do C,a,tete, procedendo 11 dis- o oS esses Imlgran e.s 'éI- "
,

derado como uma das mais � A proposição aprovada não foi, como afirma o h,o�as a

,lI u, ata�
das lutas

tribuição de brinquedos ,e uti- xaran.{· seu país, falando prá-
maior equihbrio d� política

destacadas figuras do qua- � "Informador Comercial", a do sr. Zulfo Malmann/ �lvICaSt e no� �a .alhos par- lidades às crianças pobres, ticamente o português cuja .nacional silencia o Sr. Nereu

dro político brasileiro. Como

�" mas ,outra que condensou o pensamento da maio- ..
amen ares. u 1111SS0 como

em diversas instituições .as- língua estudaram em �mum R�mos à espera. de que tudo

membro ,da Congresso, em .

d
'

t
_ >' I"

.
. '. sala bem, conSCIente de que

t •
na as represen açoes. 1 ............�....u•._• .,...........�.....-�....oJ'U sIstencIais e paroquiais 'des- cmco meses antes de segUI!' t

.

t' '-

��t��� fi���o�lm:ss�el���a��� � pois� i����;��� ��;toc��om��:e t�����rp����:��s���� � k'OVO REPRE.
. �!�.!::...........................__........_.__��.::_...:��_��......-..�

���e o seu momen o hIS 01'1

dade. Em dezenas de enquê- .. colega. bal'1'iga-vel'cle p�ra solicitar excusas e eX-
• ''i -

INVIOlA�VEIS O LAR· E A
(De O CRUZEIRO)'

tes, os jornalistas quase que:: plicar quc usa, na sua 'frase, apenas força de cx- �'_. �'
I ---......................__...............

�::J=��:�J:�:1��;,�L.=:��...;....�� . RIO, 16 (V�ENT��!,�. CORRESPONDINCIA M��g�I���:�M.
Presidente da Câm'ara reve-"

'

. - -- são secreta do Tribunal Pl'e- RIO, 16 (V. A.) - O Pre- sições em contrario". MUNDIAL
t lou-se uni estadi::;ta, homem no do Tribunal de Justiça d� sideote Nereu Ramo!; san- . São os seguintes os dois PARIS, '16 (U. P.) - Cien-

culto e capaz. Soube conduzir PELA ESCOLHA DE BROCHADO Distrito Federal foi. escolhido cionou ontem a seguinte lei paragrafas do art. 141 da tistas' e educadores de 40

os trabalhos parlamentares o sucessor do desembargador cIo .Congresso Nacional: . Constituição: países chegaram a um acor-

hàbilmente -através elos pe- DA ROCHA FrederiClo Sussekirid de Men- "E' inviolável o sigilo da do sobrea-�dade de

ríodos mais agitados dos úl-
' dança no Superior T�ibunal "Art. 1.0 - Continuam em oQrrespondencia". incrementar o intercâmbio

timos dez anos, Presidente cio PORTO-ALEGRE, 16 (V. vor pela mer,ecida investidU- Eleitoral por ter-se exaui-ido vigor, durante o estado de si-' "A casa é o asilo inviola- de informação cientifica a-'

PSD, apresentou-se como o A.) _ O Instituto fios Advo- ra como Consultor Geral da o prazo do seu m�ndato. tio decrctado pela lei n. .... vel do iQdividuQ. Ninguem través elo mundo inteil'lo. No

candidato natural do partido gados' elegeu, ontem, sua República, do çlr. Francisco A escolha recai� 'no nome 2.654, de 25 de novembro ele poderá nela penetrar a noi- final de uma conferência

à Presidência da RepúWica, nova diretoria, cabendo a Brochado da Rocha, ê por do desembargador Antonio 1955, as garantias de que te, sem cOJ)sentimento do auspiciada pelas Nações Uni

em 1950. Quando o problema Presidência.. ao dr. Ajadil de maioria 'que o Institutó ma- Vieira Braga, (Um dos mais tratam os § 6.0 e 15.0 do, art. morador, a não ser para acu- das, os representantes de

SUCeSsono eclodiu, o Mare-. Lemos. nifesté ao Sr. Pn;sident-é_ da antigos membfos daquela ca� 141.da Constituição

Federàl.l
dir a vitimas de crime ou organizações culturais em 40,

chal Dutra, já então repre- Na mesma sessão, aprov,ou Repúbliéa o seu aplauso pe- sa, que passará assim a re- Art. 2.0 - Esta lei entrará del'astl'e, nem durante o dia, nações recomendaram que

sentante exponencial do an-' tambem o sodalício. por unâ- la escolha de um' jurista, rio- presentar o Tribunal ele Jus- em vigor na data de sua pu- fora dos casos e pela· forma se tom, 'ssem providencias
. tigetulismo, preferiu a cha- nimidade, um voto de lou- I grandense.. . tioa lor.n 1 naGllwla Corte. blica�ão, 're�'o''radas as dispo- "que :1 Lei e�trlbelecer". 'nesse sc'ntido.

pois da morte do Presidente
Vargas, nada mudou no Pa
lácio do Catete. Os portei
ros, os guardas e Os serviçais
são os mesmos, veteranos
naqueles corredores. O Sr.
Nereu Ramos, que se consi
dera "Vice-Presidente do Se
nado no exercício da Presí

dêncía' da República", tam
bém não mudou. Homem a

feito ao protocolo, executa os
atos prosídencíais que lhe
estão a,fetos, naturalmente.
Recebeu o repórter na Sala
de Despacho. -Como de cos

tume, foi direto ao assunto.
- Não falo para não en

crespar as águas. O meu bar
Co deve navegar em mal' cal-
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INDICADOR PROFISSIONAL
M É D I C O S O ESTADO

DR. WALMOR ZOMER DR. YLMAR CORR�A

o leitor encontrará, nesta co

luna, informa-ções que necessita,
diàriamente e de imediato:

DOENÇAS DO APARELHO' DI- .r,ORNATS Telefone

GESTIVO _ ULCERAS DO ES-'
O Estado 3.022

TO�'AGO E DUODENO, ALER-
A Gazeta 2.656

H' D'iá iio da Tarde, 3.579
GIA-DERMATOLOGIA ,E CLI- I Of'i

.

I 2688
NICA GERAL

mpl'ensa ICla. .. .. .. . .

HOSPITAIS
DR. JÚLIO PAUPITZ Caridade:

FILHO (Provedor) 2.314

Ex-interno da 20" enfermaria (Portaria) 2.036

e Serviço de gas tto-enter o log ia
Nerêu Ramos 3.831

da Santa Casa do Rio de Jeneiro Militar '.. 3.157

(Prof. W Berardinelli).
São Sebastião (Casa de

Curso
.

de neurologia (Prof. Saúde). .. .. .. . . . . .. . .. 3.153

Auatregeai lo ).
Maternidade Doutor Car-

Ex-in temo do Hospital inater- los Corrêa 3.121

nidade V. Amaral.
CHAMADOS UR-
GENTES

DOENÇAS INTEUNAS
Corpo de Bombeiros .... 3.313

Coração, Estômago, intestino, Serviço Luz (Raclarna-
fígado e vias biliares. Rins, ova- 2404
rios e, útero ções) ..... ,............ .

Consultório: Vitor Meireles 22 Polícia (Sala Comissário.. 2.038

Das 16 às 18 horas.
. Policia (Gab. Delegado) .. 2.594

COMPANHIAS DE
Residência: Rua Bocaiuva 20. TRANSPORTES
Fone: 3458'. TAC .

Cruzeiro do Sul .

Panair .....•............
Varig .

Lóide Aéreo .

Real .

Lux -. . . . . . . . . .. 2.021

Magestic 2.276

]\1etl'opol 3.147
La Porta 3.321

Cacique . . . . . . . . . . . . . . .. 3.449
Central 2.694

HORÁRIO: Estrela 3.371

Das 13 às 16 horas. Ideal 3.659

Telefone: Consultór-io - 3.415 ESTREITO

Residência: Uua José do Vale (' Di.sque •....•....•..•••.•

Pereira 158 - Praia da Saudade

�i�_s ,

, 1\ ••••••••••••••••••••••DR. VIDAL DUTR_!\ FILHO A D V O G A DOS
MÉDICO DE CUIANÇAS

, Consultório: Felipe Sc�midt,
3.8 (daa 14 às 17 horas) ... } s ',DR� ,JOS,É ME'pEIllOS

ResiQêa:cia: Tenente lSilveira" VtEIRA
130 (Fone 3165). . ( I

- ADVOGADO -

Caixa Postal 150 ..:... Itajaí
Santa Catarina.

GARÇIA, I CLíNICA MÉDICA

Diplomado pela Faculdade Na- CONSULTAS das in - 13 ho-

cional de 'Medicina da Univer- .ras." r

sidade do Brasil Rua Tiradentes 9 - Fone 3415

Ex-tnterno por concurso da Ma-
DR. JO-S"É'-T'A'-V"-A"RESternidade-EscoTa

(Serviço do Prof•. Octávio Uo� IRACEMA
drigues Lima)

Ex-interno do Sel'viço de Cirur
gia do Hospital I. A. P. E. T. C.

do Rio de Janeiro
Médico do Hospital de Caridade
e da Maternidade Dr. Carlos

Corrêa
DOENÇAS DE SENHORAS -

PAUTOS - OPERAÇõES
Cons: Rua João Pinto n. 16,

das '16,00 às 18,00 horas.
Pela manhã atende dià
riamente no Hospital de
Caridade.

Residência.:
Rua: General Bittencourt n.

101.
Telefone: 2.692.

DOENÇAS NEUVOSAS E MEN
TAIS - CLINICA GERAL
Angustia Complexos

'In s onia - Ataques - Manias -

Problemática afetiva e sexual
Do Serviço Nacional de Doen-

ças Mentais. Psiquiátra do
Hospital-Colônia Sant-Ana.
CONSULTóRIO - Rua Tra

jano, 41 - Das 16 às 17 horas
RESID1!:NCIA: Rua Bocaíuva,

139 Tel. 2901

DR. ARMANDO VALÉ
/ ' RIO DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infantil
da Assistência Municipal e Hos

pital de Caridade
CLíNICA MÉDICA DE CRIAN

çAS E ADULTOS
- Alergia -

Consultório: Rua Nunes M&
chado, 7 - Consultas das 15 às
18 horas.
Residência: Rua Marechal Gui

lherme, 5 - Fone: 3783

DR. ROj\'lEU BASTOS
*'PIRES
MÉDICO

Com prática no Hospital São
Francisco de Assis e na Santa

Casa do mo de Janeiro
CLINICA MÉDICA
CARDIOLOGIA

Consultório: Rua Vitor Mei-
reles, 22 Te!. 2675.

'

Horários: Segundas, Quartas e

Sexta feiras:
Das 16 às 18 horas
Residência: RU!l Felipe Sch

rnidt, 23 - 2° andar, apto 1 -

Te!. 3.002.

/ DR. HENRIQUE PRISCO
PARAISO
MÉDICO

Operações - Doenças' de Se
nhoras - Clínica de Adultos.
Curso de Especialização no

Hospital dos Servidores do Es
tado.
(Serviço do Prof. Mariano de

Andrade).
Consultas - Pela manhã no

Hospital de Oaridade.
Á tarde das 15,30 hs, em dian

te no consultório á Rua Nunes
Machado 47 Esquina de 'I'ina
dentes. Te!. 2766.
Residência - Rua Presidente

Coutinho 44.

DR. MARIO DE LARMO

CANTIÇÃO
MÉDICO

CLíNICO DE CRIANÇAS
ADULTOS

CLIN1CA
de

OLHOS � 0UVIDOS - NARIZ
/ E GAUGANTA

DO

DR. GUERREIRO DA

FONSECA
. Chef� do Serviço de OTORI
NO do Hospital de Florianópolis.
Possue a CLIN.ICA os APARE-,
LHOS MAIS MODE>RNOS PAUA
TRATAMENTO das DOENÇAS
da ESPECIALIDADE
Consultas - pela' manhã no

HOSPITAL
À TAUDE - das 2 as 5-

no CONSULTóRIO - Rua dos
ILHEOS n". 2

RESID1!:NCIA - Felipe Sch
midt n", 113 Te!. 2365.

Doenças Internas

CORAÇÁO - FIGADO - RINS
- INTESTINOS

Tratamento moderno da
SIFILIS

Consultório - Rua Vitor Mei
reles, 22.

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

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ,ARAGÃO

CIIWRGIA TUEUMATOLOGIA
..

Ortopedia
•. ,C.opspJtÓrio: ...João Pinto, 18 -.

- "Das '15 ,às 17' diàriamente.
Menos :;lOS Sábados
Ues: Bocaiuva 135.
Fone: - 2.714.

�_....._----'----

DR. CONSTANTINO
DIMATOS

MÉDICO CIUUUGlÃO
Doença}! de Senhoras - Partos
- Operações � Vias Urinárias
Curso de aperfeiçoamento e

longa prática nos Hospitais de
Buenos Aires.
CONSULTóRIO: Rua' Felipe

Schmidt, nr. 18 (sobrado). FONE
3512. .

HORÁRIO: das 15 ás 18 ho
ras

,

Residência: Avenida mo Bran-

co, n. 42. ,

Atende chamados'

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

e

DR..ANTONIO DIB
MUSSI
MÉDICOS

CIRUUGIA CLíNICA
GERAL�PARTOS DR. LAURO DAURA

Serviço completo e especiali- CLíNICA GERAL
zado das DOENÇAS DE, SENHO-. Especialista em moléstias .de
RAS, com modernos metodos de 'lenhoras e vias urináriàs.
diagnósticos e tratamento.' Cura radical das infecções
SULPOSCOPIA - �ISTEUO -

agudas e cronicas, do aperelho
SALPINGOGRAFIA - METABO- renito-uriuárí o em ambos os

LISMO BASAL ;exos.
Uadioterapia por ondas curtas- Doenças do aparelho Digestivo

Eletrocoagulação - Raios Ultra
.e do sistema nervoso.

