
entánto, até hoje nada. se
víu de concreto da parte da
PrEfeitura, nesse sentido.
("TIl,IBUNA LIVRE", edl

ç':iQ de �2-3'-59)
,

De LAJE.S Falece minente
SOciólogopllra. Hcnato. R. da Silva

" Sicigfried foi um dos escri
tores. políticos mais prolífe
ros da França e, apesar da
longa enfermidade que pre
cedeu à sua morte, continuou
escrevendo para o jornal "Le
Fígaro" até o último mo
mento.

() . ,1 Celso Ranws, homem que convive com

!JUVG, ,.;, seu povo deve llermllnentei estímulo em
';I lo', '" l, denodada vida Públicá, 'A formação
"iJj}H'a, u e indes\iável dedicação aos amigos e
I
:Ice",', ado zelo- pelo bem da conlunidade,· sb
", 5<'1}' 'J ílvida alguma, duas influências pode.
'ó ....:. ;, da juventude e a da maturidade. A
pai. o velho Vidal, na sua láltidar dignidade
"blic:m .. , na sua expressão paradirmática, na

a f UrllLense. E a da maturidade, como cola.
H�,()r }lolítico ·do Dr. Nerêu. &else .embasa ;

""'. 1.1Í\ez exageradamente c,onSt.\'l'ador, Celso
"II u travejamento da própria rsonaüdade,
moi, 'lúctil, mais aeeessível, ma homem jeo ;

m, tllilt- sintonizado e ajustada S exasneran-,
;(l.licif'aC:;ões de nossa época, p fundamente
rrnista. Não quer dizer, com i590 que o cano
"10 pe"e�ista ao govêrno eatarín pse se vut;
ze , P'>!'dendo, por ('eálculo e por 9.ventura" a

linha de respeito para co sIgo,

possue exemplos que .Ihe :)oderão ser

líteis, quando chegar ao �êl·no. Nas
lutas municipais. de Itajaf, �ulmlnadas,

(:"1 j ')lI1- ,te 1911, com o traumati8ll1O'que fulml_
nu, [) S"I ,'oso Dr pedro Fel'reha, e)C-deputado
1, I l'" t ,I éPOCa,: Superintendente/MuniciPal. e

'VI c.: ('",' ",S reiteradas em um

Ch�'
J1(19 "carna

VII I;, ",oro 'le", do qual resultou me acldade par.
�: t. i' l'Pl'"anen�e de dedicado prof ar primário.

,npernmentaUsmo 'do jovem A� 110 Konder,
:1(1' . 'h .errivel de Vldal, era a fõ� ,

Impulsorâ
e " .:pj' uoora do des!ISsOssêgo da 1'i$ ha .eomuna

I do vale, 'Idal, no �ovê o, POdel'Ia usado de
pl'eferlu, entr

'''l' li Lll" 1. do inquieto a:

, r> ·Ud <'ncla, do estreito
!,.lIer, assumtndo a pas

����������
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'DeLaçio..Ex-O.tÜCtQ
(CO�;t(a :8.""p� ilha nenhum ínterêsse díre- ,\twi'icãdô�""'<:e '�d.escmes-tos, o

Em t�i8 circunstâncias, to.
I. , • qll� �(l��.'tl�i, -a ,ft:ôsio ver,

nada 1llalS razoável que o Na sístemâtíca do atual V'e'tífadel'rKab�rd'Ó. . '

contrôle das' decisõe.s do Código de Processo Civil, Se há magistrados, pro
juiz de prímeíra instância face ao ddsposto no art. 822, curadores e funcionários
pelos .órgãos Jueísdíeíonaía § único, haverá apelação desonestos, o que se deve
superiores, através da ape- necessária: fazer é puni-los e mesmo
lação ex-ot'f1cio. I - Das sentenças que afastá-los de seus cargos, e

.
Aliás, ainda hoje, justi- declaram a nulidade do ca- não criar recurso que pres

flCa-�e até .eerto ponto a' samento ; suponha a .prevarícacão ge'
exístêncía de recursos ex- II .,.-.. D#:i3 que homologam raI. Neste caso, melhor se

officio: na esfera pe�al, on- o desquite �migável; ria, então, suprimir a justi
de::;o ,»l'oee.são inqui!!itól'i6 III ..:._ Das proferidas eon- ça de primeira instância,

r -,.(' per�i��., enl�ora despido de tra, a p�ião, 'o Estado ou o pois o perigo de pt;ocessos
NtODO NORONHA DIA� !leu fL�nt.lgq rrgor, MuniclpI�. .

escandalosos peralstíria pa-
.Dô dFrel�o' po.rtuguês pás- Neste. ultl�o gruI?o de- ra todos OS demais casos

sou o InstItuto �ara o di- viemos "íneluíe também, as que lhe são afetos.
re�to. pátrio,' acolhido que sentenças concessivas de ••.•...•

f,ôra, pelas diversas Orde- mandados de segurança, Na verdade, nada justifi-
itaçõê�. .:

.
'

, .mll.��-9 �mbora o conceito de ca a existência da apelação
." J'ô.c;lavja; .,9.ue..r� cUl'ei.tQ "àu�d�1ie:'•..dado pela L�:1 ex-officio em nosso preces

por�llgues,;quer,','," no 'dtreitQ' n<>'".�,3)�e', Sl-:_12-51, seja so civil. Como já díssemos,
4,e 9-.ualquer oqtrQ Esf:a:do por �ma'Is' amplo. ' nenhum povo civilizado do

clvthzado do �l!ndo. . Ja- .' ...•. ','- mundo possui semelhante

�al�..
se teve notIC!a da exís- E�l;ldePJ.' aJgq.�sj entre instituto. Se circunstâncias

têllCla �de recursos ex- Os quaIS ,JQJt-GE ·AMERI- hístórícas especiais autorí
'offjêio no âmbito do preces- ,CàN�:

. (Comeqtârios ao zaram (o-que duvidamos) n-
.

so civil. - Códi ;o de Procêsso Civil, áTação de tão esdrúxulo re

Essa ínven_ç�(): . pertence' voI. t p�gs.)i�/f», que a médio. o fato é que, atual
pura e elCcJusI'vam-énte,' 40 ,ap()l:içao ex,;�ffJ.elO se JUS- mente, nenhuma razão plau
direito brãsi.Jeiro:. -ti!icª"teiiao em 'vista a pro- sível pode ser invocada ,li.

E ,qu�ÇlQ :]., p-ot�ue sur- teçãci,de, ;u\ril:"'i!lterêsse de seu favor. Sua permanência
giu tãoJi'sdl'ú�ullffigura' em ordem públi-Cá. ,E argumen- em nosso direito constitui
nosso p,rocesso ':Civil? , tam, I especialmente, com 08 mesmo um escárnio e um
Na Qpinião de ALFREDO casos de nuHpade e anula� insulto dirigido aos órgãos I

BUZAID, a apela�ão ex- çãode casamento, nos quais juridicionais de primeira j
officio em matérIa civil avulta o empe�·ho de res- instância.
surgiu pela primeira v·ez em, guard-í\r a púre�a d,e uma

I
Antes de finalizarmos, de-InOSdO direito, ch,ro ,a ,Lei de' instituiçã.o, cJ�,J� víncul� é sej�ri�mo:s cQncita'l: as as-

- srta. Regina_Maria '"'Carvalho 4 de outubro ;'de 1831. O entre nos ,con�nderado m- soclaçoes, de cla,sse a ence- ,

a�t. 90. des�e dijJ-l:o�a legal dissolú.vel.
.' tareI.D uma �ampanha no

dlspun�a, sob�e.'li. extinção Outros, co�o ODILON sentIdo de e��l'par de nos

do antIgo Erátlo ,e' eouae.- 'DE ANDRADE, sustentam sO procesj!o CIVI.l essa excres
lho da. ',Fazenda,'. de.termi- que f�. razão do recurso em cência jurídica, que se cha
nando que às justificaÇões aprê�o "é a�esma de coi- . ma apelação ex-officio•

nesse Tribunal fQssenLfei- bir os escanclalosos proces- As vantagens decorrentes
tas perante os Jüizes, � Tér-- 'sOS".4le al}úlacão de casa- .da abrogação do exótico re

ritoríai!!� çom audiêÍ1'cia do" !m��, pór ':Sbnulada CQa.- cur�(l superariam, por certo,
Pro.êllradQr Fiªeãl, ��e ,jlS :çãC!> ;o�, oúflfos; motiv:os le- q!l�lSql!er objeçõ�s. A dh;
.se�tensas que"néllê;se� pr�.,; J!§l�l.i. I�,�!me"te slmul�- mf�caça!, d� Ju.stIça de prI
ferirem- a fa'Vor tIos JUStl-: -'iIQ$.��..

' 1�º,ll\ents. ao Co- melra Instancla, o descon-.

'fic�ittes, �rão sempre apel� }figô'�·.b"'9.Cesso Civil. voI. ge"stio�amen.to das
. pa.ut,as:lad1ts ex-offlcio para a Re- I:X-,�".JJj4). dos tl'lbunMs superIOres, a'

Iâção do �istrieto, sob
�

l)�� .;..venia, �isco!damos redução .�.e despêsas inú.�.�is,_
pennll de nplbd,ade". 4il o�Ullao de tao Ilustres a,_ eco�o.lp.la. de t�mpo setIam

Alguns anos' depois uma m.estJ;.e�. .heD.e�IC}·()S ImedIatos. '

Lei 242 de 29 de novembro N'áf) Só nas ações. de nuH- '. _E ha,_ ·por tíltimo ("1ast
de' 1841, era o "remédio" dade �d-e anulação de easa- püt not least", .

diriam os

estendido a "totlas as sen- ment��. éxIste interêsse de I!?-gleses), -o, argumento 16-
tenças que for,em proferi- Q:r�!'l1t-P')J,bHca digno de pro- gIC? P?r_ q�e ..recOrrer de
das contra a Fazenda Na- tElÇ30'�> 'O mesmo acontece uma de�lsao com a qual to
'<:.!onal em primeira instan- em .n11L-itos outros feitos, es dos .estao �e acôrdo? Que:
'�I.!l, q�alque!, que Seja a pe.cla:Üiíente� nas ações .de �entIdo tera ? Nem mesmo,
'llll_turen. denas, e o· ,valor a}Jroex,tos, nas de acidentes e �erto� o dEl ganhar �empo,
excedente, a cem mil' ·ré.is". d.o tra:.ba,lho, nos processos POIS. fosse .este o obJeto, e

..�;â:
-

disc,ussão parl�nien;- de j.I}t'er!lição, nas ações tra q.ualquer I!?-teressado usa

tar:' �ue a.ntec�deu., ,à _
elá� .balh!�tas Aem geral e, para na de seu dIreIto de recor-

Qoraç-ao dessa �el, yanlós neIll'l1lIn .��esses casos, se re- reI'.
A .

'e�eq!,ll:!}:a:r' 0& '��otivo:s" de" cJam� • 'JamaiJ! a a,pelação �obre, o assun�o, mUlt!>
tão ex6tica me4tda. consu!-j

êx·ofi'icIO. < e�!ImarIamOs OUVIr a OpI-
temos as .crônicas O· depu- .AcreSce obs rvar ainda nlao da O,rdem dos Advoga
tado Gomes de Ca�lPos sus- ,que. 'p�ra ,.....o. proc'es,sQS u� 'dos' dQ�Bra-sU" Secçã� rlêste

e.n.la que o projeto é inJUd-- I nulIdade, e
. a.nutação de ?st1ldO, a qual, dedIcamos

to,

flClT,'.," inst,it1,!ir, . ",J,D,�,l,·.''l{i1ég.io �ça,.�,

'",E-AO.,'._,' '.

.i.,já p.�evi,U,"- eS,te m,'Od"
esto

tra,b,
alho, com

I\;hsurdo �·;tay�r� d� FIt- fCaut s es A.\!sIm ,e"
as .1l�S,SªS. h0!llen�gens pe,l.�

t':
nlia" c.oloeaP,d1>,.�ªssi�, os tQ;�. c lém,� �96uradores .r:qXl'r!,,'lnstalàç�9 da Pr�.·
ar�iculàres '.��._flag�nt�. as- t�s.,.-

_. .

nitaM' o de- elÍ1�" onfo.er.êncul, Catat'I-

eSl'gualdade peran� a leJ. enstl dO' ,!!n )0 (def!'lnsol' nens_ d, Advogados.
recem- Clemente Ferreira, p(}�ém, �t��n�nlJ) • .e

.

o órgao do OONTMi'CIONA-SE
construlda ainda não habitada a consegue convencer a maÍ'í9; MID!J3terIO Pubheo. J:.&:.I

rua 'Balneário n. 15. Estreito. final ria, argull!en�ndo': ·'A me- , .
Argumentar.,.com a P?ssi- QUALQUER TIPO DE

da Vila da 'Calxa Econômica, fun_ lhor maneira de verificar a blh�� de processos SImu-· (H A V E S
dos para a praia, área do terreno responsabilidade' dos em- lados e iJl'.ltros vícios equiva-

pregados que não são vita- le a, tachar�_juiz e· todos os
15x30 área da casa 7xl2. contendo Jicios � uma incansavel e 9ue t!>mam'pa� na relação
quatro quartos, cosinha. sala de n�nca Interrompida vigilâ�- Juríd,lCulo-pro<?es'g,q.al de pre- Rua Francisco To)entino n.o 20

jantar, banhelro,cpm ch.uvelro elé- c�a das autoridad� supa.-

'I
trico

,e". -dem.a,
I�

<.

cõnfôrto� N,.eg.ócio
rIorej!j sobre sua 'conduéta

, � e a sua admissão logo que
1,Jrgente._ Tratar à rua 'renente ha sU!fpeitas v!iliementeg -de-
'Silveira n. 102. �,. ;o." que sao prevEU'lcadOtl'es. Mas

nlli pOr isso o corpo legis
latiyo deve deixar '(]e pl'�
vemr os abusos conhecidos
fazendo leis opportunas qu�
fação cessar a suá causa:

e. é o que faz, o artigo em
dIscussão: está conhecido.
que os procuradores fisCais
prevarição, deixando de
apellar de sentenças injus
tas cont;l'� a faz�nda nacio
�a;I: o remedio é obrigar os
J�Ize� a apellar de officio e
fIcara cessando a occasião
de um tal abuso." (ANAIS
DO PARLAMENTO BRA
SILEIRO, apud ALFREDO
BUZAID - Da Apela�ão
Ex-Offici<? pág.34).

Os motIvos,. como se vê,
foram vários, mas o princi
pal parece ter sido o da
prevaricação dos procura
dores fiscais, mesmo pOi'"
que, se cumprissem com o

seu dever de apelar das sen
te�ças injustas, o próprio
TrlbUIl{l� pod�ria corrigir
Os d,t.llt!lIg abusos;'
P Q,llalqu.éf -forma, a

o�o liso.njeira dos
.

P' )aUlentares de
e, ,

bJle' alltividade dos
procura4tlres fis'�ãis abran
�ia, .

de certo modo,' tô'da a
J I}stiça de primiera instân
CIa:

, ,:i: verdade que, naquela
• epoca. o recrutamento dos

m::gist�a.dos � Il!embros do
Mmlsteno PublIco deixava
muito a desejar. Não havia
concurso para o Ingresso
na carreira e, uma vez no

meados, não gozavam das
mesmas garantias que atua·l
mente a Constituição lhes
assegura.
Hoje, porém, a situação, é

bem outra e o argumento
da "prevaricação geral"
não pode, de forma alguma,
mer�cer acolhida.

Era' uma rua Sômbria de dar Inêdo"
Esqueletos .olhavam_me do escuro.

, "

Um cheiro de alimellt_o já aZêdo,
Era expelido por resto de monturo ...

.
'.

E fui Vagand�;' tropeçando em corpos,

Já podres; corcomidos p.or chacais ...

E. nos ossos, quatro gordos porcos,

Fuçavam aqueles' iest�s 'm�rtals
, ,ri f \._ ..... ».

l'" .Ó:

Que rua louça! Meditei tristonho.'

Seria t�do Isso apenas sonho? "

�ão ê,possível. " est� visão me atérra!

