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RiO, 21 (VA) -- Usando da. lhor desenvolvimento da h-

palavra, hoje, na Câmara Fe- �voui'a trttícola do Brasil. .

deral.: o deputado Waldemar I Matéria da maior impor
Rupp solicitou urgencia pa- tância econômica para o país,

Ir:! o projeto número ",.,. 'sua discussão não poderá ser

1.2ó1-56, que estabelece o 'protelada por mais tempo,

. ., "pr:ç:> único para o trigo. Fri- �pois da sua aprovação muito

Desrtienhdo oficiai 'sou .aquale parlam�ntar qU? ,depende? fomento �a cultu-

, ,o gov.rno chegou a conclu-: ra do trígo no PaIS, e ao

RIO, 21 (VAl - E era ves- 'são de que a 'experíencia 0- 'mesmo tempo um ponto fi-

t· f" "A N ite" f1. I .

per mo o ICIO::O 01 - '. briga à compra de qualquer nal no chamado "trIgu-pa-
'seguinte nota: 1"C�lrece de I

quantidade de trigo para me- 'pel",
fundamento a notícia de qu.:

"0. general. Ernesto pornsle:

deixaria, finalmente, o Mi-

!�!�t:�i�u�:ti�I����n�tusl;.�; s��:' Solução para a crise no legislativo
Na hora do expediente, da' tificados a motoristas, vi- sado Antônio Bertoli solicitou conceder auxílio Para os f'es- za Naves. .

'

sessãô de ontem, da Assem-I sando com a referida medi- à Mzsa que rôsse encaminha teles do 1.0 Çenténário de I O proprín sr, Souza Naves, paraense
bléia Legislativa do Estado, da, evitar arrecadação ao do o referido telegrama ao Brusque, em 1960, Para en- ,dt'smentiu a notícia, frizan- BELEM, 21 (VA) -- O go-i da uma formula parn soluçá')

como primeiro orador ins- e1'ário municipal, desfalcan- Secr.etário de Viacão e Obras' camínham-rito da discussão � do mais, que a permanencla vernador interino do Pará,' honrosa do conflito, Ainda

crito, falou o deputado Eno- do o mesmo de uma bôa so- Públicas, para

>

as devidas e votação falaram os srs. ide seu colega de partido, ge- deputado Pinheiro reuníu as ontem não houve sessão na

ry Teixeira Pinto, líder da ma de dinheiro, que seria de providências, obtendo ainda I deputa elos Braz Alves e Má- Ineraí Ernesto Dorncles, no bancadas governistas e opo- assembléia paraense, por não

bancada do Partido. Social grande utilidade para os Cl)- a informação do deputado rio Olinger, ambos, solidário> 'Ministério da Agricultura,
.

sícíonístas, dírígíndo-Ihes um ter o presidente em exerci

Progressista, que maníros- fres públicos. As acusações Laerte Ramcs Vieira', que com a aprovaçân do referido: conta .com seu apla'u�o e com apêlo no sentido de por tímyio, deputado João Camargo,
tou solidariedade ao gesto do feitas pelo tlíder pessadista, as.everlou ser assunto a ser projeto. i o aparo dos trabalhistas em â crísa que lavra no legisla- comparecído para abrir os

sr. Prefeito de Pôrto Alegre em, brílhantt s e corretos ar- discutido oportunamente pe- 1, gA'ersal"e'xportaçôe's do ItiVO estadual. Apresentou ain :trabalhos.
- Leonel Brizola, em recé- gumentos, cobertos de do- lo Plano de Obras e Equipa- ------�--------

bendo com atenção, na capi- cumento , irrefutaveis, esma- mentos. ·c.
-.-------

tal gaucha, o sr. Adhemar de garam a bancada situacio-I Na ordem do dia foram Ioníinua. normal I .

Barros, chefe nacional. do nista que se decorreu de eva-I' aprovados os s:guintes pro- /Brast'l Serêe ebservedos 'os movimentos do
populismo, Em seguida fêz sívas, confessando ímpossibi- .jetos: RIO, 21 (yA) -- Na manhã

leitura de um telegrama que lidade de defesa, ante o ca-! 2a Discussão e Notação do de ontem continuava normal RIO 21 (VA) -- As nossas '1 fi t t
foi enviado pela bancada tegrn-izado libelo 'apresenta- Projeto de Lei' n. 57 A/56 _

o transporte entre o Rio e exportações alcançaram 718.S 'I ge O u uan e
.

pessepista ao Chefe do Exo- do pelo parlamentar. ." Considera de utilidade pú Niteroi. APesa,� .da ,greve ?e :m�lhõ�s- de. doiares nos seis WASHINGTON, 21 (UP) ,- flutuante: Aviões soviéticos

cutívo Municipal de Pôrto Ainda o sr, deputado Le-' blica a Venerável
.

Ordem parte dos marítímos, as la,l-: primeiros meses do corrente Os EE. UU, aceitaram uma descerão numa base norte

Alegre, no 'qual apresenta vo- noir Vargas' F.erreira apre-' 'I'erceíra de São Francisco do ch�s que fazem o serviço t_:la: ano, superando em 17,4 por proposta russa para vôos co- americana da 'regíão de No-

tas de 'agradecimentos 'peIa sentcu da elos extraidos da: SuL Baía de Gua�abara estão cento o total do mesmo pe- ordenados sobre a região l;1- me, no Alaska ; e aparelhos

comovedora acolhida quê foi Comissão de contas de. 2a Dlscussão e Votação do t�abalhando sem

interruP-1 rtodo do ano passado, quan- raba, durante o ano geofísi- .norte-americanos, por sua

dada ao Chefe Nacional do Jaraguá, OS quais indica'vam' Projeto de Lei n. 14-A/56 -
çoes. Forças

_ da, marinha do atingiram a 612,3 milhões co de cíncoenta e sete a cín- 'vez, utilizarão de uma base

Partido Social Progressiata, rt cibos assinados cnmo vales Concede i3enção ele impôsto guarnecem nao so OS barcos, i Em' con:equencia, o balanço coenta e oito, para ob'ler.va- russa na região de �ur

quando de sua passagem P8- por funcionários, na gestão' d'e transmisão de pr:oprieda- mas tambem as estações de de nossa, trocas com o ext'2- ção do's movimentos do gêlo mansk.

la capital gaucha, Ainga rrq do sr, Artur Muller, conc!u- de às oP, i'ações imobiliárias en}barque em' Niteroi e n€s·-
i

rior apre.sentou-se favorável,

tribuna, o representante do indo pela existência de crise efetuadas por trabalhadores ta Capital, para evitar quais-' com um saldo de 170,7' mi-

Partidó Bocial Progressist::t :inan�eira, além da v,enda de urbanos e rurais, tendo ês- quer inddentes. '

.

lhões de dolares,

.
deu conhecimento a Casa de um automóvel da Prefeitu- te :ofrido émel1da, na Comis- Nasser em conferencia com os reis
um telegrama recebido de ra, adquirido por um funcio- são de Fimmças, ele autoria ITangará, em o qual, são 'lário da Prefeitura de Ja- do d' p'ltado Carmo Mac Do-

E d
.

F h I S d
apontadas as consequências raguá elo Sul, hoje colocado nald.·

, . .'

I m ivergencias OS padeiros e as e sa Q_ au
produzidas por violento ci- i disposição do Serviço Ru- la Discussão e Votação do j BEIRUT, 21 (UP) - Uma Saudita. Ali la se encontram

clone que varr.eu várias ca- ; aI, naquele município, e um Projeto 43-A/56 que, v�a I !l>utorl�d. a.des estação de radio árabe anun- os 'reis Feh:al do IraQue e

sas de moradia, vitimando dos afilhados dei ·sr. Artur U . ciou que o presidente Nasser Saud da propria Arabia Sall-

duas pessôas e causando ou- Mullel'. Na hora das .explica- Greve dos profes' ':lo Egito, e. seu colega sirio dita, que passariam a eonf('-

tl'o.s danos, num montante de ;;ões pessoais, o sr, Lenoir'
.

•.._' I PARIS, 21 (UP) - Cêrca nãQ será muito, apenas c Kuwatli, Ichegarão hoje viJ, renci:ll' com OS dois pl'esiden-

um milhão de cruzeiros, Vargas Ferreira contirmou '1á
sores em São Paulo d� 5. milhõ�s �c pessoas qu: suficiente para que se, acat- aérea a Daman, na Arabja te,:;.

Anunciou o líder da bancada' :,,;u,a, éxpos�ção, ,rebate,n�oas· ("Ivem erh I'a,_l'lS e nos arrc- me fi população.
pessepista que futurament.e cntICas fe!tas a adlUll1lstrJ- S. PAULO, 2H VA) - 03 çlO'L'es ficararn-sem páo por- Os 5 miL padeiros da cida-

voltará à tribuna da Casa ção do sr, Valqemar Gr.ubba, professores secundá�'ios da!'; 'gue .os pad.l;U>!'os,:,estã.o
.

de ele aderiram à greve inicia�

Para apresêntur Pl'ojeto de sob 'o silêncio da bancada (li - es'ê'õlas paNjc�'ê!1.: de SãJ t�fe.V'e, rij,as" é
<

p�ováv:a,l qy.: da nóutf.i!' regiões. do pa(:s
lei, visando concessão pelo tuacinniGta, estal'1!eclda an

-I
Pç\Ul-o' 'resolve.rai)i MPtU;J,r,,'Dfe, tenha�G_pr:ecwso &11- como protesto coptra ,os_p·t·q-.

Executi'vo çle um auxílio _fi- te às fortes argumentaçties uma" greve de vinte e quatro men(o.
� .

ços fixadÓ's pelo governo: C RIO, :li' (VA) -- Falê'ce'ti n�t Cochrane; qUt' 'participou, iI

nanceiro à
.

zona castigada do representante -pessédista, Ihoras na proxima quarta fei- Os padeiros, depdis de um:1 governo respondeu, mandan. madrug'ada de hoje, nesta tivamente da primeira guer

por' fort,e vento e �huvas' tor- Ainda' na hora do expedi-Ira. O movim' nto constitue Teunião em que foram call)- do a Polida tomar conta das �apital, no Hospital da Ivia- ra mundial e estava na re-

renciais, Em aparte o d P\1� ente usou da palavra o

depu-,
manifestação de prõtesto rosas all discuss:ões, . decidi- pad:wfãs e' ordenando qu:

dnha, o almirante Fernanda ser'va desde 1947.

� d Al'd t'd O 1 d B t l' f t
.

t
-'

d
.

f b
' - .., N.R. O Almirante Cochra-

tauo Gomes e mel a, na ar o. r an o er o I que a- con ra a 10 ençao ,o. govel'- ram por a rICar pao nov�- fOsse fabricado o pão, ou de,

qualidade de representante 10:1 sobr.e .,0 trEcho de estrada I n? f.ed�r�l de �lodlfICar .

8 ment,e, ,mas nã_o o venderão contrário imporia a multa Congresso-Inter,,' ne era muito conhecido e es-

pessedista de Tft?gará, soE- RIO do Sul - Blumenau,

I'
clIstnbUlçao do .tundo naclO· ao publIco. O ,pao será entre- de mais de um _milhão d:,

timado nesta Capital, onde

darizo.u-se com o colega ele apontando os sérios prejui- nal de educação, gue à Prefeitura do Sena e fnu;lCos e um ano d� prisão. Parlamentar de residiu e exeréeu as funcões

representãção, ZooS que .vêm causando ao Eg-
de Capitão do� Portos. FJi

O orador seguinte foi o .S1'. tado,' em virtude da pel'iculo-I Nehru na Arábia ' Turl'smo
um dos presidentes' do Clube

Lenoir Vargas Ferretra, lí- sidade do terreno, incapaci, I -;.

I
Doze de Agosto que mais con-

der dã bancada p=ssedista tado de �mtentar transpor-· -

Saud'lta Entidade l'nt'ernac'lonal de energ'la RIO, 21 (VA) -- Deverão tribuiram, à �poca, para t)

que deu continuidade à SU3 tes p�sados. Advogou_ a sU-. I·
'

'.

,
embarcar domingo pr.oximo I lev�ntamento da trad�cions.l

defesa às críticas feitas por g.estão, em virtude dos moti- DJEDEJAH, Arabia Saudi- At"
' para a Turquia os membros sOCl:dade. O seu .faleclment:l

repre:;entantes situaci:onisütg vos expostos, de uma modifi- ta, 21 (UPJ -- Anuncia-se '.171 om Ica I brasileiros ao Congresso In- po IS,SO, repercut�u conster-

ao Prefeito de Ja.raguá do cação IlO referido trecho, ficia'mente que o primeiro ,r terparlamentar de Turismo nadOlamente em nossa Ca-

I I . I '

pital.
Sul __: sr. Vald.emar Grubba, passando pela serra da Su- ministro da India, sr. Nel1r'�l, NAÇÕES UNIDAS, 21 (UP) ,mas pl'incipais. Um ,é o €S- a efetuar-se em Istambul.

Entre outros detalhes, qU,e a bida, em Ibirama, côm desti- f eh' gará segunda feira à A-: - A confel:encia de oitenta e forço da India, para elimiml.l' Como representante da Câ

Casa acompanhou com atcn- no a-o pôrto' de ItajaL rábia Saudita, em visita ofi- uma nações,' que procura.' o sistema de controles sus- mara seguirão. os dep,utados

ção, o deputado p: ssedista O deputado pessedista, na cial de q.uatro dias, Notícias
I
formar uma entidade inter-I tentado trelas potencias oci� Nestor Jost, Adail Ba.rreto e

apresentou minucioso relct- opo-rtunidade, leu telegrama não ,confirmadas ctisseram l nacional de energia atômica, dentais, dentro do prog'ram ,I Gurgel AQ1aral Valente e P"

tório, no qu�l c:mtinham mo-. recebido da Câmara Munici· anteriormente que Nt!hru € i inicia hoje realmente seus de átomos para a paz", E ') lo Senado os senhores Louri'

tivos que colocaram o atLwJ paI, de Ibil'ama, em o qual o presidente Nasser do Egito; trabalhos, d-epois da sessão outro é a luta das pequenas vaI Fontes, Gilberto Marinho PORT 'SAID, 21 (UP) -- 1\

Pref�ito de Jaraguá do Sul, I é feito apêlo para ,que se jfl iriam conferenciar com o rei, inaugural de ontem. Desde nações, para participarem' e Argemiro Figueiredo. ,Administração do Canal .d�
em crítica situação adminis-l coroado de êxito o pedido de Saud na Capital Arabia Diy- já, o conclave está sendo ca- dos f,uturos da energia atô- I Suez t.._einiciou, ontem, o SIS:

trativa, fa;ce à herançÇ1 de
I
alargament::J 'da e3trada, em a?s, rr:as o.:·comunicado. ofi-

I

racterizado' por dois problc- mica.
.,

I No Rio O dl'retor da tem.a de. pi�otar grupos de

dividas deixadas pejo secl ano prov,eito do próprio Estado, elal nao faz nenhuma men-
,. naVIoS, dIarIamente em tran-

!����o� lt;:l�rp:�����;�a,s����,
Nêsse sentido, o sr, depu- ção :�_Nasser, ......._',."_�� ._, I divisão de emprés- �:�� ����cranda:��r:U�a�igen�:

tão logo conhecido f�i o �'e-
-- _.

.

'--::'1 Não foi prorrogado o acôrdo comer - .1' fl'mos do EXI'mba·nk. ;��a�u��a�doas�u�ol;' ::���
sultado da derrota sItuaclO· . -. .

't p f 'to A't O RIO DA CIDADE j
,

I I I'
em dois grupos e'para o nor-

��l�r t�r::� :;�v��'�as m�d�� I
"

.

.

.

I
cla com a ugos aVia seR!�'�i� �V!�gen!7;:nt��� te partiram ,21 navios. O siso

das arbitrárias, .que Obrigi1-1 r
',�

1 f fi

�l
( '"""...

I'
curso e transações realizadas berto Moorman Rwhitcomm

tema de 3 vIagens estava em .

ram a um acreSClmo de d s- ? I' ,,_
;j

RIO, 21 (VA) -- Atenden- com o objetivo de liqUidar o chefe da Divisão de Empres:' v�gor antes da nacionaliz:l-

�pes�, impossibilit�n.d? o,at ,19.1-, ..... _
f t f �

.....
� do à recomendação do Con- s·r.ldo devedor existente. timos do Eximbank. Falando I

çao do canal, e foi suspenso

governo de dar InlCIO U: sua � 11 tI. 1\
'selho da SumO'�·, rião foram As exportações para aquele à imprensa, declarou: "Esta: quando os pilotos estrangei-

tarefa administra Uva, a:ém

I
\ l '.

prorrogadOS os acordos de paí� poderão ser feitas f'm'mos no Brasil, ,par� a missá, r-os �e retiraram do serviço

de uma divida sup€ricr a um comercio e de pagamentm dQ.).arc s amerlcan:}i'" libras do Eximbank que inspeciona-
no dIa 15 do corrente, Sob

milhão de cruzeiro�, Entre,
I
com a Yugoslavia, cujo pra- estedinas OU outras qualqu9r rá o programa de aplicacão

a antiga administração d,)

outros, o d.eputado Lenoir
i

I

zo exph'O'u a dez do corren- moedas dos países que :parti, da verba de -151 milhões"de Cia. do canal faziam trânsito

Vargas Ferreira, apontou d �-
' te. A respecti'la conta, '.)m cipam do sistema brasileiro dolares emprestados ao Bra-

diário dois grupos em cada

terminado expediente u�ado! dolares de convenio fica,:,á de pagamentos multilaterais, sil pelo E"xport and Import
direção.

pelo adn.inistrJctor passadJ,
i

..,......_.I : aberta. por mais conto e oi- As importações poderão Ser Bank". Outros diretores di)'
------- ---

qual seja a de suspensão de - Palavra de honra, que não tenho meu tenta dias a fim de ,serem rea�izadas no: leilões nor-: Eximbank são esperados no Granizos com 300
lexp-�diçã9 da carteira fi cel"-' fegão elétrico em Florianópolis!!! registradas as oper.ações em maIs dessa mOeda, .Rio nas proximas horas.

que ��u�:�!�V;e�::�ã�e e�:m\:�:�a�!�:id::::: ;:::iitt::� .lle"n'·-a--d·" 'O ,a' C-o.ns-'····I··,_
..

u·'-ça..;o .�:it::�d�r:�:;��.d�:i::I��;��a��v:�::rr.::��:�rd:ó��S���.� gramas Nem Cam-
cões correm múior pet'igo' com o' abuso impune dos diri- N te dos fatos testemunhados, nos que VImos o aparato ofl- poS OVOS
�entes do que com os beno§ de jornalistas". Escre·veu es- ITALINO PERUFFO � ;cial. do crime e, que

..
sentimos o atrit&- ·de sua ofensa? E FLORIANOPOLIS 21 (VA)

tas palavras em artigo recente, comentando o 1lFojeto da
..

_,
. .

.,mais. do que tudo ISSO, assistimos agora à tarefa depri- __ Segundo inf(}rm� õe 1'0-

lIova lei da imprensa. eOl1stItuulo em outras palavras, homens pubhcos, ,pagos e mente de torcer a verdade com a intenção premeditad< ,
ç s P

�t t '1 1 " b d
.

,
I
d

.

' _a jcedentes de Campos Novos,
A afirmação do ilustre homem de letras pode muito SUl' en alOS pe aIS ver as o povo, que quer Vivei em paz e

,. e
..

Isentar de culpa os homens e as facções dominante di- . . ..

bem ser aplicada ao caso de Joaçaba. Aqui tambem a inll- Ü'anquilidade. Talvez seja êste o único exemplo na histó- 'reta ou indiretamente envolvidas Mas inútil sr"�
s i neSsa, CIdade ,cataunense �e-

.
. . d d

-

··1 I
. .' e a escon- . sabou excepCIOnal aguacelru

tituição jurídica da segurança pública fOI 1)Osta em pen- 'la, em que, numa esor em, a populaçao ClVI se man- der, mesmo 'que a monstruosidade do crime fique suavizad � . ,

'

-,

t' t·d b
.

d·
.

d t
. I . a . acompanhado de VIolento:;

"'0 e não pelo sr. Agostinho Mignoui o espancado, como e·m re rm a, em ora In Igna a, enquanto a au orldade se em sua pena ou talve'Z permaneça impun
.

I" 'I .. .

.

""'.
'

'. . I.. -

d.
.. t d f •

'
.

.

e - cOISa a las gral1lZOS com pedras que pe-
radialista _ mantmha um programa polItIco na dlf�sora agIta, para nao ·Iz.er se amotIna, Insul an o' e depredan- . que ·se admite sem constrangimento _ na con ..•. I

'
,

. . . .

' t. .
. ..

. ., - '.

SClenClR po- .saVam ate trezentas gramas,
local _ mas pelas autorIdades polICiaIS', por aquelas mes- do, sem ca.usa, nem mo IVO que o Justifique.> pular nao se apagara. Quem conhece a vet>-â p.

.
'

. '

. ..
.

. I
.

C 'd d
.

-

t . .

o N-
- !.
.'.

s o rlmelra Em face dos prelUlzos cau-

mas autoridades Incumbidas de garantir a ordem e os dh art a as e razoes em o escritor carIOCa. ao sao as dos fatos rlsto e a verdadeua e que vive n te t d í .,' ,

, . . _ . . . _ I' ·t·
.

I
.

,1
.

-

" , o a 1'0 e ()pe- 'Rados no dI'tfltO de Campos
l·eitos demoCl'atlCos doS Cldadaos. Quem ferm a ConstItulçao ):1. aVI as escrl as num Jorna, ou. la·nçauas ao vento por raeoes, com ou sem a aplicacão rinorosa di' "

.