Violeta e Infra Vermelho. Horário: 10% ás 12 e 2% ás 5.
Consultório: Rua Trajano, n 1, Consultório: R. Tiradentes, 12

1° andar - Edificio do Montepio. _ 10 Andar _ Fone: 3246.
-Horár lo : Das 9 às 12 horas -

Residência: R. Lacerda Cou-
Dr. MUSSI. ti n ho, 13 (Chácara' do Espanha):
Das 15 às 18 horas - Dra. Fone: 3248.

MUSSI .-
Avenida Trom-Residência:

powsky, 84.
-----

ADMINISTUAÇÁO
Redacão e Oficinas, à rua Con
selheiro Mafra, n. 160 Tel. 3022
- Cx. Postal 139.
Di re to.r: RUBENS A. RAMOS
Gerente: DOMINGOS F. DE

AQUINO
Representantes:

Representaç.úes A. S. Lara.
Ltda ,

Ru'a Senador Dantas, 40 - 5°
=de. ,

Te!.: 22-5924 - Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 5°

andar sala 512 - São Paulo.
ASSINATURAS
Na Capital

Ano , Cr$ 170,00
Serues t're Cr$ 90,00

No Interior
Ano Cr$' 200,00
Semestre Cr$ 110,00
Anúncio mediante contráto.
Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos.
A direção não se responsabiliza

peles conceitos emitidos nos ar

tigos assinados.

INFORMAÇõES UTEIS

Scandinavas
HOTÉIS

DR. CLARNO G.
GALLETTI

- ADVOGADO -

Rua Vitor Meireles, 60.
FONE:: 2.468

FlorianópoHs -

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA
ADVOGADO -

Escritô.ri o 'e Residênda:
Av. Hercilio Luz, 15
Telefone: 3346.

, �.

DENTISTAS

DR. SAMUEL FONSECA
CIUUUGIÁO·DENTISTA
Clínica - Cirurgia

PROTESE: - Pontes Moveis e

Dentaduuas em

Nylon.
DIATEUMIJ.: - Trl!tamepto .de

canais pela al
ta frequencia.

Raios X e Infra-Vermelho
Consultório e Residência: R.

Fernando Machado n? 5
Fone 2225

.DR. ALVARO DE
CARVALHO

MÉDICO DE CUIANÇAS Consultas: das 8,00 às 11 ho-
PUERICULTURA - PEDIATRIA ras e das 14,00 às 18 horas.

� ALERGIA

I.NFANTIL I
Exclusivamente com hora mar

Consu Itório: - Rua Tiraden- cada.
tes n. 9. . Sábado - das 9 às 12. .

Residência: - Av. HerciJio
'

-

Luz n. 155 - Te!. 2.530. DR. LAURO CALDEIRA
Horá;'i?: -- Das 14 às 18 ho- DE ANDRADA

ras dlal'lamente

DR. JÚLIO DOIN
VIEIRA
MÉDICO

ESPECIALISTA EM OLHOS
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA
TRATAMENTO E OPEUAÇõES
Infra-Vermelho - Nebulização ...,..

, -._ Ultra-Som
(Tratamento de sinusite sem

operação)
Anglo-reti-noscopia - Uecelta de

I Oculos _ Moderno equipamento
de Oto-Rinolaringologia (único

no Estado)
Horário das 9 às 12 horas e

das 16 às 18 horas.
Consultó,rio: - Rua Vitor Mei

reles 2,2 - Fone 2675.
Res. - Rua São Jorge 20

Fone 24 21.

DR. NEWTON
D'AVILA

CIRURGIA GERAL
,Dóencas de Senhoras - Procto
l'ogla - Eletricidade Médica
Consultório: Rua Vitor Mei

reles n. 28 - Telefone: 3307.
Consl! ltas: Das 15 horas em

diante.
Residência: Fone, 3.422
Rua: Blumenau n. 71.

DR. MÁRIO WEN
DHAUSEN

CLINICA MÉDICA DE ADUL,TOS
E CUIANÇAS

Consultório - Uua João Pin
to, 10 - Tel. M. 769.
Consultas: Das 4 às li horas.
Uesidência:

.

Rua Esteves Jú
nior, 45. Te!. 2.812. _

DR. ANTONIO BATISTA
•

JUNIOR
CLtNléÃ ESPECIALIZADA DE

CRIANÇAS
Consultas das 9 ás 11 horas.
Res. e Cons Padre Miguelinho,

12.
.

DR. NEY PERRONE
MUND

Formado pel'ir'1'ãcüldade Nacio
Doenças do aparelho respiratório nal de Medicina Universid'ade

TUBERCULOSE do Brasil
RADIOGRAFIA E RADIOSOOPIA RIO DE JANEIRO

DOS PULMõES Aperfeiçoamento na "Casa de
CiruJ:gia do Torax Saudé São Miguel",

'

Formado pela�Faculdade Nacio- Prof. Fernando Paulino
nal de Medicina. Tisiologista e Intemo por 3 anos do Serviço
Tisiocirurgião do Hospital Ne- de Cirurgia

rêu Ramos Prof. Pedro_de Moura.
Curso de especialização pela OPERAÇõES
S. N. 1'. Ex-interno e Ex-assis- CLINICA DE ADULTOS

trnte de Cirurgia do Prof. Ugo DOENÇAS DE SENHORAS

\
Guimarães (Uio). .' CONSULTAS: No Hospital de

Cons.: Felipe Schmidt, 38 - Caridade, diáriamerite pela ma-

Foné 380] nhã
.. "'-tende em' hora- marcada. I RESIDll:NCIA:
Res,: ___: Rua Esteves Junior, Sehut�l, 12D ,-

80 :- Fone: 2395 F'I?'J"nópoiis.
��,����r'

'

DR. I., LOBATO
FILHO

- Rua Duarte
Telef.. 3,288 �'l

CIRURGHO-DENTISTA
CONSULTÓRIO Edificio

Partenon - 2° andar - sala
203 - Rua Tenente Silveira, 15. t
A.tende diáriamente das 8 às

11 horas.
3us e 5as das 14 as 18 horas.

-- 19 as 22 horas.
Confecciona Dentaduras e Pon.

tes .Ml'lveis de Nylon.

DR. JOÃO ASSIS FILHO ;
,

CIRUUGIÁO DENTISTA ;�
Clinica de Adultos - Cirurgia'

e Protese Raios X
Rua Felipe Schmidt, 39 A -

salas 5 e 6
Atende com hora marcada
Das 9 às 12 e das 14 às 16

I,Procura-sel 'Casa'Dentista para Cri.anças
DR. JUAREZ PHILIPPI

Edifício. Jo.ão Alfredo. - l0 andar.
Salas 1 e 2 - Rua Jerônimo. Co.elho., 1
Horário.: 8 às 11 - 16 às 18 ho.ras
Atende exclusivamente co.m ho.I'Íl marcada.

,
'

-0-
Reabertura das aulas
Dia IOde março de 1956.
Chegada ao Internato - Dia 29 de fevereiro de 1956. Avisamos que, de acôrdo com o que ficou estabelecido

Dia 1-3 - Turno da manhã às 7,45 horas. entre êste Sindicato 'e as autoridades compatsntes, o tra-

Turno da tarde às 12,50'horas.
.. balho noturno das casas comerciais desta Capital, no pe-

r No primeiro dia de aula, as alunas apresentem-se de rlodo de 15 a 24 de dezembro deste ano, obedecerá ao se

uniforme, de gala completo: blusa de manga comprida,

I
guinte horário:' do dia 15 ao dia 23 encerramento às 21

boina, luvas, sapato eolegial. horas, dia 24, sábado, encerramento às, 18 horas.
--------------.:'-,�---------- Comunicamos, outrossim, que os empregadores deve-·

LIRA TENIS CLUBE' rão conceder meia hora durante o turno da 110lte, para os

I smpregados fazerem um lanche., ,

. '. . . .
Lembramos ainda, que haverá rigorosa fiscalização por

DIa 11 - dO�IDgO - SOlr�e. de, Formatura das Gl- parte da Delegacia Regional do Ministério do' Trabalho.
nasranas do Colégio, as 22 horas, ,

'

A DIRETORl-\
Dia 25 - domingo - Tradicional Soirée Elegante

.

de Natal - Ornamentação a caráter. Sor-
teio de premíos, Escolha da mais elegan
te de 195,5. Reserva de Mesas na Relo-

joaria Müller - Cr$ 100,00.
�

Dia 31 - Majestoso Baile de São Silvestrre - às
22 horas ---, Apresentação das Debutan

tes, cuja inscrição deverá ser feita para
o. telefone 3633. Novidades. Traje a rigor.
Nas soirées dos dias 10 e 11 somente po
derão. entrar os que tiverem convite.

Ser,viçps Aéreos,Cruzeiro:
do Sul-T.A�C_

J:>ARTIDAS UE FLORIANOPOLlS
2a Feira - Itajaí - Curitiba - São Paulo - Rio.
Idem - Lajes - Pôrto Alegre. .

-

3a Feira - Itajaí - Joinvile - Curitiba - Parana- (,'LUBI= DOZI= DI= A-GOST'Oguá - Santos - Rio. L L L
,

Ide)TI :- Lajes --:-,,!oaçaba_- Xapecó.
.

SENSACIONAL BINGO NO DIA 15 QUINTA FEIRA,
4a Feira - Curitiba - Sao Paulo - RIO. ,ÀS 20 HORAS
Idem :- Laguna .: Tubarão - pô.r�o Alegr:. I Com Cr$ 20,00 ao cartão você poderá ganhar os se-
5a Feira - Itajaí - .Ma.fra - CU�I�lba - Sao Paulo: guintes e lindos prêmios:

'

Idem - It�Jal - J'oínvile - Curitiba - Paranagua I 1 vidro de água da Colonia.
- Santos - RI? "

r'

1 porta joia prateado, todo forrado com veludo.

I�em :- Lajes -:-. Joaçaba_ - Xapeco.
.

1 lindo jogo de chicara de porcelana, pintado a mão.
�

6 Feira - Curitiba - São Paulo - RIO. 1 bonita floreira. i:
l�em - Lagu.n� - T.ub�rão - P?I:tO Alegre.

. f maravilhoso abat-jour de alabastro.
Sábado - Itajaí - J'oinvile - Curítiba - Paranaguá 1 boneca que chora e anda.

- Santos - RI? . ,

1 cobiçada caixa de VERMUTH.

Idem. - Lajes --:- �oaçaba_-_Xapeco. .

1 bonita panela de pressão' MARMICOC.
Domingo - Curitíba - S�o Paul� - RlO. 1 lindo prêmio que será para o BINGO surpresa.
Idem - Laguna -- Tubarao - Porto Alegre. Festiva reunião nos salões do Clube, com a presen-
Reserva de lugares, co�pra de passagens, despachos ça do grande mundo social.

•

de encomendas e mformaço�s: .

Serão 9 rodadas com a variedade de marcação do
SUCURSAL - Rua FelIpe Schm1dt, 40 - Fone 2(?OO. sistema de Bingo Social-horizontal, vertical, qualquer,
LOJA LUX - LUX H<?TEL - !one 2021. janela, pesado, letí'a t, letra 1, letra x letra u etc.
LOJA TAC - Rua FelIpe Schmldt, 24 - Fone 3700.

' ,

1.700
2.500
3553
2:325
2.402
2.377
2.300

FARMACIA DE PLANTA0'
Felipe Schmidt, 43.

11 domingo - Farmácia Santo Antônio - Rua Fe

lipe Schmidt, 43.
, 17 sábado (tarde) - Farmácia Catarínense - Rua

Trajano.
18 domingo - Farmácia Catarinense - Rua Trajano.
24 sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua Tra

jano.
25 domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.
31 sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua

Conselheiro Mafra.
O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias

Santo Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe Schmidt,
43 e Trajano.

A presente tabela não poderá ser alterada sem pré-
via autorização dêste Departamento.

'

Luiz Osvaldo D'Acâmpora - Tnspetor de Farmácia.

ColeJ!!s p�!���OOLET�V� n}!!US I
Exames de .admissão ao, Curso Normal
Dias 16 e 17 de fevereiro, às 8,00 horas.

Inscrição para os mesmos

Dia 12 de dezembro de 1955; das 15 às 17 horas.

Dia 15 de fevereiro de 1956, das 15 às 17 horas.

Ex-ames de admissão ao Ginásio
.Dias 17 e 18 de fevereiro, às 8,00 horas.
Exames de ·2a. época
Dias 17 e 18 de feverer iro, às 7,30 horas.

Inscrição 'para ambos
Dia 1(5 de fevereiro, das 9 às 12 horas,

MATRíCULA MÊS DE FEVEREIRO
Curso. Primário

Dia 20 - Los e 20s anos e Jardim da Infância.
Dia 21 - 30s e 40s anos e Pré-ginasial.
Das 7,30 - 11 horas e 15 - 18 horas.

Cursos: Ginasial, Científ'íco, Clássico. e Normal
, Dia 22 - das 8-11 horas - las. séries g inasials.
Dia 22 - das 15-18 horas - 2as séries glnasiaís.
Dia 23 - das 8-11 horas - 3as séries ginasiais.
Dia 23 - das 15-18 horas - 4as séries ginasiais.
Dia 24 - das 8-11 horas - Cursos Científico, Clássi-

co e Normal.
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,NOTA

'Senhores Advogados e

Firmas sdo 'Inferior
o ESCRITóRIO "SAO JOSÉ", instalado' nesta capi

tal, propõe-se a resolver com zelo e pontualidade todo e

qualquer assunto no Fôro em geral, em Repartições ou

Estabelecimentos, quanto a encaminhamento ou :tetirada
de documentos, legalização de firmas, livros, contratos,
certidões, registros, etc. etc.

.

ESCRITóRIO "SÃO JOst" - Rua. Álvaro de Car
valpQ, 25 - FONE: 38-83 - FLORIANóPOLIS.

\

Fara 'alugar, procUl�O, com

urgência, casa com quatro.
quartos e demais dependên
cias.

