
. .0 conclave reunirá pertode 700 esíudaníes de "todo o'

Brasil - Temário e programa' geral

Fouciouarios ianques a�óialD a
tese �o �r·esi�eDte Ku�itsc�ek

vos. Disse mais que deve ser

apreciado em conjunto, o

mecanismo da representação
latino-americana, no que
concerne às crises mundiai.s.
Em conclusãoJdeclarou o

ministra que o texto da ,men
sagem fora enviado '-tam�
berp. a todos \lS-c�es-'dlil·Es�
tado da Amerioa,:. Latina:

.

,Co' J{l'_esiden�v�1Jr,Rep)1b'li- ,

C:'l.,· s�� Mãn\lel Pra'lío Uf!;al'
'teche, 'declaroú;.em· Uma en

trevist.a que "é urgente uma

revisão e um ãperfeiçoa,men_
to das relações entre todos
os países americanos".

'

O primefro mandataria pe
ruano fez esta observação
em uma . conversação que
manteve com o jornalis�a
argentino Francisco A. Ri;õ
zuto, diretor da .revista "Ve
ritas", de Buenos Aires.

'

WASHINGTON, 25 (U. P. díspensavel ,
a presença da

- Funcionários dos Estado" America Latina,. nos assun

Unidos manifestaram-se ho- tos em pauta no cenário da
je de acordo em que a Amé- política internacional.
rica-Latina esteja represen- "Não é compreehsive1
tada na reunião' de chefe:; ,acrescentou - que o nosso·
do governo que se realizará ,Continente, ag'rupando. cer
no Conselho de Segurança ca de'200 'milhões'de pessoas,
das Naçies Unidas. ",' continue relegado ·a segundq

. Fize�all)' essa 'declaração plapo,..nõ, q;,
" J;�!'lp�itl:!t .aoj

,

em respost'ti à petiçàó que, assupto,s
" é}l�féf.essatn:< à

fez'o 'p'résidénte ".tio Brasif.jl: I wletf\}1daJele -1'ltl�un:<:to d\;
sr. J,useelino Kubitschek,' floJe.�· ;..',

-
.
,.' .

com o obje,tivo de, que se Afirmou ainda o sr. Ne-
""�eGnceda um papel ma.,is im- grão de Lima que o pensa-'

. p�rtante à Amerlca Latina menta do chefe do governo,
noS"-asSúntos.. .internacionais. ao enviar sua mensagem,
Na entrevista· coletiva que não foi o de reivindicar pan

concedeu à imprensa, logo o Brasil, a liderença -da po
após a leitura da mensagem litica continental, como pode
presidencIal no ItamaraLi, parecer, pois a pOlitica ex

para os membros das repre- terior do país se baseia uni
sentações diplomatas ame- camente na fraternidade e
ri�anas' acreditadas' nesta na compreensão entre os po_
f:apitaJ. declarou o ministro _:.... ---__,.---------------"----.---

Negrão de Lima qtte a mes- PO�RTO, IDE' .ITAJAIma será a primeira de - uma
serie' de explanações sobre -,

' .

����: ri:Cfo��l�e�:se��r�n�e� Funêionamé�lo dos novos Guindastes
política exterior. O Pôrto de Itajaí, um dos o imediato I funcionament.o
Esclareceu, a seguir, o mi- mais movimentados do país,

nistro das Relações Exterio-' vem de passar por granóe3
res, que a ultima meÍlsa-' melhoramentos.
gem do presidente JusceIin� Segunda notícias colhidas
Kubitschek, ou seja a carta-
telegrama, como tambein a junto ao sr. Celso Ramo�,

, cham_am, está perfeitamente Presidente da 'Federação das

enqu9:drada nos principias Indústrias do Estado de San
que. nortearam a "Operação ta Catarina,' o dr. Canedo
Pan-Americana", já que o I Magalhães, Diretor dos 'Por
governo brasileiro julga in- tos Rios e c!)-nais, autorizou

RIO 25 (V:A) - Se rá rp.aliza- O .univers itár io Modesto Justi-
.

do na'cidade paulista de Bauru, no de Sousa, presid'<lnte da UNE,
entre 26 do corrente e 1. de agos - calcula em 5 milhões as despesas

to o XXI Congresso da União gerais C>O� o X;XI Con�ésso de

N�CiQnal de Estudav-tes,. que _de- EstuCfantes de Bauru,

ve'fá reunir perto de 700 estu- O ol'çamento da UNE é. 'supe
dantes representando tõdas as rior a 1: milhão � 50p mil cruzei

Escolas de ensino superior do 1'08 sendo -frequentemente dotada

Brasil As decisões serão toma- de 'novos ,recursos 'por 'ocasião de

das em assembléia constituida festivais conselhos e encontros

de dois represententes.. de cada culturai;.. Anualmente . a UNE

Diretorio Acadêmico e o temário acrescenta ao seu orçamento 120

inclui 'o �xaine' de 'reforma da mil cruzeiros da Festa Nacional

Constituição da UNE, dos pro- de Estudantes, enviando igual"
blemas econômicos e sociais do quantia a tôdas as uniões esta-

estudante dQtÍ principais I\ro- duais de universitários.

blemas d� e!l';;ino m.ais extenso' COMUNISMO E

do temári,o, é o tratame9:to dos ANTICOMUNISMO
"Problemas Nacionais", di- Respondendo às acusações de

vídido em duas' partes: internos que os movimentos da atual dire-

e' externos. tona da UNE são de inspiração
.

Entre QS fi,Problemas Nacio- comunista o estudante Modesto
'� -nais Interp:es". estão; Política Justino d� Oliveira disse que "já

.do Desenv,olvimento Econômico, foi o tempo em que os congressos

Industriaiização Reforma Agra- da UNE se dividiam por grupos

-rià
. Iiw'estimentos, Energia Elê- de comunistas e. anticomunistas".

tri�a, Tel�fone, Transportes Co- :- "Essas alegações aparecem

letivos Munlcípalismo Explora- ainda nos congressos, mas nos

ção do's Recursos Nat�rais. Os, bastidores e sõmente na hora da

"Problemas Nacionais Exte�'nos", I campanha .eleitor.al" -

ac:'es
são' Política Pari-Amet-ieana centou àf irman do em seguida
Problema das Relações Diplomá�

I
que "�a atual dir�tori.a da UNE

ticas e Comerci-ais .do Brasil não há nenhuni" comunista".
com "os d'em�,is povos" e "Acon- Ilustrou a negativa com uma

tecimentos de Cuba Argelia e' informação curiosa: o atual te-

Panamá".
'

I' s ou reí ro-ge ral (um dos que co-

CINCO Mi·LHõES nhece o plano secreto contra o

"'.p

.,.,

Nas prisões da história
C A S 'T I G O

_
- o ,CeI. M., F. Guedes, por ter, abusando da

-

auto
ridade que o cargo lhe dá, punido duas e mais vezes -pOi'
uma únlca transgress�o, os atos de solidariedade dos
TREZE (nlO) 6 do art. 46, combinado com o nJO 7 do art. 13,
com R", agr-avantes dos nO 2, 3, 4_ 7 e 8, e atenuante' do
n'O 1 do art. 16, tqdo do RDE). Prendo por' tempo inde-
terminado no calabouço das'iniquidades. .' "

(as) ASHAVERUS
--::-'-

ESCLARECIMENTO AO LEITOR: Três oficiais
presos - CeI. Spaling, Maj. Gnberto e Ten. Armando,
estão com as cadeias sustadas. Um castigo� -segundo ve
lhos usos ,e costumes, só é sustado quando existem mo
tivós determinantes e que são expressamente declarados.
Fóra disso. nada justifica e nem autoriza a suspensão.
Norma� regulares pela lei dirigida ou por usos 'e costu'
mes cOnsagrados, não interessam à prevenida mentali
dade dos conselheiros guedianos.· A cadeia . foi sustada
porque eles assim o quiseram. Assim' usada, a faculda
de para sustar, outra .coisa não é que uma espaJ),a de
Damocles. Quem,' como o oficial da Reserva que· em ge
ral t�m outros afa�eres e. responsabiJidades, permanece
na espectativa de que a ,toda hora Lpoderá ser cbamado
par!l cum�rir o cas�igo" nã�•.:p§�e ,movel�-��..a vontade e,
asslm. esta cerceado na sua lIberdade de l\r e vir. Aí es
tão, bem desmasearadas parte das torpes intencões ,!los
pérfidos conselheiros que ori�ntam e conduzem· os atos
de R.S.

() castigo. iná�imõ .é 3Ó' di��. Os Capitães Paulo, El
vidio, Ayrton. Hugo e 'Edmundo, além dos 30, tiveram
mais um castigo, <}: de ábandoIiar a famíliâ, estudos, in
tere'li:-\es, para seguirem incontinente para uma espéci€'
de exíPo no interior do Estado. Não pararam aí as fo'
I'ibun<l.as concepções dos conselheiros:' reforçaram as

penas dos corajosos e despreenc1idos moços - além dOJ
30 (m�ximo) mais o exílio (além- do máximo) e mais
aindp.. tiveram, suas vrdas alteradas desde 'que recebe
ram a intempestiva ordem de seguírem .dentro de 24 ho
ras; mar. o castigo só será contado depois dª chegarem
nos respectivos exílios (mais do que além do máximo').

·�S.? (jizemos: há. ,n e,'lse c:l'Hel'io, muita falt� de crt-

O MAIS ANTI GO DIÁRIO DE SANTA cA TARINA. N.O 1 3,3 9 7

sr. Foster Dulles) é um dos lí
deres nacionais da Juventude
Universitária Católica,
PROGRAMA PARA BAURU

O XXI Congresso da UNE será'
instalado hoje às 20 horas, em

solenidade presidida pelo minis
tro da Educação e em que fala
rão representantes. 'As 830h, do
dia 27, os líderes se enc�ntrarã()
para aprovação do .plano geral
do Congresso e discussão de .pe
quenos pr'ob lemas de regimento
interno,

#
Nos dias 28, 29 e 3Ü1, serão rea-

lizados encontros de seminários
e comissões que estudarão t.e�as
'e projetos excl_usi\iam,llnte sôbr,e
assuntos previstos no temâriâge-.
ral.'

.

Os candidatos para a próxima
diretoria da 'UNE serão apresen
tados em sessão solene na vespe-"
ra da eleição' quando' defenderão
seus progral�l!s. No dia )1.0 de

agôsto, será realizada a eleição,
seguida da posse solene e Ide um

baile de' despedida.

---

�-_
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DOIS MIL PROFISSIONAIS S,E REUNI.RAO NA l.e CONFERENCIA NACIONAL- VAO DEBATER SALÃ-
,

RIO E PRiEVIDÊN(IA - NADA DE 'POL fTlCA )
,

4 a 11 de agôsto. ..foi o que se do Supremo Tribunal Fe- constituintes tem processo insuficientes para dar eon

daclarou a nossa reportagem 1 deral", 'cujo relator é o sr, naquela . côrte de justiça/ ta do volume de trabalho".
o sr. Alberto Barreto de Mel- i San Thiago Dantas, Sôbre O Acentuou que o Supremo Prosseguíndo, disse que
lo, secretârío-geral- do con- assunto, disse o sr. Barret6 recebe anualmente três a outro tema que será debatí
clave, Acentuou .que nen- de Mello 'que o problema é . quatro mil processos que do com grandeInterêsse se
hum assunto de política ou realmente .comptexo e me- tem de ser julgados por a- rá. Q -rererentecao ensino da
religião será debatido e que rece uma solução o mais.bre- penas .onze j.uízes. "É de se advogacia no Brasil.
tôdas as teses discutidas 'de- ve possível. Isto porque o notar, acrescentou, .que' õs Declarou: ,."_fI. proliferação
verão ter estreita ligação S. T. F. encontra-se num de:

"
magístrados "produzem mui': de F.aculdádes de Direito em,

com o temário é versar sôbre, ficit de julgàmentos", :m,uito to,' po.iS Julgam díàríamen- regiões onde muitas vêzes
assunto de ínterêsse prófís- acen�uado o· que- 'prejudicá t,e trinta 'a quarenta preces- faltam recursos culturais a

síonal da classe.
.

a açao d�,s "advogados' 'Cujos sos. Mas mesmo , aSSIm sao Iím de assegurar a forma-

A opinião do Sr,.,Barr�to de
_.

• "çãci de um bom advogado,
Mello: "A meu.ver o"'proble- Not'lcl'as..dO,' 5.0" DJSTr:)ITO NAVA'l tem teíto com que o nivel
ma a remuneração miníma _

� A. do nosso ensino baixe acen-

para o advogado deve ser COMANDANTE DARIO CROCCIA MARAIS tualmente, Umas das solu-

d b tld W d fi O' E C! íd t d
" ções seria a de ohrígar ao

) e ala. ao po emas A 1'- '\, .xmo. 1"1'. Presí en e a Republica assinou Decreto
bacharel egresso Id.a Facul-mar que a proposta 'de três' nomeando; o Capitão de Fragata - Dario Croccia de Mo-

vêzes o salário' mínimo da rais, pli.i? exercer o. cargo de Comandante do Contra-Ter- dada a se submeter a exa-

região deva ser .aeeíta, mas pedetro )\mazonas.. ,

mes ou .eretívação de um es-

é uma, sugestão",<
'

.

P·ROMOCõES DE OFIC]AIS SUPERIORES
. tágío (de dois anos por

Prosseguindo, disse o sr.. e •

'

Por Decreto -do Exmo. Si.' Presidente da,República ro- exemplo) a filIl de habilitá,-
Barreto de Mello que quase ram promovidos ao posto de Capitães' de' Fragatas os se- lo ao exercício da profissão".
todos os Estados� 'mandarão guíntes Capitães de Corvetas: .Jorge da Cruz Soares. F,inalizando disse o entre

delegados e representantes onere -da Primeira Secção do Estado Maior do 50 D. N.·e
vístado que as recomenda

à Conferência, Sera a prí- Elcy Silveira da Rosa, Comandante da Escola de Escrita c ções aprovadas pela Confe-

meira a ser realiza-da em Fazenda. rência serão cumpridas pe-
território nacional· porem a COMANDANTE MURILO BASTOS MARTINS

la Ordem ou comunicadas

Ordem espera pr�;ramar ou- 'Chegou por via aél;ea nesta cidade, procedente do Ria por esta ao poder público
tras a fim de pro�í�iar maior de hneiro' o Capitão de Fragata Murilo Bastos Martins, competente a fim de que se

estreitamento de" relacões Que vai assumir a Chefiá da Segunda Seccão do Estad,) "}a�. tOflfd3;_S polerovidências.e;ntr sprofissionaisda"ad- Máiol'_do 5° D. N.
.

-

.-#C'
,_" � · .........'·'�d1 ... 4����2aO,�.lthoS nesar �d�o.

.

t.......... . - -* , '. -
"�,,... a as oras, no au 1-

,v.qcac :. �lsse_.9ue-�a."'I!' O-..lllO- . -",Cap�?o ·T..enerrte - EMILIO 2 CI CAMELIER
. tório do IAPC (rua do Mé-

me�t vm�1 �e���oa..,f9r9:m , _;;..<Ji::í��U.l� po,r.: ",ia. aérea �;tr� P�J;to,:Ale' $PitãQ':,t�-+ ):�co�, 28), e as demais-reu�
e9�.. .Jla��. � .;�CJi-e�'B;):�.

f'���JF'4[l1.:!.B� !5c;fCCI �a�llel� on:
. matritiiO." 'niõ-es'seliãô,. realizadas ',I na

JI� s� ê de,gra!tle:itriJ)Dr'- nJO�c{Jm-.�erihorita l\4.âria }le'atrn , da alta sacie.!; \Assoéiagãõ BrásIlelra d�'ID1.tanCla J)frra' a classe '�.pl cri-, dade ,-gaúcnâ. "'.'

:prensa, .

.r.. ..

I cremeôt'o do Consumo'do Mate

RIO, 25 (U. P.) - A insti
tuição de um, regime preve
denciário para os advogados
brasileiros e aproveitamento
das Caixas de Assistência no

seguro social é um dos pro
blemas que serão debatidos
por cêrca de dois mil advo
gados na Conferência Nacio
nal, a realizar-se, no Rio, de

Congresso!Otorrino no dia 1-
COll� ul�l,a sessão solene e um os seguintes: 1) Tumores beníg- t' . 1) . ,

t 'j f ,'d 1 D' d' , emas. - Tratamento clrur-coque e o e1"!)CI o pe o sr. aVH nos a lannge, eom o sr, Eduardo ico das
"

" . •.

de Sanson, presidente da c>Oll1is- Castoran de Buenos Aires co-
g

1 t .

,otltes �edlas c.romc.as,
s�o executiva do certame, será mo relator; e 2), Aspect�s do �::1 0.1'. �r. GabrIel Porto, �e
inaugurado dia 10 de agôsto r d�agnóstico diferencial das ver n' ,Plnalst· e 2) Obstrução cro-
.,. 1 d" C d E'd ' -. .Ica re a 01': sr, Gastro Lima de.,",sco a e om.an o esta 0-

.

t1gens com o sr. NcNaJly d SI' d
'

Mi..· dE' 't P' V' M" , e .a va 01'.
,,101' o xerCI o, na rala er- ontera, como relator. . R'E .