-
.

.

.

. _.
.

t b 1 . .. ";. ,.
•

.

<
• �.' a el, pora as Novos, a populaçao daquela

não foi a vítima, com as suas U'radlacoes, e SllU os repre- . um mICro one, ,que a a am os ahcerces InStItuc.IOnals do barbas de molho, porque desta vez sim o respe·t 't '. "1 ·t '1' f
. -. _ I " "I -' t·

- ., I.,
' • I o a au 0-

. zona Ira p el ear aUXI lO e-

sentantes do goyerlludor, as llcssoas de confIança do poder paiS, se e es n,ao es lvel·em podres. S,ao os atos de vlOlen-
.
ndade e a fôrça do diJ'eito ficou abalado. , I d�ral.

Cr$ 2,00

. - � -�

NI 'ASSEMBLEia LEGISLaTIVA DO ESTaDo:
Esmagadas pelo Depufado Lenoir Vargas ferreira

as crifleras sifuacionisfas a adminisfração
Valdemar Crubba.

Fatêteu,o àlmiranteJ. Cochrane

Travessia em gru
-pos no Suez

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



DR. ROMEU BASTOS
PIRES

.
MÉDICO

.

Com prática no Hospital São
Prancleeo de AlIBis e na flauta

Casa do 'Rio de Janeiro

\ CLINICA MÉDICA
CARDIOLOGIA

Consultório: Rua Vitor Mei-
reles, 22 Tel. 267ó. ',
Horários: Segundas, Quartas ti

Sexta feiras: .

Das 16 às 18 horas.
Residência: Rua FeHpe Sch

midt, 23 -

-

20 andar, apto 1 .-

1'el. 3.002.

naRENRIQUE PRISCO
r

PARAISO
,

lWtDICO
Operações �,Doençàs de S('·

nhoras - Clínica de A,1ultos.
Curso de Especialização no

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

Andrade).
Consultas - Pela manhã no

Hospit'l.l de Caridade.
A tarde das lIi,;;� hs. em dta n

te no consultório á Rua Nune s .

Machado 17 Esquina de Tirà·
dentes. Tel. 2766.
Residência - �ll" Presment»

Coutir�ho�Tel.: 3120.

CLINICA
de

OLHOS· _:. OUVIDOS
. E GARGANTA

DO

DR. GUERREIRO DA
FONSECA

Chefe do Serv ico de GTOR1,
NO do Hospital u� F'lo rianôpo l is
Possue a CLlNICA os APARE
LHOS MAI'S MODE,RNOS Ph.RA
TRATAMENTO das DOENÇAS
da ESPECIALID:ADE

.

Consultas - pela' manhã no

HOSPITAL
_

A TARDE - das 2 as 5-

no CONSULTóRIO - Rua doa
ILHE09 n". 2
Rl!iill:DtNCIA - Felipe ::l.eh

midt nO: 113 Tel. 2366;

DR. ANTÓNIO MONIZ
DE ARAGÃO

CIRURGIA TREUMATOLOGIA
Ortopedia

COllsultório: João Pinto, 18.

Das 16 às 17. dlàriamente.
. Menos aos' Sábados

.

Res: Bocaiuva 136.'-
1'·one: - iI.714.

NARl:t

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

•

UR•. ANTONIO DIB
MUSSI

MJ!:DICOS
CIRURGIA CLíNICA
GERAL�PARTOS

Serviço completo e especiali-
. zado das DOENÇAS DE SENHO
RAS, com modernos métodos de

diaglósticos II tratamento.
SULPOSCOPIA __:__ HISTERO -

SALPl.N·GOGRAFIA - METAmO-
LISMO BASAL

Ql\dloterapia· por ondas curtal

Eletrocoagulação - Raios Ultra
Violeta e Infra Vermelho.
Consultório: Rua Trajano, n. 1,

10 andar - Edificio do Montepio.
Horário: Das 9 às 12 horas -

fl- MURSI.
Das lI> às 18 horas - Dra.

Jr1U8i:!I
Residência: Avenida T10lJl

powsky, 84.

DR. JÚLIO DOIN
.

VIEIRA
Ml'!:DlCO

ESPECIALISTA EM OLHOS
,OUVIDOS, NAR-IZ E 3ARGANTA
'rRATAMENTO E OPERAÇõES
lnfra-Vermelho - Nebullzaçio _I

.

Ultra-Som
(Tl'atamento de linusite .em

operaçio)
Anglo-retlnoBcopia - ReceIta dt

Oculos - Moderno equipamento
de Oto_Rinolaringologia (ónlce

no Estado.)
Horário das -9 às 12 horas e

OOs 16 às 18 horas.
.

Consultório: - Rua Vitor Mei
reles 22 - Fone 2676.
Res. - Rua São Jorj'e 20 -

Fone 24 21.

DIL MARIO WEN
DHAUSEN

CLINICA Ml'!:D1CA DE ADUL1:0S
E CRIANÇAS

Consulthrio - Rua João Pin

to. 10 - Te!. .M. 769.
Consulta�: Das 4 às 6 hol'&s

.
Residênciai Rua Esteve. Jú

nior, 41>. Tel. �.8í2.

}' Florianópolis, Sábado, 22 de Setembro de 1956
.�-----.-.----------------

Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais em

Icooperação, que mantém no Estado, dispõe de mudas e

I semQn�es de espécies .florestais e de orna.mentação, para
I fornecimento aos agricultores em gera!", interessados no

lreflorestamento
de suas terras, além de prestar toda

orientação técnica necessária. Lembra, ainda, li possibi •

llidade da obtenção de empréstimos para reflorestamento
no Banco do Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos.

Os interessados em assuntos florestais, para a

ibtenção de maiores esclarecimentos e requererem auto

rização de licença para queimada e derrubadas de mato,
devem. dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou

DR. LAURO CA�D}JIRA
'

diretamente a esta Repartição, situada â rua Santos

DE ANDR�DA
.

Dumont nO. '6 em Florianópolis. /

ra��Er���itõD:�::S�tif���:. 'Ex'preuo flrrian,óp,oliS ·Ltda.� I
s, c�:�e:1�;Ç:: ;�;Z�ráfjc��iX\���:��a395. Florianópolis.

203 - Rua Temente Silveilta, 11$

Atende diátiamente das 8 to. ENDEREÇOS ATUALIZA1)OS· DO EXPRESSO
.1 boras,
3as e 5as �as 14 as 18 horas.

- 19 as 22 hOlal. .

Confecdona Dentadura. I POD
p, ;vI'óveis <I .. Nylon.
Telefone: 3666.

Agêneia: P()HTO A LEGRF.I"Riomar"
Avenida do Estado 16f6//6 Rua ComendaC:or· Azevedo.

,

64 Ilotes, casas, sitios, chacaras, pinhais e outros imóveis de

Telefone: 2-37-33 : grande importância e oportunidade para os melhores
Atende "RIOMAR" I negocios

End. Tele&,. "SANDRADE" Elld

..
T.?leg. "RIOMAltLI"

I
POSSUIMOS PARA VENDA IMEDIATA·

A •

Casas e terrenos nesta Capital, no Sub-Distrito do
A.incl.: RIO DE JANEIRO Agencia: B�LO RORI- 'Estreito, Coqueiros, Bom Abrigo e Tr·indade. Otimas

"Rlomár" ZON fE oportunidades, locais de grande futuro e a preços ver-
"Riom"r" dadeiramente convenientes.

'

:\ ·p.nida And)-" '�s, 871-B Tratar Edificio São Jorge, Sala 4.
Telefone: _·,jO-27
Atende "RIOMAR"

PÃ�$ d

COJ
"

I/ III!A'S . .s

�''!.J7t-E- ."" 0URAlfTE TODO lX4 .'.
18-9 19-9 /,'" � nos \lA/)�JOS (.".,

24-9 26-9 2-10 3-10 ( �

2g:H '2H� H:H !�::�' �..
'/1

�D�I.

�;;ft'�,-fi", t.
.

2.021 12-11 ,- ..." � �

2.276
'... .,. I

8.14!7 As partidas de Florianópo1l3 são ás 24.00 horas, e do � .�I .

�
'<:
-,

1.321 "io de ':ianeiro. ás 16.00. ::".. ...J
""49
2.;694 Tanto na Ida como ra Volta o navio fará esce,l,a .uos

1.1711Portos
de São Sebastião, llhabela e Ubatllba.

1.658 Para melhores informações, 'dirijam�8e à séde da

0tI Etnprêsa, ,rua, Conselheiro Mafta" 30 -: -e]$t'Oll., �2-12 ..

O leitor. encontrar', ne.ta co

luna. informações. que nvceaaita,
,.Iià,'amente • dr imediato:
10RNAIS Tl!lefo:le
O k:st,do 1.0"22
A G'lzeta 2.6fi6
Dii.rio -l�. "i' c "ti '8.578

Imprens�· 0:(._ j'l .• , .• ".. 1.688
HOSPITA�l

Caridad_.:
(Provedor) 2.314
(Portaria) , �; 11.036

DR. ANTONIO BATISTA Nerêu Ramos 1;881
Hilitar , ...._............. 1.167

JUNIOR r;ào Sebàstiãll (Casa d.
Saúde) .. ; ,

'

ll.1fi1
M lter:1idade Doutor Cu-
los Corrêa ,.... 1:121

CHAMADOS Vil-
GENTES

Corpo de Bombéirol .... '.&la
Serviço Luz (Raclama-
ções) •................. 2.404

Pó!ícia (Sala Comissário.. 2.038

DR. 1_. LOBATO
Polícia (Gab. l'eleg:ado) 2.fi94

COMPANHIAS DE

FILHO TRAl�SPORTES

Doençal do aparelho respirAtória TAC .�................. '.700

TUBERCVLOS&- �ruzeiro do Sul ••.•.... 2.1>00

DR. EWALDO SCHAEFER RADIOGRAFIA E RADIÓSCOPIA Panll.ir .......•.•....•••• ZI·.!2151i1
Clinica Médica de Adultos DOS PULMõES Varig . ...•..••••• '"'

CIrurgia do Toras ..
Lóide Aéreo .......• . . . • 1.(02

e Crianças Formado· pe'la Faculda,Je Nad.)- Real ............•..•••.. 1.177

. Consultório _ Rua
_

Nu- lIal de Medicina l'lsiologil.ta � Scandinavas 2.300

fisi,oclrurgião do H08pital .se·' HOTÉIS
nes Machado, 17. rêu Ramos· LUI ..

Horário das Consultas _ CurA0 d<" especialização ,pela Magestlc ..........•.•..•

S. N. T. Ex-Interno e Ex-aslla- Metropol .

das 16 às 17 horas (exceto tente <le Cirurgia do PrtJf. VIO'! a Porta ' .

ao>' ,'3âbadoll); Guimarães '(Rio). g< . acique
'

..

. � ..
.

_ Cons.: Felipe Scbmidt, 18 -' Central ..

, ites1dpnc1a. Rua V1SCon-
I
Fone 3801. E;strela ..

de de Ouro Preto, 123 - Atendo em hora marcada. Ideal oI•••••••••••••

....,........-Tel 355!
I Re8.: - RuI. Estllves Juni ... r. ESTREITO

•
• L •

-

80, - Fono. ·21111 • Di'Que ., .••••••-; , .•
'

'; .

INDICADOR PROFISSI,ONAL(r:":":":":":":":":":":":":":":":")+:":"::::lM 2 D I C OS·· .

.

DR. NEY PE&RONE �:: O ES· lADO·
.:..

DR. WALMOR ZOMER �U: JOSll: TAVARES -. '_,I.�I�.�l., . , I ..:.
..

, .f.
GARCIA IRACEMA /urmado

. pel� :.nCUluade Naclo- :
. :

Dínlomedo "tola Facutdade 1'1.- nOENçAS·NERVOSAS E MEN- Dal d.' Medlbilla Unlveuldad" •

.,.. .:.
eíenal de \.,diclna da Volver-, TAIS - CLINICA GERAL dó, 8rallil '.�.

•••
sldade do Brasil Anguat.ia Complexos RJO DE JA.NE!RO :. Aos nossos assinantes da Capital avisa- +.

E:r-Iuterno por concurso da Ma- Insonia - Ata; ues - Manias .. - APertei.·ç,,;.mento na.. "Casa ai fi". mos que a entrega de O ESTADO é feita à fi:.
ternidade-Escola Problemática afetiva e sexual �au�_.: São llr1lguel�' .....

."

(Serviço do Prof. Octávio Re- Do Serviço Nacional de Doen- Prof .. ,
....rnando Pauhno. :. noite, devendo estar concluída às 6 horas. :.

drlgues Lima) ças Mentais. Psiquiátra do Interuoipor 3. ar.�� do Servlço... Pelo telefone 3022 receberemos reclamações +:.
��x-interno do Serviço de Clrur- Hospital-Colônia Sant-Ana.

.: de Clrurgla :. ...

ria do Hospital I. A. P. E. T. C. CONSU,l\rTóRIO _ Rua Tra- Prof. Pedro de Moura ••• de qualquer atrazo ou falta na entrega. :
do Rio de Janeiro jano 41 - j)as 16 às 17 horaa OPERAÇõES .+. ./ ..•

Médico do Hospital de Cartdade RÉSIDÉNCIA' Rua Bocaiuva. CLINICA DE ADULTOS •.
.1.'

r da Maternidade Dr. Carl"s l39 Te!. 21101
. ,

DOENÇAS DE SENHORAS )+..�.y
Corrêa. CONSU�TA.3: L'iàriamente das ;•••!�:",,!.!.!.!.,...; - � - ! - ! - ! . ! . ': . ! - . - !�.'! .

LJOENÇAS DE SENHO�AS - 7d -d 9,30 no Hospital de Colri- -: �.- ·Á-HORADÔ
n••• ••••••• - - - •

PARTO R - OPERA� �ES a e.

Cons: Rua João P-into n. DR. ARMANDO VALt-
RESIDtNCIA - Rua Duarte

16, das 61,00 às 18,00 horas.
Schutel, 129 - Telef. 3.288 -

RIO DE ASSIS Florianópolis.
Atende com horas .marca-

-- -
,----- ..

das _ Telefone 3035. Dos Serviços de Clínica Infantil DR. CESAR BATALHA DA

Residência: da Assistência Municipal e Ho.-· SILVEIRA·
Rua: General Bittsncourt , n Fitai de Caridade Cirurgião Dentista

101.
. CLíNICçAAr�Di�AU&�SCI.:IAN- Clín ica de Adultos e

Telefone: 2.693.
- Alergia - Crianças R.aio X

Consultório: Rua Nunes M�- Atende com Hora Mar-
chado, 7 - Consultas das 15 às
Ul horas.
Residência: Rua Marechal Gui

Iherrue, 5 - F"ne: 3783

TÔNICO ZENA

cada.
Felipe Schmidt 39 A Sa-

ias 3 e 4.
----------------,��----

DR. J(fLIO PAuvrrz
FILHO

Ex-interno da 20a enfermar-a
c Serviço de gastro-entero)ogia
da Santa Casa do Rio de Jene�ro
I Prof. W Berardinelli).
Ex-interno do Hospir.al mater

"idade V. Amaral.
DOENÇAS INTERNAS

. Coração, Estõmago, Intestínc,
fígado ·e. vias bilia?es. Rin•.
Consultório: Vitor Meireles 21.
Das 16 às 18 horas.
Residênci .. : Rua Bocaiuva 10 ..
Fone: 3468.

s I '\� PRIMEmO SIN E FRAQUr;ZA, TO:r-UCO ZEN.\ I'DR. JOSf! MEDEI-ROS I JUA. MESAl ..
VIEIRA .

- \IlVOGADO -

F t
I'.

'

Caixa 'Postál·,lfiO - Ita1a'

',' o ocoP Ia'Santa CatariDa.
--------

r-

DR. CLARNO G.

_ �!;!��I _ Máxima perfeição e rapidez.
Rua Vitor .tei:e1ils, 60.

FONEFlo;·t::9Polil - . Rua - Jerônimo Coe,lho.
�----------------

�di_fício Joãe Alfredo.
Sála 18 - ,lO andar.

A D V O G A D o

1\UIi Deouoro esquina da
Bus Tenente :Silveira
I

J

DR. MARIO DE LA,RMO
CANTIÇAO

'

DR. ÀNTONIO GOMES DE

ALMEIDA
_

. ADVOGADO -�

Escritório e Residência:
Av. Rercilio Luz, 16

'feiefoné: 834<:.
.................�....

D E N T.1ST .A S

DR. SA)fUEL !UNSECA ICIRURGIÃO-DENTISTA
Clínica ,- Cirurgia Bucal

Pro tese Dentária
Raiol X e Infra-VermeUao

DIATERMIA
Consultório e Residência:
Rua Fernando Machado, n. fi

Fone: 2226. I
Consultas: da. 8,00 tos 11 ho- I

ras e das 14.00 às 18 horas
Exclustvarnenve com hur a nI!lr-jcada. -,

Sábado - das 9 AI 12.

MÉDICO
--eLtNICO DE CRIANÇAS

ADULTOS
Doenç�B Interna.

CORAÇÃO - FIGhDO -. lUNS
- INTESTINOS

Tratamento moderno da
SIFILIS

Consultório -, Rua Vitor Mei

eles, 22.

(
-------------------------------------------------

Viagem com segurança
e rapidez

-

80'NOS CONFORTAVEIS MICRO-ÓNIBUS'<DO
•

w
RAPIDO -;SOL-:BBASI·LBIBO» ,

tPlorianópolia - Itaía! - Joinville - Curitiba

HORÁRIO:
Das 13 às 16 horas.

Telefone: Consultório - 3.415
Rerídêncla: Rua José do Va.le

Pereira 158 - Praia da Saudade
- Coqueiros

DR. CONSTANTINO
DIMATOS

AgênCia,:MÉDICO CIRURGIÃO
Doenças de !Jénborus .....;. Parto�
_ Operações - Vias Vl'inárla.
Curso de

1
. aper:t'2içollment'. e

Io ngia prática nos Hospitais de

Buenos Aires.
CONSULTóRIO: Rua F'elipe.

·';chmidt, nr. 18 (sobrado). F'UNE
·IG12.
HORARiO: das 15 'S 18 ho-

ras

Residência: Avenida Rio Drao-

,o, n. 42. .

A tende chamsdo.
Telefone: - 3296.

' FLORIANÓPOLIS LTDA •

--------------------- 'frànsporte;; Je Cargas em Geral entre: FLORIANúPO
LIS, PôRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO
DE 1A:.t:fEIRO E BELO HOR!ZON'rE.

.DR. LAURO DAURA
.. CLíNICA GE1!AL

Er.pecialista em moié&tiaa d.

Senboras e vias urinária ...
Cura raJiéal das infe<!ções

agudas e cron;c!'s, do kperelho
genito-urinário em ambos· , o.

sexos.

Doenças do aparelho Digestivo
e do sistema nervosy.
Horário: 10�1> ás 12 e 2'h ás li.

Consultório: R. Tirajentes, ,12
_ 10 Andar _- F'one: 324d.

Residência: R. Lacerda Cou

tinho, 13 (Chácara do Espanha)
- Fone: 3248.

---------

O ESTA1m:";;:!' l"atriz: FLORIANóPOLI8
Rilá Padre Roma, 43 Térreo
Telefones: 25-34 (Depósito)

25-35 (Escritório \

Caixa Postal, 435
End. Teleg. "SANDT!ADE"

Filial: CURITIHA
Rua Visconde do Rio Branc(\

J32/�6
Ttlefolle: 12-30

En.d. Tel�i. "SANTIDRA"

ADMINISTRAÇAO

Redação e Oficinas, l fila Con
.eI'.heiro Mafra, n. 161 TeL 1022
- Cx. Postal 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS
Gerente: DOMINGOS 1'. D.

AQUINO
Reprelentante. :

Representllçõe. A. S. Lara.
Ltda
Rl":! Senador Dantal. ,�O - fiO

"ndar.
Tel.: 22-6924 - Rio de Janeiro.
Rua 16 de Novembro %28 fiO
"tia}' .ala 512 - São Paulo.
Assina'turas anual .. Cr$ 300,00
Venda avulssa Cr$ 1,00
Anúncio' mediante conti-'tô.
Os originais, mes.mo não pu

',!icados, não lerio devolvido••
A direção! não se re.1110nsabilila

pelos conc'" emitido. nQ. ar-

f."OS a�siJ .

.,,'3
.

'INFO......d.,;OIlS ut'1l11I

Rua Dr. Carmo h'etto, 99

Fonel: 82-17-33 e 32-17-37
Atende "RIOMAR"

End. Teleg, "RIOMARLI"
.

'NOTA: - Os nossoS serviços nas praças de Põrto
Alegrf', Rio e Belo Horizonte, são efetuados pelos 'nossos
agentes

Filjal: SAO .pAULO

Telefone: 37-06-50
DR. ALVARO DF

CARVALHO
MÉDICO Dl!: CRIAN(:M

PUERICULTURA - PEDtATiUA
_ ALERGIA INFAN11L

C?nsu!tório: - RUR Tiradelo'

tes n. 9 - Fone: 2998.
. .

Residência: _- Av. a.rClho

Luz n. 156 - 1·el. 2.630.

Horário: - Das 14 às 18 bo

ras dilÍ.riamente

DR. NÉWTON
D'AVILA

CIRURGIA tolERAI.
00enç8s de Senhorat. _. I'rodo

logia - Eletrlcldade, Médt.!a ,

Com'lltório: Rua Vltul Me.,

,·el\!s n. 28 - Telefone: 3'10'/.