Dou preferência a casa

com pequeno quintal e sita
no centro ou em rua senTida

por ônibus.
DR. 'CESAR BATALHA DA SilVEIRA

Cirurgião Dentista
Cl1n1ca de Adultos e Ci1ançaa
Raio X
Atende com Hora Marcada
FeUpe Schmldt 39 A Salas 3 e 4

Ofertas e condições pbr
carta a Paulo. PI'eis, Hotel

Mnj�stic. até oito de dezem
bro.

O ESTADO

Distribuidor

C, RAMOS 8-;A '

Comercie Transportl'
Run João 'Piuto, .� �ou.

-y--

SINDICATO DO COMERCIO
VAREJISTA DE FLORIANÓPOLIS

AVISO AO COMERCIO

Viagem com seguril,oça
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICROMONIBUS DO
-

RAPIDO ,<SUL-BRASILEIRO)
_Florianópolis ,_ Itala! - Joinville - Curitiba

Agência:
,..

nua Deouoro esquina da
Rua Tenente Silveira

Senhores Comercianfes
e Industriais

o Impôsto de Renda pago sôbre o lucro real, apura..
do pe'la escrita comercial,'e mais justo do que o calciIla�
do pelo lucro presumido, com base na escrita fiscal. Pa
guem somente o impôsto devido, encarregando o nosso

Escritório da feitura das suas escritas. Aceitamos tam�
bém e.scritas' atrasadas.
ESCRITóRIO, CONTÁBIL-IMOBILIÁRIO PERRONE

Rua Deodoro, nO 11 - Caixa Postal nO 355-
"'one nO 3222 - Florianópolis.

COSA NA PR81A
Venae-se otima éasa construida

mts.2, bem junto a praià, preço Cr$
com o proprietario )10 local. Ponte de
- bem em frent'e a CapeJa.

'

de roletes com� 73
60.000,00. Tratar
Baixo - São José

Automovel Hudson
Vende-se completamente reformado.
Motor retificado 030 - P'neus banda branca, pintura,

e !;tcolchoamento novos.

Prnte mecânica 100%
vrolet.

Vêr e tratar na Oficina Che-

\

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florfanôpofis, Sábado 17 de De,zembro de 1955 . O ES'l'AOO4

, .

NOPROXIMO DOMINGO EM CONTINUAÇÃO AO CERTAME CITADINO DE PROFISSIONAIS, TEREMOS O CHOQUE -DAS
MULTIDÕES ENTRE OS CLÁSSICOS RIVAIS AVA�E FIGUEIRENSE, LIDERES DA TABELA" A RODADA SERAf COMPLE-

TADA COM O PRElIO IMBITUBA X GUARANI, EM HENRIQUE LAGE ,
� _

w � ,.. "_'� �w.-.J'V"""''''�.���''1'' "�w."",,,""_""'W__""''''''''''��'-''''''IiO -,.a�.,.....·..�w • �·.'''.·.·'''''''''''-''''''''''·

"O ,Estado Esportiyo"
..........................................................., �.....••••...........� .....

.

o Bocaiuva continua vice lider I
3 X 2 SOBRE O PAULA,RAMOS NA NOITE·DE 5a. FEIRA

Conseguiu o Bocaíuva des- riam obtido melhores resul- Sebastião da Silva houve-se

forrar-se' dos 5 a 2 que no tados, O triunfo hoquense com acerto e os quadros fn-

primeiro turno lhe impôs o nos pareceu justo. . ram estes:

Paula Ramos, ao derrotar o Nenem marcou o gol íní- BOCAIUVA ,Hélio;
tricolor praíano na noite de cial, cobrando uma falta de Guido, Bonga e Norival;
ante-ontem, pelo escore de distancia apreciável, aos 35 Waldir e Nenem; Caniço,
três tentos a dois. minutos, encerrando-se 0'1 Rodrigues, Cobra, Jair e Preliminar: Paula Ramos

O jOgO, presenciado por primeiro. tempo com o Bo- Zacky.
'

'4 x Bocaiuva O. ,)

um púbiico regular, em par- caiuva vencendo pelo escore .,•••••••••••••••••••••••••••••••••!••••••••

��sa��t�::�te�o�:�t:ae�t�;s\� ��n:::l�� �l�i;�:��O s:�;:: 6° ANIVERSARIO DE FUNDAÇA.O DO
��::a edO:�n�:diéC�i�:: ::� �:ia:t:�SP;r;i���::, �e:r��: TAMANDARÉ (AMADOR)
vezes a pugna chegou a ter cando-s� novo, .empate a�s O 'I'amandarél F. C. (não I peão do torneio-início.

. instantes dramáticos, isto 28 por intermédio de Vale- confundir com o da Divião, Querido e prestigiado no

diante das duas eidadelas. rio e novo desempate, um de Profissionais), na data setor amadorista, possui o

Apesar de .ter efetuado minuto após, sendo autor do de hoje completa seu 6° an í- Tamandaré uma plêiade de

ataques ,em m""enor escala, o tento da vitória o "center" versário de fundação. Fun- esforçados batalhadores que
time da Marinha teve uma Cobra, numa admirável ma- elado em 1949 no bairro da tudo vem fazendo para so

defensiva que demonstrou nobra de Carriço. Praia de Fóra, ingressou erguê-lo no cenário pebo-
evidente superioridade sô- No vencedor: todos deram êste ano na Federação Ca- lístico de nossa terra.

bre a do Paula Ramos que a sua parcela de esfor- disputando com brilho o N osso cumprimento aos

falhou nos dois tento� ini- ço pelo t r i u n f o sen- Campeonato de Amadores, diretores, associados e joga-
'ciais, mais parecendo domí- do de destacar o trabalho estando classificado na vi- dores

.

da simpática agre

nada pelo nervosismo dos da retaguarda Guido, Bon- ce-liderança. Foi vice-cam- miação.
seus defensores. O ataque ga e Nenem em grande evi

boquense, nas vezes que dencia. Carriço foi o melhor

incursionou ao arco' pau- da linha de frente. No ven

laíno, o fez com segurança, cido falhou o trio-final, en
pondo em perigo o último quanto que a linha média

reduto adversário. Assedia- teve uma conduta apenas re

dos constantemente, os dían- gular. No ataque gostamos
teiros tricolores pouco pu- mais de Tórrado e. Pitola.

deram fazer. Todavia se ti- Valério não vem convenceu

vessem se espalhado melhor do como meia recuado. .Deve
evitando por outro lado o voltar ao centro da inter

individualismo. os avantes mediária.
comandados .per, Pitola te- Na arbitragem osr. Jpâo
J•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

, CAMPEONATO CATARINENSE -

DE BOLÃO
INDIVIDUAL 10. Urnberto. (Doze) com

40 BóLAS 215 Imédia 5,37
1. Arthur (Caça e Tiro) 11. Cadernuto (Doze)'

com 295 média 7,37 com 205 média 5,12
2. Paulo (Doze) com 282 I 30 BóLAS

média 7,05 12. 'Bracke (Caça e Tiro)
3. Carlos (Caça e Tiro) com 158 média 5,26

com 263 média 6,57
'

20 BóLAS
4. Mario (Doze) com 262 13, Geraldo (Caça e Tiro)

média 6,55 com 166 média 8,30
5. Battistotti (Caça e 'Ti-

1'0) com 254 média 6,35
6. Rolf (Caça e Tiro) com

251 média 6,27
7. Lange (Doze) com 249

média 6,22
8. Beck (Doze) com 239

média 5,97
9. Péssi (Doze) com 228

média 5,70

PAULA RAMOS - Lelo ;
Nerv e Erasmo; Marréco,
Ney e JdCY; Wilson, Som-

-

bra, Pitola, Valério e Tor
rado.

ôOíS-BONS-JÕGõs'-1V1ARêADõs· -PARA
HOJE PELO CERTÁME AMADORISTA

\ '

Prosseguirá, hoje, à tar-

de, o Cajnpeoriato Citadino
ele Futebol Amador, estando
programados dois jogos, os

quais,' espera-se, sejam dos I Por apenas cinco cruzei
mais interessantes e sensa- ros, os aficionado presen
cionais, prometendo agradar clarão uma bõa tarde espor
íuteirameqte. ,I _ tíva e,_ estarão Àesta form.á
ÀS, 13,30 horas cotejarão colaborando para maior di

Postal Telegráfico e Aus- fnsão elo futebol amador en
tr ía, findo o qual pisarão a � t.re nós.
rw--.-..-.��...................,...." - ...-.,....--.-.-.-.---- �_.;:!4-""-';,; - ....._.

liça para complemento da
rodada os conjuntos do Iris
e Alvim Barbosa,

NOTICIAS DIVERSAS
- Pelo Campeonato Ca

rioca, hoje jogarão Vasco e

América, tendo por local o

Estádio do Maracanã.

- O certame carioca de

profissionais já rendeu até
agora Cr$ 16.888.435,20. Sem
dúvida uma cifra apreciá
vel..r: Com a participação de

-19 barcos, amanhã, no Rio,
será realizada a Prova de - O Vasco continua líder
Vela "Marcilío Dias", em da Taça Eficiência, com 243

homenagem à Marinha ele· pontos, seguido pelo' Fla
Guerra elo Brasil. mengo, com 233; Fluminen

se,' com 209; Barigú, 175;
Botafogo, 169; América,
159; Bonsucesso, 133; Por
tuguesa, 94; 0Iaria,75; Cano'
to do Rio, 62 e Madureira',
45.

I - Guerra, atacante do

II xv de Novembro ele Piraci
caba, acaba de ser vendi

I elo' ao Torino, da Itália,
.

anunciam os jorrna.is do
Rio.

14. Fantini (Caça e Tiro)
com 164 méelia 8,20
15. Pedro (Càça e Tiro)

com 157 média 7,85
16. Amin (Doze) com

100 média 5,00
10 BóLAS

MAIS DE 4 MilHÕES DE PESSOAS-17. Fernando (Caça e Ti-

1'0) com 84 média 8,40
RIO, 16 (V. A.) - Segun- quando as 135 partidas efe

do um comunicado, ontem tuadas produziram 47 mi
distribuido pelo Instituto lhões de cruzeiros. Em 1950,
Brasileiro de Geografia e já se tinha elevado ao tri
Estatistica (IBGE), mais plo : 13,9 milhões; e em

de três milhões de pessoas 1951, a ascensão foi muito
assistiram a jogos de foot- imaior: 38,2 milhões de cru

ba ll, no Distrito Federal em zeiros.
/ Depois de sofrer

1954, que oi um ano record, uma dlmínuição no ano se-

1954, que foi um ano record, guinte (28 milhões).' voltou
,quencia, quanto á renda a crescer em 1953 (38,5 mi
bruta recolhida. O total de lhões)', para chegar ao seu

ingressos vendidos elevou- máximo no ano passado.
se a 2. 209.108, no valor ele O alimento da renda bru-
50.676.923 cruzeiros. ta deve-se não só ao cres-
I' cimento do número de fre-

Esses resultados; forneci- quentadores, como tambem
do� pela 'federação Metro- à elevação do preço dos in

politana de Foot-ball e di- gressos. Em 1945, o preço
vulgados pelo Departamento media do ingresso era de
de Geografia e Est�tística Cr$ 6,50 e em ,1954, de Cr$
da Prefeitura, \dizem res- 15,80, sendo de 143% o

peito apenas a 147 partidas acrescimo verificado. O in
realizadas durante o cam- cremento do numero 'de ÍÍ"e

peonato oficial. quentad'ores (726.412, em

_
No decorrer do último de- 1945) foi ele 342% no mesmo

cenio, a renda bruta dos jo- periodo, A renda media por

gos de foot-ban tem subido I jogo evoluiu de 35 mil cni
de ano para ano, atingindo�I

zeiros para 344.444 cruzei
em 1954 cifra dez vezes su- Iras, crescendo quase dez

periol' à obtida em 1945, vezes.

Finalmente hoje será rea-, res, Jorge Barbato, Luiz

lizada a tão esperada rega- FÍl.ria, Arí Silva, Joaquim A.

ta de longo percurso, promo- Bel lo, Luiz Espindola, Saul
vida pelo Veleiros da Ilha, Damiani, Telmo Fett, Nival
em homenagem à .passagem do Hubner, Isaías Ulyssêa,
fundacão. Às 930 será elado Carlos Ghil'ighini, Osvaldo

_undação. Às 9,30 ,será daelo Nunes, Celço Pôrto e tan

o tiro de saida devendo os tos outros, estarão em luta

barcos rumare� par� a pri- 'durante horas para conquis
meira marca. A chegada es- tarem o almejado primeiro
tá calculada para as 14 ho- lugar: A comissão de rega

ras defronte a séde do Clube.

Segundo conseguimos apu- tas está assim constituida: '

.rar foi esta preparação de Presidente: João Golçalves
regata a que mais impres- Júnior; Juizes: . Galter Pe

sionou os velejadores do re- reira �aixo, .viriato Leal,
ferido clube, talvez devielo Arno Schmielt,'Erni�Ricky e

ao ,grande percurso a ser ,�Terner, Espera-se que gran

corrido. Nada menos de 13 ele número ele associados

embarcações 'o concorrerão e éompareça à séde do Velei

até o presente momento ê ros da Ilha para assistirem
diicil . apontar o pi:ovável I

ao de�enr�lar desta magnifi
vencedor. Pedro Gomes Soa-' ca prova.

DOZE DE AGOSTO
A Diretoria do Clube tem o grato prazer de desejar BOAS FESTAS e FELIZ ANO NOVO aos se�s associados e suas exmas. fa�ílias. Aproveita o ensejo parà
convidar para o grande "reveillon" de fim do ano, quando haverá profuza ,ornamentação., � cargo' do sr. EDUARDO ROSA e, tradicional el�ensacional passagem da
meia'noite. Outrossim DIA DE NATAL; grandiosa FESTA INFANTIL, com distribuição de bombons, com sorrteio de lindos prêmios.

� -

.

'.