.

l1�elha, o VI Gon�resso, Pan-A�e- REUN:IÃOt DA FEDERAÇÃO A c ��lÃ.? DA FE.DER�ÇÃO
l'lcano de Otorrmolar1l1g010gla e Simult t

o llssao executIva do. c·om-
. . , . ane.amen e com >O con- gres t' t't 'd 1-Broncoesofagologia. gress.o, se realizará a VII Reu- Ra.u

s,o. es � con� I UI a pe os srs.

O Congresso que se pl'olonga- niã-o da Prefeitura Brailleir M � �avld d,e Sanson, Renato
rá até o dia 16 de agôsto, apre- das Sociedades de Otornnolaril'1� ne��d: o'NJ�se Kos, ?a�ter �e
sentará, como temas .oficiais, gologia e Bron�oesofagia co-nl o t 'd s'c e

sOlhn Ventur1l11 e Mll-
,

. ,s on e arva o.

Está sendo incrementado
o consumo do mate em Per
nambuco e na :§ahia, ten
do para isso. sjdo contrata
dos pelo Instituto Nacional

. do Mate, serviçós de propu-'
ganda do mate gelado, quen-
te ou frio. ,

Pernambuco já pode ser
considerado como promissor
mercado para o mate, uma.
vez que a instalação � uma
agência no Recife, para su

perintender todo o Nordeste
bra:.ileiro, já foi providencla_
da' peIa autarquia ervateira,
estando ém pléno funciona
men1;o.
A Bahia, igualmente, se

P
.

b
..produto.

em- ernam 'ueo' o.i��it�st�esd�r����.o�'r::l��zando uma tarefa de Impor-
� . tância para a ampliação do

�pn!s�nta
.

como um dos fu-

\
li;ados pelo INM naquele \ nierc3:<!.o

interno do ?1ate à
turos bons mercados para o Estado apresen'tado resulta- ���e�a do que tambem vem

mate tendo os estudos rea'· dos otimistas ,em relação ao con

n o no quet c?ncerne !lO
.

.

� sumo no ex enol'.

dos guindastes daquele' Pôr
-to. Adiantou-nos ainda S.S.
que dentro -em hreves dias
�stará naquela cidade o dr_.
Canedo Magalhães, em com

panhia do sr. Joáquini VlU
mar, a fim de, in loco, pro'"
mover . o"'--pronto funciona.,.
menta do mesmo. Um dos
principais escoadouros de

. nossa madeira, a notícia es

tá tendo a 'mais viva reper-

.

,

MDOEIRDS raRa MDRCf'lIElROS
( CIIBPIHTUROS

IRMÃOS BITENCOURT
(AIS IIAOARO • rON! 1801

ANTIGO OlP6�ITO DAMIANI,cussão,

I�i�da para agosto a I�jpo,·
slçao de Pro_dutosMaei,onais

. RIO, 25 (v;p· - F'OI adladll' metros quadrados, já estand,o as, sil ir '" ,.'

para meados de agôsto a inaugu- segurada a representação dos Ba� o do Caf�, �lem. da fabrIca

ração na ,I.a Exposição de Produ- ministérios da Agricultura d' I' t.gU e das �ndustrlas au't,omo-
tos Naclonais, que devel'ia ser Guerra da Petrobrás C � _ ;s Icas que tem planos aprova-

franqu.eada aI> póbJico a :part�r' ,
onllssao os pelo. GEIA. Prosseguem os

de depois··.c:!e ·am,ànhã. A exibição do Vale do S- F
.

N
preparativos pa.ra a mostr.a on-

, '.
- '-,'..., ao ranclsco ·de figura -

. d' t b '1' .

que es,tarA. 10c,aJizada na
..
rua do ·V.ACAP C" S'd' . N" I

rao pIO u os rasl elros,
". .

., �
, Ia. I erurglca aclO- sendo exib'd t b' .

é''Pa��eio, 84i,' será promo,
vida· :pela !naI, ,B.an<lo Nacional do Desen-j ráfico'

I '0-8, .'l� �m, P�1l1 IS,
Umao �aclOnal .c:!(),s Estud;tntes· ,volvimento Econo"lnl'co Inst't t gd t . s, mapa� e (h,a�.raflas. A

. . ,
.• ,

"

, ). ., I U o a a exata da ll1augur
L. � ,

com, a colaboração da Prefeitu- Nacional do Mate e' Instituto B _ b' ,

açaCl-' sera

ra do. Distrito Federal de vá'rias,
•

,

ra revel11ente fIxada.
outri;s instituiçõ�s ofiáiais' e enl�
prê�à8 particulares, Ocup:ai'á i't'int ,.,

área 'de "à'I,>r-oximadamente' 3,500

FAlEÇJMENTO.
SR. GE'RMANO K R,E T Z El
Em �ua residência, vítima de um, mal súbito, veio a

falecer na tarde de anteontem,' em Santa Filomena,' �ni
São Pedro de 'Alcântara, no Municípi-o de São José, o nos
so prezadÇl amigo e conterrâneo sr. Germano Kretzel,

A notíci\l do seu passamento consternou profunda':
mente a população daquele,Município, onde o extinto era
tido em grande destaque. Político militante, de memorá
veis campanhas, constitui,:se sempre num esteio para o

Partido Social Democrático, em cujas fileiras gozava
de grande circulo de amigos e admiradores.

Seu sepultamento será realizado hoje, às 9 horas, no
Cemif,ério de Santa Filomena, após Missa de Corpo pre
sente na Igreja daquela localidade.

Os de O ESTADO, associam-se às ultimas homenagens
de que foi alvo formulando à família en�utada, seus vo
tos d€' sinceras condDlencias.

25

mundialmente no difícil
literário,

Na 'antologia do conto·

univer_,receram
os primeiros volumes

sal, que está sendo p_ublicada dedicados ao conto francês, in
pela Editora Cultri_;, de São glês, italiano, espanh'ol, etc., fo
Paulo, em doze volumes já apa- calizando ,os que se projetaramI .....- ,

gênero

O último lançamento desta sé
ri(\ intitula-se MARAVILHAS DO
CONTO MODERNO BRASILEI-

RO, l;:eut]indo vi�te � 'seis" histô
rias de nósses mais fam'osos ''c'ori
tista'g-. contepo-râneos sendo que

'

entre êl"es, com gra�de projeçifo (U. P.) - O Papa Pio XII,
de .«estaque, aparece o nosso (}Ol"!-, chegou, esta tarde, às .

terrãneQ GUIDO WIliMAR SAS- ',17h45m, a esta aldeia, par3.
SI. O festejado e consAgrado' es- passar quatro mêses de fé:..
critor �ajeano figura na ,coleU-

- rias, em sua tranqüila .resl
nea coilÍ. um dos seus,' c�ntos dência de campo, de Vila
mais célebres ÀMIGO. VELHO, Barberini.
ll,ue serve de tf"tu ao seu

,último

fX P OS LC Á'O. DE -C A N Á R lOS·
,.

No próximo dia 27, na sé� famílias, bem çomo autori
de do Clube 15 de Novembro dades e o povo em geral pa
(ex-Democrata), à' praçã ra a inauguraçãQ da Expo-
15 de Novembro, terá lugar Iliçã,g que Promete revestir
a inauguração da Exposiçãó

I
se, mais uma, vez, de raro

de Canários; às),O ,haJas, brilhantismo.
mostra essà que o ano pas-
sado cónseguiu pleno êxito. O ESTADÓ. que foi (lspe-
A Diretoria do Centro de cialmente convidado, estará

',€l'ia:deres de Sa;ntq. Catai'ina ,·rel?resentado a tão grato·
,.est�r-có�:Viçüindó :'�s·�exn:ui's. aconté-éiniento.,...

' .

�;. ,.,;,� <: o,':

j
.,.�

CASTELGANDOLFO,

.A caravana pontificia de
morou 41 minutos para fa

.

zer a viagem, desde o Vati-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



ACAMARA PRESTA HO·ME"
I
do povo, o mandato de deputa- ser um promotor de cruzadas, "da ordem na política do País.

(Continua na 8.a pági nu) do. Núnca mais o povo o esqua- não que lhe faltasse o gesto Representava, essa mistertosa
política na, função de deputado "

,

..

'

, "
.>

'

'V' ceu ",IlO�, seus pleitos." Trouxe-o comando dos capitães ou o matiz fô rça v.rfual que reside em cer-

estadual em Santa Catar.ina. 1-,,' ..'

,
"

d'
I ate ontem para, as maiores mves- imperativo de Condé. Era homem tos homens e em certos objetos.

veu então à sombra' a�
.

m� ,
v

•

, �
..

,

11 d
tiduras. A tôdas emprestou o. me- de caminhos "abertos' para rumos Era o 'seu nome como uma ban-

fluências de Lauro Mu er, e, ':'
•

'
.

• f ." lhor de sua' vida. Em tôda parte. conhecidos. Não seria jamaí s UJ11 deira que flutuasse no mastro
quem lllvocnva, eõm carmho, um '

I
'

sem número de frases de réplt-
a que Chegava, impreg'nava as al- herói de Odisséia. Jamais sairia (a nau capitânea ,e isso tranqui-

,

,-, mas e os ambientes da virtude a provocar o leão de Neméia. lizava a' alma nacional. Os anos
cas. de exemplos, de improvisos, maior de seu espírito _ a serie- Era, antes de sentar-se à solui- que contou na vida, cheia 'de
como a atestar o derradeiro con-

dade. ra; ,esperand,o a oportunidade, obras, e inspirações'melhores, Ie
vívio,

,

dô
Tornou respeitável e digna a sérn nervosismos e sem receios.' varam-no a' uma ve-lhice rica de

Foi bom, que' tivésse, quan o' -

, I
- Casa que enchia com a sua pre- Era homem de reserva e de con- ação, rica de atitudes.

jovem sido hóspede daque e I
,

sença. Por isso, todos os seus selho prudente, sereno, que não De certo, a velhice é quase uma

imenso coração de repúblico;' au- mandatos se revestiram de alta dramatizava a vida, mas que na virtude, llo.is nela se afirmam a

mentou-lhe a fôrça e ficou sen
hora em que o dever lhe assina- vitória r-da raça; o triunfo da eu-

lava um pôsto sab.a os meios e

os modos de ocupá-to,
Era o tipo ,do homem socínb ã

gerado pela. democracia moderna,
sem 'contes tações e sem .ênf'ase, 1

porém singelo, medular, eficaz.
Não era o homem' épico nem o

. ,
,

.

dramático. Era o político. O polí-
tico. O político em: seus têrmos

1mais nobres, nas suas expressões
,

mais altas. O político que tirava
.tõdas as süus fôrças do seu equi-

líbrio, da sua moderação do seu

sentido (le humanidade. Era o h o

mem que se chamava nas horas
das .incertezas e das tribulações,
para, que dísesse a' palavra di

Florianópolis, Sáb�do, 26 de Ju'lho
-

ENLACE MATRIMONIAL
.

LUZ-CARDOSO

Realiza-se, hoje, o enlace matrimonial da prendada
senhcr íta Gertrudes Luz, professora normalista e filha
do S!'. Arthur Theodoro da Luz industrial, B. d. Roselin··
da 'I'eive da Luz, com o sr. Saturnino Eduardo Cardoso,
Representante Comercial nos Estados do Paraná e San
ta Catarina e filho da sra. viuva Judith M. Cardoso.

Pal'ani�farão 'o áto por parte da noiva, o sr: Arthur tindo vida afora a proteção in-
,
v �.,�, ", -

'

Teodoro da Luz e sua espôsa Dr. Francisco José Pfeits- visível' do' grande amigo.. De sco-

tickes e espôsa, Dr. Laelio Luz e espôsa, Altamír Maia bria, fora dos escaninh.os '<fll teo
de Almeida e espôsa. logia ou da e!!sato}ogia, que 'o

Por parte do 'noivo _: João Firmino 'Alexandre f: anjo da g'l;arda não é um mito

srta. Ivnne Ouriques Pedro Eduardo Cardoso e srta, 'I;elígioso:: mas uma fôrça. psiqui-
, homem b'i_o: No entanto, quan-

Marina Edite de Souza, Sezefredo Blaschke e':' senhora, . ca. Nas horas mais duras, sem-
tos puderam conhecê-lo no con-

Dr. Wilson de Q"lel'roz Guerreiro e espôsa,
'

pre falava do ilustre patrono ,�'"
"

.' vívio mà.ís amigável e' familiar
O ato reltgioso com efeito, civil realizar-se na Ca- como se o �dvinhasse pr?ximo, dizem que lhe ardiam no íntim�

tedral, às 17 horas e Os convidados 'serão recepcionados mas oculto. Depois daqueles lon- nob�es' achas lenhas c.omburen-
na l'fl'1idência dos pais da .noíva na rua José Maria da gos contatos com os grandes lí-I t' 'd' ','

'

1 d f t. 'es, e cUJ'O ca or es ru avam os

Luz, n, 72. . ' deres, o pai Lauro Muller apren- ,

d d
' '.

-

. z I ver a erros armgo s, ,

Os noivos seguirão após, em viage,m, de núpcias ,pa- deu o caminho da ascensa'o, e 'A_ ..
" " 'f" t_ .

- .'
. �e'l.i!..s, esse riO aparcn e e

, ra a cidade de Lajes nunca mars desceu';,

.
'. rio homem público o pudor da

......
, Conheci o grande político em sensibi1fdade viril com

A N I V E R S Á n lOS tas, Zélio Cr,uz, a. p,ar de urna 1925 em Santa Catarina onde
que se

, 'de,feJ1de.m de .suas próprias fr.a-
FAZEM ANOS, ,HOJE criteriosa vida profisaional pres ,'l'cs!di. Era; então, renomado ad-

queza&, e 'un� asilo para os' tími
tando os mais ,assinalados .serví- ·V'dgado. Estava vivendo uma hl>ra

ços à aviação, tem se pautado (1'e 'ostl'acismo político. Assisti-o,
p").' uma conduta i;respreem;,ivel, ,na tribuna ,do Jút:i. Era o orador

destacand,o-se sobtetudo pelo in- ca:lmo, cQnvicto; erudito, enérgi
vuigar inberêsse com que pro- ,co e convincente que todos admi

cura >:esolver os prQblemas dos rávamos� Não me dava, porém, a

seus semelhante's, não podendo impressjío ·d'e alguém que estives

ficar indiferente ante os sofri- SO' contente com a pFópria tare-

mentos dos 'amigos� Ia. Semp']'!! mó pareceu na expec-

Para Zéli,o Cruz, que ôntem tativa d:e,� d�si:l'no diferente

galgou mais um degrau de uma um passageiro que fazia na "-�a
vida bem vivida, orientada pOl' re" QU'tros afazeres para encher

uma sólida formação moral 'e ;re- o tempo até que ch.!�ssp- o com-

_ sra. Elian'e Costa Souza Gon- li.giosa, os que fazem o O ESTA- boio que o levaria ao pôsto dese

zaga, espôsa do sr. Vínicius DO enviam os mais sinceros vo- jado. A maior paixão punha-a na

Gónzaga, tos de perene' felicidade, fazendo imprensa. "A República"; o seu

_ jovem Jorge S. Polidoro v,otos para qu.e a data S\l repita jornal, dava (lS primeiros passos.

_ 'melllino Luiz Fernando Cami- por muitos e muitos anos. Fazia oposição. Não e�a, porém,
nhw extremado.' A moderação", que,

_ Sl·ta. Lilli MendQnça NAS C I M E N T O veio a ser uma das marcas �.a
_ sra. Zulmira da Silva Eckert I Está em festa o lar do sr. Wal- sua ação. de lt�men7 de govêrnoj
_ Jovem João Alcebiades Brito dir Wendhausen, funcionário da fQi-lhe r_e'gra. de C011dl,lta, quandO-

_, sr. Italo Balbi Assembléia Legislativa do Esta- combàti.a os, detentores do poder.
_ sr. Pedro de Freitas' Cardoso do, e. de sua exn�. sra. d. Osca- Gompreendia que os maus' govêr�

'Junior .. rina Müller WeíH:Lhausen, com nos são apenas um sintoma da O S V A L ,D O M E L O
�ra. M3rill Celestina- da 'Si!ya; o nascimento no ,dia 24 do cor- en�rmidade generalizada do po- .rARDIM F�IXAS - CANDIDATOS Faltam flo-'

esp<isa do sr. José 'Francisco rente d'e' úm robusto menino qu4 vo. e, pQr issO;; se media' na pa- res· rrob ('�anteirÓs db Oliveira Belo,-ma�; em compensação,

reeébc� '9- non� de Migáef Zinui", lavra, l1a crítica, no lestiJp. Por j;;G'br,al�.(, faixas ��
\ oridas com nomes de candidatos á:.

tcp. l
�

'\
' [SSO meS1110�.AãfCh.,egau � gran- +eltJç(\f'! de outub '0 proximo.,

"

As, felicitações de "O E�tado" .• gear a ,popuJari(ade . fácil dos '1 .. f' Ai" a�'vores igas e que dão-so�bl'as e esperan-\

Na, ,lrItn fie ôntem, viu tr'ans- vel'l'inistas imoderado�. Teve ça� se oferecem p a essa mostra de tmtas ,e frases as

coner muis uma dáta natalícia CASAL SôNIA LÊA presença em d'lías grandes ,horas màis impressionan s, dozadas (Ie um, otimismo sadio e

o sr, ZtõlíQ C"�z, funcionário. da ODUVALDO"MAéHADP da política passadà: na renova-' falanGo, nos panos, pintarlo;;" das prómes'sas' feitas ao

Sucursal da REAL, 'ne;;t�, capi- ViajandQ n,um do's ::aviões do ção republican:a e ná aliança lilre- eleitO'.·ail{), q'ue se queda deante dos "slongs" abertos á

tal, e figura de des�acado pres-- Consórcio REAL-AEROVlAS, si�' 'raI. vista e estendidos de arvore á arvore, num convite que
tígio na laboriosa classe aeroviá- guilL.; ôntem, à tarde, com desti.. EI,n i933, conquistou, pelo v,oto • chega 2. persu'a;são e de se racreqitar no milagre da

re-I'ria. Bast;mte �s�imado por todos no a P?rto Alegre, o casal Sô?ia A vinda e o regresso, das "Mis- noval;ão de coisas esquecidas,. mas· necesserias.
os que o cercam, pelas suas altas Léa Reich.ardt - Oduvald(j Ma- " Ha pr'omessa que s ass-ômelham a J'uramento fo"

, ses", 'para a elegan,� festa que o
. se" .• ,

qua.lida�es, de caráter e coração chad·o, figuras de 'projeção, no mal. .' ,

Lira Tênis Clube patro.cinaTá no
extremamente' ,hO'ndoso" Zélio meio social f.lorianopolitano. próximo sábado, dia 2 de ago.sto', ,Ha compromissos eSCl.;itos em letra de' forma e em

Cruz foi alvo d,a; mais justas ho- • Ao distinto c:asal, que na bela ',denl"'�e a cOO't:sia d� Consórci�' . ce_rej,' "b,e}':ranteS' que dão até titu-lo para um livro OLl

menagens pre,stadas pelos seus capital gaucha (rá ,re:ver pesso�s" 1 R'd'
, ,"TAC-CRUZEII:W�DO SUL" que, •. ro.��m_� �ma.nove a para o a 10.