Consultas: Dlls 15 hora� em

diante,
Residência: Fone, 3.42:1

Rua: Blllmenau n. 71.

"RODOVIÁRIO RÁPIDO RI_Q�AR"
Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLOR IANúFOLI":

·-Fones: 25-34 e 25�35 -

EMPRESA NACIONAL DE NAVEGj�CAO
HOEPCKE

. ,

., m�

,NA IIO-MOTOB «CIRL� HOEPCIíE»
IT IN .RAR,IO

SAlDAS DE�

-= �-,------

CLtNICA ESPECIALIZADA DE
CRIANÇAS

Consulta� das 9 6s 11 horas.
Res. II Cons. Padre Mill:uelinho.

12.

ITAJAI
VOLTA,

-RIO SANTOS
I D A

Fpolis

FARMÁCIAS DE PLANTA0
M1l:S DE SETEMBRO
DEPARTAMENTO DE SAúDE PúBLICA

Plantões de Farmácias

1 sábado (tarde) Farmácia Catarinense Rua Trajano/
2 domingo Farmácia Catarincnse Rua Trajano
7 sexta-feira (fer.) Farc. Noturna' Rua Trajano
8 sába'"do (tarde) Farmácia Esperança R. Cons. Mafra

9 domingo Farmácia Esperança R. Cons. Mafra

15 sábado (tarde) Farmácia Nelson R. Felipe Schmidt

16 domingo Farmácia Nelson R. Felipe Schmidt

22 sábado (tarde) Farmácia Moderna Rua João Pinto

23 domingo Farmácia Moderna Rua João Pinto

29 sábado (tarde) Farmácia S. Ant. Felip. Schmidt, 43

30 domingo Farmácia S. Ant. Felip. Schmidt, 43

O serviço noturno será, efetuado pelas Farmácias
Santo Antôno e Noturna, situadas às rua Felipe .

Sch

midt, 43 e Trajano.

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

Departamento de Saúde Pública, em Agôsto de 1�56
, Luiz Osvaldo d'Acâmpora

Inspetor de Farmácias

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

SERVIÇO FLORESTAL
DELEGACIA FLORESTAL

REGIONAL
"ACôRDO" COM O ESTADO DE

SANTA CATARINA
A V I S O

.-,

A Delegacia Florestal Regional,
no sentido de coibir, ao máximo pos-
síveí, as queimadas e derrubadas de mato, afim de impe
dir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que
acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção
de todos os proprietários de terras e lavradores em ge

ral, para a exigência do cumprimento do Código Flores
tal (Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO
Nenhum ':.roprietário de terras ou lavrador poderá

[.roceder que..aada ou derrubada de mato sem solicitar,
com antecedência, a necessária licença da autoridade
florestal competente, conforme dispõe o Código Flores
tal em seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os

infratores sujeitos a penalidades.
REFLORESTAMENTO

............................_ _ - - �

A MAIOR OPORTUNIDADE PARA ADQUIRIR SUA

CASA PROPRIA
COMPRAMOS E VENDEMOS:

•lfIII

·,· ......11 Ufll ••

"A Soberana" Praça 15.de novembro

,

esquina

rua Felipe Schmidt

Filial "A Soberana" Distrito do Estreito - Canto

�-_&-,ªª 32LS&2Q :--

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O E S T A DO" �::--- .. :-_ .,��. � .. �_.,--�-'
-. __

-

Divulg.ação. � d� acôrdo Flurestai com 'o,

Esta'do' de Santa talarina
Flore�tal .

. Já sntraram em atividade de ten'.as é obrigado, antes I e'Xarcem a fiscalização no

neste Estado" três patru- de proceder queimada ou âmbito municipal, além do

lhas 'volantes da Polícia derrubada de mato: a solici- registro de Serrarias.

Plorestal,
.

i tar a necessária licença.à En: .S�nta Catar!na,. os

O objetive dessa Polícia é I autoridade florestal; Aph- mumcIplOs..: de Ftortanópo
a' de' f.iscalizar o cumpri- I cam-se os dispositivos do lís, Tubarão e Blumenau

mento de dispositivo do Có-I Código, porém, tanto às compreendem as sédes, res

digo Flóresta.l,· tendo .
em . florestas' como às demais pecti�an�ente, dos 1�, 2° e

vista a preservação de nos- formas de vegetações reco- 3° Distritos F'lorestais, con
.

sos recursos florestais. Tem n hec idas de utilidade às tando cada um com u,ma, pa.
a mesma, função' adücativa terras. que revestem (Art. trulha �volan.t� �om :l�ns(h-
é punitiva, especialmente "20). ção nos mumcrpios visirihos,
no que se refere a derruba- Articulada às atividades

. al�m de .36 Agentes
.. �lores

das e queimadas. Com sua dessa Polícia; então os taIS sediados em diversos

ação, os lavradores sãQ es- Agentes/" Florestais que Municipios.
clarecidos dos efeitos dá

nosos provocados pelo fô-
.

go, sendo or-ientados como �'proceder as queimadas, ob
servando" os cuidados pre=
vistos no Código Flores
tá,l para livrar o máximo de

prejuizo causado ao solo
,é evitar o 'seu alastramento'
a sítios visinhos. tii,�,·:.:,:i'• As derrubadas, igualmen- I '

te, são contraiadas, sendo

I '1
orientados na exploração

V.·' ·das màtaa.-de ,forma que ha, ;iTúdo somado, devias
ja uma util.isação racional

precipitar-te - de vez - nas águas.
da floresta e. preservada aEstás nu na areia, no vento. . . . .

área minima necessana em
Dorme, meu f_i_lh_o_. .......__--,_-..,_______ cadà propriedade, conforme [/

�e'ft41Iicaldo- a'lolo' -I-l- ,:;��#:���: �:���;::!: :
U - 'ti· ii . "

. rrussao útil e simpática a

coletividade, em ;função do
A, possibilidade üe que Acontece que estas na-

".

tômi
- desenvolvida s que' deve ser 'recebida ..com I.

.

as experrencias a omícas çoes menos
bojn acolhimento especial- UM/) P/LHIJ NOll/)

áf'etem os caracteres gené- .são precisamente, aquelas DE. LI4NTE12NIi
t· d h f

.

d os comunistas têm mente na' zona rural, onde. ',Em/c/) PODE
. 'lCOS o ornem OI um os em que

exerce suas atividades.

ca-l
_)SSU/R E,vERGIIJ

temas. principais do recen- maiores possihilidades de
da el'emento dessa Polícia é .. JU�IClENTE I'J/)Rf:J,

te Primeiro Congresso In- Ú·iunfo. .

. LI: 1/I4,vTf:lR�')!;uN20Pl'/o
ternacional de Genética.

_

Elevar o nível de vida de .um amigo do lavrador, pres-

'I
PÊ60 N /V1f:11S ,DE.

T' I G
., 'um povoo significa comba- tes a -orienta-Io, e que zela

.

. 2.5 OÚILÔME7120S DE'
a ongresso reuniu-se .

-pela floresta existente- em _

'"
. r:h TLI{>,Q.

em Copenhagen, no passado ter vitoriosamente o comu- I
.

suas' terras, mesmo porque �, :-::--=_.,.':" �. ,'-"--'�.----------....._--

mês de agôsto, �. nísmo.
ela Icunstitue patrimônio de_ -----------------------....;.--Como tive ocasião de di- Uma nação que vive bem,
interêssé comum aos de-

zen-te em meu comentário que tem ura 'DIvel. elevado
mais habitantes do País

anterior, as Esquerdas ten- de progresso, jamais. se Íl)-
tam di,fi.1l1dir a idéia de que, dinatá por experiências so- (A���f�?�e dispôe o Código
as atuais experiências atp- clalistas.

'

F,lo�estal em seus àrtigos'cas deter"ml'nar'a-o alter'a Por l'S'SO o ,T.1"remlin vê. na ..mI - n.

22 e .23, tO,do proprietário
çõ�s fundamentais na raça en;rgia atômica a-serviço
bem claro.! da paz um inimigo terrível. '

E"ta afirmaçãó tem um Moscou desejaria COl)ser-
lVH-NIS'f.ÉRIOJ. DA, AGRI-. �4a� < f�ira prOXIma, as 20,30 .horas pelas ondas da

- '. .

,�':t ,
•.. ,. �.' ÓU'fTURA .

�

'D'<""N' I d R'· d J
.

..

, objetr-vo pl:oi'mga;xrdist'i·éo· va..� 4t'bmo�'lI�fi:'RR' ',l'l0f<t�ti-" "... ., --, .,.' I" y' ,."'�"- ;::,-. .'..liLéUlIO a:ClOna o 10 �, �me1ro, � a estação maIS ou-

be' mclá'to.
,< . "oe

. peI' de destruidor.
. �. �ERVIÇO FLOREJSTAL

_
vida dó país - irá aos ,ares um programa do cónhecidís-

, "Acôrdó' F,lor�stal" com o 'simo "ALMIRANT.E" dedica.do espec.ialmente.' "'o folclo-.; . É que a energia a'tômica - Na ·verdade, enquanto nos
E t d . d

.

S t C t
. " <>

de parabens pelo constitue a grande e magní- Estados Unidos as pesqui-I.
s a �.' e-.

an a a arma ;'e de nosso Estado.

fica fôrça que poderá ele- sas atômicas procui.'am en-
'

.

'. Trata-se de um inteI'essantíssimoprogramá de alta ex,-

vaI' o nivel de vida das po- ,c,o!ltrar cada vez maiores
' l pressão cultural, focalizando as caI'actel'ístícas do fol"-

de Por-
pulações em todo o mun- aplicações pacíficas para o clore dós vái'ios Estados, É um programa patrocinado pe-
do. átomo, na IRllssia se ClÕ117 la Indústria Sparta fabricante da afamada roupa DU-

E os Estados Unidos, por centram q.uase que 'exclusic CAL, a expressão máxima de qualidade perfeição e ele-
intermédio do próprio pre- vamente na preparação de gância.
sidente Eisenhower, vêm bombas. A matéria focalizada é sempre fornecida pelas pes-
desenvolvendo a' chamada A forma que o Kremlin soas· interessadas na- divulgação do folclore de sua re-

cruzadà dos Átomos para a encon�r0u para combatel� a g-ião a.traves· de cartas élirigidas diretamente ao "Almi-
. Paz. cruzada / dos Átomos para' tante". Estas são sorteadas na noite de sua divulgação

O obejetivo dessa cruzada a Paz é. a alegação de que recebendo, os seus autores, brindes da Ducal. Os brindes·
é colocar o átomo a servi- as

indústri.as
atômicas re-

ti
as pessoas que daqui remeteram a matéria a ser f6cali-

ço da humanidade. presentam um perigo de zada na próxima 4a. feira,. as 20,30 horas serão entre-

Ike disse - e vem repe- morte para- a humanidàde. gues pela A MODELAR co�-==::sionária da roupa DUCAL.
·tindo const�mtemente ,- Quase todas as histórias
que a energia atômica não. de horror sobre os efeitos
signífica apenas bomba atô- da radioatividade tem ori
mica mas, principalmente, gem, direta ou indiretamen
uma forma de promover o te, no departàmento de pro':
progresso e o bem estar em paganda do governo sovié-
todo o mundo. tlco.
A energia atômiéa é a Mas qual é a b�se cien-

solução, em especial, para tífica para. essas alega- I

as nações menos desenvol- çõe�?
vidas, que precisam progre-I

Di-Io-ei no meu próximo
dir rapidamente. Comentário.

Florianópolis, Sábado, 22 de Setembro éie 1956

,_().....()�()�{)�{)__O__()__:().....í)......()�()�.1
,

Zury Machado� e...
. I'

acontecimentos Sociais'" I
, t

�()__()c::::t-()�(
. .()�(,...()}..

Ballet: - Pelo
- pro�. S�,lvio de Oliveira, diretor do I

Teatro. Alvaro de Carvalho, fui' convidado para assistir I
c grande espetáculo em homenagem ao sr. Heriberto
Hülse e a sra Vice-governador do Estàdo, em a noite
do dia 29.

"Meia-noite no Museu" - Espetáculo de ballet pe
jo corpo de baí le da sociedade Harmonia Lira, da cida- Ide de Joinville, sob a direção da Prof', Liclatte Trinks. tSerá tambem, uma apresentação da Direção dos Serviços
de Arte é Cultura do Téatro Alvaro de Carvalho.

--:0:-
I{ARIN VOLTOU:
Depois de quase dois anos viajando pela Europa,

voltou ao nosso convívio a simpática e inteligente srta.
Karin Schnoor. Dizem os> galãs da cidade que a srta,
Schnoor voltou muito parisiense.

--:0:--
ANIVERSÁRIO :

A graciosa menina Lucia, filha do . casal Sr. e Sra.
Dr. Newton d'Avila, festejou no dia" 15 seu aniversário.
A caluna socia I, cumprimenta desejando felicitações.

--:0:--
NOIVADO EM ITAJAí:
Com prazer registro o contrato de casamento do sr.

Fernando Pereira, com a srta, 'I'erezinha Braum, filha
• do sr; e sra. Orlando Braum. A srta, Ter.ezinha, é um,.

das dez mais elegantes. ela cidade de Itajaí. A coluna
social, d��da aos noivos e dignas famílias sinceras fe

licitações.
--:0:--

Encontra-se em nossa cidade o sr. Tenente José
Mauro Ortiga, em companhia de sua esposa. O simpático
casal foi 'visto no Plaza em a noite de sábado,
acompanhado do. casal sr, e sra. Osní Ortiga.

--:0:--
Sábado no Sabino's Bar, estive em companhia dos

81'S. Sebastião dos Reis, Nagibe Abrão, Alberto Werner
Neto e Ablair Silva, moços da sociedade de Itajaí e La-
guna.

-:0:
RIO - CASAMENTO:
Hoje. realizal'-se-á na Capital da República o ca

samento do Tenente Afonso Belo Wanderley, cóm a gra

dosa,srta,. Silvia Marinho Carválho. Aos n9ivo� e dignas
famílias os mais sinceros votos' de felicidades.

--:0:--
O Sr, e Sra. Dr. Paulo BIasi estão

nascimento de seu filhinho.
-'-:O:-�-

A c�luna social deseja a srta. Nelzia Avila,
to Alegre uma feliz estaqa em nossa Capital.

--:0:-

Domingo pela manhã passeava num confortavel con.

ve�sivel, o sr. Lazaro Bar.tolomeu·.
-"-:0:- '

Hoje na Igreja N: S. de Fatíma do Estreito' reali
'7ar-se-á as 8 horas da manhã o casamento da srta, Belí

S�uza, com o sr. Léo Darelí. Parabens félicidades aos

noivos e famílias.
--.:0:--

·BRUSQUE:
'Churrascada -- Acontecerá a 23'próximo, uma con

corridíssima, churrascada, na aprazíveÍ Fazenda do sr.

Oiro Gevaerd. O ponto a�to será, por certo, Miss Brasil
1956 sta. Maria José Cardoso que, presente, imprimi-

rá maior brilhantísmo a êsse iácontecimento.
FESTA DA fRIMAVERA:

.

Grande entusiasmo 'reina nos meios sociais; aguar

dando�se a realização da "Festa da Primavera", hoje.
em Itajaí, promovida pela Sociedade Guaraní.

Gom um programa caprichosamente elaborado, pres.
tig'iar-se com a presença de l\;Iiss Brasil 1956 srta. Ma

ria José Cardoso.
. --:0:-'-.

DESFILE DE MODAS RENAUX.
Dadas as atrações de-::�te acontecimento, é de prever

Se notavel sucesso,' por tmtar-se também de uma festa
de fim berrificiente, cuja renda reverterá como alJxílio
ao Asilo 'D. Bosco. Temos satisfação em salientar que õs
assodados dos clu,bes, Lira e xiI de Agôsto poderão par

.

tícipar desta encantadora Festa, mediante a apresenta
r;ão das respectivas carteiras sociais.

--:0:--

SURG,EM AS-CANDIDATAS AO TíTULO DE MISS

CINELANDIA PARA 1956.
Srta. Liliam ,dos Santos, caúdidata da cidade de

Biumenau. Srta. Maria Lilina Bassanesi, concorre pela
eidade de Lages. Sueli Comellí e Dulcineli'a Ventura can-

didatas da Capital.
.

,-

'REPRESENTANTE PARA REGISTROS DE. MAR-.
CkS, -PREVILEGIQS 'DE INVENÇõES AGENTE OFI

.

CIAL DA PROPRIEDADE-, INDUSTRIAL, PRECISA.

DIRIGIR-SE A'

REGIMAR LIMITADA

Ru'a 25 de mal'ço:641 - 30 andar.
Caixa Postal,' 4869 -:- S. Palrlo "

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

EMP,RE80
Firma estabelecida cQm ramo de repres.entações·

necessita de 2 (dois)' pracistas com 'práticl:t. Paga-se
hom ordenado e comissão, Cartas para Caixa P?stal n.

l� escritas de próprio p:'mho. E' inutil candida:ar-se Isem ter pratica.

.

Plõríanôpolis, Sábado, 22 de� Setembro de 1956

COAlelo AI Draia
CAREOS DRUMOND"DE ANDRADE

'PolíciaVamos, não chores. .. .

A infância está perdida.
A mocidade está perdida.
Mas a vida não se perdeu.

o primeiro amor passou.
O segundo amor passou
O terceiro amor passou,
Mas o coração continua.

..

..

Perdeste o melhor amigo.
.Não tentaste qualquer vixgern.
Não possues casa, 'navio, terra,
Mas olhas o mar. , .;'

Não fizeste o líveo perfeito.
Não leste os melhores livros
nem amaste bastante. a música.
Mas tens um cão. VOCE ·SABIA . QUE ..
Algumas palavras duras..
em voz baixa, te golpearam,
Nunca, nunca cicatrizam.
Mas.:e o humor'?

.

A injustiça não se resolve.
A sombra -do mundo errado
murmuraste um protesto tímido.
:Mas virão outros. '.

IDter�J:gaDtli�slmo ·progra:ma na Rã'..
di�_ 1:8,010n81 IO'callzqodo o 'Foli.

clore Vatarioeosa.

)

P A R li C I P A C A O
PAULO MAURICIO MACUCO BAASCH

Participa aos parentes e pessoas das relações de
�ens . pais

"-

Carlos HenrÍque e Ondivaldi
c· nascimento de sua irmãzinha

Sônia Beatriz,.

Sou o caxinguelê - o I . ----.-------- ... _. _ .. , ..

amigo das flon;stas - es- I P A R T I C'I P A C A-' OcQlhido
.

como símbolo �lo I i.1?' ,.' .

."

Serviçõ Florest-.al do Miflis-
.

tério d.a Agricultura..
_ I' ATAUBA CABRAL NEVES--

Moro na floresta e

pre-j' :e:

ciso dela para viver. .

MARIA CELESTE CARVALHO NEVES
,Concito todos os cidadões Participam o nascimento de seu filho Aderson�

a agírem em sua defêsa, uti-
'

(corrido na Maternidade ·de Tubarão, em 10 de setem
liz,ando- a com critério, sem .l:;ro de Ú156.
destruí-la.

.

�

I
Preste slIa colaboração se-

I
guindo as recomendações do

Serviço Floi'est)al no contrô- I
le de derrubadas e queima-

.

das de l11ato.
.

.

. I
-Consulte o "Acôrdo Flo-'

restaI" com o EstadQ de San
ta Catarina á rua Santos
Dumont, 6 ou Caixa Postal
395 Florian'ópolis - S. C.

SOCIEDADE DE ASSIST1l:NCIA AO PEQUENQ
JORNAL'EIRO

Assembléia Geral
Na forma do Estatuto, convoco aos associados para

uma sessão de assembléia geral .a realizar-se no próximo
dia 29 do corrente, sabado, às 20 horas, no salão Paro
quial da Catedral Metropolita;na, com a seguinte ordem
do dia:

1°) - Eleição da Diretoria e demais podel'es;
2°) - Outros assuntos de interesse social.
Se a hora marcada não houver número legal, a reu·

.rião efetuar-se�á meia hora após, com qualquer númel:o
de sócios presentes.

Florianópolis, 12 de setembro de 1956
Martinho Callado Junior'

Presidente

P A R T I C I P A.Ç Ã O
PAULO HEN.RIQUE BLASI

:e:

LUIZA HELENA MACHADO BLASI
Pàrticipam aos parentes e pessoas ;de sU'a� relações,

o nascimento de seu primogênito JOÃO HENRIQUE,
úcórl'ido a 15 do corrente, na Casa de Saupe e Mater
l'1.idade São Sebastião,. nesta Capftal.

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

AVENTURA'S DO ZE-MUTRETA

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Será ·5
Ainda estão repercutin, do com 0 art. 200, do cita

do os desagradáveis incí- do Código, abandonar a lu

d�!1tes do prélio A,va.í x Ca- ; ta, mesmo faltando poucos

xias, efetuado no último do- : minutos para o seu término,
mingo, no estádio da Praia I ser-lhe-á aplicada multa de
de Fóra, motivado pela in-' dois mil a dez mil cruzei
cúria de um árbitro e co- ros, suspensão por 200' a
vardia de um player, no ca- 360 dias e ainda perda da
so o centro-médio Helio, do renda em favor da entidade
Caxias. patrocinadora, a F.C,F.
Como todo mundo viu, o Como se vê, está mal,

"pivot" caxiense atingiu o bem maio Caxias .

meia avaiano Amorim, Aguardemos, portanto, o

quando êste se encontrava julgamento da T.J.D" pos-

COMO VOcEfORMAR IA A SElEÇAO' PARA A CONSTITU ICAO DO SCRATCH CÃTARI NENSE ��TI:at�:. ;ii:�:)o;��:;: �::,��ente """"
'ó-

CATARINENSE7 A Federação Càtarinen- o� jogos em que serão

Ob-,
seleções das Ligas Tuba- çoeiramente, Amorim per- CINE SA-O J'OSE'

_, • se .de Futeb?l tomou .as. se- ser'lado_s os ele.mentos para l'o�e�se x i\tlética Região de:l. a calma e. agrediu-o,
'Mais respostas à "enque- rador físico: Oswaldo Mei- guíntes medidas prelimina- a seleção catarínense : Mineira e LIga Laguna x longmando-se dai uma luta

te" de "O Estado": ra ou José Barão", res para a formação da se- Será organizada na Ca- Seleção da Capital, nos dias' corporal. Dois ou .três ele- As 3 - 7,30hs.