Tal.vêz, um pesadêlo desvail·ado
...

Ou um desprendimento anteCipado,
�,.. .-"

,.Na premeditação de OU�!� ,�uerra.!

ANIVERSARIOS
- sr. Sebastião Eleutétlo (ia Silva

, ,�
- s.r. Lauro América

� j9ve� Hl!mllton Léo Ires

."."L. sra" .l\racy Lopes da Silva

FAZEM ANOS HOJE-, ,

- s�!-. lleatrlz Ferro pereira

. -:-. sr" Clr;.;Alcebiad,s V.alérlo $11_
velra _.(\e Souza. l)esembargadOr

\.,'.� jov�,M�rlza...Lei�� dá'Costa
. -, ,

. ,.
.
� jov!'m Carlps Alberto Gomes

• J"1f

- srta. Ruth Maria da Sl1va
- sr. Telmo H,eitor Fett

�lP!,E�!A.! v�gs,��o
rlu�'tv�� ,S 4.ftJtAlB m.

i,
�

,�t(AS ..�r,� ......_..

'. Sinl�l���fmj;e. co�,=:�!l!J.egalia dé:"\Iíh -maravl1hoso sortimento

,de mrllgQà, fJnos para' as' vàrladas �ec�çõeS'd'e �odas de A M'oEiela� e
_

•
(t .

',_,

, CJJ.le englo�am os artigos p�ra senhoras. para h?mens e crianças. che"
gou para 'as' já famosas Grutlnhas (da rua, Trajano e do EstreitO)'

. um��'�e�ell'a avalanche de mercadorias populares.
. Essas mercadorias, notávelmente bem compradas, serão vendidas

,ao Público, pO,r preços que são; na verdade. espetaculares. A varieda
:iÍe de ar,tigos 'recebl'l�s pelas "GrutÍ�b�s,�'i'�'lg\l�lmen��',notáVel. Al�
ce ençontra uma .profusão de malhas. 'para senhoras. crlan�s' e hó--

�:......., aJ;l ,-

�

mens. Ali se encontra uma bela vàriedade dEi mariteaux compridos e

2/4. Enfim. tudo o que é exigido .'p..ela ,estaç,ão fria qUi�-es.tá,_ por

chegar.

'l·f
- '.' r

Uma casa ge madeira

�e '(i'; uioç;s de' bôa '

para trabalho de

"futuro. paga-�e bom ordena_

do,: Tratar pelo telefone, 3608

Qú-na rúá'Bento;àonçal-ves. 14.
das, 9fà;S

_

lO.30 ,e d��: 18' às
19.30' 10ras. diárlame�te

'

-. .� -

.

_.'.

, ,

, :- A LU' G·· A'�* S'� "',E �,

Um apartamento com 'todo

Infol'lnações - Fone 2 Õ 8� S

conforto�

�.(,.-A -S A �-A;PAR J A ME N , O
.
il''t ':'- t '. � .

- ",
�

...

, ,:fAluga-se ver'é'tratar à rua Felipe ' .

Schmidt D. 162'I

_ li I,'

Em'4tte�ãO*ao disposto no a-rtig(jll'40" ' Portaria
'Ministerial N:o 146 de 18-1-57, faço saber aos que o prc
sente virem ou dêle tiverem conhecimento que em elei
ções real,i�adas �estlt Federação, no dia 5 de Março de
1959. foram eleitos e empossados os novos orgãos de
administração e de Representação Confederativa cuja
const.ituição é a seguinte:

'

.

, ,

DIRETORIA
H ll,be,rto Moritz - Presidente

Frt::àerico Manoel da Silva Filho - Secretário
�

Jose Ouriques - Tesoureiro
SUPLENTES'

,
'

Me,tnoel Nascimento
OS1llundo Flores

. Oétavie 'NU'ii-es da Silva
CONSELHO FISCAL
Raul dos' 'S'llntlls Fernandes

.

Ledio Alcantara
.>�UPLE�TES
A!ltonio' Carlos Pagani
�elson Roffer LiIi�

.

Bertolde Schuber
DELEGADOS JUNTO A CONFEDERAÇÃO
Huberto Moritz
f\n}onjo B,arbosa Machado
GlJilhe.l�me Buch
Ledio Alcantara

'DELEGADOS SUPLE:t-.f.TES
Ra.ul d'os Santos Ferna�des
Manoel do Nascimento
Gustavo' Zimmer

•

Afonso Teske
28

'O IITADO" O .ua

sssssssssssssP' C R ,i';s'ts:l;:,a:a:S:S:s:l�L

.

.. �<rlUri�t:Di�.J�:'·
,

-, NuncIí fui cronista
_.

�i'c.o.�,e -'t!i�i'��P�:�o�
biógrafo. Sou, entretaneo i

'...- ':iieb·:\fÍia;�s(1�.,��-Pª':' ' I

ra demonstrar que me &.af�ia.1�.em-�:e _#ie:�é:;S�-ênl
uma destas incumbências, 'á.i��ue �1?�?V�,.� �!_- ,
mos que recebi de um pOl1t�6!, qual9;u'ln' á' eucõ- I

menda de lhe preparar - urttl! f.;)5:rogl'�ia e que. os
unicos dados disponíveis sã:t)&itii4e"89 anos; pêso="
53 quilos; altura 1,70 m.; já�viajou à Europa e

Estados:Unidos; foi deputado' estadual' duas ve

zes. (o mais votado) é agor� fede'ral; f-a,milia hu-:
mílde ; orader comum, 'pobre. Como vêrl-es', refe
rencias muito superficiais pára que': se, escreva àl

guma coisa ; aí, õbvíamente, entra 'o ..meu tMento..
e a minha fertil Imaginação, que pro(hlzir:á� as se

guintes linhas, para gaudio dp bi'ografado, e para
meu divertimento espiritual:' ,

"Oscar Piranha, dentro da atual' conjun
tura do país, está predestinado á um relevante

papel de defensor dos humildes ! Pllhõ-de gente
pobre, sempre teve como norma o utiHzar os bens

públicos em fa.vor das classes oprimidas, gran

jeandQ com isto a estima" do "Povo que o consa

grou nas três vêzes que concorreu a cargos ele

tivos. 'A testa da bancada do seu partído.. na As-

sembléía Legíslatíva, sempre atueu com isenção
de âni:l!l.O, conquistando dEsde logo"a admi,ração de ,

seus pares, que o tinham na mais elevaõ.a consi" .

dera�ã(i). Nunc,_a transigiu com OS negocistas, tell- ..

do perqido até bons e velhos amigos por causa

disto" n;.as;' como êle próprio frizou uma ocasião
- em plenário, num aparte memorável, "a honesti
dade acima de tudo e de todos". Magro de corpo,
ma� gordo de g,enerosí-dade, é um homem que
nunca visou a interêe3es pr6prios., lllorando em

uma mod,esta, casa num dos bairros da cidade; o

seu eser.itóri.o regurgitava todos" os dias de pes:"
soa� .que, vin�am ,pedir-lhe auxilio e a todos aten-

.d'iá ·c.om ',igual prestez.a ricos ou pobres; cor·ria
,

até na:cidade ..Uma fras-a muito._ pitoresca, qUi!
acábou

�

�incõ'rporando-se na gÍ'l:ia local: quand'J
:·�a.Ifuém 'p:reeísa�a de alguma coisa, ou estava s,em

{

.
dinheiro,> fogo se dizia: "Ora, vá falar com o dr.

, ·:Õscitr". Orador .de fino�s dotes, era violento quan-
dó se tornava a violência necessária; mordaz,
quan,do '.OS inimigos pediam por. isto; emotivo e

, pQétri.co quando fazia necrológios, ficando famoso'
- po; um' que proferiu por ocasião da morte ,do Pre-'
sidente da Nação. Homem v-iaja:do, tendo percor-
rido os Estados Unidos e a EurQpa, honrou o 'Bra'
sil lá fora, tendo pronunciado �m Paris uma con

ferência de duas horas, em quatro idiomas: frall>
- cês, alemão, inglês e 'eSpanhol, não falando só
mente em português. pjz-se até que depois 'da
,conferência um professor da Sorbonne, entusias
mado o houvera convidado para lecionar na cÁ:: �

tedl'a' -de "Linguas neo-latinas"; um outrQ, após-'
iouvir tão magnifica ,exlií.osl·çáO', di!!se entusiasma
do que' a história do Brasil para êle era apenas

. ld�pomens: Oscar e.,Rui. Nas el�içõeé'O!enquanto'
,I outros i:p.vadiam zonas, que j,á thIAam t,�a�d'idatos

do. seú partido, 'comprav.am votos fom o dinhe!fro
público e, faziam demagoghk barata, Q,scar p,er
manecia firme dentro das n.orma·s a que se tinh-a
submetido: "antes a derrota honesta do que a

vitória corrupta!" Elementq_ de partido, sempre
acatou' suas decisões, por mais erradas que fôs-
sem. E ao contrário da-maioria dos politicos bra- --

. .' .. (
sIlelros, é homem que desconhece a vaidadeV
Quis,erám, certa ocasião, dar-lhe a ,presidênci�' d.:_
partido; recusou veemen'temente por saber qUê
proporciona,ria um grande desgôsto ao então pre2

'

sidente, homem velho e completamente inatual'
para o cargo. Nunca sul'lDrnou jornalistas, para o

elogiarem e tôda a linh� que era esc·rita na im
prensa em sem faVOr er, a mais absQluta expres
são da verdade. Di.remos finalmente que Oscar'
Piranha na Camara FE'fÍeral estará no mesmo Di-

� de politicos e �a lamentares. de pr61 como

. Fer�c�rda, Jan ') San ThIago Dantas etc.
E' de homens como

'

. que o Brasil precisa, e

não erraremos dizendo que existissem !1s' 1
paí� dez homens da envel'gadiilr� dêste sulino,' es�"', .�ta,namos cc(mpletamente redimid�s, porque Oscar

Pi.ranha" é o .lí.dimo rep1'e3entan�' Ó;9S J&ê'a�pã--'� .

trIOS. e. o ,legItImo port�-v6z das nova� geraçã;)
brasIleIras!. pass�das, presente ,e ,futuras! ..

s····i,ci.:lâiiiã'íJúi ::.sro1
. ",: < ''''' '

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

EM 5 MINUTOS

• OSVALDO MELO
P GURI DA "�ABECA" Nem se pode dizer'

q�e pque1e pequeno. Instrumento. séja uma rabéca para
dlfe11ença-Ió do. viülinü·

'

. � . pequen:� artista, um pr,etinho bem retintinho,
slmPjítIcü, .s'Ürrmdü sempre, mostrando. uma dentadúr,a
alva, perfeita, que não. liga a nenhum <lentrifiCÍ'o, parüu,
acümpanhado por 'sua mãe e düis irmãosinhos, junto. a
um qOS pontos de espera de ônibus, na Avenida Hereilio
Luz.

Pôs o instrumento à altura do quebm, e mandou o

arco" cüm bastante re.sina sôbr.e a única corda existente
e tOC9U.

VJ, entã?, que não. era rabéca (antiga e ainda co
mum denominação do violino).

'

"

,

Era uma coisa esquisita imitação de um "rabêb",
arab�, raro no Brasil '

;\lém disso, uma' só' cürda.
'Om lá (solto), para escala e divisões .

� o guri tücava mesmo., com 'agilidade', fazendo ge-
mer q aço esticado.. '

O que tücava não sei bem o que era.

Havia, entretanto. melodia e até mesmo umas ar-

cadas seguras.'
,

D.epois, olhou para mim com seus olhos bem claros
perguntou - "gostou"·

� já ia seguindo seu caminho, quando fHo parar.
....,.... Você não cobra nada,
- Bem. Eu não peço. ...
Dei. Tambem, si não o fizesse.... era um avárü üu tu�

barão dos grandes ...
D,e At0JÜ' isso, que parece banal, muito. mesmo. para

uma cronICa, ressalta uma cüisa que vale pori A. uma
grana;e cronIca.

d desprendimento do. garôto pelo dinheiro.'
Pclra ele n;tais vaHa �aze,r-se ouvir, agrada�, do querec.eber em t�üca uns mInguados dez cruzeiros ...
Estaya ali o ,artista.
q

.

artistâ nato, verdadeiro., que não o. é somente
para pomercializar 'a arte.

Cpmentandü o. fato, dizia-me um amigo:
. "l".:-Conth:lUando assim, meSmo que para o futuro.

seJft, �m, músico, um violinista aplaudido, morrerá
pübre; •.

Sim, respondi. Se o

êle V'.A'n"'l�l'A

�_....

• A apila'çã�' ��:�fficio, co
!ll0 ,vimos. foi instituida,
lnlClabnente, apenas, 'para
ns .sentenças proferidas- con
tra a Fazenda Nacional.

. Pos.teri?rtfi�nté> por leis
dlversn'S. fOI estendida a
outras espé'ci '

decisões.

J1�:f'
.' �':'4"'--

m�s, pelo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



SOCYETE, contando também, Companhta Elegante do BraSll!
, ouve-se:

.AN'AFFAIR TO REMEMDER! ,com' a participação dêste amigo --- ...---

de vocês. Minha colaboraçgo intl. Enquanto a Semana passa ...

_:::_ ' tula.se: "Sua Excelência. a BRO� comenta.se apenas Isto:

FIUZA' LIMA 'l'OLÂNDIAI Já escutaram? Q I MAYSA, teu nome é sucesso!APA'RECIDA
,

b a ,,favor horál'1o. seis e trinta, pelas ondas Atenção Ledulr Barreto!'é o brôto que está em,

das PERUCAS. por sinal

E' obrigatória a

RA SOCIAL, na

tas do Clube,
I' "maravilhosa composl-I.J.:,. -:-_=-_�---

,çã p 'c;.,to 'puramente sentt-

P 'A R T I C I P A ç ,A"'" O•

,

'a pct'Íeitn orqu�BtraçãO

I-1!' ",h. ,e •

I t'To'I:!f'Y FAI'l'H Oscar Ammo� Vva. Sidnei Noceti
'_ �'__.-::-c""

o distlnt;) casal Odili't 'f'�A""'" 4

'I I aguardam com ale.
Bertonc n. '

segunda visita da cegonha.
Ogda. a

�:::---

No acolhedor '''RANCHO DA

t apo cordial e
'fLHA", num ba e.p

,

-o vistos d1àr1amente An-
mnlgo. sa

tôulo carios Dobes e João Gon.

, alve�. Este' cronista sempre par
- ç

t bém ouve
tlclpa da paleatra. e am -

,

atentamente as Interpretações de

, FRANQUITO!

O :fIno ambiente do LUX ,HO
TEL, está sendo o ponto máximo

para reuniões soctats. A gerênci9

confiada aos atenciosos, GENTIL

CORDIOLI e ALOISIO MACHA.

DO" satisfaz plenll,J;llente aos rre,

:', quentadores asslduos� Com a atra-

'�ão musical, SADINO o NOTÁ.

VEL, ouve-se Concêrto de Outo.

no e amanhecendo.se ao lado do

pianista maravllhoso, numa sau

dação tôds.' .especíal e ritmada,

flpan.

do_lhe muito bem!

_:::-

Em preparação a lista de QEZ
BROTINHOS de 1959. AtenllãCl

r
SH;EILA COSTAl

_:::--

(I grande FOTÓGRAFO-AR�IS-
"

<eom
TICO WLADIN, conMnua ..

de sucesso na confecção ''do
gran .'

.. ,1

seu trabs,lho realmente .elog1ale1.

As fotogl'af1!\S\ coloridas, bem ,cie.
t' o seu apurado gôsto 4a

mons ram

combinaçãO das Côrell, dando uma

excêntrica e moderna apl'esent�
ç-o do BELO, atravéS daí, sua ar.té

d: ,fotografar e colorir admirável.l

mente.

AlfredO Wladln, atende aos

teressados dlàrlamente, no
, Ac1t

lhedor RANCHD DA, ILHA, co "

o seu belo "terraço " iugar de ex .. :,

celente palcagem fotográfica.