,

. colegas e amigos. I
de, sua família 'e amigos,' O ES- c

(, d f" b b I d t
, as transpnrtará em se'us confor-, '

/a a,� rase se se }'essae, se so rJ! eva uma a ou ra,
.' Amigo ce'rto nas' horas incer-', TA'DO deseja uma feliz estada.. '" nt'd

.

I"
-

t.... e e as extáveis e excelentes aviões. Uo ,';eu� ,,�. 1, O pSI.CO oglCO, e nes a poca m que •
'

____________ :

'

.. pel�i(·n.c.ias· "sugestionaveis e d,e magnetismo andam por

•
' aí, veneb.'untes e com ares' de mis.téi-io, nas' praças pú-'

M·A'S'
bliC�t,<;, -nos· teatros e- até e,m' lugares ·impi:ópriQ� para, ,-.

ME ..
'. t��s proy,a,S- do �orlel'. su.b,co,n8�iente:.� �I1oonsci.ente. ,

,

< _

" ConTO ,a ,maIS eVIdente 'provar desseS' ,ensaIOS de en-'
....

, • .

I t'llsi�s-;nõ e persuà�ão pOliUéá:,. �l:m_á':',sê_ tãrribém uma té..

. . 1ft,' ,or.:cl!,l- setão:'pl�Q.i�tçtdos éo,n.:vites ao eleitorado, dando

(', A-� O'
.:

J O S � .:rat},��n.,I!{emÚia e armazenando motivos 'pal'� re�posta
J.

I
Il 'tla b-aeft' lla urna .. 1. "Absolut'amente certas!' ...

'às 3 -'7th - 9% h�iras: .: �.
'-'.

Outros ,ca.._ndidatos deci'dii'am'por melhor propagan-
. ",:e.. o, suce!,s� :c;;.��.,� : ir da., )

.
"

'

C�r�' �rant - D:b�().�1f!'��):,�. 'i' Est�o, mandando fazer 'calçadas novas !lOS seus edi�,
"TARJ)E' DEMAlS'·l'_,\RA· ficios ,-'

'EsQlfiei�-, . :-
-- O riósso Poli i está dando o exemplo. E' mais convin-

dignidade e hlerece,ram sempre o

respeito' dos próprios adversários.

A severid'ade dos seus hábitos,
o v.corrtzô le sôbre si mesmo, o

"selfgovernment" de suas atitu

des dãvam-Ihe ,a aparência de um

Rev. Irmão. Adelmo

Na. data; de hoje tr.a.nscorre o

aniversário natalício do R_ev,
Irmão Adehno mui dign'o Dire-

, .
- .

tor do Abl'igo de ,Menor�s desta

Capital c pessôa, gr'l\l1demente
relaciona'da em �OS_So.s meios so

ciais e culturais.

Entre as inumeras h'omenagens

'presta"das ao Rev. -Irmã(l Adelmo,
estã,o as de ,'O EstadQ".

(onsel�o" Regionalf de; Medicina
')e ordem do Senhor Presidente, chamo a atençã,)

: pa:l'U' () edital afixado na sece da Associação Catarinen8e

de M"dicina e que' diz ,r,espeito ao registro de chapas
para as eleições dos membros efetivos e suplentes dês-

,se C"llselho ,Regional.
'

Dr. Danilo Freire Duarte
,

1.0 Secretário

dos: que ,iludem com fi própria rumo', ,a palavra salvadora.
reserva os seus recei,os interiores. Nos últimos dez nos da },'OS<à

F��ia politica com objetividâde, v-ida' pública tão ati'ibulada tor-
o ,

• ,

,cqm_ fim. seguro. ,Não chegava a nou-se a expressão do equilibrio

da Silvu.

_..." �""'-

ZJi:LIO CRUZ

JUIZO DE DIREITO DA 4.a VARA DA COMARCA DE

}'LORIA'NOPOLIS - FEITOS DA FAZENDA

EDITAL DE 'LEILÃO COM P.RAZO DE DEZ (lO) DIAS'

E DI' A- 'L,
O 'Doulor MANOEL BARBOSA DE LA·

, CERÓAc jldz de Direito da 4.a Vara -,- Fei

tos' da Fàzenda Pública da. Comarca-de Flo

ri�nopolls, Capital do 'Es.tado- .�e· S:a�ta C�

Jadna, na forma da .lei, etc.
'

,

'

- Cin.emaScope- �
,

��
- Censo: até.5 anos -

cen��.c'
O "seu v,isinho,' proprietario �o "Café Nacional",

também já está reconhecendo a necessidade 'l1e provar

Que ,é "amigo, da Cidade", Dizem que vai por luz ng

MARQUISE e substituir as velhas tijoleirres do passeio
. p.or outras acabando com os buracos.

PÓ!' o�lCro lado, candidatos pintam s'uas casas ...

Ji:ssã atividade é a melhor prova; tanto mais, quàn
; da se�,trata de vereadores á Câmara Municipal, porqUf::
se- os que têm e po�lem fazer não o fizeram ainda, éomo
pedü: '{otos para se fazerem, si elei.tos, -:- amigos da. Ci

, lIade' ?
O yereador-tem que provar .essa qualidade.
Ser. amigo de Florianópolis;

às 5 e 8 horas

"ABSOJ.,UTAM-NNTE 'CEJ,tTO"
- Cens.: até 5 anos -

às 4% - 7% - 914' horas
H�gh' MarJ.õwé - N�ncy Gates

tVINTE ,MILHõES DE LÉGUAS

A MARTE"
- Cinemascope -

Cen_S".: até 5 anos -

FAZ sal;>el' -.aos que o pres.en-te. �dital de leilão com

o pL1Z0 de dez· (10) dias" vii'em ,ou ,dêle,.conhecimento
tivel-f:)m que; no dia 11 de Agost�.- proximo vinrlovro, ás

10 hOlJ'�;:a. frente do Juizado ç1a ,4.a: Vara, á Avenida

"H-EI{CILIO'. LU�' 57, o pOI:t�iro ,'d?s auditorios do Juizo"
trará ú public-o-pl-egão de venda e arrematação á quem

mais der e maior lanço ef�recel', :0 ,'segui·nte: UMA SQR
, VETEIRA MARCA BACELLI com DOIS de_pós i tos, par!:'.
sorVGtes, c.om motor '�Bufalo':, medindo um íneü;o e no�
'vend� cenfüri�t_ros de comprimento, por. oitenta centime-

1'OS de lar�lJra; mais ou menos, rev�stida na parte da

-frente com fÓTlnica, CÔl" b.eije, _ em"regular estado de

comi,r-\('açã,! te:: fincional11,ento, avaliada: I?ela-' 'quantia,
a:v'l'lrlüüla ( Por: óite-nta mil' cruzeirós (Cl:$ �O.OOO,oo). O

movcl ,acim� ;fQj,:, 'penhor11, a firma TEÜXElltA & )R
MÃDJ lia ação,�xéç.uHva. fiscal, que lhe)noveu <> INSTITU
TO, DE _APOSENTADORIA E PENSõES, 1)OS COMER
GIAmOS. (L A,. P. C.). 'E, para que' cHegue ap 'conhed
lUel'lito Ce iodes' mandou expedir� o 'presente edital qu,�

será 'úfixado no' lúgar de' costume.,e pubTíc.ado na forma

da; lt�i. Dado e passadb nesta' cidade de Florianópolis,
aos vinte e dois dias do mêi-ae.'Julho do ano de mil nove

centus e cincoenta e 'Oito. Eu"VINICIUS GONZAGA, Es

cri;�o, o' subscrevi. (Assirrádo) MANOEL BARBOSA
DE l.;ACE:RDA Juiz de Direito da 4.a Vara.
,

Confére c� o original.
',_O,Esü,rívao

, .

_,""""',L
__""_

"

'Vifi:idu8:' Goniaga;;;.••:�:;' ,,_ ",', ',1
._ •• \'-',.1 _�.� )'

às 4 e 8 horas
TUDO ACAS-A EM CASAMENTO
CASSINO DA MORTE -

. ,/
O CAVALEIRO RELÁMPAGO

6.ó e 7.° Episódios.
� Cens.: até 10 anos -

rI'''�Q
�

8% horas

_,.ABSObU:I':&M'ENT:E
'i'-- :;Cens� até 14

- ','

':.� ,")

AGENS
genia, a glória da biologia. l\t-as

quando a velhice é cheia de de

cisões de corag�� e dela se ti-
"

ram a fôrça e as H�oes para

guiar e para salvar um povo, a

v-elhice é uma santtdade, O gran-

de ancião afundou no mar dos

acontecimêntos corno 'nau- car-re-'

gada de tesouros. Leva�a na sua

vida, nas -suas o-bras, o melhor

bem desta terra; o encaixe-ouro
das virtudes cívicas dos bons
.humens públicos que servem ao

_povo e' à Pátria. '(Muito bem;
muito bem. O orador é· abraçàd",,).'

. -�
�

Fr·éeltaaào
Sil]4 &larA"ç4 f.S.
_EU I

RiMO�)_
, ,

111
, , f
A 3 de-maio de 1933', o Bra-sil inaugurava, em

eleições gerais, o voto secreto .

E eu votava. pela pro�e.ir.-a vez. E' também pe
-la primeira vez sofria a maior- decepção com a po-
lítica.

'

O pleito era' pára· a Assembléia Constituinte
Nacional- convooada co.morfruto da,revolução,de
São. Paulo.

A solidariedade de Nerêú ao movimento COnl'l

titucionalista tê"'e POr inJunção a sua ausência
-

ca chapa catadnense, no seu Partido Liberal:. qu:!
indicou, para os 4 lugares de'strhaidõs' a Santa Ca
tarina os srs. Cândido -Ramos, Caxlos Gomes da
Oliveira, Fontoura Borges e Arão Rebelo.

'

,

,Nerêu, Professor de Dfreito Constitucional;:
Nerêu, notável jurista, orador e advogado; Nerêu;
pregador de princ.ípios que ,levantaram o povo bra- -

sil'eiro e, depois, a gente bandeirante, para vê-los
solenizados na. Constituição;' Nerêu, o candidato
TI,atural e a presença necessária numa assembléh_
constituinte, teve' que dela ser excluido, precisa-
mente porque por ela se batêla" . .

.

A pol'itica era, não sí injusta, mas ilógica.
;x: x

x'

Se 'a políítica J}ondErS'er assim, nadá demais
que eu, nestes rabiseds "s�m ano.tações" me' valha
de alguns apantamentos para mostrar. aos atuais

. c.andidatos o que foi e8s8i,primeir.a .eleição pelo vo
to secreto'.

O eleit'Ol'ado catadItens-e-- era de 36.187 eleito
res; No pleito. de 3 de- maio votllram 26.533. O
maior eleitorado era o de ta�s com 3.784, segui
do de Florianõpolis), com,3.1>24, Itajaí com 2:672.
Blumenau com.2.4M e-:-cSao-- José'®m 2;1i>2. O me:'
nor era.- o de Jaguaruna: cóm' apenas 68 'el�itóres.

Realizado o pleito;, o ·Piütido Liberal obteve
10.758 votos, e com eles-elegeu to.dos Os 4-rep-r,�n
tantes, Foi o únicó I�do'a obter: denb'o de' mu.->
TIlClplO, votação super,ioF a,-mil _;_, o :qU! se veri
fico.u em Lages, e Flol"ianópolis.

• O· -segundo partido,. em. express'ão e1eitoral,
foi o Republicano, que. cem<ma-is c,ento' e tantos

-, ,'otos:� obteve,f:1.500'_;_"ating-Ü'ia Ó quoci�nte, que
foi de 6.&81>: Em Jaguar-ún'a' obteve ,Ó, votos, conlo
a Legião Re,publicanà,' ero Campo Alegre"e o Pat
tido Social: Evolucionisti. em' Brusque. ,,-.campes
Noyos Cani'po Alegl'e; Lages Nova Trento São
Joaquim e Paratí. "'.'

"

Ob'sC'r\'e.;.sef qUe! o município: de'menor eleito
ráfIo daquela.ép{)Cá,;p,os�ltl ho.jetantos votos quan-.
:t'Os ge mreior pres1íg�a:·etirlt'Ol·àt, há um ql1art-ü de'
5�eu-Io!

'

[

l'faquele tempo 'os' candjdatos não percorriam.
.

o Estado, não·empol'>re<,iarri1com as despesas e nã,')
-

se ellttedevol'al11'.
.

.

' ,

.

.

X," X

x .

O voto'seereto, ,inaugtTl'ado:- em 33-, viro-u tabú.
E' porque os envelopes, usados n�ssa ocasião não
fosse' arqui-supeto:'opacos, o pt.eito foi anulad� por
inteiro no Estado, pelo Supremo Tribu'nal:

E na renovação, como Cândido Ramos não
guisesse concorrer - ou"melhor, porque compreen'

.

dem' que. Nerêu de:vecia estar 'na Constituinte -

Santa CatarÍmt' -elegeu seU:. grande filho, que' nR�
mag.rra assemh1éia,. teve. papel' de relevo como' re
.jator do capítulo do'poder judiciário da Consti- .

tui<;lio.
'

O s0lPnom:e'{le, oi>adoi, já.conhecido nQ Brasil,
através- da caravana Assis Brasil, fil"mava-se nit
COI}stituinte. como homem, de saber.

e. tO'rne-se p.rop.rlet� ·de-m Lote.. de. 'terren� GRATUITA,.

MNNTE, junto. aOl' NovO' Di1ltr-itOl, F-ederal BRÁSILlA·,'
.

R� urpllte!!o ê1tt� clfpi& o�, ;lH'�Irt!1lte.8e' pessoal':
mente< pÍTár ree-eher O' ·ftU!<terft,,�,;,

,

Mendonça &. 'Miranda 'Imóveis, Ltda.

CA-RTK PÀT.EN!J't N,o 165

Aw RIO. BRANCO í85� -16-1' AND. - GRIJPO
,

R',f, O JhÉl: JoAN' Bica O

1601

NQME'

.ENDlmE'ÇO
�, .

'. '.•••••••• 't'
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.

ADQUIRINDO AGORA O SEU REFRIGERADOR

- INCONTESTÁVELMENTE O 1.0 REFRIGERADOR DO PAÍS EM QUALIDADE-

TERÁ CONDIC.ÕES DE PAGAMENTO MAIS SUAVES DO QUE NO VERÃO •••
'

"
..

..

•

) .•

Brastemp é O primeiro refrigerador criado
no Brasil, para 'as condições brasileiras.
Em todos os seus detalhes Brastemp foi,
concebido e executado para atender inte

gralmente ao bom gôsto peculiar da Iamí
lia brasileira.

'"
_ ....----.

IMPERADOR Iü.ã.pês .

(300 litros) CONQUISTADOR 8,5 pés
(240 litros),

Distribuidores exclusivos:. EST�BELECIMENTOS A MODELAR - Trajanó,29 /

VEND'E�SE

DOENÇAS DA GENGIVA

(gengivites, gengivas sangrentas,' �'-,--:--------'"'!
.

pi.�rréia mau hálito)
�. U

PERIAPICOPATIAS J .rIA' liMA Sfr�
Afecções 'da rai_z d'O dente. 'I RELIGIOSA NA

Pesqutzas e tratamento dos fócos. lÍ\lDIA eUtlMADA
-,

� método "BADAN" ,

(CÚl'SO com o próprio au�i' Pr{)f.l IAINISMOJ CUJOS
Badan) - tratamento efícíente; I· MEMBROS VIVEM
rápido e ,com téste batel'iolÓgico; iNTEIRAMENTE

. OP'ER:\Ç'�ES -:-. C�sos e extra-: . NA B /lSf D' f)�

çoes dlflcelS _
. '.' M E ,->JlO

Atende só em hora previamente.1
.

f Ql1EIJO, E A �
marcada - Rua Nereú Ramos, 38

.