LÉO MARINHO (Capi- JOÃO CARLOS �PPEL leção catar inense : pital, uma seleção' com ele- j 7 de outubro respectivamen- mentos do Caxias, entre I "Na Téla Panorâmica"

tal) � Assim formaria as (BJusque) - "Minha opi- Mandar que as Ligas La- mentos do Avaí, Paula Ra-! te em Criciuma e-Laguna êles o médio, Hoppe foram I TIm trio �otável de ato

seleções Rara entrarem no nião para a formação da se- gunense, Tubaronense e mos, Figueirense, Atlético, I
e 14 do mesmo mês em Tu- em cima do atacante avaia- res �u_ma história de. amor

'período de treinamento, leção barriga-verde é a se- Atlética Região Mineira Bocaiuva e Guaraní. bará? e Florianópolis, res- no que. re:ebeu v�rios so- i
e pa ixao.

.

af im de escolher 'os melho- guinte : Seleção A: Mosí- formem suas seleções para Deverão defrontar-se as [ pectivamente. Os vencedo- coso FOI ai que Nilson, em
I

Glenn FORD � Gloria

�:�n��e�;;t�ss :a::�aoencsoe�� �o:�� �ec!�t�ni���in;e ��� --�-'C""E··S"'T··-I·N-"·H··-A···S""""""""_&E··-N"·C···E··S··-T··A-··-D-·-A···S·
.........-_..... , �::� �eeSsSt:s �:���:ro:m j�!�� ����r�� ��t:������e�.oi:e��� I g�1���:D em:

Broderick

no dia 2 de dezembro: la xeirinha, Telê, Renê, Eu- I a ser fixada pela F.C.F. Nos bendo socos a torto e a di- DESEJO HUMANO

Seleção: Mosimann; Anto- elides e Agenor. Seleção B: Por Jayme Klein cos, notou muita diferença citados jogos em caso de reito. Outros, de ambos os No Programa:

Puccini; Trilha e Lauda- SAULO, -,O ATLETA, EN- com os demais Estados? empate em melhor de qua- lados nada mais fizeram Atual. Atlantida; Nac;

ninho e Ivo; Trilha, Boloni- res; Tesoura, Hélio e Ze TREVISTADO R - Acho que os nossos tro pontos haverá uma

pror-I
que tentar apartá-los, até Preços: 11,00 - 5,50.

ni e Wallace; Filo, Julinho Gaucho; Isidoro, Petruski, Sendo também um dos atletas em recursos técni- rogação de 20 minutos e que a polícia do cel. Trogi- Censura até 18 anos.

(Figueirense), Teixerinha, Julinho," Agachado e Wan- atletas que integrou a sele- cos são iguais aos dos ou- persistindo a igualdade no, lio entrou em ação, conse

Nilson e E'rico. 2a seleção derley. ção catarinense, que dispu- tros Estados, mas o que .nos marcador o jogo será decidi, , guindo fazer voltar a calma .

_ Puccini; Afonsinho e OBSERVADOR (Capital) tou o 90 Campeonato Bra- falta, são elementos de es- do pelo sistema de penalts. Cenas como, as que vimos

Tesoura; Zé Gaucho, Hélio _:_ Formar-ia assim a sele- sileiro de Basquetebol Ju- tatura elevada. Os elementos de Joinville, domingo, por demais deplo

e Hoppe; Gaivota, Michel, ção catarinense: Tatú; Ivo. venil, realizado em Belo 60) Foi verdade que a Brusque, Blumenau, Itajaí ráveis, atentam contra o

Otávio, Euclides e

valério'l
e Bonga; Jpel, Brâulio e Horizonte, êste atleta tam- FAC falhou na parte ad- e outras cidades serão re- prestígio do- nosso futebol, I As 4,30 - 7,30hs.

Técnico: Saul Oliveira; Au- Wallace; Nilo, Nilson, Otá- bém foi entrevistado, afim ministrativa de nossa sele- quiaitados oportunamente. tão calmo e ordeiro

nes-I'
"CINEMASCOPE"

xiliar: Mafra Filho; -prepa vio, Teixeirinha e Zacky.· de dar suas impressões a ção? Caso positivo, aponte Nos' jogos vigorarão os tes últimos anos. O Avaí
' Robert NEWTON em:

•••••••••o••e••••••O.OM................... respeito do referido Cam- as principais falhas. preços abaixo: Arquiban- venceu a bata.lha por dOiS]
O PIRATA DE PORTO

O ESPORTE COMO MEIO RECREATIVO pebnato. Como todos sabem, R - Sim, a FAC falhou cada - Cr$ 20,00; V2 arquí- a um, consegumdo as yhon- , BELLO

Saulo é defensor do Lira e as principais falhas, fo- bancada e geral - Cr$ . . ..
ras de vencedor do primeiro technicolor de luxo

E DE EDUCAÇA-O Tênis Clube, tendo se sagra- ram: falta de chefe de de- 10,00 e Y2 geral - Cr$ 5,00. �u:no" é certo. Ma�, c?mo I Preços: 18,00 - 10,00.

! do êste ano, campeão cita- legação; falta de chefe de Ira sarr-se nos prrmetros Censura até 14 anos.

Por Delmar A. Zanellê I Aliás, o Colegial é por II dino e estadual. ,É um bom embaixada junto a C.B.D. e, jogos do returno, se o 'I'ri- As - 22hs.

Nesta semana em que o demais conhecido nos meios atleta, -sernpre aparecendo falhou também na parte fi.- P E R DEU S E bunal de Justiça Desporti- "Pré Estreia"

Colégio Catarinense festeja
I
esportivos de Plorianôpo- mais no jôgo de meia can- nanceira. va suspender dois ou mais Eleonora ROSSI DRAGO

jubilosamente o' seu cin-! liso No passado marcou pá- cha, Não é bom arremes- ,70) Aponte em sentido A caderneta nO. 9560 la. elementos considerados in- I
- Amedeo NAZZARI em:

quentenário, nos. intensos I g inas gloriosas no cená- sador, mas um ótimo con- geral, os principais defei-, série da Caixa Econômica prescindiveis ao sucesso do I A LABAREDA

programas radiofônicos e rio esportivo ,de Santa Ca- trolador. Faz parte também tos que acha em nosso bas- Federal de Santa Catarina. quadro? Para o Caxias pou-I No Programa:

pela imprensa, exalta-se a II tarina. No futebol, por da relação dos 8 melhores quetebol, naturalmente co- Pede-se a quem encon- co importa perder jogado- I Noticias da Semana. Nac.

sua projeção em todos os exemplo, por muito tempo, ,ttletas de 56. No próximo mo atleta e, o que deve ser tra-Ia favo!' entregar a esta res, de vez que, sendo o pe-I Preços: 11,00. Unico.

setores de suas atividades. antes de 'o proficionalismo ano, Saulo ainda disputará feito para a correção dos Redação. núltimo colocado; não mais�1 Censura até 14 anos.

Fala-se de sua história, de ser aqui implantado, foi um pelo Lira, na categoria de, mesmos.

'O E'STADO'
.tem aspirações ao titulo.

sua ciência, de' seu aposto- das equipes mais categori'- juvenil. Respondeu assim as R - Os nossos atletas
'

, ri iN
_

•
lado e dos b�nefícios inú- zadas da cidade, sendo ri- 10 perguntas que lhes foram prendem-se muito, nas ío- o mais antigo diário

.

d� ,

,Mas, n�o pensem os dii'�-, rJl�� ã )1 r;.

meros, quer temporais ou val 'indomávei dos hoje 'ormulad�s: gadas; deixam a objetívida- Santa Catarina: _gentes e Jogadores do alvi-
J
.-� - - =t..ia -

espirituais, que tem feito à ..(l·andes Avai e 'Figueirense.,
* * *

I
de para fazer. jogo bonito; Leia e assir::e pre'�o Joiri.vilense que ha-I As - 8hs.

-nossa terra barriga-verde.' Chegou mesmo, o seu feito l°) 'I'êcn icamente como Se 'nossos atletas na grande j TERRENOS
vera tao somente a suspen-,- '11enn FORD - Gloria

E não se pode deixar de mais brilhante, a ser cam- apresentou nossa seleção maioria são mascarados e .�--__ ,

são de Helio e Hoppe. I GRAHAME Broderick

abordar também a vida es- pe:'ío -estadual de futebol. no Campéonato Brasileiro? isto só nos prejudica. I ' Abandonando a luta nos, GRAWFORD em'

pm.tiv.a dêste estabeleci- Depois, no amadorismo, R - Bem, devido ao,rigo-' 80) Já ouviu faIar na Ve�de-se três

terre_nos,
à últi�os três minutos da I DESEJO HUMANO

mento, quer pela sua fun- continuou seus feitos pom- l'ú�O treinamento que tive- modernização do basque- AV�l1lda Sa�t� Catarina �eleJa por. ordem de seu, No Programa:

ção deveras imperiosa na' po;;os, conquistando títulos mos. tebol? O que realmente vo- (V�la BalnearIo), no Es- Jovem preSidente! desconhe- Atual. Atlantida. Nac.

formação da' juventude, honro,qos. No basquete e vo- 2°) Notou muita diferen· cê está entendendo a êsse treJto, com 10 x �O metros cedo�, .

talvez, ,do Código

I' Preços: 10,00 - 5,00.

quer pela destacdo nível de ley, teve também sempre �a técnica entre nossa, se- respé'it,o? I
cada u�. T�'atar a Rua

Te-I B.rasl�elro de Futebol, o Ca- Censura até 18 anos.

t
-

d" l' de�"L n", cadas atuaço-es em ;c"ão e as demais partici- R Sim J'a' o v· falar' n�Hte SIlveira, 119, ou pe- xlas mcorreu em falta das
a uaçoes e, ISClp ma com � ,e< ,

-

, U I e
I f 3242 .."

I'
-

:��;pe�e d:���ent:";m':U�: ��a:t�e7;�::�a,,,:e,�m';e7;� ""�tea? Não, o que demo.'. :�!:�,dO ff�:e;::iado[;':�'�: �t:�·T·._--·:�!�g�C��l'-!�b'w'�_;;_��·- j1-:.,.,.,.·
Colégio. Na verdade, os ções colegiais. Um grande tra que o nosso basquetebol basquetebol e �er�?s mais Ira enls u e I

._ti .�
educadores do Catarinense n1Íme).'o de taças e troféus, não está tão atrazado coma um pouco de obJet.lvldad�" I EDITAL DE CONVOCAC -O

As 4 - 8hs. -

percebem perfeitamente ntesta:n o valor do Colegial, dizem. 9°) Qual a malDI' neces-
A DO CONSELHO 1°) GIGOLó E GIGO

no) Q I I'
.' DELIBERATIVO,'-

quão necessária é a prá- mostrando que só uma equi- i)
,

ua .a se eção que s�dade atual de nosso bas- D d .. A' LETTE - Com: Glinys
.

d pe (te fl'bra e classe e' ca- mais lhe impr,'essionou? P,01' q üetebol ? . _

e 01' em do SI. PreSidente, e, de acordo com o que J h
'

(S'
'

4 h )
tIca o esporte na forma-

. ôlspoe o art 49 l' "" "b" d E t t t C
o. ns o as s.

çã/) da juventude, Ao lado paz de acumular tantas que? R _:_ Intercâmbio e um
. ,a meas a e ,os s a u os do lu-120) A ULTIMA SENTEN-

da educação moral e inte- conquistas. No Catarinense R - Foi a do Distrito Estádio coberto. b.e, convoco os senhores membros do Conselho Delibera- ÇA - C Ch 1 V I

lectual, põe por isso compe- pode-se admirar os belos e Federal, por ter ótimos, ele- 100) Gostada que o
hvo, para. a reun�ão que. terá lugar. �a. séd� social, dia.; (Só as 8o�.) �r es ane.

tições variadas a que dão !'icos prêmios das vitórias mentos e por ser a sele- Depto. de Basquetebol da 30. do conente. mes, dommg�, com IlllC�O as 10 horas, 3°) ASSASSINOS DE

o inteiro apôio a fim de dêste tradicional grêmio ção mais objetiva do Cam- Federação Atlética, organi�
afIm de se delIberar a respeIto da segumte ALUGUEL -_ Com: Wip

proporcjonar aos rapazes [,través fios tempos. peonato." zasse um Oampeonato Ex-
ORDEM DO DIA Wilson.-

mornentos de diversão e la- 4°) Aponte algumas ino- tra de Basquetebol J.uvenil?
1. - Apreciação e discussão do· relatorio da Di- 4°) CONTRABANDO DA

-

t'
.

d'd R G
. retoria;

-

zer Saos e proveitosos. São Atualmente pode-se ver vaçoes eClllcas apren I as - ostana imensa'-
d

,- MORTE 1/2 Eps.

incessantes os torneios es- em que nível se encontra a em Belo Horizonte ..
'

mente, pois assim as .:equi-
' 2. - Apreciação e discussão das contas o

exerCI-I' Preços: 8,00 - 4,00.
,.. 1 t C l' R Aprendemos muita cou- pe,s não ficar'l'am par'adas cio.._anterior; C

"

portivos de quase tôdas as pra,lca (O espor e ,no o e- 3 El
. -

d b d D" C
ensura ate 10 anos.

!110dalidades que Se reali- gio Catal'-lnel;;oE',' assistindo- sa, sendo a principal, a meu tanto tempo e nós que fo- . elçao os mem ros _ ,a Iretona e do·

on-,
.

,

C l'
.

'se a's oll'mpl'c",d",s que ali' ver, a de se explorar mais mos a Belo Horizonte, po-
selho Fiscal para o periodo 1956 - 1957. �Ak& -

zum no o eglO, <1.uer para
c, FI

. ,

I' 12 d S d li ,�� I�desviar um pouco os espíri- sã')' realizad�f, diáriamente as qual-idades técnicas dos deriamos colocar em prática onanopo 1S, e etembro e 1956 i
'.

l.l� • :.

t03 dos es'tudos e dar-lhe.;; à tende, como parte dos atletas: um pouco do que aprende-
J. B. GOnçalves - Secr. Geral L, �i:�=.

hOl.lis de descanso, ou para festejos do cinquentenário 5°), Comparando os nossos mos nO Campeonat.o Brasi- ..,._ _
' - - "'wl"wIY"�.. I

_.

A'-s '5"'-'" 8hs.
-'

contribuir
r

na formação fí- entre as séries dos diferen- atletas, em recursos técni- ldro.

sica e no desenvolvimento tes cursos, abrangendo as

muscular dos adolescentes., mais variadas' modalida-

Possuindo canchas de es- des esportivas e atléticas.

portes ótimas, o Catari- T�!<.,e-á também ocaslao

nense mantém em ativida- �e \fl'ificar o poder do ti

de a todos os seus alunos, me do Colégio Catarinense,
Ílrocurando fazer dos ,io- assistindo à ,íitima e deci

g(IS. não simples distração siva partid2, ('outra ó forte

ou passatempo, mas um c harmonioso esquadrão do

'melO de, formação de von- Caravana do Ar em dispu
tade, caráter e auto-domí- ta de. torneio 'em homena

nio, Os três campos de fu- gCl!1 ao cinquentenário, que

t,ebul os três de volei, o de se realiza ;'á cm data a ser

basquete e 9$ dois de tê- marcada e an uilciada.

nis, estão todos sempre to- N o Colégio Catarinense o

macios durante os recreios, esporte tem lima finalidade

por rapazes dedicados a que, f_az com que tenha um

partidas ardorosas e cheias I '.'::\101' maior que o comum.

de lances belos, nas mais Servindo como lenitivo na
variadas modalidades de! fadiga dos estudos e como·

esporte. E partindo, 'desta meio de fornlaç&o e desen

finalidacl.�, o desportismo volvimento fi."co, têm por

incrementou-se na vida ;do muitas vêzes levado o nome

estab,elecimento, sendo mes- Jo Catarinen�� 'áos píncaros
mo criada uma associação das .vitórias, contribuindo

representativa do Colégio, enormemente para engran

traclicional a famosa A. A.' decer e elevar a fama dês

Colegial, que parÚcipa, e te ;�ducandãr�o. orgutho de

destacadamente, de quase Santa Catarina.

tôdas as competições cita- (Publicado
dinas que, estejam ,a sau poct!;!l' sa,i
alc,ance. antor)

.

IASOUETEIDL . VELA

.••.•,

CONFEDERi\'ÇÃO RURAL BRASILEIRA.

I
Camerçm MITCHELL _

SERVIÇO SOCIAL RURAL Ann BANCROFT - RaY-
Organiza-Se a autarquia :nos Estados mond BURR em:

Com a presença do Sr. Rubens Farrulla, Presidente A BESTA NEGRA
do C.N. do S.S.R. foi empossado, ha dias, em Victória, technicolor
Sr: Dr. Guilherme Pimentel no cargo de Presidente do No Programa:
Conselho Regional daquele Serviço no Espírito Santo. Cine Nõticiario. Nac.

Aproveitando a sua estada no Sul, deu o Presiden-, Preços: 10,00 - 6,00.
te do Conselho Nacional posse ao Dr. Clodorico Moreira' /' Censura até ,14 anos.

12m idêntico cargo em Santa Catarina.
No Rio Grande do Sul, em movimentada assembléia

,ele posses, foi eleito representante da classe no é.R. do

'S.S.R. ,do Estado o Dr. Balbino Mascarenha, antigo se

<.:retário da Agricultura e figura de alta ,projeção nos

meips agrícolas gaúchos.

,
..

VENDE-SE POR CR$ 4.000,00
Bomba elétrica para água, equipada com motor

ESTABELE- monofásico ARNO de 1/2HP.
DE SANTA VENDE-SE POR CR$' 1.000,00

Partido de Kep,resenfação
PGpular

Secçãp em Santa Catarina
O _Diretório Regional do' Partido de Representação

Popular, Secção em Santa Catarina, t�m o prazer de

convidar às autoridades Civís, Eclesiásticas, e Militares,
às Classes Produtoras, e ao Povo em geral, para assistir
à sessão de encerramento de sua Convenção Regional, a

�e realizar no dia 30 do corrente, no Teatro Alvaro de

C,ftrvalho, ocasião em que falará o nosso Presidente
Nacional Sr. Plínio Salgado.

Florianópolis, ,20 de setembro, de 1956.
Archimedes Monguilhott

,

'

Vice-Presidente
�INDICÁTO' DOS EMPREGADOS EM

CIMENTOS BANCÁRIOS, NO ESTADO
CATARINA

'

As - 8,30hs.
Cameron ' MITCHELL -

Ann BANCROFT - RaY
MOND BURR em:

A BESTA NEGRA
technicolor

No Programa:
Cine Noticiario: Nac.Bomba manual de pressão, para água com '1 cano

de 1 'polega1da e filtro.
Tratar com o sr. Nivaldo no Banco do Brasil.

Preços: 8,00 ___: 4,00.
Censura até 14 anos.EDITAL

.,._ - -.'

, RepresenlanJ�
Tradicional indústria de COROS de massa para sor

vete (biscoito), sediada em São Paulo, deseja nomear

Representante para êste Estado, POi; conta própria ou à

,base de comissão com "deI credere". Exigem-se referên

cias comerciais e bancárias. Escrever para a Caixa Pos

lal 8886 ',-,-,- 'São Paulo.

Na qualida,de de presidente d@ Sindicato,' convoco
cs Srs. associados para participarem da Assembléia
Geral de 21 do corrente, na séde da Entidade, a rua

Visconde de, Ouro Preto, 13 ..,.-- sobr., em 1.a convoca

ção às 19 hora�, em segun,da e última convocação as

20 horas,. com a, seguinte ordem do dia:

APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA 1957

Florianópolis, 17 de setembro de 1956
- ,. " , .'