, Este cronista, não poude fugi,',

a grande' amabU1dade de WLADIN;
e posou em três lances para a so;

licitação do verdadeiro artista das

côres.
.". Em breve no Rã'nchlnho

terão 'oportunidade. de a�nlrat

o tr�balh'o' 'oiogHtlco 'e

de que lhes fa,IO.

R�j)ltiGO D�;:'H�RO - Arte 'i,,', BÉLOInteltgêncla, aliadas ao

., ESP;IRITO, COMPREENSÃO ,e
-

amizade sincera de que é dotado!

__:::--

__:::---

ILMÀR CARVALHO, o grande

��.���y.r�"

PROG

DU..,IO O. lAlfT.&' OÁT.&-aIIU

o"

----

A SEMANA QUE PASSOUI!
"

I;LMAR, nunca mais escreveu

I
da Rádio Guarw.já. com a Iocu ,

d�ônlcas paea o ambiente l'adl,ofô_ cão de paulo Martins e técnica di

I1fco,
'

E' com saudade que ainda som, Roberto Alves.

me recordo da beleza eSPiritual,' ---o,,---

dà certeza das frases que o escrt- �oMAYSA", teu nome é SUCES_
tor de alma serena e pensamento SO!!!

tértll, empregava nas suas Pág!_ A notável cantora. fará uma

nas literárias. balsamo conforta, grande apr�sentação no Arlstocrá_
dor ao bom ouvinte, Já tão certo tíco, CLUBE DOZE DE, AGOSTO

�o horário. em ouvir dlàrlameÍlt� e Já tenho ampla convicção, do

uma crônica de sua autoria. ESPETACULAR êxito, que será

multo bem APRECIADO e calo-�:::---

A Exma. Sra. Dr. Renato, (NEI: rosamente aplaudido. pelos dísnn

iDE) Costa, é uma entusiasta' e tos frequentadores do VETERA_
grande colaboradora, do cLunill NO. A temperamentaí MAYSA,

com seus cabelos. revoltos e sua

voz carícia. chegará no próximo_:::---

Aos sábados MIRO MORAIS Sábado.( dia 4), pelo CONVAIR

apresenta. seu programa HIGU TAC-CRUZEIRO DO SUL, a

J. SAN'GUENOL;-��
TÔNICO DOS CONVALf.SCro}.lTE,5.
TôNICO DOS DESNUTRIDOS

LIRA
.

TENIS CLUBE
Mê� de Abl'il:-

5 - domingo - Baile Infanto-Juvenil, com

inicio às 16 horas. Sorteio de belísslmes

premios2_à petizada.
'

DIA

DIA 11 - sábado � Grandiosa Soirée. Homena

gem do Lira aos corrsencionais do P,�,ra
nã, Rio Grande do' -Sul e Santa CatarIna, ,

. de :l'utaÍ'Y, Clube. Início às 28 hór�s.• -

f� �I;yr�; �_ -.... N

mA 25 -"'sába�':'- B,uate d\J. (,1oU�.'- :Organlz,ada
, '-' "

�p�lo;J>:JJepartamento So�rar
,�,

'FemiÍ1iho.�
Inicio às 23 horas.

NOTA: apresentação' da. CARTEI-lportaria, em tôdas as fes'

I

e
Õ'!)-C';II\. tu"a

I },Rl'tici.p, �

rontrato de

t?:1.nther
Illorianópolis. 28 de março de 195�

<J(l" parentes e pessôas de su�s rel�ç?es,
caaame•..V" '. �1'11 � filhos:

e Iara Odila
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�..... - • -� ••_-.;,-._, .-_-_ . ..._,-...:;...;-.

_.. _ _ ....>ao_.-_ .• .,.:." '. ,;_ ._.:._ ......:7..

S
'

A
\ '4rpresa
"i .

,.I
f

no calendário das donas-qe-:cas,a!
.

<,

Vemaía, ulnzeno _O
A •

, com premlos, sensacionais!
Tudo i�to para

q,uem usa RINSO:

,
I

ENCERADillM
LIQUIDIFICADOR

r:

SEJA À' SéNHORA ttMA O.AS FELIZAR.DASI É FACfLIMO GANHAR
. �M Qà,�'PJi'S �PRêNlI09 .M46�vM.:ftté�J'

.r

,"';' c<,.,' _,' ,
'

.

- ':;-�';, :--;:" •,-�.� '-'::':'r",:.:l":;-,.� '.�' " ',," '},�. "", .,

o" .. _' «: .••1'''' :�. �,"
. {'�""*��'�-' "

f·lriScÍ'ê�Q!U·�õ quanto'Ciíl'i,s'f
� ":' -t:

•• �O �q-"Ué'10Rín,so d,Ó à"'" suo,
..

(qU.,pn ?* 'Respo'hda "à pergunta "O QUE RINSÓ DÁ À SUA _

ROUPA?" rio verso de 1 tampinha do pacote gigante •

BRAN,(UR·A- ,R.'I'M S'0,ou de 2 -tomplnhos do pacote médio' de RINSO;
• _

.* escrevo também o seu nome e enderêço, bem
como .0 nome e enderêço do seu revendedor; : -8" .dere I.* ponha num envelope, feche e coloque na urna

loc lizodc na Ródio Diório da Manhã, Praça
15 de Novembro, 9 - Ed. Inca. Se preferir, pode
envior pelo correio ao enderêço de emissora.

•

•

•

E ,aguarde a, apuração •• õ
... <1 lieó.lizarcse no dia 18 de abril,' .

às,20"h.ords, pêlo Ródio Diório dá Manhã,
durante um g'rendioso prog.rama de auditório.

•

•

•

•

TAPEI
t�ande sortimento �e

rece'li:;r à Casa Laudares
�820 PrêCos �speciais.

tapetes SISAL e LÃ acaoa oe

rua Deodoro, 15 telefone

\ Grandiosa soi o com a apresentação de
.

MAYSA MATARA l':,
,

•.

Reserva de me 'na Secretaria - Inicio às
22 horas.

.

,.

MA DO MES

;;t'
19-4-59 - eMINGO

v ENCONTRO D' ;BROTINHOS
Início às 19 ho ,..

-

-
'

-

25-4-.59 ABADO
'

,

. Soi\'ée Universi -, oferecida aos caIou,ros
d�s diversas Faculd . Mediante a apresentação
da carteira do Diret ,0,8 universitários terão en-
trada frànca. - Iní ,às ,22 horas. .

.

.

NOTA: Os Sóci 't)' Lira Tenis Clube que
:;i,dql,lirireni m�.sa teríi feito o ingresso, na apre-

�s�ntlição de 'Maysa .r&z�o,' di!l 4-4-59.
'

-I·Y a .. sorriB�D1�1' \,
CIENTISTA 'UlGA CONtif li- A RESPOSTA'

,NOVA YORK (Western cientistas da atualdlade que o fa_ mortas. preinaturante;1t1!' <: 11" '_, l"nquentemente um
News) - () enigmático sorriso de tal' maiS importante para uma

I tuosas não 'aUJ;llen,to� ,s:gnificati '. de alt� pot:;ncia, co:,' o pOl' exem.Mona Lisa. que tem encantado e "grl;lvidez plácida" é a boa nutri- mente Na Rússia. entretanto, ar, _ 1"" p,liboo e Pl'Udll�,do pelosconfundido gerações inteiras de Ção da futura mãe. 'de a 'nutrlção feminina e�a ctel'l- Lá)Jorat <Ia Cyana-amantes das artes atrav�s dos sé.. Muito_embora nenhum médica ciente há' anos, a escasses de I>JI- mid, l' ontém pbr_culos. desde que Leona,rdo da Vln_ recomende que uma senhora grá- mentos resultou em crianças me� ç,õe, vitaminas e
«I expôs a sua óbra prima. talvêz vida "coma por duas". � sabido nos sadias e '6m um aumento do sais f>",:.sáveis para

I tenha sido motivado por "um pe� que a quaUdade da dieta - seU número de crianças nascidas mór. atender •.
" eXlgnêclas. all-

I queno segrêdo". conteúdo de proteínas. vitaminas, tas. mentares "",' ,vldez.
De acôrdo com uma té�e recen_ e sais minerais - pode afetar a Atualmente, ai; futuras mães El'lquanto istO, o enigmáticotemente defendida pelo Dr. Ken- saúde tanto da mãe como do bebê que visitam as clinicas. os llospl- sorriso de Mona Lisa continuaráneth D. Keele, médico do Hospital ,A Importância da boa nutriçãP tais e os médicos ficam Impresslo_ certamente a encantar os aprecia:de SãO. Bartolomeu, �

em -Londrlls, para uma gravidez normal e uma nadas com a deficiência de uma dores e a desafiar os entendidos,
e prOfundo conhecedor da obra de criança sadia foi

-

salientada pelOS dieta equil1brada. pois a razão que realmente o mo-I Leonardo da Vinci, a razão do estudos efetuados na Holanda e ,por outro lado. elaS recebem t!vou será sllmpre um segrêdo."soniao da Glocemda" é a mesma na Rússia durante a Segunda.
que provoca um �ecreto sorriso, em Guerra Mundial, quando a escas
milhões de mulheres do mundo sez de alimentos, prejudicou a nu
inteiro: ela, estava esperando crian_ trição adequada 'das gestantes. �s.
ça. ses estudos foram' revistos recen-
Numa conferência pronunciada temente, num trablilho científico

na Faculdade de Medicina da Uni_ de autoria da Dra. Genevieve
versidade de Vale, o Dr. Keele de- Stearns. da UnlversldaJle de Io�a,

FORRO

clarou que baseava sua teoria em

,.b�ervllições médtcas )"Insoflsmá
véls": mãos intumescidas, busto li
pescoço cheios. ó fate de o modê_
lo estar sentado bem para trás na

cadeira. cOm as costas apoiadas no

�spaldar e com o vestido a calr_

lhe pesadamente no colo.- O dlag�
nóstlco do Dr. Keele foi que o sor_
riso reflete "a plácida satisfação
da gravidez" .

Dizer que Madonna Lisa Ghe_
rardlnl dei Giocondo, modêlo que
posou para o famoso quadro de da

Vinci, estava de fato esperando
criança é naturalmente apenas �
uma con1ectura, Mas sabem os .....------_--,"",-,.,..._.1

grande autoridade no assunto.

Na Holanda, onde a nutrição
era., boa antes da guerra. as crian_
çás nascidas durante o petíodo de
deficiência alimentar eram meno_
res e pesavam menos do que a

média de antes da guerra, porém
o número de crianças nascidas

IRMAOs.. BITENCOURT
(AIS BADA'O ' 'ONE lSH
ANTIGO OfP':>SITO,OAM:ANI

.

65 SONI-IO.s ))St:RAô PARTe 00 PRO
GRAMA Pé ESTUPOS O/E
t-r ÁLUNOSj)A lINIV€RS/DAD€ PG, 8RISTOl ·

.

(
TRATA-Sé Pe ESTABéL€e€.R AS Ret..A�O€S
€NTJ<€ OS SONflOS é A eXPER�ENCIA.PtAVéRI-,
SUAR SEoOS SONWOS PO/:'GM PRIEr:./�eR os ..:

t;ONT€C éNrOS t;,

Casa no Cenlro da Cidade.:. Vende-se
Ter,reno de esquina, com frente para·.a Praça Ge

tulio Vargas. Tratar no Escritório de Advocacia e Pro
curaqoria.

DRS 8 As 12 e das 13,30 às 1
•

'2.0 andar -saJI:\'';t:
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. .lYRTON O. OLIVBIRA
DOaNQ4S'DO �'OUl.iÓ ,_:.',

, T:UB'.êuLoã.
Con.uw.rio':'-;- Jtu r.up�
Sôhmld., ,18_ - 1'.1. ''',01. "

B'orlrio d.. 14 18 UI IiIor.a, '

, ••.tdlDcla - raupa 8ellmld••
D. 11'1 •

OONFECIONA-SE
QUALQÚER TIPO DE

C'H A V E S

ORA.
-

EVA' B. SCHWEIDSON; BICHlER
CUNI€A D'E SENHORAS E CRtANtAS

Especialista em, mGléstias de anus e recto.
Tratamento de hemorroidas, fistulas, etc.

Ci,rurgia anal
Consultório;- Rua CeI. Pedro Demoro, 1698 - sala 2

Estreito

Da LAURO DAUa.l
CÍ.INICA IIU.&L

..,.aaU....m mOl"&. I. ,._

.liIora. • Y1aa ar1n6r1."
C1Ir., \'adIcal d.. Intacç6.. ",•.
d.. • .:roDicá., do .p.r.lho ,..
al*o-llnn'no .m ambol o. .�o.
90••cal do .paralho DI,•.tin
a do, .1I"ma n.no.o.

BORno: 10� 1. UI •• '" le •
tlor•• - Con.ult6riol Rua Tlr.·
de'nca., 11 �- 1.· .l'{dar - rop.:
...e. l

- ...lcl1aci.: Baa Lacnd.
Coattnllo, '11 (Ck'car. do .�pa-
alla "'- I'one. UÜ.

'

DR. GUARACI SANTOS
Cirurgião Dentista,

CLINICA - PRpTII8. - CIRURGIA
BORARIO; - paI 8 la 12 horal. uc.to ao•• 'bado.
Ate'nde e:lclullvamente com hora marcada'
Coneultõrí o: Avenida HercUio Lu, 811

Esq,ulna da rua F�rnando Mach.do.
Da. NEWTON D'AVD.A
CIBURGU G.:aAL

Uoelllcaa 4. aeüor.. - Pree..
lop. - J:letrld4lade ."In
Conlult6rio: Baa Victor ,.el·

rell.. a. 18 - Tel.fone 880'1.
Con.qltall D.. 11 1I0r.. ••

.dl.nte.
a..ldlncl.:- rOD', • , 'II
Ru.; Slam.a.a D. n.

CUNtCA Df OlHOS • OUVIDOS
NARIZ E GARGANTA

do
Dr. 6 U E R R E I R O DA F O N S E ( t

.

ua. L"f'ON10 IlUNI.l •
.6JU.8.l0

CIBORGU TUUUTOLOOL4
Or.,....

CoDIWt6r10: 1011;, Pln�, 11 _
Coa.alta: d..' 6 l. l'7 "o\'U

dllrlam.nte, ••ao. a•• Hb,f�"
B••icllncl., Boc.l·n'." lU.
roa•• - I.nt.

Chefe ,ao Serviço de Otorino do Hospital,
de �lorian<wolls - Moderna Aparelha
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Um presente de bem augúrio é Clquêle que
quer dizer atividade, Um presente inteligente

\.
-

.,� ��
..... "'":'

\ .,.
�

é aquêle que derrionstra õ quanto se estima

�,� :" ! o ,pensamento e a mente de quem deverà re·
':" CDF·'::.�-:·.! cebe-Io. Uma pOrtátil Olivetti ao 'filho, ao pai, .

!. ' �

( ao amigo, a si mesmos:,e as cartas escl'itas � ;�, ;�,
'""

r;;;:;,.,::." ou recebídas terão a clareia e a ordem novas i ,j :".'-��
, de um anO novo. ,'... "'" "-, . .,,,4'1-s -{I. '
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CASA FfRftANDO LIDA
Rua Saldanha Marinho,
Caixa Postal, ,467

fone: 3 3.7 8 c
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334 3

TELE:
"C AN A N'"

, FLORIANÓPOLIS
fJ IST'R I B U I D O R E S EXCLUSIVOS

l A V A ,H D O � ( OMS A B Ã O
I' ," •

Virg:em Especialldad:
'. ria. WEIlfL lNDUSIRIAL � 'JoI8vllle' -, (Marca, le,lstrada,) "

,�.tlln�IHII,ka�se tem� e dinheiro'
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,f-�ff),�f R I C O G. B,U E � D 6 ..E � � t, _

,;',�ITORA "O ESt:�" ���
fr, Advogadõ' ,'. .4\. C' .�t�':dlJlEscrítôrto, V O� � ,

'Edifício São J.orge
Rua Trajano, 12-1.0 andar - sala 18
Telefone 2657

Rua COIlM....tn 1Iafr. 1",
Telefon. aOZJ '_ cu. ....1-1.
&bdereço TeJeI1"fteo lI8TADO

Dla.TOa
Hubens de Arruda Ka....
GI:R.NT.'