Mf:DIA Df IIIDA
- Fone: 2834

, ENTRE ÊLES CHE-
-z":

-----;.__- I GA A 85 ANOS.

Uma sala de jantar,. C?pa, sala
de visita, uma mãquma.de escre

ver, um Rádio, quarto completo
. ,.

mãquína de costura etc.' Vêr e

t�ãtal' à ru'; \lmlrante Lamego
...

. .,'

133. '

,Vende-se� .

. ", Diversos Móveis e Uma

B �'I;leta p/rnoça, '

Av. Hercílio Luz, 108.
- -,---------

Dr. Lázaro Gonçal
ves de' Lima
Cirurgião - Dentista

Avisa seus clientes e amigos que

de regresso da Capital Federal
,

'

reassumiu a sua cUnica odon-

tológica.
Consultório e Residência Rua

Bu lcã o Viana, 87

Dr. E. MOENNICH
CIRUR: - DENT.

Validado !):a Faculdade Nacional

de Odontologia da Universidade

do Brasil.

ESPECIALISTA

com vários e recentes cursos de

aspecialização
PARODONTOPATIAS

Cimento (óxido) _ de . ,Magnesia
Q1!ALQUER QUANTIDAI?'E

A. CAMARGO _;, Soco Importadora Ltda.

Rua Paulino Guimarães 154
. ,

.

Fone: 36-8480 -- São Paulo

Dr. OTTO FREUSBERG

Diagnóstico e Tratamento dag- moléstias dos olhos
Neuro-Oftalmología- e Ortõptíca,

'

r

Cirurgia do globo ocular e Operações plásticas nos
. anexos dos olhos.

Traumatotegla ocular e Eletroimã Gigante.
_

j
.

Florianópolis, TeI-.: 3153

.( A S A
Aluga-se com 3 dormitõr-ios e .demais dependências, Ver e

tratar à rua Felipe Schmídt n.o 160.

D 1 N
.

H E 'I R O �

DISPOMOS DE CR$ 290 MIL PARÁ COLOCAR SOMENTE
NA CAPITAL. - INFORMAÇÕES À RUA

-í\NITA. GARIBALDE, 87

VENDE-S_E
A CASA N.o 120 DA RUA GENERAL BITTENCOURT.

_�TAR COM O SR. ALCIDES H. FERREIRA NA CESPE.

VOCÊ S ABIA.�.

'�-'Í;_,,;> ''''.�
,Â .�; �Hr!.

.

_-( _."--

..G.\
.

�,}f: ,,:I�_ ��.! ;-
.

,

Mãá possue p�der.s. ·mágicos •••
\

. .. mas pinta tudo.
do gradil de entrada
até a porta dos fundos:

, ,

Durabilidade. resistência, brilho e réndi-,
rncnto são qualidades dobradas no

.

E5M�LTE.JC9"� RENNE,!

.,-,., "-1
,
,

.',
:. .

JS técllieo!'. NI') píntura vão lhe il)Jll"már

que o Esmalt e E",tra Renner lhe of'e

rece tudo o que as mulhorcs tintas oferecem
e ... mais- ulguma coisa!

!'\esu.lvu todos o!' flJ'('.hlemas de pintura com o

Esme.lte Extra Renner -: a tini •• para
mil e urna Ii nahrlndes!

'.'

e lembre-se:

'trt� flJatdriõ de pinlurd
\

.

. � G'
qvom da aS' lln 'él�

,RENNER.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Rua dos Ilhéus V' casa

FONE 2366,
Felipe Schmidt 99

,FONE 3560
.

_"

r

� EDITORA- "O ESTADO" LTDA.
-

-

() . S4ta,dfj
_.

. <�r:'�. ?'I� -\-l::�''''--

INDICADOR PR,OFISSIONAL
NARIZ E GARGANTA

CUNICA DE ÓLHOS • OUVIDOS
\ ..'

'

..

do
Dr1 6 U E R R E I R () DA F-O,_N S E ( A

Chefe do Serviço de Otorino do Hospital
de Florianópolis - Moderna Aparelha
gem Súiça e Norte-Americana ·para EXá'
me dos O'lhos. Receita de Óculos por
Hefrator Bausch Lomb. Operação de
Amígdalas por processo moderno

CONSULTOl�IO RESIDENCIA

_, :u:t;;;.uc, fi

H1ua Cons�lheiro Mafre 160
'Teleforie 3022 - Cu. Postal 13!1

Endereço Telegráfico EsTADO
DIRETOR

Rubens de Arruda Ramos
GERENTE

_ Domingos Fernandes de 'Aquino
REDATORES

Osvaldo Melo - Flavio Amorim - Braz Silva -

,\ nJré Nilo Tadasco - Pedro Paulo �Iacha�() -, Zurl
\!;:ehlldo --- Corrtspondente no Rio: ·nlmlpili() Santos

C(}LABORADORES.
Prof.

.

Barreiros Filho _,. Dr. Oswaldo. áodriguE's Cabral
_ Dr. Alcides Abreu - Prof.' Carlos- da CO'3ta Pereira
_ Prof, Othon d'Eça .:..,. 'Major "ldefnnse JuvenaJ
Prof. ManoeHto de OmeIas - Dr. Mmorl Leite da Co, ,

_ Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Neto- - Walt",_'

Lange - Dr. Acyr Pinto da Luz, - Ad Cabral Teive -

'��IJ\Ialdy Silnira.!_ Doralécio Soares - Dr. �ontoufll .

I{ey -- Nicolau Apostolo - Paschoal Apostolo - limar
\-

'

Carvu lho t' Paulo Fernando de Araujo Lago.
_

�PUBLICIDADE
--

Ma ria ('('Iina Silva - Aldo Fernandes Virgtlio �llDias - WI'Jter Línhnres -,
_

L!

_
P A G I N A.C Ã O llIi

Olegario Ortiga, Amilton Schmidt e Argemíro Silveira

I. �;tl.. IMPRENSORES
DULCENlR CARDOSO WANDERLEY ;..EMOS

REPRESENTANTE

mRepresentações A. S. Laea Ltda. Imo:- Rua Senador Dantas 40 - 5.(! Andar �

I inTt'l. 225924
S. Paulo Rua Vitória 657 - coní. 32 -

ITel. 34-8949
.

.Sel'viço T,elegrãfico da U�ITED' PRESS_ (U-P) I
Historietas e Curiosidades da A9ENc'íA PERIO- 'IDlSTICA LATINO AMERICANA (APLA)

AGENTES E CORRESPO!lDENTE�
Em Todos OP municipios de RA1'IlTA CATARINA

ASSINATURA
I:lpedallsta em moléstias de Se
IIhoras e �vias urinárias.-
Cura radical das infecções IIgu
dai e eronicaa; do aparelho ge
Jlito·urinário ein ambos os sexos

1I0enças do aparelho Dígest.ivo
• do aísteme nervoso.

Horári.1: 10',2 às 12 e 2',2 ãe 6
horas - Cons�tório: Rua Tira

dentei, 1! - 1. Ar.dar - Fone:
--1246. UR. HENRIQUE I:'IlISCO

- Residência: Rua Lacerda I .

PARAISO
CClutinho, 13 (CI:.ácarll <}� lIlsPIl' �, 11 ! D I'C O
nha - Fone: 3248.

'

Operaçõel -:- Doenças de Sel'ho-
raa ;_ Clínica de Adultl)l '

DR. .,. LOBATO' Corso dt Especialização no

FILHO Hospital dOI·' Servidores' dj ils·
Doença. do !l'parelho reapl."atorlo , tado.

.

TUBERCULOSE (Sel'viço do Prot. JIlar.ano de

-RADIOGRAFIÀ E RA];)IOSCOPIA Andrade).
.

DOS PULMOES CO:Jsultaa - Pela man.hl no

clrureia . do Torax Hospital de Caridade,
.

Formado pela Faculdade NllJaonal A tárde daa 16,80 hora. E:m

- ·ile Medicina, Tialologiats e 'risiO- diante no consultório l Ru.s Nu· -

drurelio d.l Hospital Nerêa nes Machaáo .17 Esqui1.11 de l' ra·
Ramal dentes - Tele!. 271)6

Curllo de especialização pela Residência - �ua Presidente

S, N. T. Ex-interno .e Ex-assis- Soutinho 44 - '1'�I. 8120.
Hnt. de Ch.:urg;a, do Prof. lJi!O

Guimarães (Rio).
Con•• : Felipe Schmidt, 48-
,.ó� 1801· .

Atende em hora marcadl
ReI.: - RUII, Est.aves Junior, 80

-FONE: 2396

UR. NEWTO!'� U'AVILA
CIRURGIA GERAL

Uoençaa d� Senhoraa - Procto-

102'la :- Eletri,cldade Médl('a
Consultório:. Rua Victor Mei·

relles n. 28 - Telefone b307
Consultas: Da·8 16 ho;ss em

diante.
Residêncta: Fone, 11,4%2
Rua: BlU:menau 11. 71.

DR. WAL"'10R ZOMEIt
GAlCClA

-Piplomado pela Faeuidade Na
elonal de Medicina da Uníver

aidade d. Braal'l
Ex·lnterno por eencuzse da

Maternidade·' Escola
(Serviço .do Prof. Octávio

Rodrigues Lima)
Bx-Interno do ,serviço de L.I ru r

III. do HOtIpttal I.A)'.E.T.L;.
do Rio de .Janeiro

lIédico do Hospital de Caridade
e da fII".aternidade Dr. Car los

Corrêa
DQENÇAS DE SENHORAS -

PARTOS - OPERAÇOES
PARTO SEM DOR pelo m?·�do

psico-1>roflláti�
,

COIII.: Rua João Pinto Il .. 10,
das 16,00 às 18,00 horas

Atende com horas mancadas -.

Telefone 3036 - Residência:
Rua General Bittencourt D. 10L

DR. AYRTON DE OLIVEmA
DOENÇAS DO PULMAO -

.

TUBER�ULOSE
Consultório .� Rua Felipe
Schmidt, 38 - Tel. 3801.
Horârto das 14 às 16 heras.
Residência - Felipe Schmldt;

n. 127.

DR. JULIO OOLIN VIElltA
MItDICO

)';speclallsta em Olhos Oavldo.
, ,

Nariz � Gareanta - Tratamento
�

e Operações .

Infra, VenD"elho - Nebu lteação
- Ultra-Som -

(Tratamento de .stnuette P'Im

operação)'
.

Anglo-retinoscopia - Receita de

9('11101 - Moderno· equipamento
d. Oto·Rinolar.ingologia

(bieo no Estado)
Horário das 9.às 12' ho ra s -

das 16 à.8 18 horas.
Consultório: - \,Rua Victor

Meirêlles. 22 - Fone 2676
Reaidêneta - Rua -Sio J "r�•.

n, 20 -'- Fone 24 21

DR LAURO llAUKA
CLINICA GERAL

DR . .til\'fONI0 MUNIZ' -11

ARAGA0
CIRURGIA TREUMATOLOGIA

Ortopedia'
Co-nsuItório: João Pinto, IS -

Consulta: du 111 às 17 'oras

diàriamente. Menos ses sib.l·1ôs
Residência, Bóc·aiuvã. 1811.

Fone: - 2.714.

DR. CLARNO G
liALLET'fI

- ADVOGADO -

Ru; Vitor Meireln. tiO
FONIil: 2.'68

Flori�n6poll•..

•

010 �fll

JrUial \tA Soberana'" ()Is{rrt", AO EliltrelLn -- ('ant_

c'A Soberana". Praça 1.5 de novembro _:_ esquina
rua Felipe Chmidt

l
J

Motor ideal para barcos de recreio' e para outros barcos simila
res, além de esplêndido para motor auxiliar de barcos á vela

Çompletamente equipado, inclusive painel de instrumentos:
Dispomos para entrego imediata, nas seguintes capacidades: .

5,5 � - gasolina L 80
..
HP Diesel .

-

11 HP "

80 HP
35 HP "

103 HP
50 f!P "

132 HP I "

84 HP -

GRUPOS- GERADORES_- �'P E N T A"
Quaisquer tipos p�.ra entrega .imedíata, - Completos - Com
motores DIESE��'�PENTA,", partida elétrica - radiador -
filtros - tanque de oleo e demais pertences; acoplados dire
tamente

.

com Ilange elástica a Alternador de voltagem '-"
trifásices 220 Volts -, com excitador .�- 4 cabos para

. ligação e quadro completo de contrôle; todos conjuntos estão
assentados sôbse longarinas prontos para entrar em funciona-

mento.
:REVENDEDORES AUTORIl!ADOS PARA O ESTADO

SANTA CATARINA
.

A N U N C lOS

I
- MACHADO &Ci S/A C ' ..

A .'

't('dili·nt" contrato, de acordo com ii tabela em vigor
S ld h M'

.

h
a /, om;r�lO e gencias

A direção não se responsabiliza pelo['/
Rua a an a arn� o, 2 - Endereço teleg: "P R I M U S"

conceitos emitidos nos artigos assinados. '"
... _.

_

ex. _Postal, �7 -, Fone 3362 -_FLORIANÓPOLIS _ 'm

I�f?l'?]r::ae��_�u .

.Jê�.êFJ�§�r=r����ª?
--------

TR'E !lJ!nsJ!Ii�'Iili!llaliIP L lR',· 3 IP��I �

DEPARTAMENTO IE SAUDE 'UBCleA
.
•

ANUAL "

.

Cr$ -400,00
2,00

-

r.ui� .Osvaldo d'Acam,pora,
" Inspetor de F.armáei•.

�����'��3'ffi í liI.1
'

III!I !I&1iI�������

f

EJ@rsêrJ:J@i#J@i#I@@@@í#Jr#I,ª,êr=ilr#lr#lr#lr#le

, Motor Marítimo «PENTA»
fi �

.

. 1

"
(direita e esquerda')

..

M'arcaa . "JENBACH" 'e "GANZ"
8 HP - 16 HP -:- 20 HP - 26 HP

'MEIHDORES DE ENERGIA· ELÉTRICA MARCA "GANZ"

.Monofasicos para 120 ou 220 volts. Amperagens à ,>pção -

400% de carga" - Trifásicos', com ou sem .neutro - Volla_

g'lns e al!)peragens à opção
INSTIWl\U.NTOS ELiTRICO� DE MEDI-ÇÃO

Ampcl'í!l1etros - Voltfmetros - Aiicates para baterias

Estoques permanentes -. V�ndas. direta� - Pronta entrega
Podemos estudar propost'as. de firmas especializadas n" ramo,

que pretendam a representação' desde que indiquem fontes
de niferê'ncias comerciais e ban�arias na praça ·de São Pau lo.

Cons.ultas pedidos e propostas para: _

IXTEHSTATE S/A_ - IMPORTAÇÃ<', EXPORTAÇÃO
E REPRESENTAÇÃO.

Caixa Posta} 6573 - São Paulo.

VISITE· A N {) S S·A·.

"
l OJ A

" ..

.,

.'""f'

-VIAGEM (Otf1-EGORAN�A--·
E' RAPIDEZ'"

só NOS CONFORTAVEIS MICRO-DNIBUS
DO

_--_--, R-ÁPIDO "SUt-BRAlIIEI:ROJf

"

"

P1�nlaes de Farmácia.s·

MÊS DE JULHO
5 - sábado (tarde
6 - domingo

Farmacia S . .Antônio
Farmácia S, Antônio

R. FelIpe Sc�dt, f3
-

Rua Felipe Schmidt 43
.

,

CAFÉZITO
COlllunica a sua selrlta clientela que esta atendendo em seu. AGORA COM NOVA

<:abl;\cle' de�tário, a Avenida Hercilio L.!1z N. 69 esquina F�nando EMBALAGEM A
� •

1l\18thndo antig� gabinete Dr. Orlando Filomeno. ,1----------- gencla :
Diál';amente das 8, às, 12 huras com' .exceção dos sausdos. - ----------- ..:;:::;:;_----:--"'!""'------

./

Rua Deodoro, n.E. j5 Tel. 3820

Moto'res

A V I S' O
Dr.' ,Guarad Sanlos·

,12'- sáb�do (tarde)
13-� domingo ,

Farmácia Catarinense
. Farmácia Catarinense

Rua Trajano
Rua Trajano '

19 - sábado (tarde)
20 - domingo

, Farmácia Noturna Rua Trajano
Farmácia Nopurna Rua. Traja'no_

Farmácia Vitó:'la Praça 15 de Novembro, :rJ
Farmácia Vltó�a Praça 15 de Novembro; 27

2(j ,- sábád� (tard.e)
27 - domingo

o serviço noturno ser.á efetuado pelas farmácias Eanto. Antônio, Notur�
na .e Vitória. situadas às ruas Feli!le Schmidt, 43, Trajano e Praça 15 de
Novembro, 27,

O plantão. àiurno I'omprúp<l.ido entre 12 e 13,30 hóras . será efetuario
'pela farmácia Vitól'ta

. ,
1.

ESTRKIT0
.

6 e 20 - domingo
13 e 27 -

"

Farmácia DO 'CANTO
Farinác!a INDIANA

Rua 24 de Malp, 895
Ru" Pe�ro 'Demoro, 1627

Farmácias no CA�TO e IN-d serviço r:oturnt, será efetuado pelas
DIANA.