Abel CapeHa - Presidente

ESTUDE, INGLí:S
Estude Inglês, matricule

também seus filhinhos no

"English for Children"
Rua Vidal -Ramos 16

Matriculas das 10 às 14 hrs.
diáriamente. ,

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



6o J:8TADO

LPDl L!oLOA I JUIZO DE masrro EDP ILAo,Ld' do Serviço do -. Edilal JUIZO DE mazrro �p I L�d'� de seu Asaistente J"
EDITAL

COMARCA DE TIJUCAS COMARCA DE TIJUCAS I trimônto da União, Sem custas ,
COMARCA DE 'IIJUCAS diciãr!o, com fundamento no ar

Edital de Citacão de Interesl Edital de Citacão de Interes P R I B 10.9-56 (a)
JUIZO DE DIREI ro DA Edrtal de Citado de Interes tigo 550 do Cód igo CIvil, que teve JUIZO DE DlREf'fO DA

.
' , .. Iguaçu, ' a

RCA DE TIJUCAS
-

sados Ausentes, Incertos e sados Ausentes, Incertos e
I Jaymor

GUimarães Co luço _ JUIz �O,MA '_,"
sados Ausentes, Incertos e sua redação alterada pela le i n o COMARCA DE T1JUCAS

Desconhecidos, com o Prazo Bescnnheetdos, com o Prnzo de Di re ito ", E para que chegue
Editai de Cita. ao de Interes Desconhecidos, com o Prazo 2437, de 7 de março de 1955, Edital de Citacão de Interes-

de 30 dias, de 30 dias. ao conhecimento de todos e nm
sados Ausentes, Incertos e de 30 dias. propor a presente Ação de Usu- sadcs Ausentes, Incertos f>

O Cidadão Carlos Temes O Cidadão Carlos Ternes guem possa alegar ignm-ância
Desconhecidos, com o Pra- O Cidadão Carlos Terl!_es, capião na qual expõem para af í- Desconhecidos, com o Prazo

Juiz de Paz no exercício do Juiz de Paz no exercício de mandou expedir o presente edi- zo de 30 Dias, Juiz de Paz no exercício do nal requerer ° seguinte '- 1) de 30 dias.

d J' d D' lt ti d J' d D' lt I O cidadão Cárlos Ternes, JUI1 J D' d

I
O C·" d- C I T

cargo e U1Z e Irei o a cargo e UIZ e Irei o • a tal que será afixado na sede dês cargo de uiz de irei to a Os suplicantes são possuidores, h,a ao ar os ernes,

Comarca de Tljucas, do Es- Com;rca de Tijucas, do Es- te JUIzo, no lugar do costume, e
de Paz no axarcfcio do cargo df Comarca de Tijucas, do Es- há mais de vinte anos, de um Juiz de Paz no exercício do

tado de Santa Catarina, 11,) tado de Santa Catarina, na por cópia, pub licado uma vez no
JUIZ de Di re it.o da Comanca de tado de Santa Catarina, na terreno situado no lugar "Tl1n cargo de Juiz de Direito da

forma da lei, etc., forma da lei, etc. Di ár-io da Justiça e três vezes no
'I'i jucas, do Estado de Santa Ca forma da lei, etc. bézinho" distrrto de São João Comarca de 'I'lj ucas, do Es

FAZ SABER a todos quantos FAZ SABER a todos' quantos o jornal "O Estado", de Flonanó tar-ína, na fOI ma da lei, etc" FAZ SABER a todos quantos in, Batista, desta Comarca, confron- tado de Santa Catarina, na

llltelessal possa o presente edi presente edítal de citação de ln- polis. Dado e passado nesta CI.
FAZ SABER a todos quantos teressar possa o presente edi- tando a Leste numa extenção <le forma da lei, etc.

tal de citação de mteressados, au I teIessado� ausentes, incertos e dade de 'I'ijucas, aos quatorze mteressar possa o presente edi tal de citação ãe interessados 1.530 metros, com terras de An- FAZ SABER a todds quantos

sentes, mcertos e desconhecidos desconhecidos, com o prazo do

I
dias de setembro do ano de mil tal de citação de inte ressados ausentes, incertos e desconheci- gehn Martins; ao Norte numa o presente edítal de citação de

com o prazo de tI,lIlta d ias, quo: tlinta di�s, virem ou dele conhe novecentos e cinquenta e seis ausentes, i nce r tos e desconheci dos, com o prazo de trtnta dias: extensão de 317 metros confron interessados ausentes, incertos

t d J
'

P d H t t E dos, ('0111 o prazo âe tl'll1ta dias, e desconh c d d
por pai e e ose e 1'0 en- ,clmen o iverem, que por parte do, u, (a) Gercy dos Anjos, Escri vuem ou dele conhecimento ti- ,ta com terras de João Vicente e lOS, com o prazo c

rique dos Santos lhe fOI apre : Conrado Guilherme da Silva e s/ vão, o datí lografei, conferi u
vi rern ou dele conhecimento tI-

velem, que por parte de Pedro Gomes e Sího VIrgílio Pascoal; tlinta dias, virem ou dele co

sentada uma pet.ição cUJO teor l' mulher lhe foi apresentada a pe subscrevi. (a) Carlos T.ernes _ velem, que por parte de Iris Re Joaquim Leal e Miguel Joaquim a Oeste o terreno sofre na ai- nhecimento tiverem, que por par

o seguinte - "Exm o Sr, DI ti çâ o do teor seguinte r-i- "Exmo Juiz de Paz, no exercício do cal' nate V, Buettner Pastor lhe f'oi Leal lhe fOI d ir-igida a petição tura dos 605 metros uma defle-I te de Aug��t� Fermiano ,VIeIra
JUIZ de Direito da Comarca, Sr, Dr, JU1Z de Direito da Comar go de JUIZ de Direito, Está con- dirigida a petição do teor se- do teor segumte ,_ "Exmo, Sr xão para Leste numa extensão lhe fOI, di rig ida a petição (lo

JOSE' PEDRO HENRIQUE DOS ca. - CONRADO GUILHERME forme o original afixado" no sedo gu irrte
- "Exmo. Snr. Dr, JUIZ Dr, JUIZ de Di rei to da Comarca, de 55 metros; outra no sentido teor segulllte:- "Exmo, Sr, Dr

SANTOS, b ras i le i ro, casado, Ia- DA SILVA e sua mulher Jovina dêste luizo, no lugar do costu- de Di rei to da Comarca de TIJu, Pedro Joaquim Leal· e Miguel

�Norte-Sul,
numa extensão de 6251 Juiz de Direito da Comarca, AU.

vrado r, res idente e donrici liado Dontila da Silva, o Itrimeiro la-I me, sobre o qual me reporto p cas, Da, IRIS RENATE V, BUET Joaquim Leal, brasileiros, maio- metros; outra no sentido Oeste- GUSTO FERMIANO VIElRA

no lugar "Alho" dist.rito de Ma vrador e a segunda de profissãn
I
dou fé, TNER PASTOR, brasileira, casa

res, lavradores, residentes em Leste, numa extensão de 19,80 I brasileho, viuvo, lavrador, resl

)01', desta Comarca, quer mover doméstica, residentes e domici- Data supra, O Escrivão da, p ropr-ietá ria, 'pOI seu p10CU São João Batista e Canelinha, metros; e, finalmente, outra no
I
dente e dorn ici lin do no dis t.ri to

a presente ação de usucapião em hados no lugar Sertão de San Gercy dos Anjos rador bastante, o advogado infra
1 espectivamente, nesta Cornar CD, I sentido Norte-Sul, numà

extenJ
de Porto Belo, desta Comarca,

que provai á
'

- I - Que o sup u ta LUZIa, desta Comarca, querem
ass inado, vem, respeitosamente, vêm perante V, Excia. por in- são de 300 metros, e divisa com por seu asststente adeante nome a

cante é possen-o, há mais de VIR mover a presente ação de usuca

Bdllal
baseada nos artigos 550 e 552 do ..- �•• I terras de Sebastião Ricardo; na do, quer mover a presente açío

te anos, por sí e seu antecessor p iâ o em que expõem e requerem Código CIVIl, o primeiro com �
quem quer que seja, a tôtalidadú

I
extrema Sul, onde o terreno tem de usucapião e'_'l que e,,;põe e

de um te rreno situado no lugat a V, Excla, o seguinte:- I -

[redaçãO
altelada pela Lei n,

das áreas descrItas nas alínea' 243 metros de profundIdade, di' requer a V, Excla, o seguinte -

"Alho", do distlito de Major, Os suplicantes são posseira' 2,437, de 7 de março de 1955, e
"A, B, C, e D" do Item anterior; visa com terras de Manoel Fran- I - O suphcante é posseIro há

desta Comarca, com 125,40 metl')s há maIs de vinte e cinco anos JUIZO DE DIREITO])\ 454 e segullltes do Código de
3, _ Que, consoante deCidiu o cisco Nunes; dito terreno perfaz maIs de vinte e CIllCO anos, por

de frente e 2200 ditos de fun dos seguintes lotes de tell'as COMARCA DE TIJUCAS Plocesso CIVIl, promover a pre- Tribunal de Justiça de São Pau uma área de 428,435 metros qua-
sí e seu antecessor, de um telle-

dos - ou sejam 275,880 metros s�tuados no lugar Settão de San Edital de Citação de Interes- sente ação de usu�aPlão pro�o(J lo "o fato do autor em unu drados, 2) Que os Requerentes no Situado no lugar "Sertão de

d d f I f t ta LII
'

1 LOTE U t d A tI' do-se provar mediante prevIa', ,- t d S Luzia" mUnicípIO de P t
qua ra os, azen(o ren es em zla'- ,o - m er sa os usen es, ncertos ,.

, _'
, açao de usucaplao aplesentar um man em-se na posse o imóvel" OI o

terias de Adellno da Silva e fun reno rUlal com 50 metros df Desconhecidos, C011l o Praz� Justlflcaçao, o segulnt�,- 1,
título em nada pode enfraqueca acima deSCrito de maneira pací- Belo, desta Comarca, com !J3

dos no Travessão Geral com pro I
frente e 1.240 ditos de fundos - de 30 dias

- Que a Requerente e senhora

I d 't 'd' fIca, paI um lapso de tempo su-' metros de frente e 2,970 dI tos

t' d t '6118" t d O Ci'" d' - C e legítima possuidora dos lotes
o s�u IreI o, servl� o ISSO, ao

pel'l'pI' a vInte anos contl'nuados ',I de fundos 011 seJ'am 26�,300 nle
pile allos 19nora os; ex leman �I seJam ," me ros qua ra .1/01 ao arlos Ternes , _ contI :lI lO como lefõrço de que

�

d N t t d F (I f d f t N t J. d P ,. • de terras com as dlmensoes e
"

, ,
'

"I I
tros quadrodos fazen(]o fi t

o ao' OI e em erras e ra,l s, azen o ren es ao 01' e UIZ e az no exerClClOao, a posse e com o alllmo de li" e, o que e prlnClpa, com "ani- .. , <, 'en P.S

CISCO da Silva e ao Sul em dita, em terras de quem de direito (' cargo de Juiz de Direito da con:,rontaçoes que seguem,- A
nhor", ("Rev, dos Tl'Ib"., vol mus domini", 3)' Nestas condi- a Leste no Travessao do Morro

do Pedro Henl'lque dos Santos I fundos ao Sul em ditas de Hen Comarca de Tijucas, do Es.
- Um terreno Sito no lugat

207, pág, 430), Nestas condições, çôes, pretendem regularizar sua I
e ,fundos a Oeste em terras de

II - Que dIto lInóvel fOI adquI Irique Marcos; extremando aLes tado de Santa Catar'n Itapema, fazendo frente, ao sul
V E' d' d posse e para tal fim requerem a I

Joao Rebelo ou quem de dll'eito;
I a, na

, d I requer a . XCla, se Igne e

lido pelo suphcante por compr,l I
te em terras de Luiz Gonzaga p forma da lei, etc. na EstIada �sta ua,' com ...... 247

terminal' dIa e hora pala a jus V, Excia, se digne determinaI' a extremando ao Sul �m tellas de

feIta a Pedro AtanázlO, lavrador a Oeste em ditas do requerente FAZ SABER a todo's quanto� metIos; ll11l1tando-se ao noite ,,-, •

d d'esignação do dia, lugar e hora I Satur111no Bernaldlllo Rebelo e

numa hnha de 210 metros, com
tlflcaçao prevla" c?m ClenCla o , N t d

reSIdente no referHlo lugar, I 2,0 I;OTE - Ou.tro terreno rural 1 o presente edital de cltapão de D P t P 'bl d para justificação exigida pelo ao 01' e em Itas de Otávio L,-
�

terras da Requerente, tendo a
r, romo OI' u ICO, ouvm o-se

II O f fOI
tanto a posse do suphcante com( com 70 mehos de frente e 1.114, intelessados ausentes, incertos e as testemunhas abaixo all'oladas artigo 455, do C, p, C" na qual no, ,,- Ie erldo lmovel

de seu refel'ldo antecessor sem ditos de fundos - ou sejam desconhecidos, com o prazo d� Oeste 12,20 metros divisando com
que comparecerão independente deverão ser inquiridas as teste I adql1ll'ldo, ,pelo suplicante, por

Pre foram I'espeltada�, paolflca� 77,114 metIos quadrados � fa.' trinta dias, virem ou dele conhe quem de dIreIto e a leste, extre· t d t'
,

R 'munhas João VICente Gomes e
escritura publica d'e posse de

d R I
men e e m Imaçao, equer mms , ,

'

contínuas e 111111terrUI)tas e exer zendo frentes ao Norte em terras' cimento tiverem, que por partI
man o com o lO tapema, na aI

f 't 't f
-

d Sebastião Ricardo braslielro" Manoel AntonIO dos Santos em

d .� . que, el a a JUS 1 lcaçao a passe ,::s,.
J

cldas com "ammus donll111", Dlb de Manoel CorreIa da Silva o de Miguel Joaquim Lopes e 0I
tura a ponte, com a alea.te

'I d d \7 maiores residentes em São Joa'o 5 de Julho do �orrente ano con-
,

3 550 00 d d '''B I
e JU ga a a mesma, se Igne' .

,

colnpra fôra feIta há três anos fundos ao Sul em terras de Hen- mulher lhe foi dlriglda a petição ,; , metros qua ra os, -

Excla, de mandar citar os con Batista, que comparecerão inde- fOlme documentos que Junto a

!lII - Que em vIsta do expost\ llque Marcos; extremando a Les do teol segulllte:- "Exmo, Sr
Um terreno SitO no lu�ar MoI'

frontantes conhecidos: José Se pendentemente de intimação, .Jus 'presenta, e, tanto a posse atu.'ll

quer o S,II)hcante regulal'lzar � te em terras do Requerente e a Dr, JUIZ de Dll'eito da COlllarca rete, Itapema, de fOIma -Irregular I h d' d T I tlficados e J'ulgados os fatos, Ie' do suphcante cõmo a de seu ano

f I f I ,vermo e er el1'os e arc110 ,

sua posse sobre o referido 11119 O�ste em ditas de quem de di
I
- MIGUEL JOAQUIM LOPES E

azene o re_�te, a este, co� ter
,Bel nardo de Souza e suas mu- quel em_a citação dos- atums con-

tecessor lrempre foram pacíficas

vel de confol'nlldade com o artl lelto.-3,o LOTE - Outro tenen( sua mulhel Olmdina Cecíha Lo
Ias de marmha aforadas a Re 'Iheles, se casados forem, o Dl' Ílontantes, todos residentes no: �ontlnuas e i111nterruptas e exer.

go 552, do CódIgo Clvll e o De rural com 38 metros de frentes ( pes, o pl'lmeiro lavrador e a se
querente, numa extensão de 39

Promotor Público desta Comarca, local do imovel, dos mteressados cldas por ambos com- "al1lmus

cleto Fedelal 2437, de 7 de mal' 1.240 dItos de fundos - ou se gunda de profissão doméstica, e
metros; IIIUltando-se ao norte

o SI. Delegado do Serviço do Pa incertos, por editaIS de trinta llomlnl", III - Em vista do ex

ço de 1955 que modIfiCOU o alÍl Jam 45,600 metros quadrados -

I ambos brasilenos, lesldentes e
também com terras da Reque tllmônio da Ul1Ião, em Florlllno dias; do M, Púbhco que tambem posto quer o suphcante legula

go 550 do Codlgo citado, e pan fazendo frentes em terras d� elomiclhados no lugar "Centro do rente, em duas linhas, tendo D
poliS, para onde deverá sei expe

devei á sei' mtimado para a jus- r�zar a sU,a posse soble o lefe·

o á,to flln requer a deSIgnação Manoel Coneia da Silva e fundo, Moura", desta Comarca queIem
plimelra 51 metros até a EstIada

dI da a competenté calta precató tlflcação; e do Representante do J'ldo unovel, de conforl'lHlade

do dla, lugar e hOla para' a JUs-: em dItas de Henl'lque Marcos; mover a presente ação de usuca
Estadual e a segunda 65 metros

ria e por editai eum plazo Je DomínIO da Ul1lão, pOI prec'l-
com o disposto no artigo 552, 'lo

tlflCação exigIda pelo artIgo 455 I extremando a' Leste e a Oéstl pião em que expõem e requerem a
até alcançar os fundos, a oeste,

tlinta dIas os mteressados au 'tória, a ser expedIda para o Juizo Codlgo Clvll, e no Decreto Fede

do Codlgo de Processo CIVIl, m' em tertas do Requerente, II As V EXC1!l, o segumte:- I - Os I
onde dIVIsa ,numa extensão de 6u

sentes e descQ.nhecidos par.a r.
de Direito da La Vara de Fio,

ral 2.437, de 7 de março de 1955

qual deverão ser OUVIdas as tes IlefeIidas posses pertenciam ao suplicante�·são posseIros dos se metlos: com, telras de quem de
companharem os termos do piO rianópolls, todos para contesta que modIfICOU o artIgo 550 do

temunhas, Augusto Fermlano Nas Irmãos do suplicante de nomes guintes lotes de terras, SItuado"
direito, hm1ta-se ao sul com a

cesso até afinal, dentl o do prazo
rem a presente ação, no prazo dI) referido COdlgO, e pUi a o dito

cImento e Euclides A, Fagundes Maria Rosa da Silva, Gonçalo no lugar "Sei tão de Santa LuzIU" ; 11I'0prled�d� de José_ Severiano,
dIgo até fmal sob pena de leve dez (has e acompanharem a mes-

fim requel a deslgnaçiío do <lIa

lavla(Íores, casados, lesldentes , GUilherme da Sliva e Bernardino desta Comarca: 1.0 LOTE - Um'
numa (lIstanclll de 125 metI os,

lia �úntestand� se tIverem o que
ma .em todos os seus trãmltes e hora para a Justificação eXIgI

domiclhados no local do Imóvel Guilherme da SIlva que há mal� teneno com 136 metros de fren_l�ont�ndo a área de 5480,00 me a,l�gal', dentIo 'do plazo da leJ,ll�té fmal sentença, q,ue devel,á ��o�:��o alctllvg,OI 4n55a dou CódIgo ,�e
a qUais compalecerão mdepen de vmte anos transferiram-na tes e 1.}00 dItos .Ie fundos - ou trosdqU;d�'ados;" C- "Um tenc-

Julgando-se afmal ptocedente II leconhecer e declalal do donll ,q ai develao,...-
dentemente de CItação Requel aos suphcantes pala que exerces 1 sejam 149,600 metros quadrados

no e olma letangular, SItO no -

d d d d 11110 dos Suphcantes a gleba usu
ser OUVidas as testemunhas que

mais que, depOIS de JustifICação sem as ditas posses como suas o - fazendo f1entes em terras de
lugar Bana Sêca, Itapema, atm- açao e

texpe
111 ,?-se o

nRlan at
!)