DomIngos Fernandes àe Aquhl.
RIlDATOa.S

O.valdo Melo - Flavio. Amorl. - l-
CeI Pedro Demoro Andr' Nilo Tadasco - �dro Paulo' Machado - ZurI

Estreito 1663 - 1.oA Mal'ltado - ;"
"

,
'

C O L A B O,� A D O ti.• 8
Prof. 8arreiros Filho - Dr. OsWAldo RodrlluH Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Pl'of. 'Cariai da Co!!ta Pereira-
- Prof. Otbon d'Eça - Mâjw, Tldeto!lSG JuvenaJ _
Prof. Manoelito de Ornelas � Dt •. Milton Leite da COi"
- De. Ruben C081J1 -'- Prof. A. Seixas Neto - Wal"-./

Lanl. _. Dr. Aeyr Pinto da'Luz -;'Ad Cabral Telve -

Naldy Silveira - Doralédo 'Soares - Dr. FontoUl'l

Rey - Nicolâu\ Apostolo - Paschoal Apostolo - limar
'

Carvallao , P.alo FerD.ndo de �a.J" La...

PUBLIC'IDAD.'
Matl. 'Celina Silva - Aldo li'e-.nand"

Dias - Walter .Unhar_
PAGINAÇAO

Ulegario Ortiga,'A,miJton Schmidt
IMPRENSORES

.

DULCENIR CAR:plOSQ WANDERLEY LEMOS
R E P R E S E N' T A N T •

.Repreaentàç6ea A. S. Lar. LtdL
RIÓ:- Rua Senador Out.. 4" - 6.• Anda,

TeL 22592:C
S. Paulo Rua Vitória 657 - c4dil. u ,._-:

Tel. 84-8949
"

Serviço Telel1'áfico da lJNITED PRESS W-I')
AGENTES E CORRESPOilDENTEB

"'IM Todoa 08 munlclpioJ de SANTA. CATARINA
ANUNCIOS

itC'dJ.ntfl contrato, de acoido com a tabela ea vtlor
ASS1NATURA ANUÁL - CR$ 600,00
A .direçãü não S i responsabilu'& pelos

coIJ.ceitos emitidos nos;artigos assinado!'1.

--�----------------------------------------
"

,Dr. Domingues i
I
I

Adércio M.
Cil'�l'gião Dentista

Consultório:
7 de Setembro, 14 - Fone 2109
Horápio : das 14 as 18 hs

DRA� EBE B. BARROS
t
,

CLtNICA DE CRIANÇAS

,C;ónsUltórlo e Residência
Av, ,Hercílio Luz 155A apto, "

Consultas

Segunda à 6,a-feira

das 15 às 17 horas

Tel. - 2934FLORIANóPOLIS

VirlmO
'DR: HUBI GOMES

MERDOIÇA
, BDICO

Pré'Natal Parto.
Operações --, CUnlca Geral
ReSidência:

Rua Gal. Bittencourt n. 117.
Tenefon-e: 8889.
Coi1Sultório:

Rua FeUp'e Schmidt n. 87.
Esq. 'Álvaro de Carvalho.
Hot4rio:.

/ Das lG,OO' às 18.00.
Sábado:
Das 11,00. às 12,00.

A.tende à DomJeiIJo
UH, WALMOR ZOMBa

GAS(;U
Dlplom.do pela r.c1IId.de Na·
CIOD.I· de lledJdna ii. U.I'ur

a""'. ii. ar....
IEx·luterao IHIr eoaeana'.a

ai.t.enlda4I. - Baall
(8,"iço do Prot. OeUvlo

.

'"Rodri,u.. Lima)
I:x-la&el.. do 8ernço ile Urll. O,era�.. - Doeaça. d. tle....
el. do tlOQltal LA)'.a.T,C. r.. - .cUalca ii• .&41.1'.

lo RI. ii....n'lro 01lrlO I. ..p.cl.llIaclo;l II.
.'dicô'"do Hó.pita) d. Caridd.. HOlpltel do. S.rvido,.. N ..

e d.......mid.d. Dr. C.rlol ta•••
'

'

,

Corria
'

(8ervico .0 Pro!. Ilar'.. "•••
DO.NOAS D.' BIINHORAS - Andrad.).

PARTOS - OP:'tRAQO.S Co.a.ltai - P'!!a lU.aU ••

PARTO S••
-

DOR p.lo m""a HOlpit.1 d. Garldad•.
\

paIci)-protn't: _. Ã "rd. d.1 11,10 1I0u( ••
Coii'a.: '1(\;." ,J.lo, PI ..tp II. lO, IU.n'te no eon.g.)t6r10 i Rua, N'oI'
_

da. J�00 li 18,00 hora. Dca Machado 17 .'qllilla d. r.. ra,
Atiaad. coiu hora. marc.dal - ,denta. - T.I.f. 11788 •

. ,1f�.f�,.�ci1 7\.,�.�d8�ct.;, ,Reáidlflct'á. ;,.:.. Roa' Pr•• ldllilt.
lia. ,-G!Jler�I, a;tt.�art 4, tOl "'",utinho," - 'hl., 1110

.

.
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'JDlfÍ',
<

Moriti'

Da. Ir LOIIA1'O
.rn...O

ue••cu •••prelJao r..,lr.�rt.
TUS.RCULOS,.

"ADIOG:aAJ'IA • RADIOSCOPlA
DOS PULJ(O.S
Clr...... ilo Teras

""'rm.do pela "acaldade Naclocal
de Medicina, n.lolop.ta· e Tlalo.
drarlflo .0 Boapltal Ner••

....
Cuno d. ..p,ci.li&açlo p.l.
8. N. T.•x-iDt.rno ••x·...i.·
tInta ,d. Cirar,'. do Prot. l',(\

Guim.ra.1 (:aIo).
COD •. ' r.up. Scluillld., 81-
"0(.. 1801

Ate... •• "ora .arca••
•••. : - R1Ia .Ite".. laDlor. 80
- VON.; 118.

Da••MIIUQU...al�CO
P.&&.A180
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Acham-se à disposição cbs senhores aclonwtas, na séde so

cial, os documentos a que se refqoe o ártlgo 99. do decreto. lei n,
.".

2,627. de 26 de setembro de

II'Crlclúma. 24 de março 1959

( g,O MARIO BALSI'NI) ,

S�If�ADE (AR(o�fR��'PRqspERA
, ,

_�"
ISO-" I..,

, ,!\cham-se à disposiç-' dos senhores açionistas, na sé..

de SOéi�l! os documentos, a que se refere o artigo 99, do
decreto, lei n. 2.627, de 26de setembro de 1940.

C�iCiúma, 24 de marjp de 1.959
'

S.B.
-..... ----

ft�,,,- fIJl OJ
Ass. EngO Mário Balsini

....5. ,,�t "�' .. ·,FÔR,'CA E LUZ OE d�lêI'UMÃ:SIA:
\..' / ,A..; "

."/ ,'r;;·-,-,,;,'EDITAL_ ,.;.-CC�""t\)rA.çAO" ,,"

DUIIAIfIE T(JIJ(J "" pclo pres..p.�,I!I"ii:!am �on �dados ,os Senhores ACl�nlstas desta So-

(---'"',-- .

. cl�ap4i-�-f;::aparecerem a ,�semblela Geral Ordlnarla. a realizar_se

" '.. ' nOS "A/)�JO� ,-�'
,..' 'no dta 27 de Abril d� corre te ano. às 14 horas, na séde social; a fim

I.:.

t-
<'

t'"
de

d:;lb:::::. ae::�:�n::s��: :oap::�ação do relatório da Dll'eto_
,

r;la. balanço geral. demonst"ação da conta Lucros e Perdas.'

-t parec'er do conselho" Fiscal e documentos que acompanharam

,
'o \;lalanço geral. reMlzado er:l 31 de Dezembro de 1958;

.....--...::;;_-----....-------------"!'id b) 'eleição da Diretorl{_ e dos m,embros do Conselho Flsc!ll, paralt: ...
" �

<>: exerciCiO, de

191�'
ca�ndo !I Asselllbliíla f1xar":lhes os

"A SOBERANA" PRAÇ4. 15 DE NOVE�BRO - ESQUINA h.orárlos;
"; RUA FELIPE SCHMIDT

, c)' outros assuntos d ,,�nter.êsse sociaL
FILlAL� "A SABERANA" DISTRITO DO ESTREITO - CANTO. crit,bna, 27 de Março -de 19'59

<
- , (Gal.Edmundo de �Iacedo Soares e Silva)

A�OES CONTRA A ,FAZENDA PUBLICA _.

J

Dl�'etor presidente

Qeclarações de Impôsfo de�Rendà SOCtfDADE )�BONtFfRA: PROSPERA
: Adminisfracão de Prédios ,�"' S. A.

,

, ED Ali DE CÓNVOCAÇAo
Pelo, presente, lc�m convidados' os senhores acionh;

tas desta Socieda', a comparecerem á, assembléia geral
ordinária, a reali:{r,-�e no dia 27 de Abril de 1959, às 9
horas, na séde so al;, a fim de deliberarem sôbre a se ..

guinta ordem do 'a:'
'

a) Leitura, e�me, discussão e aprovação do relatório
.

, da Diretor�, balanço geral, demonstração da con

ta de lucrqJe::perdas, parecer do Conselho Fiscal e

'document 9u� acompanham o balanço geral" rea
lizado em � d� dezembro de 1958;

b) eleição do ortselho Fiscal para o exercício de 1959;
c) remunera o 9� Diretoria e dos membros do Con

selho Fis
d) exame, d ussão e aprovàção da proposta da Di

retoria' d doação de áreas de- terra;
e) outros a p�tos de interêsse da Sociedade .

C:o:iciúma, 2 eJmarço de 1959,
(Ass. Gal.

.

murido de Macedo Soares e Silva)

1 :�l
..tor p..mdente

,
ESCRITóRIO DE ADVOCACIA E PROCURADÔRIA

1 Rua Trajano, 29 - 2,0 andar - sala 1

Telefone: 3658

VIAGEM COM SEGURANÇA
E RAPIDEZ

SO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS
I 00
j

R A�p I D O "s U L • B R A S I L E rR O"
'

,

�
. Florianópolis Itajal - Joinville - Curitiba

Rua Deodoro esquina de
Rua 'Fenente Silveira�gêncla�:

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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JUIZO, DE DIREITO DA- .JUIZO DE DIREITO DA CO confinantes e interessados JUIZO DE DIREITO DA CO- e, por editais os ínteresaadoa . JUIZO DE DIREITO DA

COMARCA DE TIJUCAS. :MARCA DE TIJUCAS incertos, êstes por editais, MARCA,1>1: TIJUCAS 'incertos ou desponhecldos 'COMÁRCA DE 'rIJUCAS
Edital de citação) som; o pf,JZ_ Edi

dos têrmos da presente ação, Edital * Citação, com para que no prazo -da Lei

20 de trinta dias, de interes-' tal de citação, com o pra- seja a mesma julgada pro- o Prazo lie Trinta Dias contestem a presente j3.ção Edital de citação, com e pra-
saâos ausentes incertos e

20 de trinta dias, de inte- cedente e expedido manda- De mteressados Ausen- de usocapíão e a acompa- zo de',trinta dias, de inte-

d:esconhéciclOs. ,ressados ausentes, incertos e do' de transcrição. Protesta- tes, Incertos e Des- nhem até sentença ,final, sob ressaãos ausentes, incertos e

O Doutor Manoel Carmona' desconhecidos. se por todos os meios de conhecidl>s.' ,

pena de .ser,julgada sua-pro- 4esconhecidos.

Gall�go, Juiz de Direito da prova 'permitidos em Direito. O Doutttr Manoel car- cedência e expedido manda- O Doutor Manoel Carmona

Comarca de�ijucas, do Es..
O Ooutor Manoel Carmo- Valor da ação: - ........ mona GaUego, Juiz ,da do que aü�orize a respectiva Gallego, Juiz de Direito da

tado de Santa Catarina, na
na GaUego, .tuiz de Direito Cr$ 2.500,00. Nestes termos" Direito da Comarca de' transcrição. Pro�est'a"se pro- Comarca .de ,Tijucas, do Es-

forma da lei, etc ...-
daComarca de Tijucas, do P. E. Deferimento. Sôbre os Tijucas,'do Estado -de var o alegado com os depoi- tado",de §ianta Catarin,ª, na

FAZER SABER aos que o
Estado de 'Santa Catarina, selos devidos, lia-se: - Ti- Santa Càtarina, na ror- mentes pessoais dos interes- formaOéla lei'-etc.

.

presente edital de citação,
na forma da lei" etc. íucas, 21 de julho de 1958. ma da �i, etc... sados e de testêmunhas, vís- FAZ sABE.R aos que o pre-

com o prazo de trinta dias,
(ass) Estevam Fregapaní." I torias, e quaisquer outros sente edItal, com o prazo

virem ou dele conhecimen- Em dita petição foi exarado FAZ SABER aos que o pre- meios .pêrmttídos em Direi- de trínta díàs, virem ou de-

to tiverem que po t d �AZ SABER a todos quan.. o seguínte despacho: - "A., sente edital (le citação, com to. Valor da causa:- Cr$ ..
le conhecimento tiverem,

TEóFILO
' LICHE�6:: elh: tos o presente edltài de cio designe-se tempo e local pa- o prazo de trj)nta dias, virem' 2.100,00. Nestes termos, P.E. que por parte' de MIGtJE;L

foi apresentada a petição do tação, com ti prazo de trín- ra. a iustificação requerida" ou dele conhecimento tive- Defsrímento, Sôbte os selos VICENTE' DA SILVA, lhe

teor seguinte: "Exmo. Sr.
ta días, de interessados au- feitas as devidas intimações. rem, que por parte de "VITAL devidos:- Tijucas, 10 de re- foi apresentada � petição do

Dr. Juiz de Direito da Co- sentes, incertos e deseonhe- Tijucas, 22/7/1958. (ass) M. PRUD:slNCIO iREGlS, lhe foi vereiro de 1958. (as.) Este- teor seguinte: ---, "EXmo. Sr.

marca de Tijucas. _ Teófi- cidos, virem oú dele eonhe- Carmona Gallego -- Juiz de dirigida a petição do teor se- vam Fregapani. "Em dita pe- Dr. Juiz de Direito da Co

lo Lichescki, brasileiro. casa-
cimento tiverem, que por Direito." Feita a justifica- guinte:- "Exmo. sr.' dr. tição foi, exarado o seg�- marca de Tijucas. -' Miguel

do, agricultor" QOmicilladO e parte de HIGINA CAROLI- ção foi proferida a seguinte Juiz de Direi�o. Vital Pru- te despacho:- "A. Desígno Vicente da Silva, brasileiro,

residente em' Nova álllicia,
NA DA SILVA lhe foi dirigi- sentença: - "Vistos, etc. dêncio Regis,! brasileiro, ca- o dia 24 :do corrente, ás dez casado, \ 'agricultor, résidente

neste município, por seu �a a pe�tição do teor seguín- Julgo por sentença, para que sado, agricul�r, domiciliado horas; no Forum, para à au- epl,r�inga, nesta Óôinarca,
procurador no fim assinado,

te: - "Exmo. Sr. Dr. Juiz produza seus legais e juridi-' e residente ,el!n Santa Luzia, >piência de justificação, cien- por seu .procurador no fim

vem dizer e, respeitosamente
de Direito da Comarca de cos efeitos, a jpstificação' nesta Cidade; por seu, pr(t tes o Autor.e o dr. Promotor. assínado.cvem dizer e reque

requerer a V. Excia. o se-
Tijucas. Higina Carolina da retro; produzida nestes au- curador ínfrasertto conter- Tijucas, 10·2-1958. (as.) N. rer a V.'Exciã.: o seguinte:_

guinte: _ 10) _ que é pos-
Silv�, brasileira, maior, sol- tos a requerimento de Hígí- me instrumento anexo, vem Collaço - Jui� - Su;pstituto, 1° - que é possuidor de um

suidor de um terreno 'Com a
teira, doméstica, domicilia- na Carolina da Silva. Citem- pela presente: diz,er e reque- em exercicio". Feita a justi terreno encravado, 'com a