CLUB.E

Acham-se abertas, até 31 de dezembro do corrente

ano, no Departamento Regional do SENAI, à rua Tenen
te Silveira n , 25, 20 Andar, em Florianópolis e nas Es
colas SENAI de Blumenau e Joinville, as inscrições de
candidatos a exames vestibula .es para a primeira série
do Curso Técnico Têxtil da Escola Técnica Federal de
Indústria Química e Têxtil, mantida pelo Departamento
Nacional do SENAI, no Distrito Federal.

2 - Sedo exigidos os seguintes documentos: 10) NO�iscias 8��. Semana.
a) - Prova de conclusão do curso Ginasial, Iridus- Nac.

trial, Básico, Comercial Básico, . de Mestria 20)'
Agrícola, Normal Regional' ou' de Aprendiza- RADA

BUSCA DESESPE

gem Industr-ial," com currículo equivalente a Keel
- Com: Howard

três anos;' 30) A UM PASSO DAb) - Certidão de Idade; GLó-RIA - Com: Alfredoc) - Atestado de vacinação anti variólica; Nagib
d) - Prova de quitação com o serviço militar, alis- .

Preços: Iü.oo 5,00.famento para os maiores de 17' anos;
e) _ 3 fotografias 3x4 cm.

Censura até J 4 anos.

3 - Os candidatos inscritos serão submetidos a pro
vas de seleção, sendo conceelido, pelo SENAI, aos melho
res classificados transporte ao Rio ele Janeiro, a fim de
serem submetidos ao exame vestibular detei:minacÍo pelo,
Min istêr io da Educação.

'

11 - Os candidatos aprovados no exame vestibular
serão matriculados, na ordem de sua 'classificação nesse

exá�e, obedecido o limite de vagas fixado para caela Es
tado.

5 - Os . alunos provenientes dos Estados e, que se

jam menores ele 21 anos, ficarão sob regime de internato
na própria Escola, recebendo os' maiores, um auxílio pa
ra a sua manutenção no Distrito Federal.

Prel íaram no gramado do
extinto Tiro de Guerra 40,
domingo pela manhã, as

equipes do Caravana e do
Botaf'ogo, saindo com' os

llouros
o prímeiro pelo es

core de 3x2, gols consigna
dos por Culica, Betinho e

Rosa para os Cal'avaneiros
e Germano e Noca para os

botafoguense. O team ven-

I
cedor foi êi'jte: José; Nóca e

, e Nizia; Mito, Aço e Rosa'

Marg?r.ida Olinger Vieira I CuEca (Po!, Sererepe, Be�
partICipam aos parentes e

I
tinho, Cá e Sapinho. Na pre

_ e.ssoas amigas o cont�ato Ilim!n,ar entre os suplentes
,e casamento de s'ua �ilha./ venflcou-se igualdade no \ '

,onsuelo com o sr. Hllton marcado/Ix 1. À tarde jo
Prazeres. J gando num festival em Sa-

l
co dos Limões, o Caravana

CONSUELO e HILTON enfrentou o Fernando Rau-
noivos lino, sendo vencido por

Florianópolis - 16 - Dezembro de 1955. 1 x O.

SE·NAI
BOLSAS DE ESTUDO

\

CURSO TÉCNICO 'DE INDúSTRIA T1l:XTIL

SoE N A I
BOLSAS DE ESTUDO PARA OPERÁRIOS DA

INDúSTRIA

O Departamento Regional do SENAI de Santa Ca
tarina leva ao conhecimento dos senhores Industriàis do

, \ '

Estado que Se encontram abertas até 31 de dezembro do
corrente ano, as inscrições de candidatos aos' cursos de
formação e aperfeiçoamento de CONTRAMESTRES DE
FIAÇÃO e CONTRAMESTRE DE TECELAGEM, manti
dos pelo Centro de Áperfeiçoamento do Pessoal do De
partamento Nacional do SENAL

São condições para li inscrição:
a) - Ser apresentado por firma empregadora quite

com o SENAI;
b) - Apresentar documento idôneo que prove ter

pelo menos 3 anos de prática 11'a especialidade
ou em, oficina mecânica da in.dústria têxtil :

c) - Ter idade entre 21 a 35 anos;
d) ,- Apresentar quitação com o serviço militar;
e) - Dispor de três fotografias tamanho 3x4 cms.
Os canelidatos inscritos serão submetidos a .um exa-

me de seleção que será realizado durante .a la. quinzena
de janeiro ele 1956, em Florianópolis. Aos aprovados será
concedida uma bolsa de estudo n o valor de Cr$ 1.500,00
(um mil e quinhentos cruzeiros) mensais, bem como pa
gas tôdas as despesas de viagem, cujo embarque para o

Rio ele Janeiro, anele serão real'izados os cursos (Escola
Técnica dê Indústria �uímica e Têxtil) dar-se-á na 2a.
quinzena de fevereiro.

,

As inscrições poderão ser feitas por pedido escrito
ou telegráfico, diretamente ao Departamento Regional do
SENAI, em Florianópolis, à rua Tenente Silveira n. 25,
2° Andar, ou nas Escolas do SENAI de Blumenau e Join
ville.

Particip,ação ,

Francisco Manoel dos Adauto Vieira
Prazeres

e

Onélia Cunha dos Prazeres
participam aos parentes é

pessoas amigas.o contrato
de casamento ele seu filho
Hilton com a srta. Consuelo
Vieira. '

CINE SAO JOSE
As 3 - 7,30 - 9,30hs.
Joan FONTAINE - RAy

MILLAND - Teresa WRI
CHT em:

NA VORAGEM DO VICIO
No Programa:
Atual. Atlantida. Nac,
Preços: 11,00 - 5,50.
Censura até 5 anos.

"�'c. ,', ';1!! fi �tf;í�l"�_

[.• I·íll
As 5 - 8hs.

Joan FONTAINE - Ray
·MILLAND - Teresa WRI
CHT em: í í
NA VORAGEM DO VICIO
No Programa:
Atual. Atlántida. Nac.
Preços: 11,00 - 5,00.
Censura até 5 anos.

As - 4 - 8hs.
1°) Cine Noticiario. Nac.
2°) TROVÃO A CAVA

LO - Com: Charles Starret
3°) FANTASMA AS-

SOBIADOR - Com: John
ny Mae Brown
4°) DEMONIOS DO CIR

CULO VERMELHO 3/4
Eps. ...

Preços: x.oo - 4,00.
Censura até 10 anos.

"U;W
/ "

As 5 - 8hs.
Alfredo NAGIB - Alice

MIRANDA em:

A UM PASSO DA GLóRIA
No Programa r-

Noticias Universal. J01'.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 5 anos.

As - 8hs.
Richard 'CONTE - Vive

ca LINDFORD em:

OURO E VINGANÇA
technicolor

No Programa :

Reporter na Tela. Nac.
Preço: 8,00 - 4,00...
Censura até 18 anos.

Na Varzea

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Ftortanõpolts, 'Sáb'ado 1'7 de Dezembro de 1955
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Zury I Macbado, e... ,I
," I.' Co-m apenlS., 70··00 100 c.razelros

.
..

� • 'co'mpre uma IID�a bODe'ca .,-' A data de hoje recorda-nos que:
.. .

• '
u .' _' em 1.548, D. João III deu ,instruções a TQiné de

ACO'NTI=CIM 1=1\110'S SOCIAIS'I
Ê no perfeito conhecimento das realidades da vida I Souza, -lo. Governador Geral do Brasil, entregando-lhe

,

"

: '

L :

L,' 1;.'.
, _�

I, que um jorna,l tira o �&�?r�al para os se�ls comentários

lo ';'Regimento 'Real", q,ue foi a Primeira 'Constitui'ião do
.

_

.

crrtícos, elogios e ncticiárío. As necessidades do povo, Brasil;
/'

,

as suas lutas e dificuldades não podem deixar de encon- - em 1.817, preso por Sei achar comprometido na.............�..� J •••••••••••••••••••••
trar éco .n as colunas do jornal, assim como .não pode. Revolta de Pernambuco, faleceu o hodrografo José Fer-
deixar de noticiar as raras e felizes soluções. , r.andes Portugal;

\ ".

Quem desconhece os sofrimentos morais dos pais - em 1.819; no 'Passo do Rosário, as tropas do dita-
-que não estão em condições de pagar 600, 8.00 ou 1.000 'dor José Artigas, compostas de cornientifios, entrerianos
cruzeiros por uma bonéca sonhada e desejada ardente- e orientais, foram repelidas pelas tropas dos Generais
mente, durante o ano todo, pela sua filhinha ? Quem não José de Abreu e Bento Gonçalves da Carnara, que se

compreende a intensidade dessa magôa?
.

achavam à frente de tropas brasileiras;
.

Mas ... uma cousa é pagar 700 ou 1.000 cruzeiros de _ .em 1.830, faleceu Simon Bolivar, o Libertador
uma só vez e muito diferente, muito, muito mais facil é Americano, cuja vida consagrou à líberdada.dos povos 0-

pagar 70 ou 100 cruzeiros mensais. . . primidos, sendo seu nome, hoje, reverenciado com res-

Ê pela primeira vez que em Florianópoli� uma casa peito;
I

comercial oferece aos seus fregueses as melhores, a�, _ em 1.851, nas barrancas de .Acevedo, na margem
mais lindas, as mais famosas bonécas . fabricadas pela direita do Paraná, entre Obligado e Ramallo, na Pro
Estrela), mediante pagamento tão razoáveis e tão suave. víncia de Buenos Aires, travou-se o célebre combate co

Essa casa, como Os leitores já devem ter advinhado é a nhecido com o nome de Passágem de Toneleiro, entre
"A Modelar", o estabelecimento que procura sempre ir forças' brasileiras e Uruguaias, durante a guerra contra
de encontro ás necessidades do povo. Rosas e Oribe ;
---.-.-�--

- em 1.868, o 45° Regimento de Cavalaria Para-
guaia foi surpreendido e derrotado, em Santa Blanca,

I entre Villeta eLomas Valentinas, pelas tropas do, Coro-
nél Vasco Alves' Pereira;

.

- em 1.882, o pequeno vapor "Cruzeiro", começou a

navegar no curso superior do Rio, Iguaçú, afluente do
Paraná, cuja primeira viagem foi fejta entre os portos
de Amazonas (perto de Palmeira) até o da 'União da Vi-
tória em Plarnas.

.

<YESTADO

NOITE DE GALA NO,LUX 1l0T�L
�

'. jlNIVE...,sA'RIOS
•

-

PROFEDI ROSA
,

.
Ao apreciarmos o requintado gôsts e a distinta ele

gância das sras. e artas. que se encontravam no ambiente'
revestido dê grande' brilhantismo désta 'noite de gala, Aniversária-se hoje a se

sentimos que nossa satisfação renovada, mais se ampleia nhorinha Professora Edi Rd
para apresentarmos sempre, aos apreciadores das inova- sa;· diléta filha do sr. João

ções da moda, o que já está, sendo uma tradição em nos: T:eixeira da Rosa Jr., alto
sa cidade. "As Dez Mais Elegantes", acontecimento ctue funcionário publico estadual,
renovamos nêste ano que está passando, como um com- e de sua exma. esposa d, 01-

promisso de nossas atividades sociais e mesmo para que, ga Luz, Rosa.
se ponha melhor em evidência a elegância, distinção e A distinta aníversaríante
gosto .da mulher catarfnense. Foram as elegantes do' ano integrando o Magistério Ca

ele 55 as sras. e srtas, tartnsnse, se vem impondo
pelo elevado conceito que go
za entre seus alunos e pela
elevada compreensão do su

bli�e sacerdócio que adotou,
Nesta oportunidade 'muitas

serão as homenagens que se

rá alvo, não só pelo elevado
número de amízades conquis
tadas pelas qualidades de co

ração e espírito, como pelos
Mestres e Alunos.

'
'

° ESTADO, prazerosamen
te, apresenta felícítações.

"

Aderbal Ramos da
Orlando Goeldner
Aujo-r Luz

" Newton Ávila

SilvaSra. Dr.
"

" Fulvio Lu iz Vieira
Fernando B. Viegas
Charles .Edgar Moritz

Srta. Eliana Cabr-al
" Nice Faria
" -Tereza Fialho

Miss Santa. Catarina; srta. Ana Maria, representou a

elegância da mulher itajafense. .f_
Por maior que fOSSe meus lésf�i'ços não .consegui

descrevei' as maravilhosas e custosas toilletes, que des
filaram no salão do Lux Hotel naquela noite de gaja, e

houve até quem dissesse, "Noite na Embaixada" Noite de
Sweepstak. Florianópolis já tem seu ambiente de fino Vê transcorrer, poje, o seu

gosto, Florianópolis tem as Dez mais elegantes, que, fa- oitavo aniversário natalício a I
zem jús ao. título -que merecem. E lá estavam aplaudindo graciosa e inteligente mení
as ele�ántes os Sr. e Sras. Sua Excia. Q Govemador e a na Maria da Graça, diléta
Sra. Ir ineu Bornhausen, os srs. e sras. Secretários do Es- ! filha do sr, Valdir Brasil,
tado, estavam. presente a esta elegante reunião. O sr.\ e 'Chefe do Serviço de Arreca
sra. Dr. J

..
ReI e s�:a. SF. e sra. dr. Abelardo Gomes, sr. e I dação de Consignações, da

sra, dr. Wilmar DIas, sr. e sra. Romeu Gonçalves, sr, e Caixa Econômica Federal
sra. ,dr., Sebastião Neves, sr. e sra, Saraiva, sr. e �ra. neste Estado, e de sua exma.