I
capienda e servirá de título hablí forem arroladas OpOI tunamente,

I vessado pela Estrada E tadt I paI a a I ansellçao no egls 10 'R d
'

seJa feIta a citação dos Illteres retll'alam-se desta Comarca; e I hCldeiJos de Ramiro da S,lva (l I t d
s, la

de Imóvel$ da sentença que at1'l para tIanscl'lção no Registro _fle eque: mlUS que, eJlOlS da JUS-

sados lllcertos e d�sconhecldo' tanto as posses dos suplicante� fundos com Marll1ho Caetano t"111 _an lo-se ao noite, numa ex
bUIl á Requelente o domílllo do,," Imovels da Comalca. Protesta-se tlÍlcaçao, seJa feIta a CItação dos

�

d f d I t
' ensao (e 1,650 �n.et1'GS com ter-- -

•

I
• atullls confrontante d

' ,

I
por e(htms de trll1ta (has, bem co rOjllO e seus l'e erl os anteces· ex reman(Io ao NOite" !linda;! em , ..- 1

d H d
-' ahldldos terrenos Plotesta 1)1'10 pOI toe o o genero 'de Provas em

s o Imove,

f 'f d t d L
las os et elros. de Tarcíh( I '

I" , bem �011l0 dos lUte d '

mo dos confrontantes do llnóvel sores sempre oram oacllcas f I as e UIZ COlrela da SIlva (- B d IS' úepollllento pessoal ,de quem
e nelt\) admitidas, prmclpalmen- lessa os mceI-

do SI. DIretor do Patllmôlllo dn IT»<ÜeIl'Uptas e exelcldas com O ao Sul em teu'lOs de Mallnhe Sellnatr °b(,e ouza, dIVIsando a)
quell'a �outestar a ação pur 111 te pelo depoimento pessoal de tos e des�onhecldos p01 edltUls

'II E d M I' Cu, am em com 1.650 meti os I
"

I
" de trmta dias do S D' t I

União por precatólla, em Flolla anllnus d01111111. - m vIsta o arce mo aetano, 2.0 LOTE Ou t, d R qUlllção de testemunhas juntada 'lua quer mteressado, mqUll'lçao .,' I. Ire 01' e o

t I' t t t '3
com erlas a equerehte; ex 'I t t h

' PatrlmonlO da União r

nópolis, e do Sr, leplesentante d( expos o querem os sup Ican es 1'0 eneno com 08 metros de t' d de documentos períCias VISto- (e es emun as e vlstOl'la, se ne- " "po preca-

d I' b f' t 900 d t d f
reman o a oeste, com 33 metros "

'D" t01'la em Florlanópoh� d S
MIl1lstérlO Púbhco, nesta clda e; regu al'lzar a sua posse so le os len e e I os e undos ou d d'" tias e demaiS provas admitidas cessarIa, a-se a causa, para o' -, e o I

todos para contestarem a presen lefeIidos imóveis, de conformi ,seJam 227,200 metros quadrado�
com quem e nClto e a leste I d P f f efeitos legaiS o valor de três representante do Mlnlstéuo PÚ
igualmente com 33 metros, com el� "relto. ara e elto,s IscaIS, ,

,
'

'

blico nesta C,dade'
te ação dentro do ptazo de dez dade com a leI fedelal 2,347, de 71- fazendo flentes em tel'las d, I d' da a presente o valor de CI"; 11111 CIuzeuos, Termos em que, ' todos para

• I I 19"5 d'f J' C Ih f d O
uma agoa, conten ° a area d€ PP D f t T contestarem a plesente aça- I

dIas nos termos do altlgo 15" e e malço (e ''', que mo I ICOll ose oe O e un os a este nú 5i 450
.

t I' d " 50,00000 (cll1coenta n1l1 cruzeI ,e erlmen o, IJucas, 28 de '
' o (en-

t 550 I c, I' C I "I' T
-

dA'
me ros quae la os ,

- r I
'

'Ih d 19-6 () CI tI'O do plazo de dez dIa
CItado, devendo ser, aill1al, le o ai Igo (O oelgo lVI," ravessao a mesca; extleman

_ ,.U t., 't I ros) Testemunhas,- FranCISco JU o e o, a audlO Ca ' s, nos

conhecIdo o domíl11o Jo suplI '<1n pala o dito fIm requerem a de ,do ao norte em terras de herde! 1\1 plll, ellIetno SI o n� ugal Man�el de Ohveil'a, João Paulo ramurú de Campos _ ASSIstente termos do artigo 455, citado, de-
-

d I I h d P I R t I
ela rala, apema, COI tado pe J I'

"

"E d' , - vendo ser afmal rcconhec d
te soble o refelido imóvel, cUJa slgnaçao o (Ia, ugar e Ola ros e au o I a e ao su em la EstIada Estadual f I de ,Ollveua, JoaqUIm VIcente de ue IClallO, m Ita petlçao fOI

d'
' , I o o

sentença lhe selvná de título ]laIa a JustifIcação exigIda pelo' terras de herdeIros dI! Améllco ' azene o
OI J

-

V, 'I C t exarado o seguinte despacho'-
on1l11l0 do suplIcante sobre 1"'-

45" I C'd' d pld S ' D II
frente, a leste, numa lagoa, com lvelra, oao eIgl 10, ae ano

"A d
' ,fendo 11l1ovel, cUJ'a sentenea

habll para a II1scllção no Regls, mtlgo .. ) (O o Igo e roces el ouza e las, - Os suplI- 23,50 metros; hmltandQ-se ao
e Inácio CândIdo da Silva, todos ,eslgne o SI. Escrlvao dIa f •..•

tio de Imovels Dá-se a presen-' so Civil, na qual deverão ser ou I cantes adqmrllam os referHlo' bra Ile r ca ad s lavla(lol Ihora, no local do costume para
lhe servirá de título habli pala

, I nOl te, numa extensilo de 772 me
s lOS, -

,s o, es"" -, " a Inscri ão no Re istr '

te o valor de CI�$ 3000,00 parn VIdas as testemunhas José NICO ,lotes, sendo o pllmeno em 1919
t ' d R domiCilIados e reSidentes no lu ,a JustlfIcaçao, feItas as mtlma. , ,ç, g o de Imo-

os efeItos legais Plotesta-se pOI lau de Souza, Tertuhano Branco por compla feita a VItor Venãn d
os, c�:n tellas

I at ebquerente; gar Itapema Nestes têrmos P I, ções deVIdas, Tljucas, 28-7-195G I vCels, Da-se a presente o valol de

E 'd S I I d' d S'I
IVlsanbO ao su am em com

• ,

( ) F'
" 1'$ 300000 para f t I

dep0ll11ento de testemunhas e e 'gl 10 erpa, aque es avra o CIO a I va, e o segund pOI t I R' Defellmento Soble CI$ 650 de' a ranclsco Jose RodrIgues de
" os e elOs t>-

vlstolla, se necessállO, O assls res e êste Comelciante, residen·
I
compra feita em 1926 a JoaquIm,

eiras e a equerente, numa Ilnha
t Ih t d 'I Olivena - Juiz de Direito" Fel gals, Protesta-se provar o alega-

,
.

I de 79:5 metlOs; extremando a
es ampl as es a UalS, mc uSlve

1 ' _,

,-

do com testelllunh '

tente que est'l aSSll1a tem sua tes e domiCIliados neste Distri ,Júlio, Alzira e Josllna de Souza, a lespectJva Taxa de Educação ta a Justlflcaçao fOI proferIda a
, as, e VIstorIa,

t t oeste, com 30 meti os, no RIO PJ I
se necessallO O t t

1 eSldêncl8 nesta CHlade onde I e- to, as quais comparecerão inde
I
e an o a posse dos suphcantes e Saúde de Cr$ 1,50, ha-se: _

- segumte sentença: - "V'IStOS, I e t '

' assls en e, que

d� I €'lue, com a ál ea de 18.412,2f s a assma te d-
cebe CItação Nestes teImos p pendentemente de citação, Reque ,como a e seus antecessores, TJjucas, 14 de agosto de 1956 etc .. Julgo por sentença a jus m sua resl encla

defellmento Tljucas, 24 de junhr lem maIs que, depois dft justifi sempre foram pacíficas, conO-
metros quadlados", 2, - Que li

(a) Aymol'é Palhares" Em dit'l' ttflCação letI'o, procedida nestes n�sta Cldade onde recebe cita-

de 1956, (a) ClaudIO Calamulu cação, seja feIta a citação dos' nuas, ininterruptas e exercidas despeito de ter. comprovantes do
t

-

f d' , t' autos de -Apão de UsucapIão a
çao, Nestes têrmos p, defel'lmen-

, d t d " d d ' pe Iça0 OI exal a o' o segulll e � , t T
de Campos - Assistente JU(!J atuaIs confrontantes, residentes, com "animus domini", III - Em seu HeI o e proplle a e ap,,- t despacho _ "R HOJe A desígne requerimento de Pedro Joaquim

o, IJucas, 10 de agosto de 1956,

clállO", Em dita petlcão fOI exa no local dos imóveis, bem como vIsta do exposto querem os SI1-
nas soble palite dos tenenos

�cl-1 o Sr Escllvão dIa e hOI�, no lo ILeal e Miguel JoaqUIm Leal, para I, (a) �laudlO Car�murú de Cam-

rado O segulllte (Iesp.,ollo - "1, dos mtelessados incerto e des I plicantes legular za
ma menClOnae os, vem a requelen

I d
'

'f' que surta seus deVIdo "'d' pos, Em dIta petição foi exarado
_..

s 1- l' a sua posse, ca o costume, para a JustI Ica s e JUll ICOS ,

HOJ'e, A" desl'gne o SI' r·'SCII"a-o conhecidos por editaiS de trinta sobre os lefendos imovel's, de te, por SI e seus antecessoles",
f

•

d
- efeitos C,tem se por d d 'o

sagumte despacho:- "R HOJ'e
-'" , çao, eltas as oevl as mtllllaçoes, • -, man a o

AD'
'

dia e hora, no local do costume dIas, do SI. Diretor do Patrimô- i confolmidade com a lei federal ocupando conhl� seu, mtnsa � pa-
TiJucas, 16-8-1956 (a) CaIlos- os conflontantes conhecidos do h' eSlgnel o Sr, Escrivão dia a

para a JustifIcação, feItas as 111 nlo da União por precatória em 2,437, de 7 de malço de 1955, que
cIÍlcamente, a maIs e e VIl1 e a

T J d P Imovel' por edItais com o plazo
ora, no ocal do costume para

-

Florianópolis, e do Sr, represen modificou o artigo ��o do Codlgo nos, sem opOSIção ou embalgo dr ,el'nesd
- UIZ

d eJ �z dno Dex�r- de tlll;ta dias que sera'o publl'c'
'a justificação, feitas as d�vidas

tllllações dêvHlas, TIJucas, 30-6 Uv CICIO o cmgo e IIlZ e IreI, ' "

I int
'

T
1956, (a) Frenclsco José Rodl'l tante do Mmlstéllo Público nes

I
Civil. E para o dIto fim requerem .........._-"._........._....................... to", Feita a JUstIfIcação foi pro I' dos uma vez no Diário da Justiça ()'maçoes. IJucas, 14-8-).956

t C'd d f' d t t a des'g
,

d d' I t'f'
-

f f d t
•

'I "O E
a Carlos Temes - J de Pa

gues de Ollvelra - JlIlZ de DI a I a e, a Im- e �on es aren I naçao o la, ugar e ho a JUs I Icaçao OI pro etl a a se fenda a segull1te sentença:- e reg vezes no Jorna 'sta."
,z

leito", Feita a justifIcação fOI a presente ação no prazo de de,. ra pala a justificação exigida pe gumte sentença:- "ViStOS, etc, "VIStOS etc Julgo r.or sentença' do", de Flonanópolis, os in teres Dn� e,xerclclo do cargo de Juiz d'l
I t'

. ".... " lI'elto' Feita a
'

t'f' ,

f
pl'ofel'lda a segUinte sentença:7 dias, de acôrdo com o ehsposto o ar Igo 455 do Codigo de Pro Julgo por sentença a JustifIca a justificação procedida nestes ...-sados Il1certos; pessoalmente, ° ,

' JUS I Icaçao OI

t 4""5 't d I f' I cesso C I _,
I d' 't f t t t Dt R t t d M P"bl' pl'ofenda a segumte sentellPa'

"Vistos, etc, Julgo por senten no aI Igo " CI a o, sen( ° a ma IVI, na qua everao seI çao re 1'0, el a nes es au os f autos de Ação de Usucapio a re ,epresen aI} e o • u ICO; I" _
� ,-

ça a justificação retro, plocedid, reconhecIdo o úomínlO do supil OUVidas as testemunhas Marmh( requellmento de Manoel Joaqullll querinrilnto de h'IS Renato V e, por precatorla, a ser erpedida VISt�S, etc .. !ulgo por senten

nestes autos.de Ação de Usuca cante sob I e os refendos ImóveIS Marcehno Caetano, Fehpe Mal'. Lopes e s/mulher Ollndina Ce Buettner Pastor devidamente as para o Juizo de Direito da La
ça a JustIflCaçao retro, plOceehda

t Ih
'

'd t' cellno C t E t 'G 'I L ' , d t
'

VaI' d C d FI ' nestes autos de Ação de U
pIão, a requellmento de JOS.3 Pe cUJa sen ença e servIra e I ae ano e s evao regó Cl Ia opes, pala que pIO uza v slstlda pOI seu malido Gottaro a a omarca e 01'lanopo.' ,

suca·

dro Hennque dos Santos, _para tulo habIl para o respectivo re· Ii?, lavradoles lesidentes e do dos os seus deVIdos e Jurídico�' Pastor, para ,!ue produza seus !Js, o Dr, Delegado do Serviço do ;Iao, ,li Iequerlmento de' Augu3LO

que surta seus devHlos e )urí glstro de imóveis, Dá-se á pre· mlclhados no local do Imóvel, ae, efeitos, Citem-se, por mandado, I deVIdos e jUl ídicos efeItos, C,- Patrimônio da União, Sem cus-
elmlano Viena, para que surta

dlcos efeltoo, Citem-se, por man I sente o val?r de Cr$ 3,000,00 q\jals comparecelão mdependen os confrontantes conhecidos do tem-se, POt mandado os "Confi tas, p, R, 1.. Tijucas, 10-9-1956
seus deVidos e jurídicos efeitos

dado, os confrontantes conheCI pala os_ efeItos legaIS, Protesta. temente de CItação Requerenl : imovel; por editais com o prazo nantes conhecidos d�s Imóveis; (a) J.aymor GUImarães Colaço .:: ��tel11-se, »01' mandado, os con·

dos do imovel; pOI edlt81s com � se provai o alegado com teste mais que depois d� justifIcação_de trll1ta dIas, que serão pubhca por edItais com o prazo de trino Juiz de [lJreito," E para que che. lontantes conhecIdos do imóvel;

plazo de tlinta dIas, que seI ã( l11unhas e vlstona, se necessarlo seja feita a citação dos atuais
j dos uma vez no DlállO' da JustJ ta dias que serão publicados u gue ao conheCimento de todos ()

por edItaiS com o prazo de tl'll1-

publlcados uma vez no Diário <la O solicitadol' que esta assina confrontantes, residentes no lo ça e três vezes� no jornal "O Eo' ma ve: no Diário da Justiça ninguem possa alegar ignorãn-
ta dIas, que" s�rão publicados

JustIça e três vezes no JOlnal tem sua reSIdência nesta Cidade cal do IInovel, bem como dos in tado", de Florianópolis, os mte três vezes no jornal "O Estado" Cla, mandou expedir o presente u��a vez no D�al"o da Justiça e

"O Estado" de Flollanopohs, o' onde recebe citação. Nestes ter teressados incertos e desconheCI ressados incertos; pessoalmente. de Florianópohs os interessado,
I edital que será afixado na sede

tres vez,es ,no Jornal "O Estado"

lnteressado� lllcertos; pessoal mos p, deferimento, Tijuclls, 2 dados pOI edltal\ de trinta dias o Dr, leplesentante do M, Púbh

IlI1certos; pess'oalmente O DI" dêste Juizo, no 'lugar do costume I?e Flol'lanopolis, os lIlteressados

mente, o DI. Representante d(
I
de julho, de 1956, (a) Clau�io' do �1. Dlletor 'do Patrimônio da

I
co; e, pOI precatorla, a ser, expe 'RepI'esentante do M, PÚbhco; e' e, por"c�pia, public�do UMA VEZ ,1Ilrcertos; pessoalmente" o ,Dr, Re

M, Púbhco, e, pOI precato rIa, a Cal'amUl'u de Campos - ASSIS U�"ao por plecatona, em 'Flol'la dlda pala o JUIZO de Duelto d" por precatoria,- a ser expedida
no Dlano da Justiça e TRÊS p esentant� ,do M, Pubhco; e,

ser expedIda para o JUIZO de Di tente Judlcláno," Em dita peti nopohs, e do SI. representantr La Vara da Comarca de 1"I01la para o Juizo de DiIelto da 1 a
VEZES no jornal "O Estado", de por precat?l'la, a ser expechda

leito da La Vala da Comarca da ção foi exarado o segumte des I
do Ministétio Público nesta Ci nópolls, o Sr, Delegado do Sei VI Vara da Comarca de Floriànó Florianópolis, Dado e passado nes

para o JUIZO de Direito da La

Florlanópohs, o DI. Delegodo do pacho:- "'t.'R. Hoje, A, desígne dade; todos para contestarem r ço do Patnmôlllo da Ulllão. Cus· polis, o Sr, Delegado do Setviço
ta cidade de Tijucas, aos qua. Va�a da Comarca, de Florianó

Serviço do Pah1l11ÔnlO da União o Sr, Escrivão dIa e hora, no lo I presente ação no prazo de dez I tas afmal. p, R, I.. Biguaçu do Patrimônio da União, Custas torze dias do mês de setemblo pohs, o ,D:: Delegado do ServIço

Sem custas, PR.!, Blguaçú, 10 cal do costume, para a justIfICa, dIas, de acôrdo com o disposto '10-9-56, (a) Jaymol' GUlmalãe� afinal. p, R, I.. Biguaçú, 10-9-56
do ano de mil ndvecentos e cin I

do tPatr�m�lloI d'a Umão, Sem

9.56, (a) Jaymo�' GUImarães Co. ção, feitas as deVidas intimações no artigo 455 citado, stmdo, afi.' Cõlaço - JUIZ de Direito", E (a) Jaymor Guimarães ColaçJ quenta e seiS, Eu, (a) Ger�y dos
cus as, , ,

': TIJ,ucas, 10-9-56,

laço _ J111z eTe Dll elto", E para TIJucas, 4-8-1956, (a) Carlos Ter Inal, reconhecHlo o �domínio dos para que chegue ao conhecllllen Juiz de Direito", E para que che Anjos, Escrivão, o datilografei ja� Jaymor ,Gullnaraes Colaço -

qUe chegue ao conhecllllenJo do nes - Juiz de Paz, no exerclcll 1 equerentes sobre o referido I to de todos e ninguem possa a gue ao conhecimento de todos �
confelÍ e subscrevi. (a) Carlos

UIZ de DIreito, UE para que che

todos e l1lnguem possa alegar do cargo de Jmz de DIreito," Fei· Imovel, cuja sentença lhes ser- legar ignorânCIa, mandou expe- ninguem possa alegar ignorãn- Telnes, JUIZ d'e Paz, no exercíCIO gU; ao con,heclluento dos Inteles

Ignorâncla, mandou expedir c ta a justificação foi proferida D vllá de título habll para a ins-
I dir o presente edItai que será a cia, mandou expedir o presentr d? cargo de Juiz de Dn'elto. Es- �: o�, e IIlnguem possa alegar

Plesente editai que será aflxa<lo seguinte sentença.:- "Vistos crição no RegistIo do Imóveis. fIxado na sede dêste Juizo, no editai que selá afixado na sede
ta conforme o originai afixado na

I.,nolancla, mandou expedll' o

lia sede dêste JUIZO no luO'ar do etc, Julgo por sentença a justi Protesta-se plovar o alegado com lugar do costume, e, por CÓPI8, dêste Juizo no lugar do costume
sede dêste JUIZO, no lugar do presendte :dltal que será aÍlxado

, c
" d t t h

' I A VEZ" D ' , ,
' r '

c t b
na se e deste JU1ZO I d

Costume, e, pOI copIa, pubhcado flcaçao retro, procedI a nestes es emun as - e VIstOria, se ne·, publIcado UM no 'arlO e, por cópia, publiçado UMA
os ume, so re o qual me repor· costume ' ',no ugar o

UMA VEZ no DlállO da Ju. autos de Ação de UsucapIão, v cessáno. Dá-se á presente o va
I da Justiça e três vezes no )orna I yEZ nQ Diário da Justiça c

to e dou fé, I UMA
,e, por ,c,opla, publicado

hça e TRÊS VEZES no JOI lequerimento de Conrado GUI- 101' de Cr$ 3,000,00 para os efei "O ESTADO", de Flolianópolis, TRÊS VEZES no jornal "O Esta Data supra, O Escrivfío
t "

VEZ no DI,arJO da JustIça
nal "O Estado", de Flouanópoils Iherme da Sliva e s/mulher Jovi tos legaIS, O sohcltador que esta Dado e passado nesta Cidade (I" do", d'e Florianópolis, Dado e

Gercy dos Anjos I � "Ie� vezes no J?rnal "O Esta

Dado e passado nesta Cidade do na 'DonatíTa da Silva, para quo assina tem sua residência nest: Tijucas, aos quatorze dias do passado nesta Cidade de Tljucas
o ,

d
e Florl�nopohs, Dado e

'I"JUCas, aos tIeze dIas do mê� surta seus devidos e JUI'ídlCOS Cidade onde recebe citação, Nes mês de setembro do ano de mil aos doze dias do mês de setem Parf,·cl·paça-O
passa o nesta �l(rade de TiJucas,

de setembro do ano de mll nõ efeItos Citem-se, por mandado, o· tes têrmos p, deferimento, So novecentos e cinquenta e seIs bro do ano de mli novecentos r
,aos �eze do mes de setembro elo

Vecentos e clllquenta e seis, Eu I confLnantes conhecidos ,los il1l1 bre, os selos, devidos ha·se Ttju· Eu, (a) Gercy. dos Anjos, Escl'l ,cinquenta e seis, Eu, (a) Gercy Adolfo Bunn Junior e ::0 e ,mll novecentos e Cll1quen,

(a) Gercy dos Anjos, Escrivão, o veIs; por editais com o pl'azo de cas, 18 de Julho de Hl56, (a)
I
vão, o datilografeI, confer1 e sul) ,dos Anjos, Escrivão, o datllogra- ' / seIS, �u, (a) Gercy dos An-

datilografei, conferí e subscleví trll1tã dias, que serão publicados Claudio CaramuI'ú de Campos" I screvi. (a) Carlos Telnes - fei, conferi e subscrevi. (a)
Maria \Vagner Bunn, parti- �o, Escrlvao, o, datlloglafel, CO'I

(a) Carlos Ternes - JUIZ de Paz, uma vez no Diário da Justiça Q Em dita petição foi exarado e Juiz de Paz, no exelcício do cal' Carlos Temes _ Juiz de Paz, no cipam aos seus parentes e
erl e subsclevl, (a) Callos Ter·

no exercícIO do calgo de JUIZ do três vezes no jornal ;'0 Estado", seguinte despacho l-- "R, Hoje I go de JUIZ de- DireIto da Comar exercício do cargo de JUIZ de DI pessoaS de suas relações o �es
- JUIZ de Paz, no exerclclo

D,re,to, Está confolme o origi- de Flollanópolls, os Illteressadog A" desígne o SI. ESClivão dia e ca, Está conforme o orIginai afl' relto, Está conforme o original nascimento de seu
'

"

I
o

�argo de JUIZ de Dnelto, E,ta

nal aflxado na sede dêste JUIZO Illcertos; pessoalmente, o Dr-, re· hora, no local do costume, para ti xado na sede dêste JUIZO, no IIr afIxado na sede dêste JUIZO, no nito PAULO' R
prlmoge- I �o� or�:e o ol',lglllnl aÍlxado nu

110 IU'gar do costume, soore o presentante do M, Público; e por justifICação, feitas as deVIdas 111 gar do costume, SObIC o qual lugar do costume, sobre o qual. .OBERTQ, ,se: este JUIZO, no lugar do

qUal me reporto e dou fé, precatória, a ser expedida para timações, TiJucas, 21-7-1956, la) me leporto e dou fé, me reporto e dou fé, ocorrido na Maternidade ;os u�ie, ��bre o qual me repor

Data supla O Escl'lvão o JUIZO de Dlrelto da La Vara Flancisco José Rodrigues de Oh- Data supra, O EscrIvão I Data supra, O Escrivão: Dr, Carlos Corrêa no dia IODe t
ou e,

O _

G
' J' d F t G dA' G

a a supra, Escrlvao
ercy dos An)os da Comarca de Florianópohs, o velra - UIZ e Djrelto'�. el a ercy os nJos ercy dOli Anjos 18, G d .