área de 432.000,00 m2, situa-
dà e residente no lugar se, por mandado, os con .. crer a V.,ll:;cciª. o seguinte:- ficação foi ,proferida a se- área de 201.850,00 metros

do no lug,ar "Nov.a Galícia", "Bombas", município de frontantes conhecidos do '1.0)- quê e �osstiidor deum guinte sentériça:_:_ "Vistos, quadrados, situado noJugar

distrito de Boiteuxburgo,
Porto Belo, nesta Comarca, 'imóvel; por editais, com o terreno de f9rma irregular, etc. Julgo por sentença li. jus'-, "Morro da-Dom!.':, em Itin-

neste município e Comarca, por seu procurador no fim prazo de trinta dias, na for- situado á anfllga Estrada do tificação procedida nestes ga, no distrito da sede dêste

"cortado pelo Rio Nova Ga- assinado, vem, dizer e res- ma determinada no ,§lO, do Sertão dos !!opos, hoje Estra- autos de trsocapíão requerido Município, devidamente' ca

lícía e pela Es�rada que mar-
peitosamente requerer a V. art. 455, do C.P.C., os ínte- da do Sertao iie Banta'Luzía, por Vital Prudência Regis, racterizado no êroquis ane

geia o aludido rio e se diri.
Excia. o seguinte: - 1°) - ressados incertos; pessoal- no dIstrito daised� dêste mu- para qU� .

surta seus devido!> �o, medindo 367,00 metros

ge ao lugar "Campinho", d�" que é posspidora de um ter" mente, o Dr. Promotor PÚ· nicipio, med�*do 94,50 me- e jUl,'idiçós efeitos: Citem-s_e, de extensão' ao Norte e ao

,vidamente caracterizado no
reno éom à área de 363 00 blico da Comarca; e, por tros de frent� e de largura por mandaqo, os çonfrontan· SuI', pôr 5ijO,00 metros nos

i dind
metros quadrados, situada' á precatória, a ser expsdida nos fundps, 110,00 metros de tes conhecidos do imóvel; por' lado,s Leste, e Oeste, con-

��tob�o� :::r�s�� N,o�te'" é Estrada do Canto do Rio, em para ,o Juizo de Direito da extensão da ftente ao fundo, editais, com o prazo de trin- fronta:ndo 110 Norte·com pro

ao SUl, e 180,00 metros a
Bombas, distrito de Porto la Vara da Comarca de FIo- no lado direilo, e 23,00 me· ta dias, os interess!J,dos in, prie�ade,de José PedrO SteU,

Leste e ao Oeste, extreman- Belo, medindo 16,50 mts. de rianópolis, o Sr. Delegado tros no lado �squerdo, con· certos; pessoalmente, o dr. numa 'grot!J, d'agda,' com

do ao Norte com' proprieda-
frente por 22,00 mts. de ex- do S'erviço do Patrimônio da frontando, nlloífrente, ao Nor· Promotor Público da Comar- propriedade de Manoel Vi ..

des de Luiz Rubick e de AI-
tensão da frente ao fundo, União. Custas afinal. P.R.I. te, com a ahidida Estrada do ca; c, por precatória, a ser cente da Silva, a Leste --com

berto Web�r, ao Sul com di-
extremando á direita com Tijucas, 30 de, agosto de Sertão de S�nta Luzia, a exped!da para o Juizo de Di- dit�.. de' Antonio Francisco

tas de Vicente Detz e de João' PtPpriedade de José Maria 1958. (ass).M. Carmona Gal- Lest� e ao Sfl com terreno reito da La'Vara da Comar- da'Silva, e ao Oeste com Do

Voitena, e ao Leste e ao
da Silva, á esquerda com lego - Juiz de Direito." E de Heleodor0.l Serafim da ca de Florianópolis, o sr. 'Di· ralícici João da Silva; 2° -

oeste com terras devalutas;
dita de João da Mata Pi- para que chegue ao conheci- Cunha e ao ueste com dito retor do Serviço do Patrimô- que a Jl')sse dêsse terreno,

20) ;_ que o Suplicante re-
nheiro, e nos fundos com mento dos interessados e de Manoel Jdsé Alexandre; nio da União. Custas afinal que vem' sendo culfivada

side nesse imóvel ha 28 anos,'
terrenos de marinha, ocu- ninguem possa alegar igno- 2.0)- que a Posse do imóvel ,P.R.I.' Tijuc'as, 20 de márçQ ininterruptamente pelo su

mantendo posse ininterrup- pad�s pela Requerente; 20) rância, mandou expedir o descrito foi havida pelo Re- de 1958, (as.) 'Nauro Luiz plicante, data de mais de: './

ta, ('ontínua e pacífica, com
- qúe a Suplicante, por si e presente edital' que será afio querente pou compra a 'l'o- Guimarães Collaço - Juiz .24 anos, e 'exercida contínua

"animus domini" e sem qual-,
seq, antecessor, ha 38 anos xado na'sede dêste Juizo, no mazia Cândida de Jesus, por Substituto em exercic1o". E e pacificamente com "ani-

. _

d ,)cupam o terreno descrito lugar do costume, e, por co' - 'documento p.rticular assina para que chegue ao conhecl'- mus doínini" e sem qual-
quer oposlçao e outrem; dAc' d
30) _ que; nãô tendo o' Su-

resi in",Q na pequena casa pia, publicado UMA VEZ no o em 5 de �aio de 1931; menta dos interessados c quer oposição de outrém;

plicante título' de domínio
existente no mesmó, man- Diário da Justiça e TR:e:S 3,0)- que logá após a com- ninguem possa alegar igno- 3° -;- que.. desejando o su

do imóvel, quer, legalizar
tendo posse ininterrupta, VEZES no jornal '''() Estado" pra, o Requerente construiu rância, mandou expedir o ,pl�cant� ,le���imar a sua

sua posse nos tel'mos do
contínua e pacífica, com de Florianópolis. Dado e uma pequena:. ,casa no terre· presente edital que será .afi- poss� ngs termos do artigo

Art. 550 do Código Civil, com
"animus-domini" e SelO passado nesta cidade de Ti- no, onde reside até' esta dá- xado, na. .sede dêste Juizo, no ,5:>0 e_ !5�2 do ,Código Civil e

sua redação alterada pela qualquer oposição
-

de ou�, jucas, ao primeiro dia do ta; 4.0),- 'que assim, man- lugar do costume, e, por có- 'da: ]éi::Ii� 2.437 de 7 de mar

Lei nO 2.437 de 7 dê Março trem; 3°) - que desejando mês de setembro do ano de tendo o Suplicante, ha 26 pia" publicado UMA VEZ no ço
�,' d;é '1.,955, Requer a V.

de 1955; motivo porque re-
a f[!Iuplicante legitimar sua mil novecentos e cincoenta e anos sem interrupção; posse Diário da Justiça e TREIE Excia., s� �digne determinar

quer a V. Excia. se digne de- posse ilO"s ter�o�r, dos Arts. oito. Eu, (ass) Gercy dos pacífICa. e' contínua do lmo- VEZES no jornal "O ESTA·' sejam tãíri:ados os depoimen
terminar sejam tomados os

550 e<,552 do Código' Civil, Anjos, Escrivão, o datilogra· vél, com ".a�_imús domini", DO", de Florianópolis. Dado tos das testemunhas abaixo

depoimentos das testemu-
com a redação alterada pe- fei, cgPferi e s1!bf1crevi. (as�) sem ,OPOSlÇfU) �e outrem, e e passado nesta cidade de arrollldS:S, a fim de que se

nhas arroladas, a fim-de de
la Lei nO 2.437 de 7 de março', M. Carmona G�llego _ 'Juiz desejando legitimar sua pos.. Tijucas, aos desenove 'dias' ja justificada a posse ,do re ..

,', ,justificar a posse e, dtados,
de 1�55, �E;QUJil� a V. Excia. de Direito. Está conforme o se, l'l;0s termo.�'}io Art. 550 d� do-mês de julho do ano d3 querente�, de acôrdo com o

"

�
o \ofi�:r1o. P"úbl1!!0,�ps'"�

.

,Bte -d�dgne� detde9"l,ii_llar sejam original afixado, na sede,-: 2C04di3,gl°a' mO,ddlfl�adO pela Lel mil noveceritos e cincoenta

I
artigo 455 do C. P. C. cita

finantes e interessados' in-
'

oma os os' tftloinl'entos das dêste Juizo" no' lugar do ,Co.ll- ,., ,e 't .e ,lhll.lço de 1955, e oito. Eu, (as.) Gercy dos dos os confinantes, o Minis

cert�, 'êstes por editais, dos testemunhas arroladas, a fim tum"!, sobte!:ntttal' me 'r�- �_g'!ler a" V.",,-�xcla., se digne Anjos" Escrivão, ,o dati,IOgra- tério, P,,Ú,bliCO, e por editais

termos da presente ação, se�
de justificar a posse e, cita·, -porto ,e dou fé. .' ,�deter�n�r $!Ú4ni?tpmados Os fei, conferi e subscrev�. (as.) , qs Jnteres���9�, 'e in�ertos ou

ja a mesma julgada proca-
dos o ��nisté:rio, Pú�lico, o Datllo supra. Ó ,Escrivão::\- d�imert't�s�-ãas, testemu- Manoel Carmona G.allegô' �" desconl1ecldOS; aos t_erPlC!fl da

dente -e expedida Mandado PatrimonIo da Uniao, os 'Ge-rcll dos Anjos. "nhas abai:xõ., arroladas, a Juiz de Direito. Esta confor' presente ação, a fimcde 'ser

que autorize a transcrição.'
,", fim de- que��1ilejà justificada me o original

_, afiXàdo na julgada a sua ptocecfêric;ia e

Prot.t'sta-se por todos o.S EO 'TA'L
a poss'e do,�quérente e, em sede dêste Juizo, no lugar do expedido mandado que au-

meios de prova permitidos •
'

': segUida, na' f�rma do Art. costume, sobre o qual me rt:!- torize a transcrição. Protes-

em Di eito VaI d A
- 455 do C.P.C., citados os cQn- porto e dou fé. ta-se provar o alegado com

r . or a çao: JUIZO DE DIREITO DA nar seJ'am tomados os depol'- f' t d
. ,

1 b
Cr$ 2 500 00 N t T

man es o lmove em como Data supra. os depoimentos do interes-
-

. ',. es es er- COMARCA DE TIJUCAS. mentos das tes'temunhas a'" M" té1ll 'p' 'b
'

mos, P. E, Deferimento. SÔ-
• o" InlS !'T.,0 U lico e o De· O Escrivão sado e testemunhas, e pór

bre os elo de 'd' 1'.
' r�la,da,s a fim de justifIcar'a legá'g-o 'c;ló:.pomf,n,lo da união Gercy dos An1'os todos os meios permitidos em

s s Vl os, la-se: Edztal de citação, com,o pra'- passe, 'e, _citados o' Ministé- -1":
"

,direito. Vàlor' da causa:

195iit���S(a!:) �st���� F:!: zo de trinta dias, �de i1tter.es-' 'rlO pútílico, 0$ confiantes o ',�". '[IR'A IE'NIS ('[U'BE '

Çr$ ,5.000,00. Nestes termos

gapani." Em dita petição
sados ausentes, incertos e Pàtrlmôniô qà: Unlão e' o� P: E. Deferimento.' Sôbre os

foi exarado o seguinte des-
desconhecidos. interessados incertos )�stes Mês de Abril:- selos devid9s: - 'nJye:a.Sr 19

pacho: _ "A., êomo requer..
",..

'" 'Pi"lllSi,_lI9 Jb.�:\ por editais, dos ,têl'Ifios" 'dá" , d!} maio de 1958. 'pp (ass)

Desígne.se tempo e local pa-
O Doutor Manoel Carmo-: presente ação, sejá' á.meSm:l' '" PIA 5 - do.mingo - Baile' Infa:nt07JuvenlI, com �evàm FrElgapani." Em' dl-

ra a audiência, ,feitas as
na Gallego, JuIz de Direito; procedente,.e eJl;pedido Man-

.

inicio às 16 horas. Sorteio'dé"belissimbs tI'( petição ft!)i exaTado'o�se-

nots, e ints. 'necessárias. Em da Comarca de Tijucas, do dado de transcrição: Protes- premios à petizada. g�iP.�e d�mcho:: .,- :'"'A.,' co-:-
20/6/58. (ass') ,M. Carmona."

Estado de Santa Catarina, na ta-se por todos os meios de DIA 1
. mo .requer;" E,in 20/5/58., (ass,

form" da lei etc it'd Di 'it ,. 1 - sábado - Grandiosa Soirée. Hom';;'na'- _

Feita a justificação foi pro-
c<O ,. prova perm 1 as em re' o. '" M. Carmona." Féit-â ã justi-

ferida a seguinte sentença: '_
.

Valor da ação:- Or$ : .. , t '
gem do Lira aos cODTéncionais do Para- ficação foi proferida a S'e-

_ "Vistos, etc. Julgo por
"y', 2,500j.�O.�' Nestes Termos, P, i.�';" ná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina guinte sentença: - "Vistos,

sentença a justificação retro,
FAZ SABER aos que o pre:; ,E.�DeJ..erimento_:Sôbre OS sé� ,�',! 'f.,;,,: ,de. �otarY Clube, I,nlcio à�, 23 h,oras. "etc. JUlgo por sentença ,a

M��j�Pr d'd t' t d
sente edital de citação, éoni los dévidos, l,iá,-se:- '!'Íjucas,c

"

Dl pOI .. justificação retro, procedi-
�ce 1 a nes es_ au os e o prazo de trinta dias de '2'8 dê j�ho de 1958, ,p.p.,

A 2'O�':"" -sábado -:- Buate da Colina, organizada. da nestes autos de ação' de ".Açao de 'Ç's:ucapiao ,requerl- interessados ausentes incér"'" (as.,).' 'Esteva'm" Freg'apanl.'. pelo Departamento Socl'al Feml·nl·no.
'

da por Teofilo Lichescki, pa-
'

,

usucapião requerida por, Mi-"

ra que produza seus legais e
tos e desconhecidos, viyem ou "Em dita petição foLexarado Inicio às 23 horas. guel Vicénte da Silva, para

jurídico f it ctt ..
dele conhecimento tlverem, o seguinte despacho:-" A., NOTA: ,E' obrigatória a apresentação da CARTEI- que surta 'seus' jurídicos e:r1.","', 8���I�j.�'�'s e e os. em-sv, ,que por parte de ANTONIO como requer. Desl'gne-se ten'l I

'

f 't' C'"
'

por mandado os confrontan RA SOCIAL" t· t egals e elOS, lll.elh-se, por
, � MALCHESKI, lhe foi dirigi· po e local para a audiência. ' na por arla, em ôdas as fes' mandado" os confront!J,ntl2s

tes conh�cidos do imovel, da a petição do teor seguin- Em 28-7-58. (as.) M. C,arm'o'" tas do Clube. h'
Por editals com o prazo de

con ecidos do iroovel; ,I!O�_

trinta dia; a serem publi
te:- "Exmo. sr. Dr. Juiz de na". Feita a justificação' foi editais, com o prazo de trin- preclsa-se de moças de bôa

cados uma 'vez no Diário d� Direito da ço�arca d.e Tij,u:- proferida li. seguinte senten· 'A' P A R I A M E N' I O ,ta dias, a serem publicadOS aparência para trabalho de

Justiça e três vezes no jor-
caso ,-. AntOniO MahchesKl, ça:- "Vistos, etc. Julgopor. uma: vez no Diário da Jus-

nal «O 'Estadó", de Floria'" bra�ll�lro, ma�or" ',solteiro, sentença, para que, produza AI ' tiça e três vezes no jornal
futuro. paga-se bom ordena·

nópolis OS interessados au- .a._gncultor, domlciliado e re- seus legais e jurídicos efei-: uga-se a rua S. José, N. 573, penultimo ,ponto da "O Estado", de Florianópolis, do, Tratar pelo telefone 3608

s�nte�, 'incertos e desconhe- ���en�:o�::��o�o��rc:tn ��: tos, a justificaçã9, retro; pro- lmha CANTO - ESTREITO. Prédio novo. Sóm:ente para os interessados incertos; pes"'; ou ni!. rua Bento Gonçalves. 14.

cldos pessoalmente o Dl'
ceda nestes autos a .requerl- casal sem filhos. Todos os requesitos. Exige-se contrato, soaImente, o Dr. represen- das 9 a's 10.30 e das 18 às

,
".