Darcy Goulart, sr. e sra, Júlio Gonçalves, srta. Arlete esposa d. Ivone Catão Bra
Gonçalves, Sra. Otí lia Píalho, sr. e sra. Walter Wander- síl.
ley, sra, Dr. J. J. Barreto, sra. Norma Castelo Branco. A Por tão grata efeméride a \
estrelissiin� Maria Della' Costa em companhia de seu galante aniversariante re

esposo Sandro. Sr. e Sra. Nerêu Corrêa. Sr. e 'Sra. Dr. An- cepcionará suas inumeras a
tônio Santaella. Sr. e Sra. dr. João Bonassis, sr. e sra, dr. míguínhas e seus admirado
José Moellmann, sr. e sra. dr. Aldo Luz, sr; e sra. ,1'11'. res, na residência' de seus

Cláudio V. Ferreira, srta.' Lenita e' Rosa Maria Lehm- genit o r e fi, /oferec,endo-lhes
kuhl, srta. Doris Brüggemann, sra. João Cupertino Me- mimol'a festa, com mesás de
deiros, sr. NeudY Massoline em companh.ia de sua ·noiva doces e guaranás. J
srta. Marise, srta. Lia Da·lva Araújo, srtas. Norma O ESTADO felicitando ,a
Couto e Léa José em companhia ,do dl'S. Dário Gonçalves aniversar,iante, faz votÇls de
e Rui Pontifice de Souza, Srta. Waltrute Michels, si,. e muita saúde, ,extensivos' à
sra. Francisco Mascarenhas, dr. Dib Cherem, dra. Ceci- exma. família. "\
lia Medeiros, srta. Arlinda Machado, sr. e sra. dr. Paulo'
Fontes, srta. Lourcles Medeiros; Sr. Sérgio Nóbrega, sr. t· /FAZE�'ANOS, HOJE:Paulo Medeiros, dr. Ciro Nunes.

"

MENINA MARIA DA '

GRAÇA BRASIL

xxx,

CASAMENTOI
Às 11 horas da lin.da manhã do dia 8, quando dava

entrada na Catedral, a srta. Miriam Cunha, que realizava
seu enlace matrimonial com.o dr. Célio Medeiros� Miriam
nó seu tipo meigo e gracioso,- confeccionou seu vesti dó de
noiva, em 'lindo fustão todo desenhado no mesmo ton, um
bonito tocado preso o véu em tule ;deu ao rosto da moça
um semblante todo especial. .

,

HORARI� PARA AS
REFEIÇÕES

A bôa digesti:tJo depende,
em grande parte, do horário
õas refeições .As dores e o

"pêso" no estômago, a prisão I
de ventre, a falta de apetite
e li indisposição geral resul
tam, muitas vêzes, do mau
costume de não se fazer·em- as
refeições ás mesmas horas,
t0dos os dias.

Evite os males do estôma
go e do intestino, habitu
ando-se a fazer as refei-

çõe�a h.Oi'__lj. cgrtas. "7' SNll:S

.

I

NO
17 DE DEZEMBRO

DR. IVO VON WANGENHEIM

, .

«NO (,enaculo))

Com a Biblía na Mão

DENTISTA _

Consultório Tua Bocaiuva, 42
/

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

LIRA T:t:;NIS CLUBE
O 'Lira Tênis Clube, por sua Diretoria, deseja Boas

Festas e Feliz ano Novo aos seus associados e excelentís
.

s ímas famílias, e tem a honra de convida-los para a

Soirée de Natal, e o Baile de São Silvestre na Boite da'
Colina. "

.

ANDRÉ NILO TADASCO

Florianópolis, 15 de dezembro de 1955

Reflitamos" . alôr... SA'BADO, 17 DE DEZEMBRO
Deus. .. falou-nos em um que é seu Filho, ...

é o resplendor de sua glória a expressão exata de
ser. (Heb. 1:1-3). Ler Heb. 1:1-6.

que
seuGUSTAVO WIDER

, Um dia, Stanley Jones, contá-nos; uma professôra,
perguntou a algumas crianças que pensavam de Jesus.
Um gurizinho disse: "Jesus é o melhor retrato que Deus
-t irou." O autor da carta aos Hebreus diz que "Ele é o

resplendor da glória do PaJ," "a imagem expressá de
seu sêr." O pcóprio Jesus disse uma vez: "Quem me vê
a mim, vê o Pai."

,

Cristo é de fato, 'Deus trazido para onde podemos
olhá-lo de perto. O Salvador é Deus saindo de traz da
cortina do desconhecido para a esfera do real. A encar

nação é assim chamada, porque significa o ato de cobrir
de carne. Jesus é Deus vestido de carne.

, \

Ê nosso dever. honrar a Cristo, l-espe.itar seu poder

I e autoridade, submeter, pela fé, as nossas vidas ao seu

amor e cuidado, tornm�-nos seus amigos. "-

PENSAMENTO PARA O DIA
Deus nos falou pOl'· seu FilhO. I

- J.\ Alex. Miliar (Ontário)

"Reflitamos, amor: não vês? E' bem melhor

Que tudo isto se acabe de uma vez?
\ Este secreto amor que tão tristes nos fez,
Com <;> tempo só trará sofrimento maior!

E depois?! E depois será muito pior
Porque nada .será assim como prevês ...
O amôr? - Existe siml Mas vejo e tu bem vês I

Quê a possibilidade é cad'a vez menor!

Reflitamos, al1101'! ... digo-te e choras tanto,
Num tão sincero,' ingênuo e àngustiado pranto,
De tanta dor transida em teu puro se�tir.

\ E juro uma vez mais, contrito é apaixonado,
E juro uma vez mais, por tudo o que é sagrado,
Nunca mais ponderar, nunca mais refletir!·

.

, .,.�' \ .

............._ ....
.
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5Plortanópolls, Sábado 17 de. Dezembro de 1955o ESTADO

E ..... I T I II'- final sentenca que ser'VI' .' d tít 1
,.

1
. .

...., ._ _

_
. la e I u o hábil para a transcrt-

JlJIZO Vl!; 1J1ftEITO DA COMARCA DE TIJUCAS.
çao .no registro de imóveis. Protesta-se provar o alegado

Edital ele citação com o prazo de trinta, dias, de ínte-
com todo o �ênero de provas, inclusive depoimento pessoal

ressados ausentes, incertos e desconhecidos.
de qualquer mteressado, Inquíríção de testemunha vístorta .JUIZO DE DIREITO DA

1
recebe citação. Nestes ter-

O Doutor Reynaldo Rodrigues Alves, Juiz Substituto
etc .. Dando á Causa o valor de Cr$ 48.000,00: pede' daíerí- COMARCA DE TIJUCAS mos P. deferimento. Tijucas,

no exercício do cargo de Juiz de Direito da Comarca de Ti-
monto. Testemunhas: Nestor Gomes, Albano Pereira re José

24 de março de 1955. Clau-

.

[ucas, do Estado de Banta Catarina, na forma da Lei, etc...
Manoel Ferreira. Sobré duas estampilhas estaduais de .... EDITAL DE CITAÇÃO, dia Cararnurú de Campos."

. Faz saber a bodas quantos interessar possa o' presente
Cr. 2,00 e uma Taxa de Educação e Saúde, lia-se: - Tiju-

COM O PRAZO DE TRIN- Em dita petição foi exarado

edital de citação, com o prazo de trinta dias, de interessa-
cas 3, de dezembro de 1955. (a) J. B. Bonassis. 3-12-55. -

TA DIAS, DE INTERES- o seguinte despacho: - "A"

dos ausentes, incertos e desconhecidos, que por parte de 3-12-55'13-12-55. "Em dita petição foi exarado o seguinte SADOS AUSENTES, IN- como pede. 'I'ijucas, 25-3-55.

Aderbal Ramos da Silva lhe foi dirigida a petição do teor despacho: - "A., designe-se data. 'Tijucas 5-12-55. (a.) .CERTOS :fi: 'DECONHECI- (a) Clovis Ayres Gama-

,

seguinte: _ "Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Reynaldo Rodrigues Alvlell, Juiz Substituto, em exercicio.";' DOS. Juiz de Direito." Feita a

de Tijucas. _ ADERBAL RAMOS DA SILVA, brasileíro, ca- �eita a justífic�<;ã� foi exarado o seguinte despacho:" _
O Doutor Reynaldo Rodrí- justific.ação, foi exarado o

sado, comerciante e índustrdal, residente e domiciliado na Faç?I�1-Se as c�!açoes requeridas a na inicial e mais a do gues Alves, Ju-iz Substituto seguinte despacho: =; "Fa

Capital do Estado de Santa Catarina, por seu advogada e �OmmI? da Un�ao: 'esta por precatória a ser expedida pa- no. �xel'cíc�o .

do cargo de çam-se as citações reque

bastante procurador abaixo-assinado, conforme procura- la? JUIzo de Dlraíto da la. Vara da comarca de Florianó-
.JUIZ de DIreito da Comar- ridas na inicial. 'I'ljucas 7-

ção inclusa (doc. n". 1), vem perante V. Excia. expor' le re- polis, tudo depois de recolhida a Taxa Judiciária. Tijucas,
ca de Tijucas, do Estado de 12-1955. (a) Reynaldo Ro

querer: _ I _ que adquiriu de Gaudêncio Antonio ele Cam- 6-12-1955: �a)" Reynaldo Rodrigues Alves - Juiz substituto,
Santa Catarina, na forma da drígues Alves - Juiz Subs

pos, conforme escritura pública de compra e venda regís- em exsrcicro. E para que' chegue ao conhecimento de to- lei, etc ... , tituto, em exercício." E para

trada no Livro de Notas n. 93, fls. 83v. a 86v., da Tabeliã dos o ningl�em possa alegar ugnorâncía, mandou expedir o
FAZ SABER aos que in- qUe chegue ao conhecimento

Anita Gallotti Matias e transcrita no Registro de imóveis presente edital que será afixado na sede dêste Juizo, no lu- tel:essar P?ssa_ o presente de todos e ninguem possa
.

desta comarca sob 10 nO 12.232, fls. 152, Livros 3-L, um ter- gar do costume, le, por cópia, publica uma vez no Diário adital de citação, com o pra- alegar ignorância, mandou

no rural, com a área aproximada de dois milhões de metros Oficial e três vezes no jornal "O Estado" de Florianópolis.
zo de trinta dias, de inte- expedir o' presente edital

quadrados, situado neste município e comarca de Tijucas e
Dado e passado nesta cidade «íe Tijucas, aos sete dias do ressados ausentes, incertos que será afixado na sede

parte no munícipío de Porto Belo, conforme documento sob ,�ês de dezembro de mil novecentos e cinquenta e cínco, e desconhecidos, que por dêste Juízo, no lugar do cos

n. 2; _ II _ que além da área, simplesmente enunciativa EU; (a.) ?ercy dos Anjos, Escrivão, o datilografei, conferi e
parte de Cândido Marcelino tume, e, por cópia, publica

adquiriu, ainda, o ora suplicante o direito de posse sobre subscrevi. (a) Reynaldo 'Rodrigues Alves _ Juiz Substitu-
Serafim lhe foi apresenta- do UMA V1l:Z no Diário Ofi

qualquer excesso verificado dentro dos limites na referida to, em exsrciclo, Está conforme o original afixado na sed
da a petição do teor seguin- cial e TR1l:S VEZES no jor

documentação; _ III _ que a gleba em questão constitui- dêste J�lZO, no lugar do costume, sobre o qual me raporto te: - "Exmo. Sr. Dr. Juíe nal "O Estado" de Florianó-

se de posse adquiridas, entre os anos de 1903/1921, por An- e dou fe. r de Direito da Comarca, - polis. Dado e passado nesta

_i tônio Gaudêncio de Campos a pequenos posseiros" _ dai Data supra. O Escrivão: - Gercy dos Anjos
CANDIDO MARCELINO cidade de Tijucas, aos oito

passando por herança .1 Gaudêncio Antônio de Campos e
._ --�-.. - - - - .-••-.- -.-.-.-.-.-.-...,...-.-.- -.- ". SERAFIM, solteiro, lavra- dias do mês de áezembro do

dêste ao ora requerentc transformando-se na, hoje, conhe-
I dor, natural dêste Estado, ano de mil novecentos e

-cída Fazenda "Santa Terezinha", medida, caracterizada

..E O. I. 'T. A.,L
residente e domiciliado no cinquenta e cinco. Eu, (a)'

e cercada, conforme planta anexa ( doc. n. 3), _ IV _ que, lugcar Centro do MoUJ'o, des- Gercy dos Anjos, Escrivão,

desde',1921, época em que se caracterizou definitivamente .