A pr"IH),l1le tapeIa nál) podp.rá ser alterada serro prévia autorização.dê�te
Depart'm;e )

D. "l. P., JfiI' I j
., I

., ,I

·B.RITO
-. :0:

ALFAIATE do S:E:CULU
-'-.:0: -

. Rua Tiradentes,. 9

}oinvilleFlorianópolis

Rua Deodoro esquina .(,.
Rua Tenente Silveira

L A V Â N D O (O M S A B Ã o.

Virgem Esp�cialidade
da {iai v/ElIEl INDUSTRIAL - Jofnville'� (Marca Regislrada)
.

economiza-se te mpo e dinheiro
�' .------- _-___. ...-.

•
0', � _.

_

I
l.
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LIRÂ,iJEM ctUBE:: Ola 2 de Agosto- Sábado· 2311ora$�o
Etegante._"-- e tradidonàl "SOIRE'Eti DAS MISSES".

DESFILE, -·DE BELEZA, GRAÇA':E ENCANTO· DA" MULHE'R CAIARINENSf, COM A APRESENTAÇAO ,DE {ARMEM ERHARDf -
"MISS"

'

SANJA: ; CATARINA;:" �JUREMA fABRIM, '_ "MISS" JOAtABA; LlLlAM' 5CHMID1:" "MIS8-�' BLUMENAU; I
RITA ·lER!A!

"MISS" VID'Et�A;':MARGARIDA' HOERNER - "MISS" BRusaUEi JRIA SC,HUtLER "MISS'� CAÇADOR E 'SÔNIA-�"ARkIíJO'
,

"

"MISS" ütORIANÕPOLlS ! ,RES,ERVA DE MESAS NA, 'JOALHERIA, I,MÜLLER T"

'

IMPaRiA li: ,A"vinda·e·o regresso das '�Mis5esrr deve-se- à cortesia do C,omó,reio "IA(�CRUIEIRO"DO SUL",
,

•

'�

que as transportará
'

em seus -confortáveis-e excelentes aviões.
JUIZODE DIREITO TlJUCASJUIZO

-

EDITAltDf {IIA(iO, r-t ,

Com .PrizG,de"ri'nta" Biasi
DE lNTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS

:FAZ SABER a todos quantos
o presente edital de citação, com

O prazo de trinta dias, virem ou

dele conhecimento tiverem, que
/

por parte de SALVADOR COR

REIA DE MELO lhe foi dirigida
a petição do teor seguinte:
·'Exmo. 'Sr. Dr. Juiz de Direito

'da Comarca. Salvador Correia de

, Melo, brasileiro, .viuvo, Iavrador
_
residente e domiciliado, no lugar'

Areias, deste Distrito quer mover

a presente ação de usucapião em

que expõe e requer a V. Excia. o

seguinte : - I - O suplicante ê

possei ro, há mais de trinta anO's,
de uni. terreno situado no lugar
"Sertão da "Mizêria" dêste Prí,

,

meiro Distrito, com 204 metros

de frentes e, 1980 ditos de_fundos

sõbre o referidO' imóvel, de con

formidade com a lei federal.,.:
�,437, de 7 de marÇo de 1955

que ,modofieou
-

o artigo 550, do

Código Civil, - e para o dito
fim }'equer a designaçãO' do dia,
lugar e hora, para' a/ justificação
eJ,:igida pelo artigo 455, do Códi
';;0 de Processo Civil, - na q\lal

. deverãõ ser ouvidas as teste-
munhas 1?,edr,o Daniel Dias e

Bento João Silvino, lavradores,
-residentes 1)0 lO'cal do imóvel, as

qjlais comparecerão independen
temente de ,c;tação. Requer mais
que, depois .âa justífic,áção, seja
feita. a citaçã,o -dos ,interessados
incertCls e desconhecidos por edi-
tais ele trinta dias, bem como do
sr. Diretor do Patrimônio d�
União, por pvecatória, Ilm Flo

rianúPO'lis, e do sr. represent'an
ie do Ministério PúbllcO', nesta

lidade, -

e, afnda, dos éonfron- ...

tantes do im9vel, Pedro Daniel

Dias, Antônio Batistoti, residen�,
tes no local do imóvel, - a fim'
de c-O'ntestarem - O'U não - a

pres,entação dentro do prazo de
dez dias, de conformidade com

DA- COMARCA, DE

can;e �ularizar a sua posse so

bre o refer-ido imóvel, d� con

formidade com o disposto na Lei

Federal 2,437, que, modificou o,
artigo 455, do Código de Processo
Civil. E para 'o dito fim requer
a designação do dia e hora para
a justiffcação exigid� pelo art.

455, do Código' d'e Processo Civil,
.- na qual deverão ser ouvidas
as testemunhas, Florêncio de

Melo, Miguel Adriano e Sebas':
tião Jaques, t'o-dos' lavradores

,

residentes e dom iciliados no 10-

TIJUCAB em terras de Florêncio de Melo

e ao norte em ditas de' Ricardo

Fischer. - II - A referida pos

se foi' con{Pl:adà' pela suplicante" , ' ,

!le João Adríano
,
há 25 anos. -

) ,tanto a posse da suplicante c,o

:no a do referido antecessor sem

pre foram pacíficas, continuas,
'nintel'ruptas e exercidas com

":lIlimus domini". - III - Em

/

vista do exposto quer a suplt-
o disposto no artigo 455

-

citadO',
'- sendo, afinal, reconhecido o

domínía do requerente sobre o

l'eferido imóvel, cuja sentença
lhe servirá de título hábil para
a inscr-ição no ,Registro de Imó-,
veis. Dá-se a presente o valor

le ,Cr$ 5,000,00 papa os efeitos

legais, Protesta-se provar o ale

gado com testemunhas '- e vis

toria, se necessário. 0_ sinatário
desta tem sua residência nesta

Cidade, 'onde recebe citação. Ti
jucas, 18 de abril de-1958. (ass.)
Claudio .Caramurú de Campos -

Assistente' .�udiciário. "Em dita

petição foi exarado O' seguinte
despacho y-s- "A., como requer,
Façam-se as notificações e inti-

l)ata supra.
-

Gercy dO's ,4nj 0Ik, - Escrivão.
com 'o prazo de trinta dias na

forma do � 1.0 do artigO' 45; do
, , ,
C, p, C" os interessados incer-

• tos_; pessoalmente, 'o Dr. repre
'se'ntanti do, M. ,.Público; e, p'or
precatória, a ser exp'ediâa',p<lra
J Jui.zo de DireitO' da Primeiiá'
'/ara da Comarca de Florianó

polis, o Snr, Delegadó do S'ervÍ
çJ do Patrimôni,o ,da União. Sem
custas, p, R, 1..

_ Tijucas, 17 de
outubro di! 1957. (ass.) M. Car
mona Gallego - .Juiz de Dil'eito.
"E para que ch'egue ao conheci
"'ente dos inter,essados e nin-
,g;uéni p03s.a ,alegar, ignorância,
Inand'ou expedir o prestln'te edità-i e,oenta e oito. Eu, ('ass.) Gercy
'we será afi:;:ado n�' sedll dêste' d-os ,�njos, Esc�ivã�, o d�tilogra
Juizo no lu,gar do costum� e fei, cO'n:eeri�e' subsc,'revi. (ags.), , ,

1)01' cópia, pub_licado UMA VEZ ,Mano'el Carmona Gallego -;- Jiliz
no Diário- de Justiça...e _TR];;I,S" de Direito. 'Esf\í.:�Qnformé o ori
VESES no jornal "O Estado" d'e � gina-l afixlfd'o na sede dêste Jui-
FI . , ,

orlano]'>olis - Dado, e passa,.
do nestl1 cidade de Tijucas, aos

qtlator�e dhs- do mês âe julho
do ano de

JUIZO DIREITO DEDE DA COMARCA TIJUcAs

EDII4tll ITACÃ6,
, t

.com o Prazo de Trinta Dias,
DE INTERESSADOS AUSENTE;_S, INCERTOS' E DESCONHECIDOS

O Doutor Manoel Carmona Ga.lleg'o, Juiz de Direito da Co
marra de Tijucas, do Esta!lo de Santa, Ç!j.ta:ina, na forma- da lei,etc.... < ,

'

,
' i �", i', \

'

FAZ SABER a todos quantos dest� Coma!.ca, _:;: quer mover Ia
o presente ed�tal de citaç�o,1õnl I pl'esente açã-ó de \isucapião, em
'() prazo de, trmta dias';, virem' ou qu,e expõe, e requer, a V. Excia.
dcle conhecimento tive'i'énl'- que o seguÍ1IÚ: '....:: I -,À suplicante é
p'or parte de, FRANCISCÂ- MA- ' poss�Lr;, ,h� mai� d"'e 25 anos, doe
RIA DA ROCHA, lhe toi' �pr'e"'1 um terreno situado nO' lúgar Pe-
,sentada a petição do teor se- requê, muilicípio de Porto Belo,
guinte: - Exmo. Sr. Dr. Juiz

I
'desta Comarca - 'com '48' me

de D;reito da Comarc�. Franc-isc.ao" tros de frente' e 148 ditos de
M .

d R h b '1' ,'., I 'I :
arla a oc a.. rasl eIra, 'VIU- , f.undos ,ou sejam 7,104 metros

dent� e do�i:il.iada nQ lui;r<pe-I qU�dr!l:los - 'fazendo frente.s em

ue mumclplo de P'ort _ Belo, , tetr!l!!:. PJ! maI:inha e ,f.undos em,

s.ã<L, c:loméstic�" :resi,- ,I
ullla lago�;' extr�l1lando ao sul

JUIZO DIREITODE DA COMARCA TIJUCASDE

EDITAt-DE (II·A(AO,
ICom O Prazo de Irintl'lDias,

DE INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHEcfu.os

O Doutor Manoel Carmona Ga llego ,
Juiz de Direito da Co

marca de T'ijucas, do Estado de Santa Catarina, na forma da ·Iei,
etc.... '

FAZ SABER- a todos quantos
o presente edital de citação, com

O' prazo de trinta dias, virem ou

dele conhecimento tiverem, que

por parte de MARCELINA RO

SA DE JESUS, lhe foi apresen
tada a petição do teor seguinte:

"Exlllo Sr. Dr. Juiz de Direi

to da Comarca. Marcelina Rosa

de Jooús brasil;ira viúva, de
, ,

profissão doméstica residente e
, � , '

d'omiciliada no lugar Centro do
Moura, desta Comarca, quer mo

ver a presente ação de' usucapião
em que expõe e requer

Excia: -o seguinte: CIo - A

O Doutor Manoel Carmona Gallego," 'Juiz de Direito da Co:
marca de TIjucas, do Estado de Santa Catarina, na forma da lei,
etc... : -,

cal do imóvel, os quais compare
cerão independe0_temente de ci

tação. Requer mais que, depols plicante é' posseira, há mais de

da justificaçi;_,o, seja feita a cita-
trinta anos, por si e .seus ante

cessores, de úm terreno situadoção do sr. representante do Pa-
mações requerldas.: Designe-se trimônio da União, por precató-'

no referido lugar, CO�I 110 me-

- ou' sejam 403,920 metros qua- tempo e local para a audiêncía l ,« F eros de frentes com 280 ditosria em lori:anópolis,....." do Dr,
drados - fazendo frentes a Les- Jl!cs. testemunhas "arrO'ladas, cien- Representante . do 'MinIstério PÚ-

de fundos, ou sejam 30.800 me-
te em terras de herdeiros de Ne': te o Dr..P. Público; 'I'ijucas 18 blico nesta Cidade do confron-

tros quadrados, - fazendo fren
lo José Honório e fundos a Oeste 'le maio de 1958. (ass.) M. Car-. tante FIQrênçi�_-de Meío�resjden- te_s !1'!ll te rrns da supll can ts e

em ditas de .Pedro Daniel,' Dias;' mona Gallego:. - :J'uIZ -d�' Di�e'i'� te no focal do imó,;el, do outro

fundOSj,m
ditas de Lídio Jacin-

extremando', ao Norte em terras to". Feita a., justificação fôi pro-" f to; ex 1ando ao norte' emcon rontante Ricard,o Fisehel' I'e- '

de AntôniO' Batisto.ti e ao sul em ferida a- seguinte sentençà: - sidente em Blum'enau e de o�tros terrasf "ii.! viúva Luiza \Xacinto fi
ditas de h�'rdeiros de Pedro Lo- "VIstos; etc. , .. Julgo',por, §en- 'n.t;. 'd' . ao-sut" ditas de Lídi>o .Tacinto

, , S1i;'" ,"',�"','" ",.' "". !!j.,' ,,_-1
-ir
eles�B ,�s Incertos e desco-, •

peso - Il:íir O referido imóvel tença a ilis 4-fi�çãQ-' retro, 'pro: nhecilo�'
�

por edital d'e trinta_
rI - O ��e erido imóvel l4e ficára

foi ,adquiri'<{o por' compra pelo cedida nestes autos a requeri- di'a's. t d por mo,rte de Sft,u fit:ladQ marido
_ \J' ' , o os para contestarem a c

.suplicante, ,d,e Lavimi Bimas e par ment,o de Salv-ador .

CO,rré'ia d'e Manoel 'ffacinto';Pilho em comum. presente ação. dentro do prazo de -
,

te pertencia a finada mulher do Melo, para que pl'oduza se�-s de-' dez dias, d'e acôrdo conl o dis-
acôrdo '�om 'os� filho�' do "a's'al

suplicante,. !mlaJicia Salvador de <lidos e jurídicos efeitós. Citem- t .' que são Alzit!i., Jacin,to, Lidiopos o no artigo 455, do CódigoSimas, que lhe deixara: seus pais se, por mandado, os confrontan- d P c· '1 Jacinto, Alzira ,·Jacin�o; Olã,V_oe rO'cesso 1V1, - sendo, afi-e _tanto a posse do suplicante,

ltes
conh'ecidos do imóvel; :p'or IpI" 'rec'onhecido o domínio da Jac:nto, Otavio JaciIrÍto, Manoel

com� de seus' antecessores, sem- edit�is, com o prazo de trinta suplicante sobre o. referido imó- Jacinto, Olindina Jacinto e Ané

:r� 'Í1>ram pacíficas, con:iilUas e d�as" a. s:�·e.m publicados uma vel, cuja sentença lhe servirá de
sio Jaci.�to, - e suas mulheres,

mInterruptas - e exerCida com ves lIO Dlano de, Justiça; e tr.ez Ijtulo hábil para a inscrição no

- menos de Olindina e de Ané
"aninmus domini". - I I I, - ves'es 1I0 jornal "0 Esta,do" de Reg:istro de Imóveis. Dá-se a'

sio que.são' soltéiros; todos re
Em vista do' exposto quer o su- Florianópolis; pessoalment�·o ;'l'esente o valor de Cr$ 3',000 00

sidentes no local do imóvel.
plicante regularis'ar ,a sua p'osse Dr. Representante do M. PU'b' 11'- f

' Tanto a 'posse 'da suplicante co-, ".,. para QS e, eitos l'egais, Protesta- .'
'

, ,
co; e, por precatória a' ser expe-' _;e provar o alegad'o com teste-

mo a de seus ,antecessO'res, sem-
di da para o Juizo de Direito, da 'uunhas e vistoria, s_� necessário,

pre foram pacíficas, contínuas
Primeira.. Vara da Comarca de O I ' ininterruptas e ever"".das co' III'so icitado:r:- qu'e esta assina tem � �.

Florianópolis, o Snr. Delegado do 8ua residência nesta Cidadé
"animus' domini". III - Em vis-

Serviç'o do Patrimônio da Un'ião. onde recebe citação. Tijucas • 7- ta do exposto quer a suplicante
Sem custas. P.,R.I. Tijucas 24 d'e de outubro de 1957. (ass.) Cl�u- regularizar a sua posse sôbre o

abi'i1 de 1958. (ass.) M. C�rmona dio Caramurú de Campos _..::. referidO' imóvel, de conformidade
Gallego - Juiz de DireTfo". E Assistente Judiciário, Em dita

cO'm o exposto na Lei Federal,
para que chegue ao c,onhecimen- petição f'oi proferidO. o seguinte 2.437, que modificou Q artigo
to dO'S interessados e ninguem 'desp,acho: _ "A, Designo o dia G50, do Código Civil, e· para o

[IOSSa alegar ignorância mandou de amanhã, às dez horas .no
dito fim requer a desi-gnação do,

expedir o presente edl'ta'l que se-F' 'dia lugar e hora pa
.

t'f'orum, para a justificação, fei- " "ra a JUS 'I I-

rá afixado na séde dêste Juizo e tas as devidas intimaçõ'es. Tiju- cação exigida pelo art.,455 dI)
por' cópià, publl'cado' UMA VEZ' Co'digo de Processo CI,'v··1

' ,

�as, 11-10·1957. ({ISS.) M. Carmo-
_

I
,

-

,na
no Diário'�de Justiça' e TREIS na - Juiz de Direito. "Feita a

qual deyerao ser ouvidas as tes-
VESES no Jornal "O Estado" justificaçãO' foi proferida a se- i

temunhas João José Soares, e Al
de Florianópolis. Dado e passad� guinte sentença: '_ "Vistos, etc.