' . sinado, vem dizer e final- mento de Antônio Malches'-
Pr?motor Pubhco ,d� comar'l mente requerer a V. Excia. I) ki. Citem-se por mandado os

com preço mód-ico. Tratar -' pelo telefone 2094 com tanta �o M. Público; e, pOl' 19.30 horas, dlárlamente.
ca, e,. por precatona. a ser seguinte: _ 10) _ que é êOnfl'ontantes conhecidos' do ARIE'L. periodo da n�anhã, precatoril:1 a ser expedida
expedida para o JUlZO de para o Juizo de Direito da

. , possuidor de um terreno com i,móvel,' por editais, com o ----........---------..;..-----------
Dlrelto da la Vara da Co· , ( A S A A PA Rmarca de Florianópolis, <)

a area ,de 201.300 metros prazo de trinta dias, na for- '"

-

I!-. , A:M E N I O
Snr. Delegado do Serviço do quadra.do�, situado á ma,r- ma determinada no § 1.0,
Patrimôno da União Custas gem dlrelto do Rio da Boa �o art. 455, do C.P.C., os in- AI '

'

afinal P R I TijUCa� 5 dA Esperança, cortado pela Es- Interessados incertos; pes- uga-se ver e tratar a rua Felipe
julho 'de '1958 (ass) 'ManoeÍ trada "Rio Flôr" e por ou- soalmente, o dr.,representan· Schmidt D. 162-

-

Carmona Galiego � Juiz de t�a estra�a sem denomina- te' d� Min�stério Público, nes-
Direito." E para qU,

e ,che- çao, localizada na

proX!mi-,
ta Cldade; �, por ,P,

recató,ria,
AVISO: IOMBOLA 'IRA'NSFER'IDAgue ao conhecimento dos dad� d� rio, no lugar "Pi- a ser. e�pedlda para o Júizo

,

interessados e ninguem po�-
nhelral, distrito de Bol- de DlreIto da La, Vara da

sa alegar ignorância ma�- t�uxbu�go, no municipio de Comarca de FlorianópOlis, o Em virtude do cancelamento da extração da Loteria Federal

dou expedir o presente edi-
Sae Joao Batista, nesta Co- sr. Delegado do Serviço do sábado último. dia 28 de março. - a Sociedade de Amparo

tal que será afixado na sp-
marca, devidamente carac- Patrimônio da União. Custas

de dêste Juizo no lugar do teriz.ado no croquis anexo, afinal. P.R.I. Tijucas, 27 de
aos, Tuberculosos de Santa Catarina, avlj!a que foi transferida

costume e pór 'cópia pu- medln�o 200,00 metros de setembro de 1958. (as.) M. a TOMBOLA para o dia 1.° de abrfl p. vindouro (quarta feira).

blicado UMA VEZ no Diário extensao a Leste e Oeste,
__C�rmo�a Gallego - Juiz de

da Justiça.e TR:e:S VEZES no
por 1.006,50 me�ros ao Nor- Dll'eito. � para, que chegue

jornal "O Estado" de Flo-
te e ao Sul, confrontando ao ao conheclmento dos interes

riallópólis. Dado 'e assado
,Oeste com o aludido rio Bôa sado� e �ing.uem possa ale

nesta cidade de TijU�aS aos
Esperança, que o separa de gar 19noranCla, mandou ex,..

vinte e cinco dias do mês de
terra-s de Paulo Mar,9.ui; a ped,ir o. presente edital que

julho do ano de mil nove .. Les�e. com um travessao que sera aflxado na sede dêste
centos e cincoent it

o dlvl.de de terras de Vicen- _Juizo, nl? .lugar do costume,
Eu" (MS) Gercy d�s ��jO�' te Kl'lchinski; ao Norte com e, por copla, pUblicado UMA

Esedvão, o' datilografei con� tel'ras de José, Mata Juior e VEZ no Diárto, da Justiça e

'. feri 'e subscrevi. (ass)' Ma- ao S�l com ditas de José TREZ, VEZES ,1).0 'Jorn�l "O

noeI Carmona GaUe o _

Mota,' 2°) - que o Suplican- ESTADO", de FlorianopoJ!s.
Juiz de Direito. Está !nfor.

'

te! por si e seu antecesso1'; Dado e passado, nesta cida

me o originai afixado na
ha � anos vêm ocupandO e de de Tijucas, aos vinte e

sede' dêste Juizo, no lugar do cultlVan�9 �interrUj)tam.en- nove dias, do ,mês de setem-

� c9s'tuqJ.e,. sopre o 'qual 'me
te o i.mO,y�L de�c�lw" com bro,,�o anp d� mil novescen-

.. ,', réportõ e dou fé. p,0sse .mansa �:,e, f!���#�a ",e. tas e. c,n�genta e oito. J!lu,
Data supra. O Escrivão' an�mus domln! j i·e" sem, (�s.) Gercy dºs 4;njos, Escd-

Gercy dos An108.
. qualque.r oposiçao ,de ou- vao, -o datilografei, confe:!;'i' e

, trem; 30) - qu�" desejando subscrevi. (as.) M. Carmona
C O N F E C I ONA _ S E o Suplicante' leg!tlmar s9110 "Gallego - Juiz '(Uf :plreltó·

,

C V E
POS3e nos termos dos Arts. Esta conforme o Qriginal afi�

H A S 550 e 552 do Código. Civil, xado na Ilede dêste Juizo no
• y
,. com a sua redação alterada lugar ,vdo, costUPie.,· s{)"re 0_ ,:

'

�A4 5, INlJTOS pela ,Lei nO 2.437 de 7 de qual me reporto e dou fé..

�t;tânc,isê�"TolentilCo n.o 20 :ql.�;r,:ç().;:qe 1�55, R��UER" a �tt...t!l :'sul}m, O Escriv)o;
";";' �

,
,

' 0/. E:&c}a.;, se, $��,e determi-
" :'f, "'t'Gercy, dOs Anjos

EDITAL�' .�ta& �'"

''''W,�a''
Prímeíra Vara Qa Comarca
de Florianôpolis, o Dr. Dele
gado do Serviço do Patri
mônio da União. Custas afi
nal. P.R.L Tijucas, 14 de ju
nho de 1958. (ass) M. Car
mona ,GaUego - Juiz de Di
reito." E para que chegue ao
conhecimento dos interas
sados e ninguem possa ale
gar ignorância .mandou ex

pedír Q- presente edital que
será afixado na sede dêste
Juizo, no lugar do costume,
e, por cópia, publícado 'UMA
VEZ no Diário da Justiça e
T,MS VEZES no jornal "O
Estado", de Florianópolis.
Dado' e passado nesta cidade
de Tijucas, aos vinte e três
dias do mês de [ulho do ano
de mil novecentos e cincoen
ta e oito. Eu, (ass.) Escrl
vão.ro c;latilogl'aféi, conferi e
subscrevi, (ass.) M. Carmo
na Gallego - Juiz de Direi
to. É,.a eópía fiel da senten
ça, -:digo. Direito. Está con
forme o original afixado na
sede dêste Juizo, no lugar do
costume, sobre o qual me

reporto e dou fé.
Data supra O' Escrivão:
':1"

-

ai» A 'Z�os.

LEIA

Você sabia que••.

1.APETES
Grande �ortimento de tapetes SISAL e ,LÃ acaoa �e

t'ec,eber à Casa Laudares rua Deodoro, 15 - telefonE'
.

�820 - Prêços especiais.
'

'

(asa no '�(erilro da Cidade - Vende-se
Ter,reno

_
de;"esquina, CO� fr,ente para a Praça Oe'

tuJio Va�g�8.<,.Tratar no &s'cl'itório, de Adv-ocacia e Pro-
curadoria. , >' ,

'Das 8 à��12'� das 13,30 às'lS' horas.Rui TrajaAo� 29
- 2.0 andaI', -salal.'

.
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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VITRINES OSIENTANDO BE1IS51MOS
.- .-

ARTI.G01-DE VERÃO Caraiá�: ln,diOS.
(€ont. da

, s.a página) ',Disse, a pro��ôr.a que 0'8 42 'Quando _foi estabele,clda a es., .:

ESCOLA ENTRE' OS CARAJAS alunos, são 'assíduos às aulas com cola entre-os 'Carajás de Fontoura

DE FONTOURA" apolo q-ôs"'pals, SãÓ 'Inteligentes e .em 1930-'-1945' (só os menmosj as-

pelos serviços da "PIONEIRA" alguns Já estão'\< lendo, com ape- sístíam j

fOI aberta, uma escola entre os nas 4 mêses de aulas. ,Também se ,- Os .país os mandavam quando

caraJás de Fontoúra, no ano pas- Íi�ta melhora n� vestir e límpe, se 'Ih,es dava rapadura.. pouço ,foi,

sado, que solteínararn- à Missão aproveitada por êles, porém, ai.

Adventista do Sétimo Dia um: ca ,
•

sal dá .professôres'. O pedido foi

�lillllll�.��lj'�j'I��I�;!�i�"I�!:!�::[!I��·!II:I�lllllII,� �encaminhado e confirmado pelo
Dr. Leo HalliweIÍ chefe geral dos

serviços de lanchas dos Adventls-

que ,ome��m
de seus inÓi'tos:, Fazem .. ,também" Agora "são cOlocada;'::�s panelas
bonecas l�ltando pessoas. '_ "dé::bMrp com arÚnentoS; em "v.olta

..
" -

·-:-�LAVOVRAS, ", i.!'i.õs:;:meD:!nos e' todos comem :oom
- Qual a área que está sendo,' alegria.

'

cultivada pelos índios atualmente? _Pepols todos os, que vieram à
-; Mais: ou l.menos uns ,2'60.000 "�éstíÍ ;voltáiri para, suas aldeías.. Não

metros quadràdos, Aié1ll de man-" podem' mais pousar no local (âl
dioca, milho, arroz e batatas êles déla) onde foi reaUzada a festá e

cultivam uns 2.000 'PéS de banu., . assím � terminada a mesma Na,;,
neíras quéla noite lhes é cortado � ça.

"PI�atini" qué antes o� perse , 'Qe'Io e pintado o corpo de preto,

gula e lhes era um pavor, agora sígntfcando transformação, ou

os abraca e os' levanta duas ou passou a ser homem. Continuam

três vszes, Vem também o que pintados assim até orescer-lhes o

representa a avó do Al'uanã e lhes cabelo. Depois dêstes dias a prl.

dá as' boas_vlndRs pois agora vão ';zi!!'Ji;� viagem fi ,�al:tlciPá'rem é'
passar :tl�Í'il, a -casa do' Al':\.lfinã., Lo- para ulJia caçada, 'acompanhados

, go
_
�Pó� s�o tomados por. carajás, dos pais ou OÜtl:_OS caraJás , pas.

, que perteneênt' à =easa de' Aru�nã, �!l,.ndo 'eiltão ao 1'01 dos homens.
que os transportam sscarrunchados .,:, ;

-

no 'pescoço para a Casa de Arua_

;;'.

Passamos ontemJdQmingo) pelas niop,tias do .nosso
mais importante, e, tracttçional magá�in de mod�s e com
agradável surpresa, tdeparamps com a apreseiitaçã� das
'últimas novidades para a. próxima estação.

Estav,ames esqt!e:c,cnp.o que, l\J'll-l'ço está ,no.� fim e

que jár em, Ahril o múndo elegante inicia as suas com

pras de aga, � lhos ... QUl'llto antes melhor ii escôlha _ ..

Logo na primeíra . vitrine eetão expostas as famosas
e belissimas,n1i:llt,as T,ricot-lã. Sem dúvida' as' melhores

Kxemplares maravilhosos .de manteaux ... 'taiUeurs,
conjuntos, estolas de pele, saias, artig-os' pára críanças,
artigos para cavalheiros. De tudo o quê há' de�melhor e

9-e mais tela. Fmalmente tudo que é lindo. e moderno,
tudo, tudo que a moda produz pana a estação da elegân
cía que é o inverno.

número de lO,tas que São em

atualmente, nos rios brasileiros. O

próprio ohefe dos oarajás Capitão
pereira falou com o Dr Leo
lIwell e o diretor da Missão dos

Adventistas no Estado de Goiás;
pastor paulo' Selld. O pedido foi

atendido e os proressgres éStão
anímadoa oom a acolhtda que tl_

veram pelos oaraJás. O prof. Isa,;,
ac Fonseca Orienta ,<os' carajás na

íavoura e demais serviços práticos,
conselhos sôbre higiene, melhora

social
-

etc. enqu�nto--a_ su� esposa

dna. Joaqulna,Fontot_ll'a leciona às

cnaneas Hieluslve' ol'ientação às
mães e menl�às sôbre
domésticos.

/<Lojas Elefro-Técnica (ome�cial. S. A.
ASSEMBLEIA GERAL ORDI'NÁRIA

OUTRO COST(JME -

não Nesta casa não pode entrar A INJEÇÃO
qualquer mulher e a que entrar Injeção -- Como o branco apll_
é considerada prostrtuta, porém, ca Injeção Tomam prgsas de cer

nesta 09astijo as mães acompanham to ,�e�xe (caéhol'á} atam em' Um
seus filhos e com ,êles entram na

I
pau .e' com 'Is:l;o: procuram rasgar

casa., Eles oablsbalxoS em sinal de a· pele das pernas e braços I;Ité
reverência, elas tornam assento ,�al:grar muito. DepoiS disparam
com êles demonstrando tristeza ",.ri>. o rio onde lavam até estan

porque seus filhos foram separadas cal' o sangue. ,F3:zem para ficarem

do lar e Isolados sem que elas os fortes. Quando o homem se sente

vejam durante uns 20 dias. rraco deve fazer Isto.

São oonvldados os senhores acionistas a se reunirem em' Assem

bléia Geral Ordinária, ás 16 horas do dia lS de abril próximo vín ,

douro, na séd41 social -li rua Tenente Silveira n.o 24, a 11m de deli.
berarem sôbre a seguhite

ORDEM ,� DO' pIA
1) - Leitura, exame, discussão e dllllberação sôbre o relatório

da Diretoria balanço geral e conta de luoros e perdas, referentes ao

exercício de 1958 e parecer do Conselho Fiscal.

2) - Eleição dos novos membros do Conselho Fisoal e seus su;

plentes.

3) - Assuntos de Intergsse da SOciedade.
Florianópolis, 28 de março ',de 1959

Medicamentos e agasalhos são distribuidos, gratuitamente, aos índios.
Realmente os carajás têm co_ gum efeito teve. Agora, êles pedí.,

laborado pois já� estão provendo ram que fôsse aberta a escola e

pedras, madeiras e demais mate-. sem que se 'dê rapadura, lá est.(i'Õ
riais em apôió às prQvisões da Mls.
são' Adventista, para terem prédio

LEONEL T. PEREIRA - DIRETOR PRESIDENTE

JUVENA� N. PEREIRA - DIRETOR GERENTE
JúLIA C..PEREIRA - DIRETOR SECRETARIO

3 - 4 - 59

Hoje, as crianças indígc:las

f,equentarem a escola.

não precisam mais de canivetes para

CERAMICA

Amassam barro cam, olnza do'
pau, ,denominado

.

"cega.maehado '

misturam, e procuram dar os con-'

tornos do ,vaso; panela' ou caldeirão
de barro, depois de pronto del-

> ('OMPRA-SE
('ASA

., TELHAS. TIJOLOS tt
CAL E AREIA

IRMÃOS BITENCOURT
CAI'S 8AOAR6 • fO'NE )BOf
ANTIGO DEPÓSITO OAMIANI

CONFECIONA-S�

(HAVES'
�"

II�-I t\r.�

C�mérçlo e AgênCias
sido ml:íüstradas �para um viver
mais, elevado' e'< prático.