._ .:
� ,,3

. ta omarca, - quer' mover o datilografei, conferí e VENDE SE'
o imóvel pelas confrontações até hoje conhecidas e respei- JUIZO DE DIREITO DA leiros, lavradõi'es, casados,

a presente ação de usuca- subscreví. (a) Reynaldo Ro-
-

tadas e que adeante se especifica, a posse do imóvel vem OOMARCA DE TIJUCAS : residentes e domiciliados pião em que expõe e requer drtguea.Alves - Juiz Subs-

sendo exercida sem qunlquer interrupção, mansa e pacifi- no distrito de Tigipió, as
a 'V. Excia. o seguinte: - tituto, em exercício. Está

camente, com ânimo de dono por seus legitimas prnprtetá- EDITAL DE CITACÃO DE quais comparecerão em Juí-
I - O suplicante é posseiro, conforme o original afixa

rias; _ V _ que a gleba em causa foi mandada medir por INTERESSADOS AUSEN- zo independentemente de!
há mais de trinta anos, por do na sede dêste Juizo no

seu atual proprietário pelas cêrcas e divisas naturais, sem TES, INCERTOS E DESCO- citação. Requerem mais que,
si e seus antecessores, de lugar do costume, sobre o

qualquer .embaraço de todos os confrontantes ou de quem NHECIDOS, COM O PRA- depois da justificação, seja
um terreno rural, situado qual me reporto e dou fé.

quer que seja, antes mesm@ com a CO'operação dos mes- ,ZO DE TRINTA. DIAS feita a citação dos atuais
rro lugar Centro do Moura, Data supra. O Escrivão:

mos confrontantes, vérific3lndo-se ser sua área exata de O Doutor Reynaldo Ro- confrontantes Luiz' Pícoli desta Comarca, com duzen- Gercy dos Anjos.
8. 551.670 m2; _ VI _ que, segundo a planta anexa, 'YQri- drigues Alves, Juiz Subs- Jacob Tavares (êste resl- tos e vi�te metros de fren- "M
ficou-se serem atuais confrontantes da gleba usocapienda, tituto no exercício do cargo dente nesta Cidade) e her-

tes e mil duzentos e trinta

Ao Norte: _ João Simas, Atanazio Bernardes, JO�'Ü Bayer de Juiz de Direito da Co- deiros de Emílio Hermes ditos de fundos - ou sejam w..••---••--.-...............-.-,,-,;.., ..,...,.;rJV'wlY'w._�""�_.::."�

Filho; Ao Sul: _ Sociedade Hipica Tijuquense e José Mar- marca de 'I'ijucas, do Esta- visto qUe êste já é falecido'; 270.600 metros quadrados,

chi; Ao Leste: _ a começar dos terrenos da Hipica Tiju- do de Santa Catarina, na deverão tambem ser citados
- fazendo frentes a Oeste

quense, Felipe Marcelino, José Adolfo, Jüsé Reis, Pedro sa- forma da lei, etc... os interessados- desconheci- ·em duas valas que separam

bino, Herdeiros de Brigido FUl't3ido, Herdeiros de João Flo- FAZ SABER aos que/o dos e incertos por editais de terras de João Domarchi e

rtnde, Salvador Correia de Mello e Hegidio Tomaz Serpa e presente edital de citação, trinta dias, bem como o Sr. fundos, a Leste, em terras

J'oão Simas ; A Oeste: _ Dr. João Bayer Filho e Pedro An- com o prazo de trinta dias, Diretor do Patrimônio da de herdeiros de José Ama- .JUIZO DE DIREITO DA

driani, José Manoel F\erreira (Manoel Regina) e José _Mar- de interessados ausentes, União, por precatória em
ral, desconhecidos; extre- COMARCA DE 'l'IJUCAS

chi; ainda aO Sul (Í'Ul. parte mais larga da gleba) Dipnísio incertos e desconhecidos, vi- Florianópolis e o Sr. repre-
mando ao Norte em terras

José Venzon, Constãncio Wltkowski, João Raimundo Dias, rem ou dele conhecimento sentante do Ministério PÚ.
de Próspero Anselmo e ao

Jacob Homens, Júlio Duarte (herdeiros de) e Braz Cor- tiverem, expedido nos au- blico nesta Cid.a;d·e; todos Sul em terras de Francisco

rel'a' " _ VII _ que o imóvel assim discriminado, apresenta tos de Ação ,de Usocapião Ingrácia, Henrique De
para contestarem a presente

as medidas que vê devidamente determinadas na planta requerida por João José ação n-o prazo de dez dias, marchi, Vicente Candinho

anexa, documento n. 3. a "aber; _ Ao Norte - começan- Germano, Antonio Melo dos de conformidade com o dis- Pereira, Manoel Policarpo

do na estrada das Areias, na direção Lo, em linha reta de Santos e suas mulheres, que posto no artigo 455 citado Dias e João Fermino Pereira

940m ,.,té o marco no Rio dos Bobos, daí, seguindO a mesma 'le' processa perante êste d f' I 1..�" -11-0 refer.ido imóvel per-
'"

sen o, a ma , reconlu:cido o

medida, ;eJU Unha sinuósa cercada, até atingir 1.760m. se- Juizo, que por parte dos re- domínio do.requerente sobre' tencia, há mais de quarenta

guindo 'uma linha na cÜl:eçáo Lo'com '2.000' m� Oeste ,- dês- querentes l-he foi apresenta- o réferido imóvel, cuja sen- anos, ao pai do suplicante,

se ponto do limite N. ,segue a direção ns. com a medida de da a"pêflçã'õ'aõféOY�O'in'- "l;êffç��'l'lfMêrvirá�""'d'e-"14tt'l,10 Marcelino Cândido Serafim,

2.406m. Sul _ dêss.e ponto do limite O. segue a direção Lo te: - "Exmo. Sr. Dr. Juiz hábil para a inscricão no
:ê:" f�lecido êste, 'há trinta

com 2.000 lU. e 480m. na clireçüo SN com 406,60m. na dire-. de Direito da Comarca - R
.

t
'

.lUOs, o suplicante contl'-
. egls 1'0' de Imóveis. Dá-se

, cão LO com 287, 50m. na direção NS com 1.035, 40m. na di- Toão José Germano, Antonio á presente o valor de Cr$..
nuou no Exercício da posse

;eção OL com 210m. na direção NS com 742, 40m. na dire- Melo dos Santos e ss/ mu- 3.000,00 para os efeitos le-
do mesmo imóvel até a pre

ção OI. com 55 metros. Leste _ dêsse ponto do 'limite S. lheres, brasileiros, lavrado- bJ.is. Protesta-se pr�.var o
sente data, - e tendo a pos

segue 955, 50m. na direção SN, na direção LO com 30m. na l'eS, residentes no Distrito alegado com testemunhas -
se ,do S11plicante como a de

SN com 340m. na OL com 235m. na SN com 257,50m. 185m. de Tigipió, desta Comarca, e vistoria, se necessário. O seu antecessor sempre fo

e 820m. volta á direção LO com 273m. SN com 251, LO com querem mover a presente solicitador que esta assina ram pacíficas e in inter-

39,50 e SN com 30,70, Onde termina o inicío do limite Norte ação de usucapião em que tem sua residência nesta ruptas até a presente data e

'.

(ver planta anexa); _ VIII _ que .0 terreno assim cara- expõem e requerem a V. Cidáde, emde 'recebe dtacão. sempre as mantiveram com

terisado, muito embora a área enunciada de aproxima- Excia. o seguinte: -:- I - Nestes termos p. �leferini'en- ânimo de donos - III -

damente dois milhões de metros quadrados, vem sendo Os suplicantes são possei- to. Tijucas, 6 de dezembro Em vista do exposto, quer o

ocupada, ininterrupta e continuamente, sem oposição, com ros, há mais de trinta anos, de 1955. (a)' Claudio Cara- s'uplicante regularizar a sua

"animus sIb habendi", pela ora requerente ,e seUS anteces- por sí e seus ant.ecessores, murú de Campos - Assis- posse sobre o referido imó-.

sares há mais de trinta (30) anos; que assim sendo, possui o ?� ��, ter;'eno SItuado e� tente .Judiciário." Em dita vel, de conformidade com o

ora requer'ente titulo legal sobre a área/aproximada de dois F��IPlO, a �margem d.o, R:IO petição . foi exarado o se- disposto\ nos artigos 550 e

milhÕ1es de metros quadradas faltando o título formal' com rl.lUC�S, deste �UlllCIPlO, I guinte despacho: - "A., 552 do Código Civil. E para·

que possa fazer prova de efetiv'idade e realidade da·área de dcomf cl.Utcoenta �l seIs �etros I como pedem. Desígno o dia o dito fim requer a designa

seu domínio cuja legitimação está autorizada no documento
t
e ��; eSd e mfl . ed qumhen- . 12 do corrente, ás 10 horas, ção do dia, lugar e hora, pa

incluso sob n. 2, ou seja sobre a área de 2.023.000 'm. 2, mais .os I os e un os ou se� no local do costume, para a 1'a a justificação exigida pe

ou menos; -X- oral, institui o artigo 550 do Código Civil: lIam 84.0fOO metros quadra- j.ustificação. I. Tijucas, 6- lo artigo 455 do Código de

_

" aquele que, por trinta anos, sem interrupção, nem opo- (. os, - azendo f.rentes na 12-55. (a) Reynaldo Rodri- Processo Civil, - na qual

sição, possuir como seu um imóvel, adquirir-Ihe-á o domi- estrada de rodagem e fun- gues Alves - Juiz Substi- deverão ser ouvidas as tes

nio, independentemente de titulo de boa fé que ,em tal caso, dos em terras de .Jacob Ta- tu to, em exercício." Feita a temunl!as Manoel Cirilo

se presume', podendo requerer aO Juiz que assim o deClal"e vares; extremando ao Nor- justificacão fo' .. d Marcos, Francisco Teodoro
.

t t· d E 'I'
"

1 ex.'na o o

por sentença, a qual lhe servirá de título para a tra�scri�ão e em err�s I
e mI:o Her- seguinte despacho: "Façam- dos Santos e Alberto Orsi,

no registro de imóveis".E, conforrne há decidido a juris- me� e ?O .

u em dItas de se as citações requeridas ria lavradores, casados, resi

prudêncta e se há firmado na doutrina, para tanto basta LUl.Z P:CO;l. - �I - O. re- inicial. Tijucas, 13-12-1955. dentes e domiciliados no lo

que. se prove a .posse mansa e pacífica, por trinta anos e fendo llnovel fOI comprado, (a) Reynaldo Rodrigues cal-do imóvel, - os quais

que o possuidor tenha a coisa como sua. E, como pelo ar�. pelos .requerentes,._de Tere- Alves - Juiz Substituto, em ::omparecerão independente-
552 do Código Civil, "O possuidor pod,e, para fim de contar �a, Ml1g�:el, Sebasbao, Adol- exercício." E para que che- mente de citação. Requer

o tempo exigido pelos arUgos antecedentes acrescentar á o, A � 1m. e Vel1doval Her- gUe ao conhecimento de to- mais a citação dos atuais

sua pOss!e a do seu antecessor (art(496), - contanto que am- �es, ha �als de doz�, anos; � dos e ninguem possa alegar confrontantes Próspero An

bas sejam contínuas e pacificas", têm-se que -XI - seme- es�es paI, sua .vez .la o �os- ignorância mandou expedir '3elmo, Francisco Ingrácia,

lhantes requisitos estão demonstrados pela requerente: � sUlam ha maIS de tnnta o presente edital que será Henrique Demarchi, Vic�
tem a c�isa como sua, por mais de trinta anos, contando á an?s por sucessão de seus afixado na sede qêste Juizo,,' te Candin�o Pereira; Mano

sua posse a de seu antecessores, sem qualquer oposição de pms, -;-·e tanto a posse dos no lugar do costume, e, por el, Policarpo 'Dias, João Fer

quem quer que seja. Decol'llendo a tranquilidade ela posse I
requerentes como' de seu.s cópia, publicado UMA ,VEZ! mino Pereira e João Demar

da ausência de qualquer 'Oposição exterior e a cúntin�i�a- ant�c�ssol'es �e�pre f�r�m no Diár_io Oficial e TR1l:S'; chi; deverão também ser ci

de da ocupação ininterrupta pelos trintas anos necessanos exerCIdas pacIÍlcas e mm- VEZES )10 Jornal "O EstaJ tados o sr. Diretor do Patri

á prescrição. o ânimo de dono é fundado, indubitavelmente,

I
terruptamente com "animus do" de Florianópolis. Dado' mônio da União, por preca

pela documentação anexa, pelos melhoramentos introduzi- domini". - III - Em vis- e passado nesta cidade de tória, em. Florianópolis - o

doS no imóvel,. paI! conta e iniciativa dos legitit:n0s donos ta do exposto querem; os re- Tijucas, aos quatorze dias sr. rep'resentante do Min.

da gleba, além do que ficará provada na respectiva justi- querentes, regularizar a do mês de dezembro do ano Público nesta Cidade, e os

Jifaçã'o. _ XII _ que, ocorrentes, assim, os elementares �11� posse sobre o referida de mil novecentos e cinquen- interessapos incertos 'e: eles

requisitos que estruturam o usocapião trintenário, está o lmovel, de conformidade ta e cinco. Eu, (a) Gercy conhecidos pqr edi,táis de

requerente em condições de ser legitimamente titulado co- co� o disposto nos artigos, dos Anjos, Escrivão, o dati- trinta dias.; todos pàp con

mo dono da propriedade lem causa pela sua verdadeira área 550 e 552, .do �ódigo Civil: lografei, conferí e subscre- testarem a presente ação

que possui e usofrui, por si e seus antecessores, há mais de � pal:a o d_tto fIm. requerem. ví. (a) Reynaldo Rodrigues .dentro do prazo de- dez dias,

três décadas e que é de 8.551.670 metros quadradas. - XIII deslgnaçao do dia, lugar e Alves - Juiz Substituto' em -de conformidade com o dis

que, assirp., com fundamento nos artigos 550 e 552 do Códi- ho�'a. para a 5.ustificação e:xercício. Está confor�e o posto no artigo 455, citado,

go Civil e, depois de processada e julgadru a justificação, e�lg.Ida pelo artrgo 455 do original afixado na sede sendo afinal reconhecido o

na forma do art. 454 e seguintes do Código de Processo Ci- Codlgo de Processo Civil, - dêste Juizo no lugar do domínio do suplicante sobre

vil, _ pres'ente o' dr. Representante do Ministério Púqlico e na qual deverãô ser ouvi- costume, sOQ�'e o qual me re- o referido imóvel, cuja sen-

, das as t' t h J'
,

'

ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, se dígne V. Ex- .
�s emun as ase porto e dou fé. tença lhes servirá de título

cia de mandar citar os confinant'es do imóvel e o dr. Re- �ranclsco .

Nunes. �e Fran- Data sllpr�. O Escrivão' habil para' a' inscrirão no

presentante do Ministério Público, trem 'assim como por
CISCO Amonm �Filh(), brasi- Gercy dos Anjos.

.

Reg-istro de Imó�eis.· Dá-'s�

editais de trinta (30) d�as, os interessados incertos, para
á preg�nte o v�lor de Cr$ ..

contestarem, no prazo da lei, a presente ação, em virtude
N .;.•••�.:.:••�� - _.-.- �

�-.•••••: ••_ -.... 3.000·,00 pará 0'1 efeitos le'-

da qual e na fOl"l}1a dos artigos 550 e 552 do C.C. deverá ser . gais. Prote'sta-se . provaI' o

reconhecido 'e declarado o dorqínio do requerente sobre o Negocio d.e,. Oca'"SI-ÃO". a.legado com testemunhas -

excedente de 6.528.670 m2., 'verificado na gleba devidamen- V
ta e vistoria, se necessário. O

t endé-s,e u.m préd.io na Rua Felipe Schml'dt, Centro' . .

t" d t t
te dis"J;imina.da nes .9-, prosseguindo-se com ele direito até T

sma al'lQ es a' em sua re-

.
_

ratar a Rua FelIpe Schmidt nr. 7.
'

sidência nesta Cidade, onde

La'
,

O. MELHOR JURO -

.