'

ercy 011 An] ali
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o ESTADOFlorianópolis, Sábado,' 22 de Setembro de 1956

Lavando . CO-ID ' Babao
-V>iraem Especialidade

. i daECla.�YlmL, IIDUIIIIM-Joln,llIe. (1I1R1(reglltrada)
economiza-sé 1empotl..e;jdiobeiro

I

Notas Culturais' !«NO' (.,endculo,�
Sessenta-e-sete membros los críticos. Gira em torno Com a Bibl"I'a na Ma�odo grupo "Porgy and Bess"

I
da viagem de um_engenhei- ,

voltaram recentemente aos' 1'0 americano num junco su-

Estados Unidos após a sua bindo o Rio Yangtze para o ,SABADO, 22 DE SETEMBRO
terceira tourné europeia. interior da China. Lewis Ambos, não estranheis o fogo ardente que surge no

Essa tourn
é

incluiu apre- Gannett escreveu' no "New meio de' vós, destinado a provar-vos, como se alguma
sentações na'União Sovié- York Herald 'I'ríbjme'": I

cousa extraordinária vos estivesse acontecendo. (I Pe-
tica, Polonia e Checoslova- "Uma das contribuições da dro 4:12). Leia I Pedro 4:12-16. .

quai, Começou em novem- America à literatura que. QUANDO eu era interno de um colégio em San tia
bro em Arituerpia, Bélgica pode ser compartilhada pe- go, fui convidado a passar as férias de Natal na casa

e apresentou-se na Alema- lo mundo todo". A revista do diretor. Lá comecei a sentir o princípio da minha

nha, Noruega, Holanda e "Newsweek" c o me n t ou: "hora de tentação'''.
Dinamarca bem como nos "Em essência uma parabo- Foi uma grande surprêsa e uma perda para mim,
países comunistas. A in- la universal da vida e mor- • quando percebi, repentinamente, que não sentia mais a

�érpretação final teve lu- te e os enigmas do viver:! presença do Senhor comigo. Minha impressão era de que

gar em Amsterdam. Comen- Um conto esplendido". O' f'tl me apresentava no espaço 'com sêres infernais que
tando sôbre a viagem, Ro- crítico do "New York Ti- pare�iam atormentar-me. Tornei-me logo, vítima de preo
bert Breen, co-produtor e mes" disse: "A fôrça da no- cupações, dúvidas e temores. Tinha perdido a seren ida-:

diretor da ópera folclórica vela vem da notável evoca- de. Antes desta tentação eu fazia orações especiais três

de George Gershwin disse: ção do Si'. Hersev da vida e vêzes por dia. Mas, naquela ocasião; creio que não dei-

"As impressões dos rusos lenda do rio". .' xei passar cada cinco minutos do dia sem preferir uma

do Negro americano está - -;:.' * * oração. Mesmo assim, o momento de perder tôda a tran-

atrasada de 50 anos. Em William Irige, cuja comê- qüil idade chegou, .quando achei calos em meus joelhos..
todos, os lugares - em Mos- dia "p"icnic" _ (]férias' de Descobri, porém, que nossas horas de prova são oca

cou, Leningrado, "Sta.lingi'a-: Amor) venceu o Prêmio Pu- siões especiais para maior fé e mais oração. Em tais mO-Ido, Versóvia, Praga - des- litzer 19.53 para drama, ter-,I mentes Deus tem as melhores oportunidades para nos

cobrimos que o povo sentia. minou
�

uma.nova peça inti- I, ajudar �_' compreender melhor as cousas espirituais. ,
fome de informações sôbre tulada , "WaY- Out cm the 1 ----=

os Estados Unidos". . Outskirts of Town". Wil-, O R A ç Ã O
·x- * -;:. 'liam Inge é também o au- I

John Hersev, que rece- ter da comédia �'Bus Stop" I 'Pai Santo, graças te damos pel.o amor restaurador
beu o Prêmio Pulitzer 1945. que ficou no cartaz de N0- I co� o qu.al tu nos ergues quando calmos, na �ora de ten

por sua novela "A-Bell for va York por mais de dois, taçao. Ajuda-nos a estar conscios de que nao temos de

Adano", escreveu um novo: imos e que recentemente foi � lutar contra a carne e o sangue, mas contra os governá

livro, "A Single Pebble", filmada, terrdo Marilyn Mon- ',dores das trevas dêste mundo e contra as hostes espírí-
que foi muito elogiado pe- i:oe no papel, prfncipal. ruais da iniqüidade. Em nome. de Cristo. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

Cristo dá a vitória aos que nêla crêem.
-

I
PERSIO DANIEL MARTINEZ (República .ne-

mínícana)
.'

-�

·Oia do Comerciario Vende-se
De ordem do Sr. Presidente convoco os membros

da diretoria do Grêmio dos Comerciários, para uma reu-I Uma casa de madeira com 5 peças e um Galpão com

nião, no /próximo dia 25, tsrça-feira, às 20 horas, em bôa água, terreno com 99 mil metros quadrados, tendo

sua sede social à rua Vidal Ramos, n. 25, quando serão uma chácara com 200 pés de nonas, 20 pés de vergamo
debatidos assuntos de grande importância para a elas-

'

tas, 36 pés de limão, muitas laranjeiras açúcar, bananeí
se, inclusi':e as festividades comemorativas do "Dia do ":as e cafeeiros etc.

'

Empregado no Comércio".
, I Terreno próprio para lavouras, menos o arroz, este

JOÃO MANOEL DE SOUZA - 10 Secretário. I terreno está situado em Ratones. Tratar no mesmo local.
----�-------- ------

./

VAI VI-AJAR?

'DO
�[]

J u
:lO

,I'

CRVZEIRO DO SUL
Reserve no LUX HOTEL VARIG

PANAIR
seu bilhete de passagem REAL-

SADIA

A PREÇO OFICIAL

Telefones 2021 - 2022

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSõES DOS'.
EMPREGADOS EM TRANSPORTES E CARGAS

EDITAL
centro da cidade, com De ordem do S1'. Delegado Regional do LA.P. dos

I 445 m2" Tratar à RUBi Es- Empregados em Transporles e Cargas, neste Estado,
I tevês J�unior, 85. comunico aos interessados que se acham abertas até

I
�

'-A' V I S O"
O' .dià 1.0-11-56, nesta Delegacia Regional, à Praç� Pe-
reira e Oliveira Edifício IPASE, 30 andar, inscrições
para concursos destinados ao provimento de vagas

I Avisamos aos interessados existentes nas carreiras de Contador, Assistente Social,
que por motivo de fôrça Estatístico, Esta�ístico Auxiliar, Oficial -Admín istratí
,maio�, fica transferida' para \'0 e Escriturário.
'o dia 16 de outubro, a rifa do A realização desses concursos obedecerá às normas
,"Fogareiro a Gaz", das Nor- constantes do Edital de abertura publicado no DiárioI
malí stas do Instituto de Edu Oficial da União de 8-9-56, Secção I, pg. 17 131.

I
cação ,.Eias V,elho". Pedro Miranda da Cruz - M. 2803

Chefe Divisão Administração

;ElelçOes Siodlcát_ N�;;TR���
-

SINDICATO DOS CONDU- Delegado Regional
TORES DE VEíCULOS RO- O' ·

-.

,DOVIAR�Ópg�ISFLORIA.
,� IIlDa opo.rfunidade

I EDITAL N° l' I Importante firma americana precisa de um elemen-

! Faço saber aos que o pre-]
to para cargo de respons�bi�idade en: �ua Filial de Ven-

sente virem ou dele tive-· c!as. nesta �raça: �mprescmdlvel: - ótima redação, grau
,

rem conheclmantn
"

que, no
, d:. m�truçao mll1lma. se�undária, maior de 28 anos e

dia 30 de aetembro de 1.956, �·PlJncIPalmente. e�perI:ncla comprovada nos setores. de
serão realizadas neste Sin-

Vendas e, Admin íst.ração. �
,

dícato as eleições para sua ,

Favor escrever ao Largo do Fagundes, 45 ou telef'o-

, Diretoria, Membros do Con- I��6�ara marcar entrevista, chamar sr. Paulo.
selho, ficando aberto o pra- CONCURSO BARA PROFESSOR DE 'PRÓTESE
zo de 5 dias, que correrá a BUCO-FACIAL
partir dá primeira publica-

II
ção deste, para' o registro
das chapas' na Secretaria,
de acôrdo com o disposto

, Portaria.

I �s requerimentos para o

registro das chapas deverão
sei' apresentados na Secre

I taria, em três vias, assina-

I
dos pelo cabeça de chapas,
pessoalmente, não sendo

; permitida para tal fim a
i outorga de procuração, de-
vendo conter. todos os re

quisitos .pí evístos na legis-

Ilação vigente e nos estatu
tos da entidade e instruidos C. 334 - ALMOXARIFE - DO SERVI'ÇO PÚBLICO

, com a prova exigida no § 10 FEDERAL

I do art. 11 da Portaria nO. 11 Encerrarnento : Dia 2 de outubro

,
de 11-12,956. C. 336 - DESENHISTA AUXILIAR DO SERVIÇO PÚ-
Alexandrino Barreto da RLICO FEDERAL .

Silva - Presidente. Encerrarnento : Dia 5 de outubro
PODERÃO INSCREVER-SE BRASILEIROS NA

TOS OU NATURALIZADOS, 'DE AMBOS OS SEXOS,
DE 18 ANOS COMPLETOS A 40 INCOMPLETOS.

OS INTERESSADOS SERÃO ATENDIDOS NA ES
COLA INDUSTRIAIt DE- FLORIANÓPOLIS, À RUA

VENO'E-SE'
-ótimoTote de esquina 'no

/

.

O Diário. Oficial do Estado de 13 do. corrente pu
bhco� um edital da Faculdade de Farmácia e Odontolo
gia relativo a um concurso de títulos destinado à escô
lha de um Professor a ser contratadp para a regência da
Cadeira de Prótese Buco-Facial, do curso odontológico
daquela Faculdade. A inscrição para o mencionado con- '

'

curso estará aberta- até o próximo dia treze de novem-'
bro vindouro, na Secretaria da Escola, à rua Estéves
J úníor, nO. 1, nesta Capital.

•Concursos do DISP

CASA MISCELENIA

I
Grande varíedades de brin-

quedos -

R. Conselheiro Mafra n. 9

�-.��"o
--

i

I,
I

. S�eJ..�Y'Rct;'
. ..

..,

ESPECIALIDADE
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Acontece no Brasi�
De M. Ruiz Elízegut-

12'7
bilhões de cruzeiros. i

da Globe Press ,x· * *

Em 1954 - segundo in- A produção de bauxita se ...:..:---------------------,

forma o IBGE - foram pro-, tem revelado bastante irre- O que pensam ...duzidas, nos estabelecimen- gu lar desde 1943, ano em

tos de laticínios de todo o que o volume foi de 68.829 --.."..-_;;;.---c---=-----�...-----�-I
�'Brasil, 208.779 toneladas de toneladas. Em 1946 e !947,

leite pasteurizado, no valor porém, a produção desceu a

de 730 milhões de cruzeiros, 1 a 6 mil toneladas respec-
20.564 toneladas de leite tivamenta, enquanto em ..

condensado, 'no valor de,370 1953 se proc�ssava uma as

milhões 18.059 toneladas cenção que de 14.772 tone
de leite em pó, no valor de ladas nesse ano atingiu a

325 milhões, 24.103 tonel-a- 19.033 tons., em 1955. Dois
das de manteiga, no valor Estados brasileiros apenas
de 917 milhões e 7.074 to- contr ibu iram para a produ
neladas de creme, no valor ção nacional de bauxita: ML
de 253 milhões. nas Gerais e São Paulo.

o Estado do. Rio Grande
do Sul ocupa o primeir01u
gar na produção brasileira
de fumo em fôlha. Sua con

tribuição, em 1955, foi de
41.877 toneladas, no valor
de 28!1.916.000 cruzeiros. No
triênio 1953-55, a maior Iquantidade produzida no Es-

Itado foi a de 1954, quando, APLA

atingiu a 51.466 toneladas., .

A área cultivada, que em ----------------------------

] 954 era de 50.662 hectares, 'liRAdesceu para 47.955, em 1955. I

,_-

.* ,J. 0)(. I
-t-

,-;;....-,.O-O-'-'-O-O-,.....:O.;__O-O-'----'l SERÁ' EXTINTA A COMISSÃO DE PRO- •

i A t, e D�'
.

a'-:, o !
RIO, 20 ��)TOR!�,��d�.A,�E,��C�"Ó inventá-I ','� d.ente da República encamí- rio e à liquidação ctt seus

:: nhou ao Congresso Nacional
I

compromissos. Q',J.':mdo DOS
, '. mensagem acompanhada de

I

atuais extranumerúrtos da r e-

o , projeto de lei extinguindo a
I
i,erida comissãlo, amparados

'Comissão de Produtos da
'

pelo artigo 10 da lei ?284
o

ANTES DE FAZER SUAS COMPRAS NÃO DEIXE ,0 Produtos dã Mandioca, cria,

I'
de 9 de agosto de 1954, pas-

, sarão a integrar as Iuncôes
� DE VISITAR A CASA MISCELANEA SITA A RUA CON- i da pelo decreto-lei 5.051 d( extintas, quando vagarem, na
,� , 4 de dezembro de 1949. NOi tabela numérica de mensa

SELHEIRO MAFRA 9 ON,DE V. S. ENCONTR,ARA' OS ME ,�termos do projeto, o exscutt- listas, de parte suplemsnt.n
i

o
vo designará uma comissão do-Mínístérío da A6'l'ir:.ultura,

• especial Integrnda de prete- A partir da data da publica;) LHORES ARTIGOS PELOS MENORES �REÇOS TAIS CO- rência por funcionárí., do ção da lei cessará a cobran

I:· . , Ministério da Agricultura).:.a ça da taxa sobre a venda de
.. MO: "ROUPAS EM GERAL) FERROS ELETRICOSj FO-

t'J
ra proceder ao levantam(lnt6 produtos derivados da man-

I . do ativo e do passivo' ela alu- dioca.

to GAREIROS, LANTERNAS, LAMPADAS, BlJOTERIAS, ii
:;; OBJETOS PARA PRESENTES, VIDROS. CAMISAS, PIJA- I' Jânio não mais irá--ao .Rio
I RIO, 2 O(VA) - O deputa- riião da bancada federal duo
�

MAS, GRAVATAS" MIUDEZAS, PERFUMARIA, ETC. �,� i �10 Castilhos Cabral i�formou Irante fi. qual iall} ser debati-

t� ,a reportag'em c,redenclada no dos assuntos rela'cionado::
� o I l'alácio Tiradentes qué o go- ,com a situação da lavoura

,� Alem 'de um grande e variado sortimento de" �er�ad�r _

Jânio �uadros nã_o b�.?deirante. ��ra esta reu ..

o : !la1s vira ao RlO amanha mao foram, allas, convocados

lo , como em sua intenção. 'O tambem os presidentes da

o, br,"n'Quedos p.ara o Natal que se aproxi,ma o governador paulista, que n9.o FARESP e de várias associa-

t t informou OS motivos do adia- ções rurais bandeirantes.
�

mento da sua viagem, nem Este -ano revestir-se-ão de

to RUA CONSE�HEIRO MAFRA - 9 - FLORIANO'POLIS. I� 1.uando � pOde�-á efetuar, .v� I solenidades_ exc�pcionais, as

� n� ao RIO a fIm de partlcl- I 'comemoraçoes do "Dia da Ar-

I par de uma importante reu- vore".

I B�I i�[! In�a I
f

'

j
I RUA CONSELHEIRO MAFRA - 9 - FLORIAN0POLIS: I
� ,Ilo... ,J....O......()._.()._.()...()....()....()....()....()....(�_()��_o._ º1IR �

Centro AcadêmiCO «VIII de
Setembro))

DA

FACULDADE CATARINImSE
Recebemos:
Oficio Circular 001-56-57 ves,
Florianópol'is, 8 de setem-' 1.0

bro de 195.6 Fortes Bustamante,
Referência: Comunicação 2.0 Tesoureiro: MaUl-ilo

de Posse Lopes da. Silva,
Prezados Senhores: Biblotecário: Jocélia Pe�
Temos a satisfação de co- reira,

municar-lhes, que para o pe- Orador:
dado social anual que hoje
se inicia foi eleita e empos
sada a nova Diretoria dêste
Centro Acadêmico,' assim
constituida:

'

•

-

Presidente: Celestino Sa-

DE FILOSOFIA
2.0 Secretário: Nilson Ne-

Tesoureiro: Marly

Olga Brasil da
Luz,
Conselho Fiscal: Giovan

ni P. Faraco, Célia Rôvere,
Antenal' Luz, Mirtô Linha
res e Glaycon Lucena.,
Valemo-nos do ensejo pa

ra apresentar nossas mais
cordiais saudações acadê-

chet,
Vice-Presidente: Dilza

Délia Dutra,
Secretário Geral: Ely

Faustino da Silva,
1.0 Secretário: Lino Kür

ten,

micas ..
Celestino Sachet
Presidente

EH Faustino da Silva
Secretária Geral

-x....f... -x-
-I' ,

-t· .J.. *
-I'

Sob a presidência do Sr.
Floriano Nogueira da Gama,
revendedor da General Elec

tríc, acaba de ser fundada,
em Belo Horizonte, a "URA
PEL" (União de Reven dedo,
res de Aparelhos Elétricos
de Uso Doméstico), cujas fi
nalidades visam padronizar
e elevar a ética dos métodos

de publicidade e de venda,
bem como fomentar a troca

de idéias sôbre a melhoria
. das atividades 'profissionais.

.* -y- *
-r-

Os três maiores produto
res de madeira para eons

trução, no Brasil, são os

'municípios de Lages, �m
441 mil metros cúbicos, em

1954, Lagoa Vermelha, ....
245.QOO m3 e Curitibanos,
com' 210.000 m3. Estima-se

,

que a produção de madeira

para construção, em'. 1954,
se elevou, no Brasil; a ....

5.891.000 m3, no valor de

A mica, tão útil na indús
tria de aparelhos elétricos
e radiofônicos, é produzida
na sua maior parte pelo Es
tado de Minas Gerais. Em
1954, a produção atingiu a

1.796 toneladas, no valor de
29.627.540 cruzeiros, o que
representou uma queda de
175 toneladas e 12.958.000
cruzeiros em relação com ..

·1953.
.-

o lado humano
.A •

ciencrada-
Antônio Castro Ruíz quistar os alimentos com os

Da Globe Press I den tes e com as mãos para

O homem das cavernas tinha suprimir as cavidades den-

ma�s dentes 'I tárias, Com o apr�ve.ita-
Ao contrário do que se, mento de produtos qumucos

acredita, o homem das ca-I modernos, como o fluor, po
vernas não, era um homem, demos melhorar a estrutu

selvagem e rude, livre das I ra microscópica das denta

preocupações humanas. E' I rl�H'as humanas, numa gera

muito possível que sofresse

Iça0.fortes dôres de dentes.
Isso foi descoberto recen- Roupa de ferro

temente, graças ao estudo Uma instí tuição privada
das dentaduras de nossos que se dedica a pesquisas
àntepassados. Esse estudo cientifícas acaba de_ desco

demonstrou que, quando o
.
brir surpreendentes qual i

homem da Idade da Pedra
\ dades nos pós de metal; ês

começou a viy.er nas caver-I ses pós, até agora vinham

nas, usando ferramentas, em sendo moldados numa mul

vez de dentes, para conquis-! �idão de formas, podem, ho:
tal' e conservar os alimen-, JC, ser transformados ate

tos, seus dentes começal'am el1) fios diminutos. Em ou

a estragar-se. I tras palavras: descobriu-se
Estudando miCl:oscopica- a possibilidade de transfor

mente os dentes humanos, o mar os pós metálicos em fi

Dr.' Reidar Soúaes, da Es- bras e, de conclusão, deduz-
-cola de Odontologia da Uni- se que, das fibl'as podem se!"

versidade de Harvard, exa- feitos tecidos e, dos tecidos,
minou os dentes da Paiesti- roupas.

na paleolítica, Grécia pré- Conversandº a res'peito,
histórica, ·Egito pré-dinás- I um dos cientistas da Gene
tico Islándia antiga, Norue- ral Aniline·& Fihn Corpora
ga da Idade Média é da Gua- tion, produtora de pMde fer
temala do tempo dos índio§. 1'0 puro, observou: "Daqui
Pecos. a pouco, as roupas de ferro
"Os dentes da Idade da estarão na moda. Compreen_

Pedra' - observou o Dr. Se- de a significação dêsse fa
gnaes :- podem ser classifi- to? Não haverá necessidade
cados ao lado dos do homem de se mandar a roupa à la

moderno, no que diz raspei- vandaria. Bastará dar-lhes
to à extensão e gravidade lustro. E estou certo de que
dos defeitos de desenvolvi- não faltará quem sugira a

menta na micro-estrutura substituição do ferro de pas
'dentária, provàvelmenté de-, sal' ro-upa pelo martelo".
vido à dieta inadequada ou E acrescentou: Causa-nos
irregular". constante surprêsa, aqui na
Acresl'lenta o Dr. Segnaes, companhia, () emprêgo que a

contudo, que não há necessi- gente pode imaginar para os

dade de voltarmos a con- nossos produtos".