'

, FONTOURA
Entrevistando o Capitão Guarlã

(nome Çrlstão pereira) qU«l_ é o

chefe do grupo de::c'avajás de Fon- Itoura.
'

, \
- Quantos índios o senhor 00.

manda nesta aldeia?
- 180, sendo 32 homens, 7 mo

ços, 6 rapazes de 14 à 15 anos de

Idade, 12 meninos ,e 108 mulheres
entre moças e mel!lnas.
- A que� -<--pedfu? Ao pastor

Arnaldo �u�,�eRtã'f, i:!lefe da Mls.
'

são AdventJst!Í;):e'iniG�ias ,e há 2

IInOll >,ai,::p�tól'.�j>iIO: "Se1âl
atual

cher';:� )',ris*i:-A i�tiil,':t� no Es.

tadó-Ae' <Íáiás, e�'
clItb�n)., ;há uns

'3' mêses. "4<i' P.à§�o}�o· -:HaJl1well,
c" 'chefu: ,dá&-<:S.�l'9iças1 d� -}�chas de

" a�!)1stênclà-,SbC:ial-' pos 'Anventlstas
�m, ·conSegUir -um'; casal de pro-

, fessô�'�" Éi-�
-

confll-mou a reca_
..

mendação e vinda �dos professôres
Isaac Fonseca e suh espOsa.

- por, que, o se4hor qUis Esc<'l-
la Adventista'!. '1',',

porque Já c�l1hecla os Ad_
,v'entlstas e seu traàalho aqui quan

do� eu era jovem eJyi que os Ad.

vent�tas andam dlfeita, não rou

bam, não' mentetn,! são sérios nos

negócios com os cai-ajás e não en_

�Inam colsás feias.: porq�e os ca_

raj ás estando bem! instruídos po-
. derão melhorar, seu; nível de vld'a

Aprenderão', a tra,bilhar.
.

A escola, 'sendo e+ Fontoura se_

r,j mais, fácil para !Ls crianças as

sistirem e evitará cqntatos prejudi.
ciais à vida mora) �os índios aqui.
Não gostamos do que �azem mul-'

tos índios em outr6s lugares onde

Tem para pronta entregâ,;:,·;:�'·
APARELHOS DE AR CONDICIONADO.

BALA1'JÇAS "FILIZOLA",

CIRCULADORES DE AR. -

....
--� <;,.

CORREIAS' E PNEUS "DUNLOP".
--"''',

CANETAS COMPACTOR

EXTINTORES' DE lNCENDIO.

FIOS PARA ELETRICIDADE;

I FOGõES ECONOMICOS "WALLIG".

FILMES RA.IO X "DUPONT". -,) ,

,.i!
, "

.

,;,(OUdução independente.,.!
�.:� �,: Mon"'a'rL•1'.,<\ n

ÇEI,.ADEIRAS,

MAQUINA� .,S\1-MADORAS "BURROUGHS"

MAQUINAS RECÚSTRADORAS ''BURROUGHS''
� ..

' ..

MEDIDORES DE LUZ DE 5 e 10 AMPERES.
moram.

,
.. !

- Capitão, que pretende o se
__

,

nhor com os menl�os e meninas

qlle terminarem, aquí seus estu-

dos? í '

Que vão estudar t\.o Calégio Ad
ventlsta em São PaiUlO, para fica:
rem Instruídos e põssant oonseguir·
viajar e tr'abalhat melhOrando

'sempre' a vida do '-índio Assim
êles podem 'ajUdar �os out�os ca_

rajás a melhorar sua: vida também.

APENAS CR$

Cr$'7.490,00 - A VISTA
ou Cr$ 623,00 MENSAIS'

REVENDEDORES

·Y. conta com estas vantagens
\

' ,

na sua Mona,.k:
• Garantia contra qualquer
defeito de fabricação I,

• facilidade em encontrar peças
originais de rep9sição; com
contrOle' de' qualidade Monark I

MOOnOS PAlA HOMENS, MULHUES E CRIANÇAS

MATERIAIS CIRURGICOS.

MATERIAL PARA DESENHO "KERN"

MOTORES' PARA MAQUINAS ,DE COSTURA.

MAQUINAS DE COSTURA.

--
....

,MAGAZINE
HOEPCKE

Rua ,Felipe 'Schinidt
Florianópolis S. C.MOTORES ELETRICOS.

MOTORES MARITIMO'S "PENTA" Aventuras do Zé-Mutreta·
"'

.

�. .

". tl,

P-ERSIANAS "HIRSH"
� ,..

\.
\
I

r"
_. "''' ..... · ....'".��...!""."""" ....... _ ...�� ...r·.• ·

. ;....,...,:-->__ , .• , ....__ • .

......... �.......... -.,...

�����-----------------RADIOS.

VENTILADORES•.

Rlja João P�nto, €ôquina Saldanha MaFinho

8348Fones 8878

,',
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�����rE�__�" � _

Figueirense .

Guarani .. . �

Paula Ramos .. •. .. .. . ..

Tamandaré .. .. .. .. ..

'

..

AIJ'.l'ILHEIROS
Silvio (Atlético) .• �-�.',. .. : -

.. -:� ...�.

Oscar (Avaí) .. ,. ... .. _'. . .
.

J,jetinho (Avaí) .. .. ..

P-a.!itó (:Avaí) .• .. •. .» » •• ••

A uir . (Atlético) .. .. .. . .

Nelsón (Atlético) .; .. �.� ,;

E'rico (Avaí) .... " o: ".'.:'::
..Per�réca ÇIfigueirensé) .. .,.'.. •• .;

Rodrigues (Figueirense)-:: . ô';·••
Oládío (Figueirense) .. ..

'

..

Julinho (Figueirense) .. . . .1' ••

Sombra (Paula Ramos) .. '.. ..

.s ':{

M"
Nf..:linho (Paula Ram()�) '.'; ....

ementes de cebola .

C1
Hélio (Paula Ramos) •...... -

... ".
'
.. 1

do Rio Grande e 'I) AiI��n EP�ul� Ramo�) .: .. -.� .,' 0"'- 1
JO \'

Adi lio (Bocaíuva) .;_ '" .. ,.: , •.•.. '
•••••• ' 1

Amare'la da Canaraas. com �1 �I /
Nagib ,{Bocaiuva) .. ;:-:, ._';' ..... �-..�,., .. .. 1

, " •
' •. I' ;_ c I..,Z 'eky ('Bõéaiuva> ' li:;: ,,;r..���";" '>l?:"; ";:' .:

'�Ibos"
.

,

,
'.' ·"·�-;_ólmar�·�" uarí\;híJ.,;·:1'i:·�'�·':.:1<\..>t:-·:··· 1

t' o 'J;M·rORTAnOS DA

�
í / �i.'_";'���.v�TalJ!.��dar�r. ;,�:,_.", t:��.-...:':"j ,�� .. 1

.,.., �. '. HOLANDA �\\ /1/(,
< P",.\'a� (Tâman,d�re) "._ ...• 'r':7�':-;-� -

� ,/ rI
-

. .J0qmnha. (AtletIco). ., , ;. f-"

'C A" 'CARll'.'lllO
.

.

..
, ..:r.8njnl:lO (Guára!lí) .. oi .. ';.. 1

'.. .".. mtJ/(ic/O jJJIJ/iro p'}//a dJ !TJfitJ Tt"lê (r,ªf!.andfl,ré) .. .. .. .. 1
,

.

'. -ARTlI.HEIRO �hGA-TIVO
_����������������������������������-� , Pavio (T�andaré) .. " .

{

:0 {Ufll :�om lli vitórias contl1\14 .Ao -;lii1uuai · .

'RIO. 30 (V.A.) - I':lChlldos os íc; 1025 Em Buenos Aires - 1950 - Em Sã'p PaUlo - � 2 x, paraguai � - Copa Osvaldo sll O x paraguai O - match amís.,

gos de campeonatos sul_americalios Brasil 5 x paraguai 2 .:::_ 1.° turno si! 3 x paraguai 3 � Copa Osval- Cruz. toso.

das e}.1minatórias da Copa do Mun- - Sul âmerlcano OficiaL do Cruz. 1956 � Em Assunção - Brasil 1969 - Em Buenos .l\lreJi -,
-

do, .da Copa Osvaldo Cruz e amla- 1937 - Em BUl)nos Aires -

,

·1953 - Em Lima - Paraguai 15 x paraguai � -

.. Copa Osvaldo Brasil 4 x paraguai 1- -

.

Sul_

tosos, as se1eções do Brasil e do Brasil 5 x paragua! O - Sul- 2 x Brasil 1 - Sul_Amerlcano. Cruz.· f, Americano Oficiai.
"p'araguaf 'inedlram fôrças- já por. Americano OficiaL Oficial. ; Resumo: 25 jogos - 15 vitórias

vinte e quatro vêzes. E a estatls. 1942 - Em Montevidéu - 1953 - Em Lima - para!;uai i 1958 - No !tiO de Janeiro do Brasil - 6 empates - 4 vitó-

tlêa do .cotejo apresenta_se ampla« Brasil 1 x paraguai 1 - Sul_ 3 x Brasil 2 - match desempate ,Brasil 5 x paraguai 1 - match rias do paraguai'.

.,m.ente favorl'(vel aos h!"ãSllelros, Americano OficiaL do titulo. I amistoso, Goals: - Brasll64 x paraguai

<lil,e 'ye�c�ra�' q).lItt<irz�, CjOg_osi em- 1946 -::-;Em Buenos Alrés - 1954 - Em Assunção - Bra_ 1958 - Em São paulo - Bre- 24.

'Íià:tar�ní"seis e' 'perdera!}l apenas Brasll':1 x .paragual 1 - sei, sil 1 x paraguai O - Eliminatória

·'qtiatto. Na- c'ômpufu ..�ós goals. ,Americano E}xtra. Copa do Mundo.
, tá�béni o ptaéard i ·i8.rgaínente �8 1949

.

- N� ;RIo de Janeiro _ 1954 - No Rio - Brasil 4 x
..

':i�vor
'.

dos 'nacionais, "q)lec c�nt�m Paraguai 2
-

x Brasil" 1 - Sul- paraguai 1 - Eliminatória

com 60 tentos contra 23 d�s'·�-. J·'l.merlcano OflÔ1ÍÚ. Copa do Mundo,

raguaíos. 1949 - No Rio de Janeiro - 1956 - Em Montevldéu-

.> OS NumeroS'. Jôgo' por JÔgo Bl'asll 7 x paraguai O ,- match Brasil (seleção paulista) O x . pa.,

jntciados em. 1921. "ríúm sut; lesem_pate do título� raguai O - Sul Americano Extra.
.

americano oficial. em Buenos AI- 1950 - No Rio .de Janeiro _ 1956 - Em Assunção - Brasil

/(asa notCenfro-aa-Cidade o:' Vende-se
. . ..'

-

_ T�!"reno. de esquina, com frente para a P�aça Ge
tulio Várgas. Tratar no Escritório d'ÉI Advocacia e' Pro-
curadoria,

! ' '

Das 8 à� 12 e das 13,30 às 18 horas Rua 'Traja40, 29
- 2.0 andat -salaI. '

•

••.4,..,

, ,,�A tp ,)\ rR . T
-

kJtt�E���� -l�O'
. ','

Aluga-se á, rua S. José, N>578, penult-irilo"".ponto ,da
�.inna CANTO _' ESTREITO: 'l'j�d,i� 'ii_ovg/�ófi1eIÍte p�ra
casal sem 'filhos. !fodos os r.e9.ue���os::....;)xi�e-se contrato,
com preço módico. Tratar pelo telefone 2994 com

'-RIF'L. periodo da manhA.
-

,-, t.:HIII.

res, Brasil x paraguai, of-erece até Brasil 2 x paraguai O - Copa Os-

1957, em dois amistosos' de, prepa- valdo Cruz.
�

��1mLIR1tS PARA ''t

C,ONSTRUCÃO
IRMÃOS BITENCOURT

ração' para a Copa do Mündo na

Suécia, os segumtes números, jôgo

por jÔgo:
1921 - Em

(AIS 8AOA�6 . JONE 1001

ÁNflCO oIP6�ITO OAMIANIBuenos Aires -

Aluga-se uma boa casa,
com três quartos, líving, co
sínha, :banheiro e gabinete.
Preço 'Cr$ 8.000,00.
Tratar a Rui Barbosa. 124,

com Da. Albertina, ou com

o sr. Fernando Pinto da
Luz lAPETEC.

Brasil 3 x paraguai O - Sul Ame_

i�<lano Ofl'c{al.
1922 - No Rio de Janeiro -

Brasil 1 x pal'agual 1 - gul.,

Americano Ôflc1al.
1922 _: No Rio - Brasil, :t x

paraguai O - match desempate.

1022- - Em São Páuloc - Bra_

811 3 ,]C ParagUai 1 .- "Taça Ro':'

drl�\";·s.,.��'if ��J�_--;')_:��' �-e.
1923 - Em Montevidéu -::: �a.

ragual 1 x Brasil O - Sul'-Amc_
rlcano Oflclitl,

1923 - Em Montevldéu

Brasil 3 x paraguai O -:- Matcn

amistoso.

-Chaveiro Perdiilo
�"' ',pel'de:Q�se,�ai",<;ta'1�e , .de.
domingo, na rtl'a �Padre Rei
ma, entre. Os númer<fs 117 e

•

125. um' chaveiro de couro.

Pede' se à pessoa que o en

controu, ·entregar .Da rua

Padre Roma. 121, ou na Re
dação dêste Jornal,'que será
gratificada.

Jogos �O �lXIV�Ça.m9êO�lêf -�erto
�

do I.rior o

•

�

MAIS UM ·GINÁSIO
•

I'
com a publicação do Regulamento

PARA OS JOGOS e Código Esportlvd dos Jogos, pu_

Os organizadores dos Jogos do bllcação esta, feita no Boletim

XXIV Campeonato Aberto ,dó In- Oflélal n.O 2 dos Jogos do XXIV

terlor, que este ano serãO reallV-- Campeonato Aberto do Interior.

Os lilteressaiios que ainda nãOdos em Santo André. cOl:itin,uam
recebendo a preciosa colaboração receberam o Boletim- n,O 2, pode.c:
de todas as forças vivas da. cidade, rão sollclta-Io, a" secretaria da C,

Na semana pasSàda quando da C. O, à rua Luiz 'plnto Flaquer

realização da reunião semanal de n.O 504, Fone ,44-33.44, Santo

'eselar-eclmento, o presidente do André.

General Elecjirlc Esporte Clube, ,FbÁMULA CALENDARIO

A C.C.O:' a' fim de' facilitar as

cidades de todo Interior, mandou

Imprimir 'flâmula calendarjo,. paiá
alert�r aos Interessados das datas

que dizem 'respelto aos Jogos.

Estas flâmulas j.á foram envia

das pelo correio a todas as Comis

sões de Esportes do Estado de

São paulo e às prefeituras Munl_

clpals dos demiüs Estados,

JNFORMAÇõES DETALHADAS

Além do D.E.F,E. em São paulo

e da Secretaria da C.C:O. em. SP:l_
to André, pod�rão 'os Interessados,

dentro do Estado de São paulo,

com�nlcoti"ã' C. C. O. que o seu

ciube havia recebido predos!' ati.
xllio da Companhia. a General

Electrlc, para construções e me

lhoramentos de sua' praça desPor
tiva. Assim sendo, até o mês de

Julho, o mais tardar, o, General

Electrlc Esporte Clube colocaria

a dl�poslção da C. c. Q" um gl_
.

náslo para _
a pratica do Bo�a ao

Cesto e Voleibol, um para' Bochas,
quadl'a de.�T�ri:1S: além da quadra
de Bola ao Cesto e v'olelbol já·
existente.

Com esta resolução, Santo An_

CU
..
lJ:>ADO!

Ao comprpr mó,,-:cis. est..9!!áo� y!rjflque
se o molejo é feito com CII' legítimal
MOLAS NO·SAG
• muito lIIalor confôrto
• excepcipnal durabilidad.
• nunca éed&m - nunca \olto.
• móveis mais leves
• dispensam o uso de cordinha•• percln'as'd. pa�
• cons�rvam'o estofamento g"'$olutament.-

'incf&Jp1inóv"el
. ••• .. ',.. ........... � .. llo.