. /

·5·%
,.

DEPOSITOS POPULARES

BANCO: AGRíCOl.A
RUA TRA'ÀNO� .16·

, fLORIAN6pOLlS' .

Vende -se
1;ende-se uma Plaina de

3 (três) bces para benefí
ciamento de madeira. Fabri
cação Alemã, ao preço de
Cr$ 35.000,00.
Ver e tratar em Oliveira.

Martins & Cia.
Rua Francisco 'I'olenl.ínc

ou Fone 3802.

Uma casa de madeira
pintada a óleo sita á Rua
Lauro Caminha Meira 6U.
Estando a mesma desocupa
da.
Tratar na Prefeitura Mu

nicipal com' o sr. Manoel··
Dias.

.E ClT A L
fim requerem a designação
do dia, local e hora para a

justificação a que se refere
o artigo 455, do Código de
Process_o Civil, na qual de
verão ser ouvidas as teste
munhas José Batista Sarda

, e José Paulo Sartori, casa-

o doutor Reynaldo 'Rodri- dos, lavradores, residentes
gues Alves, Juiz Substituto, no local ,do imóvel, as quai�
no exerClClO do cargo de comparecerão independente
Juiz de Direito da comarca mente de citação. Requerem
de Tijucas, do Estado de mais que, depois da justifi
Santa C.atarina, na forma da cação, seja feita a' citação
lei, etc.

'_,

dos atuais confrontantes,·
bem como dos interessados

Faz saber aos que o pre- incertos � desconhecidos,
sente edital de citação, com por editais de trinta dias,
o prazo de trinta dias, de do sr. Diretor do Patrimô-
interessados ausentes, in- nio da União por precàtória
certos e desconhecidos, vi- em Florianópolis, e do sr.

rem ou dêle conhecimento representante do MÍl1istério
tiverem, expedido nos autos Público nesta Cidade; todos
de Ação de Usoc'apião re- {Jara falarem aos termos da

querida por Sebastião Jacin- presente ação em ql� será,
to Correia e sua mulher, qUe afinal, reconhecido o domí
se processa perante' êste aio do's requerentes sôbre o

Juízo, que por pt-:.rte dos re- dito imóvel, cujo título lhes
querentes lhe foi apresen- servira para a respectiva
tada a petição do teor se- iuscrição no Registro de
guinte: "Exmo. tlr. dr. Juiz Imóveis. Protestam provar o

de Direito da Comarca - alegado com testemunhas e

Sebastião Jac�nto Correia e vistoria, se necessário. Nes
sua mulher Maria Becker tes têrmos P. deferimento.
Correia, brasileiros, lavra- Tijucas, 8 de dezembro de
dores, residentes e domici- 1955. (a) Cláudio Caramurú
liados no lugar "Domingos (te Campos". Em dita peti-,
Co·rreia", desta Comarca, ção foi exarado o seguinte
P?r seu assistent�, infra- as-I despacho: ·'A., como pedem.
!:Itnado, querem mover a 'Designe-se data para a jus
presente ação de usocapião tificação, fazen do-se as in
em que .expõem e .requerem I timações necessárias. Tiju
a v. eXCla. o segumte: I - cas, 8-12-1955. (a) Reynaldo
Os suplicantes são possei- Rodrigues Plves, Juiz Su
..:'os, há mais de trinta anos, bstituto, em exercício". Fei
de um terreno situado no lu- ta a justificação foi exara-
"ar "D fI{ C·" d6< e mgos arreIa, o o seguinte despacho:
,dfsta Comarca, com 2� me- "Façam-se as citacões re

tros de frentes e 1.200 ditos quel:idas na inicial: Tijucas,
de fundos - ou sejam ... .' 13-12-55. (a) Reynaldo R�-
26.400 metros quadrados - drigues Alves, Juiz' Substi-

, f�,zendo frentes no Rio Tiju- tuto, em exercício". E para
'cas e fundos no Ribeirão do ql:e chegue ao conhecimen
.Ferreira; extreman'do ao. to de todos e ninguem possa
Norte com terras de Pedro alegar ignorância, mandou
Angeli e ao Sul em ditas de pxpedir o presente edital
j udeiros de .Júlio Zeredo. �ue será fixado na sede dês
II - O referido imóvel per- t� Juízo, no lugar do costu-,
tt'ncia ao avô do requeren- me, e, por cópia, publicado
te, de .nome José Jacinto lI\na vez no Diário Oficial e

Coi:reia que já o possuia en- três vezes no jornal "G Es
tãc. há J!iais de trinta anos, t�do" de Florianópolis. Da

f: faleciqo ê-ste há trinta e do e passado nesta cidade de
C1l1CO anos,. aproxjml'.damen- 'l'ijucas, aos quatorze dias
te, os suplIcantes que já do mi\s de dezembro do ano

moravam 1)-0 imóvel conti- de mil novecentos e cin

n.uaram exercendo a l'espec- quenta e cinco. Eu, (a) Ger
tlva po�s� desde àquela épo- éY dos Anjos,

.

�scl'ivão, o

ça, pacIfIcamente e sem in- dactilografei, conferí e su

terrupção ou opos'ição de l'8creví. (a.) Reynaldo Ro

�l1trem e .com o ânimo de :'Irig'ues Alves, .Juiz Substi
aOl1f1s. III - Em vista do tu to, em exercício. Está con

f�XP()��O q�i�rem os $upli- forme o original afixado na

c?ntes legitImar' a sua.cposse �ede dêste Juízo, no lugar

B!Jb�(, o .referido imóvelj, de do costume, sôbre o qUail me
c01l1Grmid�de com o ,dispos- J (porto e dou fé. Data su

tO,ll?S ar�l�os 550 e 551, do pra. O Escrivão: Gercy dos
Codlg-o CIVIl. E para o dito Anjos.

Edital de citação de interes
·sados ausentes, incertos e

desconhecidos, com o l)razo
de trinta dias

.1

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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EX-JORNALISTA ELEITO PARA A «D IA DO RESERVISTA»
M:,:�AF�����I����Aig�.i�����i:�;'�:'P'�: IBrilhantes comemorações nesta Capilal.!!-
lista, foi eleito ontem presi- sou a integrar o Conselho �·Jura,m.enio à, Bandeira .. Congraçamento ..dente da Suiça para o ano Federal em 1951 como mi- I ..

vindouro. Anualmente, a rustr o da Justiça Federal e Conforme estava progra- dada, e nos Contingentes do A'S 20 noras, nos salões do
I J I'presídsncía é ocupada por chefe do Departamento de mada realízaram-sa nesta: Quartel General da Infanta-I Clube Doze de Agosto, foram

um dos 7 membros do Con- Policia. Agora, aos 58 anos de Capital, como em todo o ter- I ria Divisionária da 5a. Díví- as solenidade do "Dia do
selho ,Federal do gabinete. Pr. idade e corno membro do' par- ritório Nacional, empolgantes j são. de Infantaria, 16a. Cir- Res,ervist'a" encerradas com

aprovação do Parlamento se- tido agrário, substitui o pre- solenidades pelo' transcurso cunscríção de Recruta_men�o uma conferência pronuncia- .,_,..�...��•.:..--..r.-"-"""__"_�-_-__-Q._""'_

rá mera formalidade. O dr. sidente deste ano. Max Petit- do "Dia do Reservista". e Hospital da Guarnição Mí- da pelo Major Fortunato F.
Feldman, que foi diretor do plsrre. Iítar. Gominho, da 16a. C. R., que LeOI·slall·Yo'Estadual•••••••••••••••••••••••8•••�............... Ontem, às 8 horas, no Com toda a tropa formada be'm definiu a questão do

_

;, Quartel do nosso 14° Bata- no pateo interno, .sob o Cc- problema nacional intitulado
_ Llhâo de Caçadores, presentes mando do Major IgnáciO Bra- "O Exodo rural e o Serviço COMISSÃO PERMANENTE .u palavra afim de discorreraltas autoridades civis e mi- síltoBorua, foí recepcionada, Militar", fi�ando bem paten- Sob a presidência' do depu-I sobre o acontecimento e dei":litares, e grande numero de na forma regulamentar, a te que tal êxodo não' existe. tado Alfredo Chersmo reu-' xar consignado nos anais daOficiais da Reserva e Reser- Bandeira Nacional, conduzi- Assim Florianópolis, uma niu-se hoje, mais uma vez, I,. Casa as suas impressões pesvistas, teve lugar a sclonída- da por ímpscavel guarda e vez mais, teve a satisfação de a Oomissâo Permanente da soais.de do compromisso à Bandei- tendo como porta-bandeíra o ver. realizada com exito tão Ass�mbléia Legislativa do Es- I Entre outras coisas' o de-

.' .. _. __ . _ ... o __
o ,.-----.-- __ 1'a, pelos conscritos íncorpo- 1.0 Ten. Dent Ferrante. brilhante comemoração, co- tado, comparecendo à sessão I putado Gomes Almeida dissePloríanôpolls, 'Sábado 17 de Dezembro de 1955 rados este ano naquela Uni- Na sacada principal se a- mo tambem mais uma opor- pelo PSD os deputados Estí- : que, infelizmente, a festa não

chavam altas Autoridades Ci- tunidade para ressaltar a fi- valet Pires, Gomes Almeida,: alcançou, absolutamente, o
vis e Militares e crescido gura do poéta-soldado que Bahia Bittencourt; pelo PTB

'I êxito que erá justa se espenúmero de exmas»Ó. famílias, fot Olavo Braz Martins dos o deputado Miranda Ramos, rar e disse as razões que mo'juntam,ente com o Cornan- Guimarães' Bilac, o grande pelas bancadas coligadas que I tívararn o seu insucesso: ele-
I

dante da Unidade, Coronel, íncentívador do Civismo bra- apoiam o governo OS deputa- mentos houveram que usaVirginio Cordeiro de Mello, sileiro e pugnador do Serviço dos Clodorico Moreira; Luiz ram do acontecimento paracomo sempre íncansavel em. Militar..
'

de Souza, Nazareno Neves e fins políticos.rgentílezas. O ESTADO, presente às: Olavo Erilg.. Lida a ata da O deputado Gomes Almeí-Deslocando�se de forma o solenidades, manifesta sua sessão anterior, foi a mesma da teve ainda oportunidadecontingente de conscritos gratidão pel� modo fidalgo aprovada, sem retificações. de declarar que o acontecidoveiu se postar em f-arma, pe- com que foi recebido. HORA DO EXPEDIENTE - na 5a. Festa Nacional' dorante a Bandeira, prestando O deputado Miranda .Ramos Trigo deve servil' de aviso
o solene compromísso, fin-

justificou requerimento de para que tal não venha a -se
.do o qual foi cantado por

sua autoria solicitando o en- repetir, o que, sem dúvida étodos o Hino Nacional. 4 698 DISCURSOS via de ·telegramas ao Presi- de se lamentar.
.

Em seguida os novos Sol- "
.'. .

dente Nereu Ramos e ao sr. Na' ORDEM DO DIA o dep.dados do Brasil desfilaram," Cilon Rosa, Chefe da Cartei- Gomes Almeida, em nome. doperante a Bandeira, em con- I RIO, 16 (V. A.) - Com uma
ra de Crédito Geral do Ban- deputado relator, Lenoir Var.tinencia individual, demoI}s-' sessão relativamente calma, co do Brasil, apelando a, gas Ferreira, do PSD, que setrando o elevado gráu .

de a Câmara encerrou ontem um
suas int�rferências junto 2 encontra ausente da capital,instrução de que-estão ím- período de trabalho marcado direção dessa Casa bancária fez entregue do RECURSObuídos e deixando bem pa- por tantos e tão emocionan-
no sentido de seja determi 1-55-A, interposto por dívertente o espirita devotado dos I tes acontecimentos Políticos. nado a .ínstalação de umr sas firmas madeireiras conquadros que a mínístram.. (Terminou, assim, a primeira. Agência no municípiO de Cri· tra a Lei Municipal que cria

Teve lugar, em seguida, o sessão legislativa da terceira ciuma, conforme' desejo f uma taxa sôbre o aproveitadesfile da tropa em conti-llegiSlatura. merecimento dos criciumen- menta industrial de madeinencia às Autoridades, o que De 15 de ma{.ço até esta da- ses. Sem discussão, aprovou ra,' lei esta oriunda do mutambem foi Jeito com rigo- ta, a Câmara realizou 227
se o requerida por unânimi- nicípio de Curitibanos. O PA-

RlO, 16 (V. A.) - O !ta-, ta e dois chineses e çoreanos. rosa garbo, deixando ótima sessões, das quais 148 ordiná- dade. RECER concluia por um PE-
mal'atí 00nfil'mou que virão' Encontram-se na India des- impress�o em quantos com- rias e 31 extraordinárias: Com a palavra, a seguir, ( DIDO DE INFORMAÇõES,
mes�o para o Brasil- ex-pri-I de ?rincípil�s d: 1954. Aq�e- partilharam do civismo rei- Conjuntamente com, o Sepa- deputado Antonio Gomes dE que a Presidência da Comis
sioneiros de guerra chineses la epoca nao pode a comlS- nante.· d.::), reuniú-sk 47 vezes, das Almeida, do PSD, um dos lU· são Permanente despachou,
.e coreanos que ora se enco�-I s�o de r�patriamento, das Na- Passou-se, após, ,a parte quais 45 para apreciação de tegrantes da comitiva do le- J qual será endereçado a Câ
tram em NOva Delhi, IndIa. çoes Umdas resolver-lhes <;Js esportiva, inclusi've exercí- v'etos presidenciais. 'As ou- gislati VOo estadual que esteve mara e Prefeitura de Curiti-Foi aceita

.

a proposta do destinos. cios de tiros, feito por Ofi- tras duas nos dias 11. e 21 de presente na 5a. Festa Nacio- banQs.Brasil no sentidld de acolhe'r A India deu' então um asi- ciais da Reserva de 2.a clas- novembro, para decretar o nal do Trigo, realizada re- Amanhã a Oomissão Per
esses ex-prisioneiros de guer� lo temporário até que eles se e pelos demais Reservis- impedimento do sr. Carlos. centemente no município de manente voltará a sc' reunir
ra como imigrantes. escolham finalmente o país tas presentes, Rum perfeito Luz e do sr. Café Filho, res- Joacaba. Sua Excia. solicitar. as nove horas.
As despesas ele viagem, que neutro em que quisessem fi- entendimento (de sadia ca- pectivamente. Uma única

I

-

_ � ..--.:;...;JY' ..-_.. atingen1 a Cem mil, dólares, xar-se. O embaixador Ilde- maradagem 'e num exemplar sessão' secreta foi realizada,' c•..,c••_•••••••"••••Oit$<!'RECITAL POETICO 'serão pa'gas em partes iguais, fonso Falcão, em nome do espírita de compreensão. a fim de deliberar sôbre a)
DE' EDMUNDO pelas Nações Unidas e pela Brasil, 'ofereceu-Ihes uma publicação das informações! CASO COM A PUBLlrACA-O DUMA''L'O'PESo C()téia,. Aqui no Brasil o Ins..' pátria. Desses �risioneiros __0...0....0....0....('.. do Banco do Brasil sôbre as . �

.