' berto Orsi, lavr.!ldo�es, residentes
nesta cidade de Tijucas âos doze, Julg'o por sentença a justifica_ I

nO' local do imóvel, os quais
dias do' lnês de, julho �o ano de ção retro ;rocedida nestes au- I comparecerão inde,pendentemente
mil novecentO's e cincoenta e tos de Ação de Usucapião r�qué- te de citação. Requer mais que
oito. Eu, (ass.) Gercy dos' Anjo� rida por Fran�i�<:a Maria da RI'l-, depois da justificação seja feita I
Escrivão, 'o datilografei, conferi, ,cha, para que pl'o'duza s'e'us jurí-

a citação dos interess,ados tncer
e sub)lCreví. (as�.( Mano'el. C�r- dicos ,e legais efeito's. Cite':se, tos e d�sconhectdos por edital

mon"a.. Ga)legp_-,",' j_'uiz de 'DI·re]·to.' pld f de' trinta dias, b.e,m como do sr.IH\ fpan( a .

0,- -o con rpntante FIo '

Está <00nforme o' original' afixado '�ênc'io de Melo, residente em PÔT- Diretor do, Patrimônio da União,
na sed'e dêste Juizo, no 'lugar dã to Belo e por precatória o con-- por precatória; em Fl0t:r-anópolis,
"ostumle, sôbre o qual nle repor- f t ";t R' e do Sr. representante do MI'nl··s-ron an e !Cardo FiScher resi-
.to, e dou fé.

' ,
dente em Blumenau; por editais

tério Público, nesta cidade, e ain
da dos atuais confrontantes Lí-'
dio Jacinto e Lui�a Jacinto

.
' ,

residentes no 'local do imóvel ....:..
,

,

a fim - de contestarem a presen-
te ação no prazo de dez dias, d'e
conformidade cO'm o disposto no

artigo 455, citação, - sendo,
afinal, reconhecido o domínio da,
requerent} sôI3l:e. o referido' imó-

'vel, cuja sentença lhe servirá' de
título hábil para à inscriçãO'" no
Reg:stro de Imóveis.' Da-se a

presente o valor de Cr$ 3.000,00.

zo, no lugar do costume, sobre

ti qual '�ne reporto e �dou fê.
Data, supra,

Gercy dos Anjos, .,Escrivão.

a

cido o domínio do suplicante
sôbre o referido imóvel, cuja
sentença lhe servirá de título há
bil para o respectivo registro.
Dá-se a presente o valo'r de Cr$
3.000,00 para os efeitos legais.
Protesta-s.e provar o alegado
com depoimento de testemunhas
,- e vistoria, se necessário-. O
solicitador que' esta assina tem
sua residência nesta Cidade on-

,

�e recebe citação. Nestes ter-
mos P. deferintento. Tijucas, 24
de maio ,de 1958. (ass.) Claudio
Caramurú de Campos - Assis
tente Judiciário". Em' dita peti
ção foi exarado o leguinte des
pacho: - "A.; -como requer. De
signe-se tempo e local para a

audiência. Em 29-5-58. (ass.)
M: Carmona". Feita a justifica-
ção foi proferida a seguinte sen-

tença: - "Vistos, etc .... Julgo
por sentença, para que produza
seus legais e jurídicos efeitos- a:

,

""'pI o prazo de trinta dias, os ,de.nominadas d,g Alvim - ou se- justificação retro, produzida
intH!!#sa�o� ,ineerto�; pessoal- jam 224.400 metros quadrados - nestes autO's de Ação <!!! Usuca"

mente," o Dr. ',Promotor Públi'co extremandO' a Leste e!n ,terras pião requJ!rida por Teod,'oro, Ma
.lu Comarca; e, por precatória, de herdeii·os de Joaquim Silves- fessoJi. Contem-se por editais
fi ser expedida para o Juizo de tre Leal e a Oeste em ditas de com o prazo de tri�ta d'ias 'a se�
DireitO' da 1.a Vara- da Comarca qu-?nJ" de 'direito,. SEG.UNDO -

'- rem-p'ublicadQs uma' 'yêz n'Q Diá
de lflol'ianóp?Iis; o Sr. Diretor A l'elerida pos'se foi --adquirida- .,.iQ-:da, Justiça e tl'ês vêzes no

dcj 'Serviço odo.' Patl,imônio "da pe10 ;'upHcante, por compra -feita jornal "O EBTADO'! de Floria
União. 'Gustas: a :(!naI:' P,R.Í.. Ti- a '�e_b,�stião MaçaneirO" que a

I
nópolis, os inter;ssa'c!os ausen

ju.cas·,.I6 de- ábril dI);: 1�5�_. (ass). possuia há mais de 25 ano!!', e tes, incertos e desconhecidos;
N. 'Collaço - Juiz Substituto, tanto a posse do suplicante, co- pessoalmi!nte, o· Dr: Ptomotor
em exercício". E para que che- 1110 a de seu referido antecessor, Púb�icQ da Comarca, e, pQr pre
gue aO' conhecimento dos inte- sempre fõram 'p�cíficas, contí- catória a ser evpedida para o

ressados e ninguém possa alegar n.u.as, ininterruptas exercip'as Juizo de Direito da 1.a Vara da

ign'orãnci!l, mandou expedir o �oril "animus domini". TERCEI- c!\.tória a
.

selo expedida para 'o

rres�.nte edital que será afixado ,RO -.Em vista do exposto quer Representnt� do Serviço do Pa
na séde dêste Juizo, no lugar o suplicante legitimar a sua trimônio da União. Bem' custas.
do Cos�tume, e,-por cópia, publi- posse sôbre o referido imóvel P.R.I. Tijucas, 26 de Junho d'e
cado UM:A VEZ no" Diário da de conformidade com a lei fede� 1958. (-ass.): ManO'el Ca�D1on!l
Justiça e TRES VEZES no jor- ral 2.437, de 7 de março de 1955, Gallego - Juiz de Direit�". E
nal "0 ESTADO", de Florianó- que modíficO'u o ar1rigo 550 do para que 'chegue' ao co��eciml"'"i; -.polis. Dalo e passado nesta Ci· _Cód'go Civil. E par� o dito fim to dos inteI;essauos, e ningu '

dade de Tijucas,. aos dezesseis requer a designação do dia e ho- possa alegar ignorânêja, Ína�ifu�
dias do mês de julho do ano de

I
ra para a justificação exigida expedfr o presente' �dit�r; ;: !9U1!

.

;llil nO'vecentos' e cincoenta e, oi- !leIo artigo 455, do Código d'e será afixado na séde dêste. 'Jui�"
t.o .. Eu, (-ass.) Gercy dos "'Anjos, l?rocessO' Civil, na qual deverão nO' lugar do '�is:t\lIT.1e, �",por 'có-,.,
Escrivão, � d�tilograf�i, confe�'i s,e

..
r .�uvidas as, testemunhas Se-, pia pu.blicado U'M;A;, VEZ.:llo;jor

e subscreVI. (ass) Manoel Carmo- b:astlao Amantmo Maça'n!Jil'o e nal "O ESTADO", dil\"o, UNIA
nl1 Gallego - Juiz de Direito. �edro Silvestre, lavradores, resi- VEZ no Diário da Justiça e

F.�tá confO'rme ll, original afixa· dentes e domicilia�os erh São TREZ VEZES no jOl'nal "O ES
do na séde dê�te Juízo, no lugar J,oão Batista, as q�ais cOll,lpàre- TADD", de Floriarí'ópolis. :P�,�o
do "Costume, sôbre o qual me re- cerãO' independentemente de cita- e paSsad� I�e�ta �iu�de de Tiju-
porto- e dou f'é. ção. Req!ler mais que, depois da .�aª, aos quatQrze 'dias do juê.s"'de
Data supra. justificação, seja feita a cita- 'iu'lho do ano .de ,mil novecentos

O Escrivão - Gercy dos Anj os :ão do Diretor do Domínio da.' e cincoenta', e oito. Eu', /O!-�,S
União, por precatória, em Floria- Gercy' dos Anjo,!;, ,_ Escrivã'o, .0
nópolis e dO' Sr. represe�tante datilografei confér\ e subsc;evi."

,, ! , , '/'do Ministério Público nesta -Ci- (ass:) M,anoel Cal'll10hà Qitlfe'gtJ_, _,: ,�
dade e, ainda, dos interessados - Juiz d� Direi�o;

. .Est'ã''êÓ'n1ól'�l�' ,

' ,�� ,

por editais de' trinta dias. Todos 'o, original afixado: :na sed��:':clê3i;s ' >,,';.:
para contestafem a pres'ente ação '.(uizo, n<>;, luga, do: :c'Óst�m� s(;;.::---.' ,.' �
n'o prazo -de dez dias, de acôrdo bre o IlJlai mec J;eporto e d'ou' Ü: -: �,'

'

com o 'disposto' "no, artigo 455 . Data �upra. ,

"

r-

citado, Iõendó, afinal, reconhe- O Escrivão '-, 'Gercy âof�njos

dos jurídicos efeitos, Citem-se, fundos até um ribeirão, e, da;

por mandado, os confinantes co- alarga com 143 metros, atfng inrl.
nhecidos do imóvel; por editais, ! 1.200 ditos de fundos até terras

V.

depoimento de�l'otesta-se por
testemunhas - e vistoria se ne

,

cess ári o, O Solicitador que esta

assiua tem sua residência nesta

Cidade, onde' recebe citação. �es
tes têrrnes P. deferimento. Tiju
cas, 7 de abr.il, de 1958. (as.)
Claudio Caramurú de Campos -

Assistente Judiciário". A. De
sígno o dia 12 do corrente, às
11 horaS, no Forum, para a a;
diênc,ia, feitas as devidas inti

mações. Em 10-4-58. (ass.) N.

Co llaço - Juiz Subst. em exer-

su-

cício". Feita a justificação foi

proferida a seguinte sentença:

"Vistos, et'l. 'Julgo por sentença
a justificação procedida nos pre-
sentes autos d-e Usucapião re

querido POt· Marce lína Rosa de

Jesús, para que surta seus devi-

MADEIRAS PARA ,�
CONSTRUÇÃO

IRMÃOS BITENCOURT
(I\IS SADA_.RÓ " fONE iao?
ANTIGO OIPÓSITO OAM'AN'

Datilógrafa' com no

ções de cãntabilidade
Secretária - com pro

fundo conhecimento do idio
ma inglês.
Informações

tid'e� Lob�: 62
, '

à Rua A,ris-

Bairro da Agronômica,

Vende-se ou aluga':'se um�

,

casa _a 'rua Eugenio �Portela
n.o 3 - Barreir.os, com ...

1.500-2 d� 'terra, casa com
:'\

" '\

-g"peças; • ágtia encánaàa,
com' facilidade de pagamen":
to. "Quem interessaI" procu-"
le o s.r. Acacio a Rua Anita
-Garibaldi nJl 61.

DE .DIREITO DA COMARCA DE

EDITAl�DE OTA.ÇÃO,
-(om.o Prazo de Trinla�'Dias,..

DE INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOB
O Doutor Manoel Carmona Gallego, Juiz de Direito da Co

marca de Tijucas, do Estado de Santa Catarina, na forma da lei,
etc .. ,:

FAZ SABER a todos quantos
o presente 'edital de citação, com

o prazo de .t;"inta dias, virem ou

dele conhecimento tiverem, que

por parte de TEODORO MA

FESSOLI, lhe foi apresentada a

peti'ç-ão do teor seguinte: - "Ex
mo. Sr. Dr. Júiz <\e Direito da
Comarca. Teodoro Mafessoli

,

b,rasileir�, )avrador; .. casado, re-

s iderrte no lugar -Taj uba distri
to de São João Batistà desta

"

Comarca, quer mover a presente
ação de usucapião em que expõe
e requer a V. Excia. o seguínte :

PRIl\fEIRO - O suplicaxte é

posseiro, há mais de vinte anos

por sí e seu' antecessor de um
, ,

terreno situado no lugar Timbe-
sinho distrito' de São João Ba-

, , � .

tista, desta Comarca, com 66
metros de frentes e 800 ditos de

,e

Sociedade�de Assistência aos Lázáros
, � Defesa (.entra" a LePf';�1 -em

Santa Cafarina-:-t«, :. '

D I T A L
Pelo pl'eSC:1te ed tal, levamQs ao c.onheciml!nto dos senhores

mémbros do Conselho Deliberativo da ,Sociedade de Ãsssistência
I aos Lázaros e Defesa. Contra' a Lepra em Santa Catarin� que no
I dia vinte e oitO' (28), segunda-feira d� co-rrente- mês às ;i'nte (20), "

horas, na séde da Sociedade, à Praça' fereira e Oliveira, EilUicio
IPASE, 4,0 andar, de acôrgo com o que determina os Est,atttos' da,
Socied,ade, realizar-se-á, a reunião dO', 'r�tif;,eJh()�Delibél1'l1tixo e 'dlo
Conselho Fiscal, e, não havendo nÚln�;:ó'.legal em- primeirã"êõ-,,-......
vocação, meia (112) hora depois, com: lijG:f\lquer n-iínlerO'" coril ,a 'T;,,�
segu lute Qrde111 do dia:

'

� ";)
.

.... ....

a),- d'iscussão e rotação do Balan,ço:'�-dâs 'Contas 'da..
<fade, l'eferentes ao pl'imeirO' �Í!me.stte de :1958;'

b) "- parecer do Conselho Fiscal;
.

Socie�

c) leitura do relatório apreSC'I1tadO' pela Presidente da.

Sociedade, referente a'o primei r!), semestre de 195B; e
,

d)

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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O Dr. Eduardo Pedro Carneiro da frnte ao fundo, em ambos
os lados confrontando à oéste, ,

com a Rua Gal. Ptolomeu de As
s.s Buasí l, 'à -liste com o mar 3,Q, ., '
n o i-te co:n a Prefeitttra, Munici-
pal de São José e ao sul, com

dã Cunha Luz Juiz de Direito
da Comarca d: São José, Estado
de Santa Catarina na forma

,

da Lei, etc.

EDITAL

Comarca de

da, com as dimensões e confron

tações acima descritas. Assim,
re quer a V, Exeia. o admita a [us-

São José. Luiz da
Gama Parente, residente e domi
ciliado nesta cidade à Rua Gal.

. ,

Ptolomeu de Assis .Brasil -s /ri.,
brasileiro, motor lsta, aposenta
d'o, por seu advogado infru-f'rr
mado inscrito na O.A.B, Sec-

,

ção de Santa C.atarina, sob o n.?

813, residente à rua Lauro Lí-,

nhares .n,? 7 em Florianópolis
SC., vem intentar, pela presente,
ação de usocapião nos têrmos
dos Arts. 454 a 456 d-o Código
de Procésso Civil, no curso da

qual e sendo necessário: Provará

que, está na pósse mansa e paci
ficada área de um terreno de 325

metros quadrados, inclusive uma

casa nêle edificada medindo tre-
,

,

ze (13) melros de frente e de
;

largura nos fund-os, por vinte e

cinco (25) metros de extensão

neus cônjuges, se casados fQrem,
para, na forma do alegado artigo
,�5G, ,contestarem '0 presente pedi

do; seguidos os demais trâmites

legais, sendo afinal reconheci
dos li pósse e o domínio do' su
plicante sôbre a área aludida,
Protesta por provas pericial, tes
temunhal, documental e depoi
mentos pessoais dos confrontan

tes, digo dos cou-finantes;é, dan
do a esta 'Ü valor de Cr$ 2, ioe.oo.
Espera Deferimento. Sã� 'José, 20

de maio de 1958. (Aãs.) P, p.
José Maria de Ga�v!tllio' Reis -
Advogado, Rói. n.É� TESTEMU-'
NHAS: Virgílio Pedro Espíndo la
e Domingos Cioffi, brasileiros,
residentes e domiciliados nesta
cidade. DESPACHO - A. Desig-

FTorianópolis, Sábado, 26 de Julho de 1958 o �STAIXr '0 DWrfo I. S c.�riu
.. - - ---- -----._- - ----------�'---

---- - ------_._� - ---------- _" -_ -- -

no-se dia e hora para a justifica
ção prévia da pós se, cientes as

partes e o Dr., Promotor Público.
São José, 11�6'-1958, (Ass.) EdU
ardo "Pe,dr'�' Carneiró da Cunha
Luz - Juiz d� Direito. SENTEN-

'

ir ( A S A D A B 'O R R A C H A rr

DE fLORIANÓPOLIS
um Rio sem denominação, pos- ÇA - Vistos etc. Julgo 'por sen-

. '.
suindo a mencionada area -como tença a justificação de fls. paraFAZ SABER aos que o preseri- "'�ln, isto é, atribuindo' a si a que produza seus juridicos e le-

te edital virem, ou dêle conheci- propriedade nos têrrn os do Art. gUts efeitos. Expeça-se mandado
menta tiverem expedido nos Au- 1\50 do Código Civil e nova reda- de citação p�ra ciência do Dr.
tos de Ação �e Usucapião, em que ção da Lei n.o _- 4.237/55; além Prorn o to r Púb lco e dos confron
é requerente ,LUIZ DA GAMA PA djss�. Provará que a pósse de
RENTE, que se processa perante tal área remonta há mais de
êste Juizor-e pelo Cartório. do Oi- quarenta anos, sein interrupção,
vel desta Comarca, e atendendo por sr' e seus antecessore:; sen-

"
ao que lhe foi requerido pelo au- do mansa e pae if ica, na forma por três vezes num dos jornais
tor que justificou devidamente' do Art. 550 do. Códig-o aludido; .da Capital. P .�R. L São José 27
a pósse .confo rma sentença ccÍu.e ainda Provará que o suplicante de junho de 1958. (Ass.) Edu�rdo
pass.ou �� jul_gado,

A

pelo presen-I co�st;.U.iU benfeltorlas n:o terre- Pedro Carneiro da Cunha Lu.z _

te Cito a todos .aqueles que por- I nó em questão, pagando os res- Juiz de Direito. E, para que che
ventura tenham qualquer direito pectivos impo s tos (documentos g ue ao conhecimento de todos os
sôbre o imóvel abaixo descrito,' I inclusos), não s�ndo -a citada interessados e ninguém póssa i�
para no prazo de trinta (30) dias, área devoluta. Nêstes têrmos norar,.mandei expedir o presente
que corr-erá da primeir.a publica-

I
Provará que "data vênia" deve edital, que �erá fixado no lugar- \. "

,

çao do presente edital, contestar, a presente ação ser julgada pro- de costume, e, por cópia p;bli-
nos dez dias subsequentes a pe-' cedente e provada para o efeito cado pela imprensa, ii!,! forma da
tição inicial abaixo transcrita, de ser rec·onhecido o domínio do Lei. Dado e passado nesta cidade
alegando o que se lhe oferecer Suplicante sôbre a área. referi
em defesa. de seus direitos, sob

pena de, decorrido o prazo mar

cado, se considerar perfeita a ci

tação dos interessados e ter iní

'cio o prazo para a contestação na

forma da pe tíção. PETIÇÃO -

Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da

<Le São José, aos qu inze dias do
mês de Julho do ano de mil no
vccen tos e cinco€nta e oito. Eu,
Amoldo Souza Escrivão a fiz

,

tificar, em dia e hora designados datilografar e subscrevo, (Ass.)
e com a citação do órgão do �i- Eduardo Pedro Carneiro da
II .stér!o Púb lico, a pósse em re-, Cunha Luz - Juiz de Direito.
ferência. Feita a just.ificação Confere com o originãl. Eu, Ardeterminará V. Excia. a citação noldo Souza, Escrivão a fiz datí
dos confinantes do imóvel e de "Iografar, e. subscrevo.

tantes do irn óye l, expeça-se,
ainda, editais com O prazo de
trinta dias, que será publicado,
uma vez no Diário de Justiça e

. A "CASA DA BORRACHA" tem o prazer
de comunicar a' sua distinta freguezia, que
por. todo �ste mês, inaugurará suas novas

instalações à' rua Felipe Schmidt, 37 esqui
na com a rua Alvaro de Carvalho, ao lado
da Casa Meyer.: onde espera contar com a

preferência de seus distintos freguezes e
'.

r

•
I

•
___

amigos.

uma casa, UID_ terreno; um estabelecimento co

mercial ou um automóvel?