'" #I .'._�'. _�.

dré poderá apresentar aos espor.· solicitar Informações sobre os Jo-,
tlstas do Interior do Brasil 5 glná_ gos do XXIV Campeonato Aberto

IIlos, Ginásio do General Electrlc do Interior, às Delegacias Reglo_

Esporte Clube, do Municipal, da nals de Educação Fislca e Espor.

Rhódla, do }.O de Malo·F. C. e do teso

MOLAS� DO B-�ASll S. A.

fóbr. e Escr.: R�o São Jorge, 374 - TeL9.05J9 -:ex..Postal 875 - En�. hl.: ·:lt(.):,�G" -: sao Paulo

REYfNDEDORES.ME.'("ER & elA.
�uo feiipe Schmidt, 33. e r.. '1 Conseihéiro Mafrâ. � -'-Tel. 2576-Cll.-PoStol 048-FlORIAN6pOL.."S

,; f... I,' ."" v _�
•

'. ..._,... ...... �, _. •

Conjunto residencial do I.A.P.I., Estão os senhores DelegadOS Re

�Ionals em condições de esclarecer

elll detalhes, sobre o Regulamento

e Código EspÔrtlVo. dos Jogos.

além de uma quadra coberta.

INSCRIÇõES ABERTAS
As inscrlções já estão abertas,

JOGOS REALIZADOS
Av.aí·7 X Bocaíuva 2
Paula Ramos 3 x Guarani 1
Atlético 2 x Tamandaré 1

Figueirense l' x Paula Ramos 1
Bocaiuva 1 x Tamandaré 1
AUéL:,!o 5 x Guaraní 1
Avaí 2 x Tamandarê 1
Figueirense 8 x Atlético 2

CLASSIFICAÇÃO
Lo lugar - Avaí, O p.p.

"
- Figueirense e Paula Ramos, 1

"
- Atlético, 2

"
- Bocaíuva, 3

" Guarani 4
"

- 'I'amandarê, 5

;;l.o
H.o
4.0
5.0
6.0

MOVIMENTO DE TENTOS
Pro
9

.. 9,
. .............• _. 8

4
2

• :')- 4,
8

conto
5
8
8

8
8
,2
5

Atlético ..

Avaí ....
Bocaiuva ..

..
-
..

1

- .'\RQUJ<:lROS "ASADOS
Joer (Bocaiuva) .

foli ,Guaraní) .. .. ..

Nilson (Atlético) .. ..

Walter (Tamandaré)" ..
.J<'time (Guaraní) ,

Wilson (Avai) " ,.

Leibnitz (Paula Hnmc>s)
Djalma (Figue-ir,ense) .. .. .. .. .•

Tatú (Figueirense) .. .. .. .. ..

Nelson (Bo.caiuva) �
Le!o (Avaí) ..

, ,
.. ! •••••

EXPULSÃO
Vnlério (Paula Ramos) ....

PENALIDADE MA:x:tMA
O��ar CAvaí) _: ma�cou

ARBITROS'
$alvad_or Lemos d,os Santos .. .. .. .

Gerson 'Demaria .. .. .. .. ..

, ASPIRANTES
1.0 lugar Figuei.rense e Guar.a.ni, O p.p.
2.0 ,"

- .Bocaiuva e T.tJ.mIUldaré, 2
3!0 "

- Avai, Paula Ramos. e' Atlético 4
. PROXIMA RODADA

'

5.a feira - Bocaiuva x Guarani'
Domingo - Paula Ramos x Atlético

7
5
5
5
3
2
2
2
i
1
1

1 vez

4 vezes

4 II

,p A ,R , I ( I.P A C A O
Os_çar Amm�n .-Vva. Sidnei Noceti

e

senhora
l'ar;tici,pam aos 'parentes ,e p�s_sôas de suas relações,

o ,contrato de casamento de seu.';! filhos:
Gl'nther e Iara -Odila

Florianópolis, 28 de março d-e 1959
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Caraiás: Indios que cOlDeça. a sentir ,os
,

efeitos 'benericos da civilizacão'
.

� que é o Serviço de Assistência Social dos Adventistas ,do Sétimo 'Dia noRio Ar_guaia, .. 'lancha
-

"PIONEIRA" 'Escola" "c'erA. I ano, quando em serviço regular,

I
tênclll< social da lanchà se exten,

.
'" i amlta; avou ras. A_s doenças principais são: a -ma.; dem ,também aÕ6;ín�los encontra

,

o servlçó de Assistência goclal estando' os mesmos arrolados nos servíços que vem fazendo a referl-
larla, desinteria, gripes. vermlno_ dos ao longo do mo.

"

dos Adventistas do SétimO Dlal11vros de contablÜdade da Uni-
ses e anemia, Os serviços de assls- ,(Conto na "!I,a página)

, aO da lancha sob os cuidados do sr, '

.

no Rio Araguaia, em Goiás, foi Sul-Brasileira dos Adventistas
_

Iniciado em 1927, pelo pastor A. Sétimo Dia.
do

Adão Correia e sua espsôa. A séde NO' A, S, E I " riO R-H A r 0-:Ei'S'
,_

N. Allen. Este 'fundou uma esco., As crianças (Só os meninos) so da lancha é Aruanã e o casal com
r � '"

la entre os CaraJas em ]i'ontoura Iam para as aulas quando se ofe
seus dois filhinhos moram na pró- .

A edição de Ó JORNAL,' do' Rio, de ,2,2 do corrente faz refe

e outra em Piedade em 1930 Logo reclam rapaduras e canivetes aoa pría embarcação, que é equipada rêncla à candídatura do sr, CELSO RAMO� ao sovsmo 40 Estado,
depçís foi lançada pequena iancha seus pais, HOje as coisas muaaram.

com geladeira para o seu' uso e referindo se ao PTB amo fi 1d'
_

chamada "PIONEIRA" que pres- também para conservação de cer_,
- '

C
e a balança, adiantando. �ue "tudo In_

tau assistência até 1955' 'quando A LANCHA "PIONEIRA" tos medicamentos, com um .gerador
díca venha. (o PTB) 8 marchal' aQ lado dos pesaedístas», Em nota. de

foi substltuida por uma lancha.
Acaba de chegar de uma ylagem que fornece luz, aparêlho cínema.,

27 do corrente, o �esmo jornal noticia que' OEI ,"0 avistou_se com
no Araguaia ela "Pioneira", 'de JK

LSp

malar, que mede 3 mts. de largura
togrrtco com equipamento para

e Intensificará. no 1pstadO, - as rel!Wões dos pessedlstas com os

Aruanã à Sta.. Terezlnha, o sr. Ro. exibição de filmes Instrutivos, rEI- traba.lhfstas, E COmenta, Ul!às adiante o segulntA., "Sa"e_SA por ou

por 15 de comprimento, tendo sido berto Azevedo, Diretor de Rela_ médios que distribui gratultamen
" ... �

t' ld
-

P bll
'

- ''..0 lado. que o deputado Joaquim Ramos vem

-

cons ru a especialmente para ês- Ç'oes ú oas dos Adventistas do I
te às pOnulações ribeirinhas, rou-

mantendo, no RI6;

te fim, no Rio de Janeiro e trans., Sétimo Dia, e apl'oveltando sua pas e agasalhos, etc. A "PIONEI_
contatos sucessivos com o sr. João G�írtart"

passagem por Florlanópol1s con, l RA" percorre une 1.200 km. aten ,

....: _

seguimos algumas Informações dos dendo de. 3.000, a 6,000 pessoas por Continuam !l,Chegar às mãos: do sr, CELSO RAMOS manifesta-
ções entusiásticas de apóio, e g.olidari�ciã,d; de dJ!'etórios municipais
do PSD, com relaçãol à sua' candidatura;r govêrno do Estado. Além
dos telegramas, de diretorios citadós nas NOT-AS, D.O 5, telegrafaram

biPotecar:_do apóio os de Ituporanga, Rio do Sul, Brusque, p.!)USO Re.
dondo, Sao José, Rodeio, Urubici, Ibírama, Timbó, Dionísio -Cerqueí.,
ra, Henrique Lajes, Joaçaoa, Guaramirim, Mafra,'Sta. Cecília, Rio
do Oeste, Tijucas" Capinzal,,_ Biguaçú, Orleãs, Curitibanos, "S,. Bemo
do Sul, JOinville e Rio' das Antas.

'

OS' 'DEI MECHORES DE 1958

FLORIANÓPOLIS, 'QUARTA FEIRA, 1.0 DE ABRIL DE 1959

-----�---�-----------�----------------�------------------------

----------------------------------------

I· Reunião, dos Professores
Ensino Superior de Sta.jCatarina
Nos dias 2, 3 e 4 de abril ram escolhidos 'tr�s ilustres i' Prof. JOAQUIM MADEIRA de Santa Ca�rina tem o Serviço Social de Santa Ca

do corrente anq,. no auditó- Professores:
. I NEVES para expositor do prazer de con'Vidar os Se- tarina, e da Faculdade d�

rio da Faculdade de Direi· Prof., GEORGE AGOSTI- í tema: Os estudantes de San- nhores Professores da Fa- Medicina, para
-

as sessões

to, às 19,30 horas, reunir-se- NHO DA SILVA para expo- I ta Catarina. culdade de Direito de Santa que se realizarão nos dias 2

ão os Professores de Ensino sitor do tema: Estrutura e I Temas, atuai& e que estão Catarina, da ,Faculdade de e 3 de abril, às 19,30, e dia

Superior de Santa Catarina Missão da Universidade de J empolgando os meios cultu- Ciência Econômica de San- 4 de abril, às 15 e às 19,30

para estudo de um temário Santa Catarma.
.

f r:).is de nosso Éstado. ta Catarina, 'da Faculdade horas, no auditório da 'Fa-

apteriorriiente fixado. Prof. 'TELMO VIEIRj\ RI- i CONVITE de Farmacia te Odontologia cuidade de Direito, quando
BEIRO para expositor do te- I A Comissão Coordenado- de Santa C�arina, da Fa- serão expostos e discutidos

Para expositores 'dos diver- ma: Economia da Univel'si- • ra da la Reunião dos Pro- culdade Catarinense de Fi- os CapítulOS do Temário da

sos Capítulos do Ternário fo- dade de Santa Catarina. ! fessores de Ensino SÚperior losofia, da Faculdade de la. Reunião.

WJdemlroUC.,.,r:;o" ','_" • I L

e,&.�"�la.ca"��o���-'�,I:x'"'���_�'apela ão ex-officio,;
.-

" ,

de

, -�.f. :N{�RQ S a� apelação ex

.. o assim, que officio não ,pa,ssa de uma

á inclui no Livro VtI ,;_ sentença comPlexa, em cuja
DOS RECURSOS, sob o Tí- elaboração iDitervêm dpis
tulo II � DA �PELAÇÃQ. ; ói'gãC!_f.l jurisdi4ionais diver-

Entretanto, e de se du- ! sos, a semelh:f:ça do que
vidar seja ela,

.

realmente, 'f,ocor,re
com w �nte�ça de

um recurso dadas as ca- 'pronúncia e, a d-ecisao do
ra.cterísticas anômalas que Tribrlnal do Jdri.

:�:��r

A DA
explica o fenômeno valeri-'
do-se da figura: do impulso
processual, afeto à pessoa
do juiz.
Na ()_PÍnião de ALFREDO

BUZAID, porém, a �pelàção
ex-officio constitui a,penas
uma ordem de devolução à
jnstâneia >superior.
Seja como fôr, o fato é

----....:-......;.......-

O senador Irlneu Bornhausen Ia h"assear na ,EUropa ·�ão vai
mais, Desistiu em- favor ào oeste, pois as, 'COisas por, lá. �ão andam
bôas. O que sua exeelgncía �esconhece ii que nem a SUa' simples pre.,
sença desfará � onda contra o seu govêrno e, contJ)� o atual.

--- ....,----�

Retrato em 5 minutos dêste govj!rnn: o� secretár1� do Inie�jor
Laert Ramos _Vieira, tira do earge de jUiz de 'paz da capital cida4ã�
com 20 anos de cargo, escândalos d6 pneus na Diretoria de SerViços
Especiais, 'onde pontificou o atual serirctMiO da AgriCU!tul'a', sr. CM.
50 Ivan Costa, nomeações e aposentadorias na Assembléià em ��TgOS
lle mais de 30 níil cruzeiros, e uma fartardistrib';'ição de cartórios, a
parentes de deputados. Como vocês vêm, É1�, um, retratinho rápido, mas

sem retoqúes.'.. I

--- ....,----

O ,{,nstltuto Nacional de I i
. m li!ração e Colonização terá sua agên-

'cb em Santà Catarina. graças às atividades, nêsse sentido, do presí.,
dente do PS� no Estada: sr.CELS(_) R�OS.

----....---

Os donos; da situação parecem que �ãO'estã.o muito certos da ean

dida��ra I�inelí, olá, que ei� te�ha ,êXito,,;>\gora falam �o nome üo s;.
Geneslo .Líns, superintendente do Banco Inca, pensando que tarão
compra do' eleitorado. Isto já,é cinismo demais. Mesmo porque JU11.
tando not�· Cb� nota do Inco, não dá para. tapal'1 a. asneiras que :8;'4!-
riberto vem "'realizando";,

I '.

,---- ...,.---

Os dirigentes do PSD tem perf elta consciê�çia qe q�e nosso povo
quer um .gOVêl no que lhe dê melhore., dias, elímtne ,promess� e iaç':
cessar o cáos em que, vive a terra catarinense. 'O Partido se prepara
desde Já. em tOd?s � setores, p�ra traçar '�ovo� rUmOS e trazer a to
dos os correl1glonárlos,: 3( tôda a população dêste Estada tão mal go,

vernadoi sua �nsagem de fé e esperança. em um futura }�laI3 qlgno�

.
'

Quando prefeito de Camborlú, meu ve1110 amígo J'au GU&des
da Fonseca mandou publicar um decreto, que saiu assim:

"Jau Guedes da Fonseca, prefeito Municipal de Cam

boriú, no uso das suas atrIbuições, decreta: '

Art. t." - Ficam revogadas as disposições em contrário.
JA.U GUEDES DA FONSECA

paÇ(o Municipal, 1,0 de abril de 1926.

O go�êrno do Estado E;'stá preclsjtnlio de uma lei semel:l.lante,
no tocante aos Inquéritos 'que andam devolutos .POl· ai

Contaml que ou'tro dia, um Secr�tárlO mandou q�e telefo_
nassem para determinada repartlç!iO, (ll�amando certo funcioná_
rio

'

- El� não está lá. Está servindo no Inquérito d�S pneus, ,

Lembrou_se de chamat: outro servidor.

�- Estái fora. Em Arl!ranguá. No InqUérito da Residência,

pensou num terceiro

- Está �o InquéritO' dos motores.

E ainda poderia encontrar mals--mela dúzia em funções ae

melhantes�
Dal a sugestão d(\ tal lei, par.. regulamentar tanto Inquérl_

'( to Incon<;uso. Ou de outrlltj criando um D A E P I _ Departa
mento de Arquivo e Engavetação de processos e Inquéritos, , ,

A primeira, contudo, era mais, sincera:

Art, único: Ficam

extintos todos os Inquéritos. absolvidos unflnlmes os Inéll

clados e revogada3 as dlsposiç;;es em contrário.

-

uas
dfscri

�da e a
'11 cl'dai:le os -cidadãos. Era.

que não se justifica, de for- , êle quem inieiava Os inqué
ma alguma, a permanência l'itds, mandava prender os

dêsse estranho recurso em acusad<ls,' dirigia todo o

nosso processo civil.
'

process.o, orientava a pro-
Segundo Ireferem os au- va. etc. Numa J)afavra, de·

tores, a apeljlç,ão.' ex·officio sempenhava o papel de pro'
foi introduzida na legisla- n!otor e de juiz ao mesmo

ção penal portuguêsa du· tempo, isto é, acusava e

rante a Idad.e MMia:, em da- condenava.
ta que se não pode pree.f· (COnt, na 2.& página)
saro
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