,

-

tituto de Imigração e Colo- vinte resolveram ficar na openições do Grupo Jafet.

OBRA DE '10SENBERGS_Ob o patrocír:io. qa �ecre-I nização já.,est� proyidenc�a�- I India, ond'e j� e�tão �a�i1i- ENCARREGADOS Sem dúvida, foi dos mais r,
'- tana de Educaçao, Saude e' do a locahzaçao desses lml- tados em proflssoes dIversas DO TEATRO A. intensos o períodO de �r::e�� BONN, 16 (U. P.) _ Foi

lidOlOS da revolução naciona.lAssistência Social, o sr. se-I grantes em articulação 'com e seis ,"oltaram a seus p�í�es. CARVALHO lho da Câmara que
ordenada na Alemanha oci- socialista" foi publicado pôs-rafim Gonzales apresentou, ,-o !tamaratí.·' Os restantes devem VIajar

la-
terminou. Recebeu o pienário dental uma investigação- em

I tumamente,
êste ano, e foi,

h T t AI
I

.
. t' o Br sil Queremos, novamente, 801 pro]' etos de lei, 7 indicá-as 20,30 oras, no ea 1'0 - \ São mais ou menos sessen- pro,nmamen e para a.

torno da publicação de um apresentado na Feira do Li-varo de. Carvalho O sr'. Ed-
'

.. ._.__ - _.;_'_.- mentar a falta de ar condi- co-es 20 par'eceres (da Mesa)- - -.. -,', livro anti-semita de autoria

I
vro de Francfort. Em respos-

. .N"...w......�..................................;.-..-:-·······..··-:-:....._·...........
•.......•..� .: cionado no ,ITeatro Alvaro

3 emendas à C,onstituição, 32mundo Lopes, cUJo program� 1 _ O Cadastro FIscal trara mu\meros bene- "

d C Ih e é mais
-

de Alfredo Rosenberg; ,Q fa- ta a. uma pergunta, no Par-foi o se1guint'e: t 'b
.

t
" e arva o, e, o qu decretos legislativos e 936fícios aos, senhores co� n, um .e�. '.,. :. inacreditável, a ausência de .

d
.

f 1110S0 teorista do racismo na

I
lamento, o ministro do Inte-la. parte: "Lacrimário" -

Não deixe de fazer a mscrlcao de seus ImovelS, 'I'
t'l

�

d qualquer es r:quenmentos e ln orma-
rior declarou 'na Bundestag,Antônio Tavernard .

.

V S t' " ven 1 acao e -

çoesna Prefeitura Municipa�, onde ... , enco� rara � pécie. Ora, senhores, isto é '.
b 114 Alemanha nazista. Rosenberg

I
hoje,' que seria solicitada a

. "Lia e Raquel" - Luiz de
func!�náriOs habilitad.os a. p_restar qual.�uer mfor- '1 expôr o público a um verda- Ta:Sb��1 �'e�:r e�xecut1���n� morreu na forca, depois de investigaçào ao TribunalCamões
maçao:. O prazo para mscrIçao, de pro.plledade ter-_ � deiro suplicio, pois o recinto sage .0 d'" " R c_ondenado' pelo Tribunal dos I constitucional federal para"Caso do vestido" - Car-. ll1inará no fim do corrente mes, podendo qua.lquer I' . fo'rno

46 do Podel JUd lC13a1I51o.. e-
crimes de guerra de Nuerem- ! saber se a publicação do li-d d A d d

"
<.> • '. .' 0'2 ') ma1S parece um .

et u "O Sena o proIJO-los Drumon e n ra e :. illfol'maç-ão ser sohCltada. pelo telefone 3. ,. . � Obs rvamos como o pú- Il_l _.e" ..• , _

. ,berg. Foi considerado culpa

-I
vw constitui um a.buso do."Diálogo entre el desco-,' .' -

.. e -

Slçoes e envIOu a sancao pIe- _

1
'

l'
.

. 1 lo 'I_ blico. se sentiu mal naquele ..'. .

t
-

1 l' do pela morte de milhoes (e direito basico de lVre malll-nocldo bandadoso y e es-.:�...... .............-_............- .�.............._..,.,_..,.J"o. ;l
b' t b f d Senhores sldencla� 52 pw]e os (e el.

judeus. O seu livro, '!Ideais e festação de opinião ..iritu de la tumba sontaria'" am len e a a a o.p
.

d D'
.

.

ERICO VERISSIMO RECEBE encarregadOS do Teatro:

-"�lca�e�to,,am�Scatulo da

CONSAGR"ACA'""O·
.

prVo·Xal·mm,oas svae,nz,ar eqsut�::�h�q��-

C Impressionante foi o nú-Paixao earense
.. vier outra companhia da ca-"Sinfonia Pan-América" - mero de discursos no pJená-

Raimundo Magalhães Junior PORTO ALEGEE, 16 (V. Tant� mais significativo é tegloria desta que ontem se
rio: 4.698, assim distribuídos: I"Poema da moça caida no A.) _ Realizpu-s� ontem, nos êsse reencontro com sua pró- despediu da nossa platéia? "Pinga-fogo" (breves

Imar" - Guilherme de Fi- salo-es da Sociedade Inde- pria gente, sabendo-se que comunicações) . . .. 1.421
. 1••••••••••••-••·......· 80gueil'edo dendencia, o banquete a assinala a data do melO cen- Reclamacões

I"Aquela moreninha" E'rico Veríssimo. Foi a ho-: tenário de vida de E'rico Ve-
NATAL DOS GUAR- Questões de ordem. .. 1.24,6

Luiz Peix,oto menag,em consagraçãJo do ríssimo. E êle, como se cos- Discursos' de leaders. 210
"L'apres midi" d'um fau- grande romancista, por par- tuma dizer, não chegou para DAS DE TRÂNSITO Discussões de vetos,

ne" - Mario Cruz
, te dos gaúcho.s. As expre-ssães tantas manifestações pes- A União Beneficente dos projetos e outras ma-

'O navio negreiro" - Cas- mais representativas da cul- soais de simpatia e admira- Chauffeurs de Santa Cata- térias da Ordem do
tro Àlves tura, das letras,' das artes, ção. rina apela para os mo�oris- Dia. . . . . . . . . . . . . . . . 500

.

d ddi." dor'es Discursos no Grande. \2a. PARTE: da política e da SaCIe a e e
O banquete teve início às tas profisslOnals e ama .

'�Pour faire le ·portrait d'un Pôrto Alegre e do Esta�o, 20.30. Flores naturais Qltna- para que contribtÍam para Expediente .

oiseau" - Jacques Prévert partiCiparam da grande reu- m�ntavam as numer'osas me- o "Natal dos Guardas de Discursos em Explica-,
243"O sorriso" - Goulart de nião levando seu abraço ao

sas, ocupadas por centenas Trânsito": assinando a lista çãó Pessoal
Almeida famoslil escritor que regressa de convivas. Uma IQl'questra que

.

oportunamente, será Encaminhamento de

"Prendimierlto 'de Antonio após três anos de ausência. tocou um pwgrama selecio- apresentada. , votaç.�o :.
758

el camborilo em el camino de ,
nado fazendo fundo à bela E' um apelo que faz o sr. Sa,udaç�es a mlnlstr�s 6

Sevilha" - Frederico qarcia Ol__O.-.O__O....o...<>'
homenagem que.ali se pres- Júlio Cesal'ino da. �osa, Pre- ,Sa�daçoes a outros Vl-

3Lqrca.
r'''''''l'<'�

t . sidente da Ass'Üclaçao. J sltantes , .

"Muerte de el NOVO PREPARADO.
ava.

_ -� M _· •_ .

��E;J.;,���:�::�:::, P3:?��!:�!,:� 'M�"�o
......

�
....

o�l.iiêõtO N,"aci/ooalmentou-se em Sao Paulo, no·

��Enchente" - Jorge de :�����1��00 P:�'���.���oà b:�� Contribuição pa'ra
.

o 'Museu da FEBLIma . . . ominado"À cacimbinha" - Zé da de aureomlcma aen
_

. patriamento elos Mortos do
"cronize" para a conservaçao'

15 (V.A.) _ No Mo- Cemitério de pistóia solicita,L��Maria da Conceição" de carne à temperatur� �a�- mi���to Naci'onal aOS Mor- por nosso intermédio, a todos
. d biente. O preparada fOI ln]e-

aqu�eles que e.screveram obrasAllce Ogan o
, de bo- tos da S�gunda Grande Guer-

"Romance deI nino bastap tado em du�s carcaças ra estão previstas dependên- e ensaios, sôbre as atividades
Y Sanches vinos que flcaram sob obser-

das Fôrças Armadas Brasilei-do" - casa
.

_.

t mente com a cias para um Museu que reU-
"DesapareCimento de LUl- vaçao ]una.. nirá trofeus de guerra, peças ras na 'S'egunda Grande-
P' t " Dl:umond de carcaça doutro ammal aba-

de unI'forme. foto":rafias, li- Guerra Mundial a ofertá eleza 01' o -

tido que não recebeu a' "cro- b

Andraele t A Comissão de Re- um exemplar, devidamente
1 nize". vros. e c.

"Maldição" - Olavo Bi ac.

Apuraeão do pleito
,

DeclaraçõesldoCMinistro Luis. G�ll�tti
RIO 16 (V. A.) - O minis- .- Assim - esclareceu o zombro, o TSE nao recebera,

tro Luís Gallotti, Presidente Presidente do TSE :__,_ no Ma- ainda, os resultados finais de

da Tribunal Superior Eleito- ranhão , os recursos sobem à,. 16 circunscrições, enquanto
ral iriformou ontem que ape- casa dos quinhentos, e o Tri-' êste ano falta apenas as atas
nas três Estados (Pará, Ma- bunal Regional, embora rea- dos três Estados supracita

ranháo e Pernambuco) ainda lízando várias sessões, ainda dos .

. não enviaram as atas finais não pôde concluir o respectí- Dêsse modo, tudo faz crer

da apuração do pleito prssí- vo julgamento, que a proclamação e di�lo-
dencial. Comparando a apuração a- mação dos candidatos eleitos

Ressaltou ainda o minis- tual com a de 1950, o miniS-! a 3 de outubro se verifique
tro Gallottl, que ; apuração tro Ga,llotti infor�10u que, à- ain�a �a pri��ira quinze�a
atual está muito mais adian- quela epoca.vno dia 15 de de- I ele janeiro proximo.

.

tada do que, à essa época, es- A••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
tava a de 1950, pois, no dia
15 de dezembro daQuele ano

só dois'Estados tinham tido

apreciados pelo TSE os ,seus
resultados finais, enquanto
ontem êsse total Se elevava
a 11.

Quanto aos três Estados
cuj os resultados estão sendo

aguardadOS pelo TSE, decla
rou o ministro Gallotti dever
ser o atrazo "a circunstâncias
especiais que os Tribuna'is es

peciais daquelas Circunscri
cões tem trazido ào conheci
��nto do Tribunal Superior".

ACOLHERA' O BRASIL EX�PRISIONElu.

j .

ROS DE GUERRA CHINESES

.

PLENÁRIO
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autografado, As remessas po
derão ser feitas imediata
mente para. o seguint:e ende
rêço; Comissão de Repatria
mento dos Mortos do Cemi
térib de .Pistóia --:- Ministé�'io Ida Guerra - Rio de JaneIro
- Distrito Federal.

.

O sr .dr. Wilmar Dias, jpnssoa do seu Presidente. o

advogado elo candidato da exmo. sr. Des. Osmundo Wan
Aliança Social Trabalhista e derley da Nóbrega, as razões
delegado do P. S. D. junto 1:\0 do seu recurso ao Tribunal
egrégio Tribunal Regional Superior Eleitoral. Ao reque

rimento de recurso, o sr. dr.
Wilmar Dias juntou extenso
memorial, no qual analisa to
dos os aspectos do pleito que
lhe ofereceram motivos para

ante-ontem aquele causídico provocar o pronunciamento
entregou ao Tribunal, na da última instância eleitoral.

Éleitoral interpôs recurso ela
decisão que diplomou o sr.

Jorge Lacerda, como Gover
nador do Estado. Em data de

••••5 11•.,...115 .

,

Anunciando a viagem do sr. Governador aO Rio,
adiantou a Gazetá que, na companhia de S.\ Exa.,
seguiu o dr. Jorge Lacerda.

Sou testemunha ocular da inverdade. O sr. Lacerda
f,oi para o campo no automóvel da Panair, democl:ati
camente, sem acomp,anhamento.

'
.

Com o sr. Governador a estrada· ficou coalhada de
carros oficiais, portadores de toda a sua el1tourage.

O sr. Lacerdá foi no meflmo avi[lIo. Na companhia
do Governado].', não!,'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