F'ESTA: DO DIVINO ESPIRITO SANTO
em Rio'! Vermelho

, Conforme fôra 'anunciado realizou-se'a festa do D. E. Santo
, .

na qu e la localidade ,nos dias 19 e 20 9.0 corrente, tendo sido Im

pe rador no corrente ano o Dr. Hélio Rosa 1.0,Promotor de .Itajaí,
que proclamou para o próximo ano o Dr. Osmar Cunha, Prefeito

da Capital.
O PROVEDOR

JOÃO GUALBER'l'O SOARES

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

v.: S. deseja"
VENDER COMPRARou

14.0 Balalhão" ,de Caçadores
E DI" T A L

- {andidatos à' matrícula na

Escola
.

de Sa-rgento� das Armas
1.0 - o Exmo. Sr. -Gen, Cmt. da õ.a R.M, e 5a D.I. faz pú

blico pó'r intermédio dêste Comando, que as' inscrições,

à matrícula jlIa Escola de Sargentos das Armas, situa
da em Três Corações, Estado de Minas Gerais, acbam
se .abertas desde·o dia 10 de Julho devendo ser encer-

,

radas a 30 de Agôsto do corrente.
2.0 - Os interessados, deverão encaminhar seus requerimentos

à Séde da Guarnição, para posterior remessa à refe-,

rida Escola.

Beneficêncià Maçônica de
Sanla Calarina

Assembléia Geral. Extraordinária
De ordem do Sr. Presidente da Benelicência Maçônica 'de San_'

ta Catarina, convido- os Srs. sócios desta sociedade, para a sessão
de Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se' no dlilt 26 "dó:
-eorrente, às 14 horas, à rua Saldanha M,arinho l1:-A, para eleição
e posse do Conselho Consultivo e alteração de alguns artlgos de
seus estatutos.

Não havendo número legal para li realiaação da sessão na hora

designada, será a mesma realizada meia hora mais tarde com

I
"..1,,., "'">ou d, ""0'.

ALUGA-SE
A. LUZ - Secretário

Encarregue a ORGANIZAÇÃO ATLAS LTDA. Corretegens,
Procurações' R�preselltações, que lhe -proporcionará os me-

lhores negôcics e as melhores oportunidades, mediante módica

comtssão.
Escrttôrto Provlsôrto : - Av. Mauro Ramos 131 - Fone: 3137·

-,
----------------�-------------------------------------------

Eduardo "Pedro Carneiro

da Cunha Luz J,uiz de Di re rto,

, s-
, I

·f I N A_ L M E N TE! ••• HOJE (INE SÃO' JOSÉ

- com ---::<.

LILIAN BASSANESI ADÉLCIO COSTA
MÁRIO..MORAIS� garoto EMANUEL
MIRANDA.

UM F{LME RODADO, INTEIRAM-ENrE,
ARAVILHOSA ILHA DE SANTA

._-............... ,'"-t----..........._f

.·4jATÁlUNA

DIA 9 DE AGOSTO - �S 22 HORAS
PRÉl- ESTRÉIA

LILIAN BASSANESI e_ADÉLCIO COSTA
numa cena do filme

A PRIMEIRA PELíCULA REALIZADA EM
SANTA ÇATARINA. UM TRIUNFO.DA

"SUL - CINE PRODUÇÕES"

:7 "O�" PRÊt9 DA ILUSÃ9"
-

C8t:Y.. ,'Oebonah,
a��t

'.

Kerr�
� R1chard-ôennmg . Neya �afierson ' Cathlee_p� �

"',';1' "
'

_: ír"'�r'�A""/ �.,.-.

r .;"fi' ii t)llnç��_ �(l..L..-�""?- M/h Ge7fJru;ita1
_

�"

IJj-·-.=�--·.-- -- '

-�.,�/NeIVlASt::OAS,• _. ......
� ............ ,

'-; ....(0 COLOR fiy Qt Ly�.r;

UM FILME MARAVILHOSO QUE, VOCÊ
,VERÁ COM UM SORRISO NOS lÁ·

,.��2�!..!�!��.�..�'!.�'!!l��!�.. V E MA; I I,
..

B R E V í S SIM, O DAS PÁGINAS DO IMORTAL ROMANCE
rr B R A-S I L C A ,M' P E A- O ·D O M' U N D O rr DE ERNEST HEMINGWAY, UM DOS MAIS

FABULOSOS ESPETÁCULOS DA TÉLA:
.... 'iUM DOCUMENTÁ,RIO DE LONGA ME- " A DEU S À S A R·M A S rr

TRAGEM QUE APRESENTA TÔDA A
ROCK HU�;ci� � i:;��tR JONES _

CAMPANHA DO SELECIONADO . 'VITORIO DE SICA

BRASILEIRO DE FUTEj30l, NA A :���ó�ti����::���U��� E

PA DO MUND-O DE 1958 !_--......�__�_
DE BATALHA!. ...

CASA NO CENTRO, CONSTRUÇÃO NOVA. TRATAR
'A RUA SALDANH� MARINHO, N.o 18, CQM

SR. LAURO.

__ o
._-__._ ._

A fi U A R D E. M
A volta triunfal do, f���� .que � o:� .

oraulhc do cineme américano! �'

.

"

••• E O /V E N T O L E V O U"

Agora, em Metroscope e Côres !
ume produção milionária de
DAVID O. SELZNI(K, ' com:

.
Clark 6ãble - Vivien Leigh - Olivia de

.

Havilland - Leslie Howard
4. HORAS DE PROJEÇAO _-

,.�
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:( Cu_*,aaí
:' DÔMfNGO, às 15,3. horas lOCAL Estádio "DR. 'ADOLfO KONDER"
,o, (" ,. Ir

�,-. : •

O;
:

':�
�

Haverá prelimina� _

Não Percam ! '

,
-___ � ..�..a:..__, .._ .... _1,__ 'M:'Wl�� vm' TJl"o 1:'�" ,,<:' '>1,'", � � � ,_ o_ .... '1 _ .,.�:...::=-_=:...:;:=-__=:..'� ,. =:..:=-=:.,.:;;;.::.;.;:=-..;;;;;;;.;.;.,;;;;;:.'- -"......._� _

Jornaleiro- X
Sio Cristovio

1958

Defrontar-se-ão na tarde' Silvio e Bela; Zéca, Paula
de hoje no gramado do Abri e Naco; Tai, Marreta, Nino,
go de Menores as equipes di) 'Eul'�es e Joca,

,

futebol menor que preteri- S. Cristovão: Bimba; João
de dar ao publico que ali e Arnaldo; Mauro, Ta-i.�
comparecer uma brilhante Endque i Baba, Luiz, Nem,
partida, Alcihiadij, é Amado.

Esperamos que as equí-

-----,---- �
.._--- ._-----'
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•
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'A [l' (]H�TACAD-'
TURfE
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'
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f d B" pes do Jornaleiro com a dosentará com NOVOS e cate- bem re orça o e o ocaiu-
, I

I d
- São Cristovão farão suasgorizados jogadores, saídos, va ainda é aque e esqua rao

.

Co>

das hostes ava'ianas, do Fi- ''-({e categoria. O nosso públi-
I
melhores partidas.

-

gueirense e de outros clu-
I
co, por certo, estará presen- As duas equipes forma-

bes. O jôgo, podemos ante- : ciand� êste' prêlio, qu� se rão com a seguinte consti-
vêr equilibrado uma ves anuncia como um espetácu- tuição:,

I '

que o- Gua·raní f:le a{>resenta
,
lo agradável a todos. JORNALEIRO: Pompeia;

'pomingo próximo, dia 27, por verem Belini, Vavá, Or
o fa�c,.o, da Gama, com os lando, campeões mundiais,

oampõeg do mundo, estará manejando a pelota. Se:n

soe apresentando na cidade sombra, de dúvida, é a atra-

ção máxima, do anã, por

,de' Itajaí, onde enfrentará o quanto ainda ressoam as

C.N. "Almirante Barroso". �larinadas da espetacular v�

E� grande- a espectativa qu� tória,brasileira, em cancha,
cerca. Or encontro fuoteboH;,;-,1 européias. Os dirigentes do

tic�, pais os desportistas t "Almirante Barroso espe

_catnl'in'enses estãó, ansiosos oram uma renda. 'excelente,

que baterá todos os recor

des em Santa Catarina.

x x x

Está marcado para do

mingo o encontro das equi
pes do Guarani ·e do Bocaíu

va, pelo campeonato de pro-

f iss ionaij, da cidade.

Um terreno com duas casas em

perfeito estado de conservação.
Iocalisado na Rua dos Navegan

tes, 331 no sub-distrtto do

Estreito.
A tratar no mesmo local, com o

proprietário.

A grande surpresa do jô-
go é o Guarani, pois se apre-

em-noasa-Càpita], uma-sen
sacíonal prova d� ciclismo,
no trajeto em Volta ao Mor-

/

1'0, promovida pela- Liga Es
. portfvs; do; Funcionários

rio - Naldy Silveira 2.0

<Secretário - Josué 'Fort

'kamp, I 1.0 Tes.o1J.reil'o -e-e- sos.

régia, lç0!Dpensadora mes

n:o dos ,�'N1:s esforços dis
pendidos -no decorrer duma

tes, os nossos cumprimen-'
tos: por' mais esta conquista

gurança, em. tôrno da pes-
-

soa 'do árbitro, dando' a êle,
a chance' de poder cumpcír
com a sua obrigação. Isto
de conformidad� comas as

sertivas do sr. Gilberto Na-

Joinvile pretende- realizar L

has, a reclamar não do sa

lário, mas da falta de -sé.
'gurança- em que são deixa
dos Os [uízes.. Realmente;
rem razão S. -8 . ., e o jeito é

CONSELHO FISCAL

concorrido, saindo vitoriosa'
a chapasncabeçada. por Ed-

mos para reconhecê-lo. Não
. á. �tençãb;'

x x x

Segundo fomos informa-
�,

L081 o C. N. Atlântico
o

de

voa.s Jl'., Diretor do Patri-
mônio - Carlos M. da.Bíl-
va,

em outubl'() próximo uma

grande- regata' na Manches=

Valmor de Oliveira, 'Wal-

,

gar Rutkoskí, um dos novos

valores da administração
"rez.ista, Está assim forma-

tei; catadnense, comemora
tiva d(}O 25:0 aniversa'l'io de
fundação daquela, clube. próximo' sáJ?ado, dia 2 de agosto,

deve-sa a cortesia do ConsórcioPata esta regata seriam '''TAC-CRUZEIRO DO
<

SUL" queconvidados, também. Os elu- as transportará em seus confor-
bes. da Ca.p:ital. táve��: e �xc!l)!lntes l!Yjº�I!"

A vinda e' o regliesso das c"Mis_
----,---_'--- da á nova diretoria:

Presidente - Edgar Rut-ses" para a elegante festa que o,
'/.Lira Tê,'nis ''Clube patrocinará. no kosyí, Vice-Presidente -

Filinto Bastos, 1.0' Secretá-
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rovlário nacional, visto como as 1 parque de material da tração das
2.570 unidades, que constituem o estradas federais incluem 2.137

RIO 25 (VA) As .primei-
ras 10�'omotLvas Diesei elêtrtcas
adquiridas pela Rêde FerrQviá�
ria' Federal aos E.V.A. começa
ram a ser d'esembarcadas hoje
no pier da praça Mauá. Trata ,�e

da parcela inicial qe..._57 unidades
da encomenda de 195, por conía

do empréstimo de 100 m ilhõos de
dólares do Eximbank.
A chegada \ das Iocomotlvas

Diesel elétricas pehmi ti rú u ater.

dirnento de uma das mais urge'
tes necessidades do sistema f�r-

.,..

,

Miss Santa Catarina, a encantadora srta. Carmem Erhardt é aprresentada. ao
comandante Caetano do Consórcio TAC-CRUZEIRO DO SUL que a conduziu

até Laguna

de 1958Sábado, 26 deFlorlanópolis,

Ainda a prisão do Cei Ruy Stotkler
Remete noticias urgentes

questão prisão oficiais pt es

tou completamente alheio
motivos pt Abrs. oap, Hugo
Urgente - CeI. Rui Souza
De Curitibanos
Remeti Comando hoje se

guinte nota pt -venho por
intermédio deste prestar mi;
nha irrestrita solidariedade
ao cel, Ruy bem como apoiar
artigo publicado jornal O

Estado. Viva os treze abrs.

Hugo.

Ainda sôbre a prisão' do
CeI. Ruy Stockler, ao Co
mandante da Polícia Mili
tar foi endereçado o seguin-
te telegrama: ____

Coronel Mario Guedes
Comandante Policia Mili

tar
Florianópolis
Sabedor prisão Coronel Rui

Stockler Souza vg surpreen
deu-me insistencia 'Vo,ssa
Senhoria continuar a todo

- .eusto a exemplo que fez na

quatro anos atrás vg coní
vente faccioso comando Co-
ronel Duarte Pedra Pires e

supervísíonado por um Go-
verno negativo intelectual-
mente e prematuramente
fracassado veracidade fatos Fato dos mais revoltantes está
concorreram desprestigio vg ocorrendo no município de Bi

vergonha é desmoralização guaçú e que está a merecer a

nossa policia militar que tão devid; atenção do Govêrno doo Es

elevado conceito gosara até tado, para tornar as providências
então seio Sociedade pt Re- que se fazem necessárias. O cs-.

cordo e vejo com tristesa vê rno do Estado . tão cioso em

que mentalidade subservíen- pregar 'igualdade' de direit·os,
te reinava aquela época con- que aliás é coisa sagrada, asse

tinúa prolíferando a passos gurada pelo próprio Regime De

largos em terreno :(l:lrtil e mocrático não pode permanecer

propício já naquele tempo vg indiferente à denúncia que hoje

maquiavelicamente vg pre- fazemos sob pena de compactuar

parado e cuidado com espe- com os' desmandQs praticador.
elal carinho' por Vossa S�- ;elos seus fiéis seguidores,
nhoria pt tornando,se co.nsequentemente, .

- cúmplice_ c�m as ríaves ocol\rên-.

,s�pdaçoes-
Salomão Camara cias '. q_u� se est�o ve�-ificando no

Major da Reserv. Remune- nlUlllClplO de Blguaçu.

rada N'<t localiáade denominada Fa-

Ao CeI. Ruy, os 2 aba�xo: I

I zenda 'de Dentro funcionava uma

Urgente - CeI. Rui-Souza escola prinlária, elevando-se o

De Curitibanos seu compareCi)llento a mais, de

máquina� a vapor, com 30 a 60, cional, tanto agrícola como extra- nas a vapor tôdas de 40 a 70
anos de Idade, o que torna pr. tiva índustrial. anos de idad'e, Ipass.�ndo a tração
camente impossível realiza,' de A aquisição de 195 locomotivas a vapor a representar menos de
modo satisfatório o volume de Diesel elétricas poss ibí ll tarâ co- 20% no parque-t'rativo das estrà-
trafego ferroviário _.-exigido pelo mo primeira vantagem a retira- das. •

.

desenvolvimento, da produção na- da inicial de cêrca de /500 mâquí-" A substituição desse material

Já divulgamos em nossas co-

Baleeiro e Mons. Arruda Câmara.

Prosseguimos, hoj�," com a

oração do, deputado Nelson

Omegna.
O SR. PRESIDENTE:

lunas, as homenagens que o Se

nado da República prestou à me-

mória do eminente e saudoso Se

nador NerêU Ramos. Igualmente,
publicamos as homenagens que

-
,

'

em sessões especiais, o Seriado
e a Câmara prestaram às memó
rias dos ilustres e inesquecíveis
homens públicos, deputado Leo

berto Leal e governador .:[orgc
Lacerda. Também a Câmara Fe-

mos os dos' deputados Aliomar

'tIobsoleto criará por outro I,' o,
condiçõés favo;áveis a um j \i
mento substanciál na <;,apaciLIlJe
global de transporte, alélJl '�'e
realizar uma economia de, J;L0
milhões de cruzeiros mensa isj e
dar um rendimento muito nUI\",a seus vagões.

As .57 locomotivas que es'tã'd
sendo desembarcadas deatinam"
se à Rêde Mineira de Viação (7),
à 'Noroeste (38) e à Paraná-S,.h
ta Catarina (12); as parce�t.s
restantes, totalizando as 195 u9'dades, chegarão até o mês de o

-

tubro próximo. ,

à memória �e t
N�scera, C0l)10 que nos co�)cios políticos, para 'o serviço p

-

blico, como aguêles fi lhos de s

d_i-ubal e de Anibal que nas�
am

para vingar a Pátria nos a)'am
parnentos públféos sob -{IS é;;.:;u-
dos- oe as arinas de Cartago. Ti

,

nha n-q. sangue a torrente de sua

,paixão politica. Por isso, evocan
do suas. leituras clâsstcas, em

certa OCllsião, referiu-se a um

texto' de Eneida, aplicando a si
uma confissão de Dido- "Sinto
em ,l)Íim 'o sinal de uma antiga
chama".

pesde 1911 que se entregara à

, (CQntinua na 2.a página)
---

deral fez real i z:G.· sessão destina- As sessão destlna-se a homena
da a um preito ao seu ex-presi- gear a memória do Senador Ne
dente Nerêu Ramos. Dois di;cur- reu Ramos, anteontem falecido
sos ent�o proferidos, já public.a- em Curitiba, num desastre de

avião:': �

-

Entre os títulos que o engala
.nam, pois S. Exa, havia ocupado
os mais altos postos da Repúhlí
blica, se inclui o de Presidente
da Câmara dos Deputados do
Brasil.

Tem a palavra o Sr. Deputado

PARIS, 25 (U. P,) - As
potencias -ocídentaís chega
rana hoje a una acôrdo para
que a conferência de chefes
de "estado nas Nações Uni
das, Noya York, seja ere
tuada 'dentro de duas sema-

i nas. Essa Informação foi da
do por um porta voz da
Aliança Atlantlca.
CAIRO, 25 (U. P,) - O

jornal AI Ahram publica ho;
je' declaráçõea do premíer
Kruschev, da URSS; ntl sen
tido de que os soviéticos es�

1-

tão fortés, militarmente que
poderão converter os' n�vlos _

da sexta frota norte amerí-
Gana no, Me,diterrâneo em
ataudes de ferro derretido
Para seus marujos. Segundo
o' citado 'orgão, Kruschev fez
essa anrmatíva ao presiden-
te Nas�er, quando este o vi-
sitou

-

em Moscou, na sema-
na passada. -

NAÇõES UNIDAS, Nova
York, 25 (U. P,) -'---''Ü�ir·
cuIos diplomaticos da ONU
acreditam que quatro de
agosto é' a data mais próxi-'
ma em que se poderia reali
zar a, conferência de gover-
nantes do leste e do oeste no
conselho de segurança: ,Nil1.
guem 'sabe ainda quando
será realizada a conferência,
aguardando-se a palavra de
WaShington.
WASHINGTON,25 (U. P,)

- O; presidente Eisenhower
envio.u, hOje, a Nikita Kru3-
cheve uma nota sobre a qual\
um senador, Willian Ful
bright, informou que. o pre
sidente dizia ao prinae1ro mi
nistro soviético que qualquer
conf,erência de chefes de go
verllo,

.

em Nova York, tem
de �er realizada de acôrdo
com as regras das Nacões
Unidas, para as reuniões do
conselho de segurança. A
Casa Branca recusou-se a
divulgar O' texto, por eI!quan..

'

to._
BÚDAPESTE, 25 (U. P.) -

.

O governo Hungaro ne_gou,
nunaa- declaração oficia�, a

infqrmações ocidentais no
sentido de que' intelectuais
antI comunistas "contra re

volúcionários" estavam tam_Ramos, seu ilustre progenitor. bem sendo subnaetidos a pro'-Do lado materno, vinha-lhe a he-
cessos,pela segunda vez. O

�'ança ',d\)s: bandeirantes qUl) fize- governo de Budapeste tam-
ram os caminhos politie_os do béin aeSlnflntiu as· informa-
Bras.jJ, e· trazia na .alma' a paixão çõ�s ocidentais de que te-
da, retidão e Q zêlo dias virtudes riam sido deportados da

Hu�gria cinco mil operáriOS.
,que foram ? �panágio da veiha �IO, 25 (U. P.) _ Reali-
gens .campinl!ira d�s Bento Qui- zou-se na manhã de hoje a
rinos. Trazia encrustrada em sua se�unda .reunião da' confe-
própria alma a vocação de ser- liênciã da União Interparla-

. .

i
. mentar com a presença deVIr a'o povo, carregava no 'ntl-

todos os delegados dos pai-mo da carne e nQs subterrâneos
ses participantes do certanae.

do éoração o magneti,smo miste- O, senador' Gomes de ,Olivei
l'ioso que orienta, tQdas as agu'- rà, do Brasil, discursando,
lhas para o Norte,,'que no fundo ,referiú-se ao problema do

sub ,desenvolvimento econonão é senão umB: acumull'ção,Mas, deixando a pobre da mico, afirmando que se tra-através de geraçõ,es, da vida ul- 't" d bl' tnossa já esfrangalhaM Magna a e um pro enaa ln,erna-
-Cl(rta, h'á 'caso mais grav� na trapotente. '�." 'ciona<l. Disse que o homem

. administração. Há estradas • preenchendo . suas aspira-
estaduais abandonadas �quan

--......--------�-I' ções de liberdade politica,
'to as máquinas que deveriam 'e:, SOALHO ê- toma conhecimento de sua
conservá-Ias fazem estradinhas sitúação .social, reclamando
eleitorais e distritais. - I RMÃO S BITÊNCOURT melhores condiçõe� de bem

regi' Se'rã que êsses, casos repre- C'A I S, 8 ê. D,A R 6· es,t_a_r_ º d_�ado p,�o,�l:o�n�e�z�.....<I!'.plcn'Ü i sentam contribuição do g'ovêr-' '"NTIC,O,ClPOSITO D.., ..... ,A .... ' encareceu necessJdáde .d
no para à CAMBANHA ALTA,? i, ,

, : '

p....� > ...... ;_, -

•

' i

�:_,..;:./

Momento em que a 'Miss Santa Catarina conversava :a(l.i�à'qamente com, a tri
pulação do avião da 'fAC-CRUZEIRO DO SUL .qu� a levou à Laguna

aescola

HOJE, A EXPOSiÇÃO DE FOLHAGENS·
Conforme noticiamos am

plamente, deverá ser inau
gurada hoje, às 16:30 horas,
a Primeira Exposição de Fo
lhagens e Plantas ornamen-

tais, na séde da Associação
Atlética Banco do Brasil.
Como se sabe, a renda

dessa interessante mostra,
a primeira a realizar-se em

Florianópolis, reverterá em
benefício do Congresso Eu
carístico Estadual,' que terá
lugar em .Dezembro vindou�
ro, na época natalina.
A Exposição, que foí orga

nizada pelo sr. Mário Moritz,
com a colaboração valiosís
sima do jornalista 'Zury M:a
chado, --cronista social deste
jornal.

40 ccianças. Acontece, porém, que

I
Le'WtlHos. êsse fato ao conhe- por certo, permitir que inocen

'o' ácesso à referida escola é por
I cimento do G·ovêrno do Estado tes crianças continuem a mercê

,
demais difícil, principàlmente 'através da Secretaria da Educa� .

das desenfreadas paixões po líti-
nas épocas chuvosas, em virtude ção , Apóstolo de Cristo, não,' caso Aguardemos pois, a recla-
do péssimo estado da estrada, em tado Apóstolo de Cristo, não, irá, madas. '

'

cujo leito a carreta não pode
trafegar rendundando em pre
juízo de' grande monta à crian

çada em idade escolar.
A prof'essora da escola em te,

la -conseguiu, com as autoridades

competentes, a transferência dos
'a1unos' para lugar mais cômodo,
tendo Q sr. Jorge José Pinheiro
oontribuido com a doação de car

teiras além dê' contribuir com

farda� para 'as cri!!nças menos

favorecidas lápjs, cadernoi e di-
versos matéHais escolares/ '

Acontece porém que o sr.

Jorge José' Pinheir� está na lista As atividades �ultul'ais em nos

negra do atual Govêrno do Es- sa Capital estão cada vez mais

tado, pelo CRIME HORRENDO projetando as letras cat(lrinen
de militar nas fileiras do Pl:!,t.ti- ses.

, do Social DemoàáticQ. Ein virtu- No ensêjo' já pollemos anun-
.

A' Festa Mal1s Elegante alo Ano -de disso, t�dos os seus esforços ciar 'o proximo aparecimento de
,

, UI f'oram anulados, acarretando um uma' revista literácl'ia; em for-
, ,

'lVIa'is limá vez o Lita Tenis. Clube vai promover 'n prejuízo sensível às- crianças, mato de livro, a "Revista Lito-

,,'a' tt'a;Ji'ci'on'a_1 "Soirée das Mis.ses". NeSse desfil,e de be_- pois QS udenistas de Biguaçú, IraI" com a: arrojada apresenta-
�

"
_ com a cobertura dos seus chefões

(ÇãO
do Grupo em Revista, assim

leza e graca da Mu,l·her Catannense, a 2 de agosto pro- aquartelados em Florianópolis, conhecido no noss'o anlõiente e

ximo vere�os, nui:n desfile maravillioso, as encontado- não perm\ten� qu_e .0 sr. oJrge que traz a direção dos jovens
,ras �€nhoritas. que concorreram, em Itnjaí, ,ao Concur- José Pinheiro �olabore, i�ondi- Paschoal e Nic()lau Apostolo.

S.O "l\Iiss'; Santa Catarina, 1958: cion.almellte, para a solução do �lém dacolahoração direta.n�s
__ problema escolar. páginas da novel revista dos mem

Carmem Erhardt - a 4.a mais bela do Brasil -- ••••••••••••••••••••• bros do' grupo" dará sua precio-
apresentará, nessa parada de; e_1-egância, o fa�o.so ves- sa 'colaboração ilustran.do a ca-

tido de baile com que desfilou 1J:Q_ Macaranazmho: ,.o- A yinda e o regresso das "Mis- pa, o conhecid,d grupo de artistas
.

I' d d t l'
.

I ses", para a elegante festa que o plá,sticos' de Santa Qatarina.mais caro e o maiS m o e oe OS .
_ d t'

'

Como convi'dada especi·a.I, participará, também, d9. Lira Tênis Clube patrocinará no
No numero e es rela, apaOre-cerá um trabalho do artista s-

'festa mais elegante do ano, a:.. bela senhorita Edith Do- próximo sábado, dia 2 de ag�to, cal' 'Behrendt Nettl.l'
nin c\;e em 1956 foi eleita "MÍss" Santa Catarina. deve-se a corl�sia do Consórcio Revista de divuJgação, do grupo

,

Â "Soirée das Misses" que o Clube da Colina pa- "TAC-CRUZEIRO DO SVL" que dos ndv,os, já anciosamente es-

,

.

t
-

as transllortará em seus confor: perada contará também com a

trocinará a 2 .de agosto vin,dO,uro é a maIOr a ra(}ao ala, do� velhos' e esperimentados
social de 1958! '

táveis e excelentes aviões.
,escTitores catarinenses da velha

_____,;_--------�':'".::-:-':'".:7::-:::_:_:-:7:._:�::_:_:::_:_:_:_::::"::::_:_::::_.::_::;:::::; mas, tam�ém, sempre nova escola.

��teuIíDeííiõlfelõsias�� ;;rÉ����'?���:;:��i�;�:i:1"
, " 'ATOS DOS TABELIÃES /, rio éom um coquetel que se

,

Pelo advogada João Momm
. .:: 'ofereéido pela slja direç,ã'o e co�

UMA ESCRITURA, p: ex." no "alor de Cr$ 500.000,00, lavrada,. de acordo I, laboradores no' aprasível "Ran-

com o regimento, de éustas nos diferentes E�ados, custa ao in�er�ssado: :. eho, da Ilh�" marcando assim

Estado do Paraná' - Cr$ 1.570,<20 (le� no 2371, de 1955) �' uni ,encontro' selet&--eom gente
Rio Grande do Sul Cr$ I 2.000,00 (lei n 2946, de 1956) .:- das lides litefá�ias da terra, en-

SANTA CATARINA \ Cr$ 10.300,00 (lei nO 1634, de 1956) � tre os qua_is jornalistas, radia.

NOTA: Preço mínin:c e máximo, comp segue:
_ .

I' listas, auto!ridades que serão

Estado do Paraná mínimo Cr$ 100,00 maXimo Cr$. 10.000,00 � convidadas e a presença do sr.

Rio Grande do Sul Cr$ 150,00 'na�x�mo Cr$ 8.000,00 �" ovemadol: Heribel·to liulse.

SANTA CATARINA mínimo
_ .cr$ 250,00. maxll.�o Cr$ 200.000�oo � Circulara a 'Revista el�;' seu

COMEN.TÁRIOS: A ,dou.ta ,Comissao deslgnada pel9 Gov�rno do Estado, �
1'0Q,e 'er à, revisão e le:ótjuste no regimento de c:ustas do �ta!io, de'le ex- /,

,

,

",--

o' pela ex:cés,siva demora nos ��abalhos. Enqllanto ISSO� 81'S. a- ':
- .'

�sad9S",�_�J Ipa� m�' "

REVISTA
L I T O R A,L

Senhor Governador.
Diz a Constituição de Santa

Catarina, no seu art. 11.0:
- Os Deputados não pode-

rão:
L - desde a expedição

diploma:
a) ...:.. celebrar contrato com

pessoa jurídica de di
reito pÚblicc>, entidade

autarquica, ou socieda
de de economia rnlixta
salvo quando o contra�
to obedecer a

.

normas

unifor'mes.
Ora, um contrato. de loca'ção

de prédiô nãc> obedece a nor
mas, uniformes.
,Daí porque' o deçr�to }1.0 15,

de 14 dOI corrente fere a Cons-
: tituiçã;(). Foi aÍ!1li�állo porque
o pQder políticQo i·nsentará () in
frator da perda do -mandato
estabelecida' no citado 'art. 11.c"

• nol, seu,' §. 1.0.
I.

X X
x

Nelson Omegna.
O SR. NELSON OMEGNA
Sr. Presidente, nobres Depu

tados, há uma recusa teimosa dos

corações em aceitar as dramá
ticas realidades dá morte.

j À notícia de .que os' amigos se

foram, ficam as lembranças dos
dias do seu convívio afluindo, e

tornando tão vivos, tão reais
seus portes, atitudes e gestos
que lateja no íntimo, junto com

a saudade dorida, uma dúvid'a
atormentadora: é impossível que
se tenham partido; êles vivem!

,
Quandd um amigo enche com

sua ação um
r longo callítul9 �e

nossa vida, e quando essa pre
sença foi tôda ela aclarada de
grandes luzes da virtude e 40 ta-
lento votado ao bem, não de

poucos, dos familiares, dos in-'
timos, mas' de todo um povo, e�
sa presença resiste ao' impacto'
da morte.

Continuamos tendo-os próxí-

do

mos, atuantes. Nesta Casa, não

há COlllO deixar de sentir a pre

sença dos três grandes homens

públicos que "Santa Catarina
ofertou ao Parlamento"par_a ser

viço do Brasil.

Nereu Ramos ocupou, neste

mesmo cenário, em que se afir

mou como par esclarecido, como

lider ' firme, como Presidente

culto, uma larga área, que a mor

te não lhe pode arrebatar dlj ..

pressa. ,

Tão presente esteve nas almas

dos que o estimavam como nas

dos que o combatiam, que, neste

instante, não há quem com êle

tivesse, convivido quénão recor

de uma infinidade ·de pequenos e

de grandes episódio!} que foram

minutos, que foram horas densas

da História prenhes da destina-
. . i E t' "d' I

çao naclOn�. , "aIs eplso lOS." n,a
lembrança de cada um, continu

am sendo �inutos e horas de sua

vida, viv'endô na nossa vida por
uma misteriosa endosm6se aní
mica.

,

Pouços tiveram, como êle,_�uma
tão larga e duradoura atuação
nos, acontecimentos políticos do

B,rasil. A v'ocação' da coisa públi
ca veio-lhe d'e berço. Aqueceu-se
menino e adolescen�e, aQ pé da

lareira que congregava,' em' San
ta Catarina, os correligionários e

os comandad,os do; Coronel Vidal

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