Divulgação do"Acôrdo Florestal" c om o Estado de
.

Santa Catarina
Postos Florestais em cooperação

o "Acôrdo Florestal", Postos para formação e ven-: florestais e ornament�is em

mantém no Estado diversos
I
da de mudas de espécies I cooperação com Prefeituras,

�=-----=-'---_ . ....,..---=----::.�=-="'.�.�. I Associações Rurais, Postos

PEROLA 'Agropecuanos e outras en

tidades públicas e privadas.
Vende-se ou arrenda-se o Perola Restaurante. sito à Além destes, são instalados

rua 24 de Maio, 748 no Estreito - Informações no local. Postos em propriedades par
ticulares para refloresta
mento das mesmas, quando
H quantidade necessária de
mudas seja superior a ....

10.000.
O pedido para a formação

de Posto Florestal pode ser

feito diretamente à Execu

ção do "Acôrdo" ou por in
termédio da Secretaria de

Agricultura. Mediante a I,lS
sinatura de um Contrato de

Cooperação, são definidas
as obrigações de cada par
te.

O interessado na forma-

ção do Posto deverá assu ..

mil' o compromisso de ceder
a área necessária por prazo
determinado, atender a

construcão das instalações
que fôr�m exigidas, as quais
serão de tipo rústico com

I preendendo sementeira, co
, bertas de palha, galpão e ri

pado' (dispensáveis). além
da manutenção do minimo

\'

I
de operários que fôr estabe
lecido atendendo o volume

I
de trabalho a ser executado..
O "Acôrdo Florestal" pres.'
tará orientação técnica, f'is-

'

calizará os' reflorestamentos
efetuados ',com as, mudas
fornecidas pelo Posto, for
necerá as sementes necessá,
rias e cederá todo o material
de trabalho como enxada,
regadores, pás de transplan
te, máquinas para confee

�ão de torrões e o que mais
fôr preciso.

Os interessados em obter
maiores

-

informações sobre
o assunto ou qualquer outro
de natureza florestal, devem
solicita-las à Execução do
Acôrdo Florestal no ande
reco : rua Santos Dumont 6

I�NIS CLU8E):��,·���,�o:a):
395

-. FI_O-,I�
Soirée da Prlmavera DR. ALFREDO' RODRI-

O Departamento Social avisa que recebeu comuní-
GUES DA ROCHA

cacão da Sta. Leda Brandão Rau, de que, por motivo de

força ma ior, não poderá estar presente dia 22 do correu

te, ficando para 'outra data á .sua visita ao Lira,
Fpolis., 17 de setembro de 1956

.

Associação Catarinense de
. F;ogeDheiros

ASSEMBLÉIA" GERAL EXTRAORDINÁRIA
.

Por determinacão da Assembléia Geral Extraordí
nária, realizada em 21 de agôsto p /passado ficam con

vocados todos os soeios da Associação, para uma As
sernbleia Geral Extraordinária a ser realizada em 3
de outubro vindouro às' 20 horas, na séde da Associa

cão Catarinense de Engenheiros no Edificio do Mon

tepio dos Funcionários Publicas do Estado de Santa
Catarina.

ASSUNTO: � A Associação Catarinense de En

genheiros e ,.0 Conselho Rodoviário
Estado de Santa Catarina.

Florianópolis, 18 de setembro de 1956
_

Por ordem do Sr. Engenheiro Presidente
<,

Valmy Bittencourt -, 10 Secretário

BARBEIRO

�lJ.kAco--,· �.
;:7 ........v TIlI l.(·Of,!!'· [\1Juh.w AJJUI'. ::-dVtL., '(lL
-----

Clinica Geral - Cirurgia -
"Partos

1

Con'sultóriQ: Rua CeI.

Pedro Demoro, 1663 - So,-
brado. ,

� Residência: Genera:I Val-

Vende-se, por motivo de viagem: Um 'qu;rto- côm-_I gas N�v�s, 62 - E�treito.
pleto para casal e uma sala de jantar, com pouco uso. Horário das 14 as 18 ho-

Tratar a Av. Hercílio Luz 154.
\ ras;

Móveis'

� .

fAça -. BIRBI E.LÊIRICIMENTE!
- com o novo e revolucionário

barbeador elétrico

, .

- a maqUIna que
barbeia o Brasil'

(

110

.220
volts.

E GOZE
DESTaS VaNTAGENS!
• Barba mais

rápida e perfeita I

• Barba muito
mais econômica I

• Barba sem irritar
ou ferir a -pele I

• Bórba mais simples ...
mais moderna, mais
prática muitas vêzest

�'Cr$ 860,00

um produto da

M�'L'ÀR
IMPORTANTE'

Manufaturas Eletromeclnlcas lia.

Com poucos dias d.

prática)V. verá que
MIRIM é indispensdve.

Av. Rangel Pestana, 271
3.° and.· C.P. 6937· S. Plaulo para uma barba

perfeita I

Oi.tribuidor exclusivo para toda o filado e R. G. do Sul:

STRASSBURGER-BRODT LTDA.
Av. Alberto Bins, 1036 - PORTO ALEGRE. R. G. <:'11

•• •

Fábrica alemã de automóveis em
Minas Gerais

BELO HORIZONTE, 20 (V.
A) - O presidente da Asso
ciação Comercial de Mina�

empresas alemãs, que dese

jam ,estabelecer sucursais em

Minas Gerais. Entre estas
destacam-se três fabricas de

Gerais, senhor Paulo Conti· automóveis e caminhões, in.
jo, inftol'mou ter recebido teressadas em montar filiais
correspondencia de vátiu·s neste estado.

• _ .. J

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Comemorações 44�O Dia _�,a Arvor-8 . . IDS ��O�!��OII��!�r!"18r�!���. 21 mioutol
Plantada muda de Pau Brasil DO Jardim Oliveira

j Do sr. CeI. Virginio Cor- ensejo para comunicar qU2 a fato nos alegramos de Contlj

Belo. Fàlaram os drs. Horta Barbosa e Dib Cherem deiro de Mello'dcomandante ,aVoi_sórsiràs. d;dsUsaardoP�:: cc���� 6���:b�:��U� �;�;:�:�:� gr�a.. '

.

tâncí d do 14 B. C" e a guarrnçao (\

Ontem pela manhã, cêrca tras autoridades rederaís, es- vores do Jardim Oliveira, Be .. sínalou a Impor
-ssnf .

a-
militar recebemos o se'guin- cárlos de Moura, ,

membros ças ao apôío e colaboração
das nove horas, conforme ti- taduaís e municipais. lo identificando sua origem quele ato para a nossa erra,

tt d da Divisão de Columbofilia das dignas autoridades CI'V\,:
'

. .. . te a proposi o a pro'va co-
,

nhamos anunciado, teve lu.! A convite do Chefe do e qualidade,
_

nome cIentIfIco p.roquanto t?rna-se lleces�a- lu�bofilica Florianópolis dêste Clube, cujos pombos e militares.
gar, no Jardim Oliveira Belo Acôrdo Florestal, os srs. Jo- e denomínaçào popular. Sem no um mnvímsnt., de rei J-

'. foram constatados às 13 "hs. Com 03 protestos da nossa
a s,olenidª,de de plantio do nas Amorím e Dib Cherem dúvida alguma, ótima idéia!, restamentn de nossas m�ta's, ,RIO. " 22,20" e 13 h., 22'38" 'do dia 3, elevada estima e considEr�.
"PAU BRASIL", em comemo- tízeram o plantio da muda Na oportunidade, o dr, que estão sendo devastadas,'

1 _, Tenho o prazer de tendo feito o parcurso em 18 ção, subscrevemo-nos.
ração ao Dia da Arvore. do "PAU BRASIL"; no Jar- Horta Barbosa, fazendo uso :em vírtude da falta de escla-, passar às mãos de V, horas 21 minutos e 20 segun-, Atentamente
Notamos, entre outros, OS dim Oliveira Belo, defronte da palavra, disse do signifi-, recimentos de. al�uns p�an- i s. a cópia do Ofício dos (08,05 as 18,00 e das 05,00 C, R. VASCO DA GAMA

s1'S. Horta Barbosa, Chefe LlG à Prefeitura MunicipaL cado daquele momento, uma tadqres e madeireiros. DIsse"
recebido por êste Co- às 13,00 horas) o que consti-! (a.) Arthur Braga Rodri.

Acôrdo Florestal sr, Jonas Também foram introduzi- !ez' que se íncícíava em todo afinal, que co?fiava p�,�n.a-I mando do CLube de tui tempo recorde e por êsse gues p,ires, - Presidente,
Amorim, representante da das naquela bela praça do o Brasil, a campanha do cul- mente no esforço patríóttco

'

Regatas VASCO D!\
Secretaria da Agricultura; fMunicípio, - duas placas ex-

I
to à árvore, grande riqueza do Acôrdo Florestal em nos-, GAMA, da Capital Fe-

sr. Dib Cherem represan- 'píícaüvas da "SERINGUEI- ,na�ionaL
"

so Est�d?, que, �Ol� seu tra-I deral, solicitando pa-
tante da Prefeitura Munici· RA" e do "PAU BRASIL". l' i Em nome do Governo do balho, iria contríbuír, de for-

ra o mesmo divulga-
pai: Presidente do Rotary 'partir de amanhã, outras pla- Município, o dr. Dib oherem, ma decisiva para a recupe-Í

cão ampla por êsseClube -de Florianópolis e ou- cas serão colocadas nas ár- 'em aligeirado improviso, as- ção esconômica de Santa C3- prestigioso matutino,
,tarina, mercê uma campanha

visando cada vez mais
racional e bem Interpretada.t

, I o engrandecimento da

columbofilia brasilei- ,

R f do 'luarez ra.

'

i inaugura-se amanhã, domingo. Dos trabalhos que nos foram
,

e orma ,(. II' i : às 10 horas, no saguão do Teatrc dado apreciar, por especial gea.

I' T' ,.' t
I Alvaro de Carvalho o primeiro tileza dos patrocinadores, dest-i,

avora
2 - \prende-se o assun o

"Salão Catarinense de Arte Fo- carnes as fotos "Sonho Primavs.

Criciúma, 31-9-56 tos pela publicação da pre- Cabreira - Escrivão de Paz do aludido ofício a tográfica",
-

r íl", "Lírio do Vale" e, "Senti.
!lmo. Sr. Dr. João de, Oli- sente, por ser de inteira jus- - J'Úsé Nestor Cardos, RIO, 21 (VA) - O 'presi- solta de pombos, tia,' Mostra que reune foto amado- mental", doo Sr. Jobel Cardos-i-

,

d t d E t d 1 "Infames'!" e "Revisando aRe"., tíça por rec 1 c"r " ques- Farmaceutíco _ Antuní., Dal dente da República assinou prova Florianópólis -- res e o o o s a o, reve a o
v,elra, e o o" .•

: "Salão" o alto nível artr st.ico " de", do Sr, Eugênio' Muller;
Diretor do semanarro tão nos seus devidos fatos Toé Comerciante Quintlno decreto ontem, na Pasta da Rio, realizada nesta i que já chegou o fotOgl�afo .3>11 "Véspera de exame" c "Orernu ,"

"CORREIO DO SUL" 'ocorridos.
'

Rizzieiri - Comerciante -- Guerra, reformando o gene- cidade no dia 2 do' nossa ter-ra. do s-. Waldir Gil; "Ernestina';
Laguna _ neste E'stado I Atenciosamente. subsereve�,' Ant.onio Nev. es Mafqnes - ral=Juarez Tav_ora., .

corrente, às 0,05, ho-I E' o "Salão Catarinense" uma e "Pastoral", ,do $1'. Alfre,do
_ _ t

",

ti d Cl be Foto A d r Meyer; "Incitamente" e "VelhaPrezado Sr,

Imo-nos,
-' Alcino Jesumo Co .sta � An-' Em declarações a impren- ras, no adro da Ca �,- micra IV� ? ,u .

ma o

I /' dI' M �, Iít de Plo rianópolis, entl dado fun- Tafona", do Sr, Walter Jorge Jo.
Um esclarecimento .motiva] Pe. Bernardo Junkes Pá:oo·; gelo Lodeti - Antoníó Li- sa, O' sr. Juscelino Kubits- ra etropo I ana, dada há pouco' mais de um. ano sé; "Avozinha", do Sr, Arnoldo

a presente, Relaciona-se com Co - Antônio Coloneti - ma - Intendente Dllto Ros- chek díssa que cumpria o a- na presença do Sr,1 e que congrega os fotógrafos a, S. Cuneo; "Saudação Matinal",
um tópico da crônica policial,' Coletor _ Celso saíusüano si Fermo. I to com o maior pezar. Prefeito da Capital, madores de Florianópolis.

'

-do Sr, Roland Otte; "Perto �o
- t' d d Céu", do S1·. Rol 'Ehlke, além deencimada pela manchete. ,,;&!!!III des e Coman o, e.- J

?"'�;iiiJ muitos outros, que seria lon;!:Q
WALDEMAR SALLES, PRE-

'

pOVO em geral, tendo enumerar.

FEITO MUNICIPAL DE.TU_em seguida sido la- AG'
, Todos os trabalhos exposto

BARÃO ENVOLVIDO NUM

8
' I vrada a ata da révoél- uaruJa em revelam apurada técnica e sel;s�

artístico, demonstrando o acertoCRIME DE ROUBO DE MA-

usca �es'
da,

Baurú da seleção efetuada pela comis.

���I��RE�� C���IN:,�r: •

,i 3 - É ?et se sal�entar �f',�e I O Sr. Paulo Vidal, morador Sã:l::lg;::l.':,:abalhos submetido"
1 I" " a m errupçao ven 1-., . ,

,

" "

no qua se e: - como re-
, a rua 13 de MaIo n. 632, na a Jl,llgamento, e aceItos, apresen·

ceptadores de fio de cobre já cada, no �ecorre,r da

I cidade de BAURÚ, Estado de -ta o "Salão" trabalhos de auto-

estão acusados no inquérito Muita gente não acre- ,_, _,_" ..
prova

..

fOI motIvada
-São Pa�lo enderecou ater,- ria ?OS renomados amadores COIl',

UCCA I FI . ,

I' S'b d 22 d S t b d 1956 em virtud'e dos pom- . >

'

,

• tel'raneos, srs, A1'y Marcarenhasos srs, JORGE DE L c ditava -que houvesse a - orIanopo IS, a, a o, e e em ro e
,

.

_

"

,CIOsa carta aos dIretores d:J Passos e Acytio Acácio Perei I'a
WALD""'MAR BITENCOURT

'

, .

t d bos nao voarem a nOI-' , . .1 '", -: ,'" '" guem ln eressa o em re- I '

.

t d: RadljIJ GuaruJa, desta capl- Pires, ambos de conceito fn·ma·
-

-d tI" C 1
.

l' 'b' te m errompen o na- o

d B 'I
.

t
're.�1 en es em çara, on- vogar a el (e lllamOV'1 1- ,

, tal comunicando ,a Tecepcão o no rasl, e no ex erlOr, COIl1

tristadora e desagradável no- }idade dos professores. Cinquentenário do Cõlegio Catarinén.. turalment� . �o danOl-;da' onda da "Mais Popul;r", �rãbal�os ,ac�ito� em salõ1s .Íi�'
tícia, decorrente do sensacio- Agora J'á- não há quem I tecer, reInlClan o o,

O
.' -

t d 1
ernaClOnalS a uropa e mel'l·

b d
' mlsslvlS a ec ara ser

I
ca As obras 'dos srs Marcm'e-

1, t -t d t 40 C' t
"

d t d S t vôo em uS'ca o sell' .. ' .'na }SmO gra UI Q e quem desacredite em que gen e Se e .. en ênano a mor e e an o t ao clarear do
um asslduo ouvInte do pro- n�as_ Cu:" dos membros ,da ��'-

quer que seja que lhe t'enha da U, -D. N. está traman- des ino,
'gTama "Serenata" irradiado nllssao Julgadora) e Acyho, sao

fornecido Os elementos l/ara 'I do a aniquilação da§ ga- Ina' CI'O
dia-. !pela Guarujá tôdas a' se-

fora de, concurso ..
, .',:) De parabens, pOIS, o Clube FJ'a citada crônica. Tanto m4is l'antias oferecidas por á- g ndas tas f I a c

d 1 t d
'

b h • I 1 1 I I 4 -- Apraz-me, na oportu-
u

.

e qUIn - e r s, ai: to Amador de Florianópolis, -pela
eSa en a 01' e aca run ance, que e dip (}ma ,ega .

'd d d t 21,00 as 22,00 horas_ feliz iniciativa, e o público de
t t·, ti, -- I m .a e e apresen ar

I
-' -

1 'd Iquan o se es a clen e que o, E que o governo, Ja so- AGRADECIMENTO 'FInalIzando sua carta, o nossa terra, pe a oportum ar c

evento está ainda em fase de: licitado à pronunciar-se, A Comissão Organizadora do programa de comemora-, a V, S, oS meu,s pro-
SI'. -Paulo Vidal soÜcíta a ir-I que terá de travar con�ecimento

apuração de responsabilid?-' fechou-se em silenci,o. ções do Cinquentenário do Colégio 'Catarinense e 40 cen-I testos de e,stlma e. d'
'-

1 " f
com um ramo da arte. mnda qua-

,

I consideração, lIa laça0, naque e progIama, se inédita entre nós.
des. A precipitação constata- Na Assembléia, ao que tenárioo da Morte de Santo Inácio, cumpr� o grato de\'er

I da gravacão "Sob as tristêsas
da na análise dos- homens e se sab'e, as bancadas do em manifestar, o:: seus sinceros agradecimentos' aos pode-,

VIRGINIO COR-; da tarde;' de Zéquinha de
dos fatos, nos imp,ele a equa - P. S, D. e do P. T. B., com res públicos, entidades religiosas, estabelecimntos de en-

I

DEIRO DE MEL- Abreu.
cionar devidamente o acon- 19 deputados, fical'ão in- sino, 'autoridades civis, militares e eclesiásticas, professo- i LO, C 1 C

' Está assim de_ parabens a O _ ESTADO
tecimento, lIO intuito da pre-I transigentemente cOon- res, alunos e ao povo em geral, pelo apôio e solidariedade' mandan�;on�o 1�� diredção da ZyJ.7 Ptelo _

alcan- O ma!s antigo diário de
servação do conceito e da r€-

i
trárias ao retrocesso que 'prestadas e qlie -omuito, concorreram para o exccpdonal'

B C G M F _

Ce e sua nova es açao de Santa Catarina.
putação de que gozam os si�s i seria a revogação da lei. brilhantismo daquelas comemorações. li�.

. e u po
ondas médias. I Leia e assine

JORGE DE LUCCA e WAL- Na Câmara, Municipal, Flori'anópolis, 20 de setembro de' 1956.
I CeI Comt.DEMAR BIT E N C O U R T. o vereador Mm'io Carme- P. José Carlos Nunes S. J.

Aquele, cidadão de posses,
I

lo Faraco, um dos proce- ' Prof. George Agostinho da Silva
comerciante acreditado, ge-' res do Partido Democra- Oswaldo Bulcão Viana

I

rindo negocias que importam ta Cristão, pronunciou-
em vultosas importâncias, ri- seveemel1temente contra
sivel e pueríl sera acreditá-' a revogação, conclaman
lo envol'vido em escusas tra-! do o governo a decl�rar o

moias q.ue lhe permitissem' pensamento oficial a res

auferir alguns_ minguados
1

peito.
tostões e, mormente, os ris- i Acreditamos, por isso,
cos inerentes, tais como san- i que o P,D,C, seja conh'á
ções penais e morais. Este i rio à revogação. E basta
último, homem probo, cujas rá o voto do seu depu
virtudes são merecidamente' tado, na Assembléia, para,
reconhe'cidas por todos Os somado aos outros 19
habltan tes da localidade. A pessedistas e trabalhis
intervenção de ambo§ no ca

so foi em decorrência únic:l
e direta das funções de dire

tores"que ocupam na Emprê
sa de Fôrça e Luz, em orga
nização no distrito de Içar;:),
autorizando a adquirir alg,uns
quilos de fio de cobre, medi
ante a justificação de ven

dedor, a qual era de molde a

supor a perfeita legalidade da

transação efetuada. O inqué
ro assim o proval'á, dispen
sando-nos, oútrossim,o de es-

clarecimentos mais, o que 1ora o -fazemos no intuito' de
não prejudicar as rJ.iligêneias
que efetuam e efetllarii.o as': por êsse pronlll1ciamen-
autoridade;s polici?-is. Assim to. Aviso da Diretoria da Associacão de
nestes têrmos ficariamos gra- Aguardemos. ,,' •

LIIJJIJ_tt 1, Santa Terezinha e Menino Jesus

U8sfalen�o uma calúnia

tas; informal' aos perse
,guidores (la U. D. N. que
a lei será mantida.

João Batista Bonnassis
Admar Gonzaga. Dep, de ,Comunicações_

Ofc. n. 6.233-6-56.

Rio de Janeiro, 6 de de Se ....

,tembro de 1956.

I Exmo. Sr.

_ CorOnel Virginio Cordeil'O
de Melo,

Quartel do 14° B, C_

E' preciso prestigiar nossos artistas
A Escola de Balle,t d�. Joinville

'

apre�
, sentar-se-á, dia 29; no Teatro Alvaro

"

de C.arva�ho, numa homenagem ao

Vice-Governador do Estado

,
Florianópolis - Santa ca-Itarina.

Sensibilizados pela maneira

,fidalga como foi acolhido o

Inosso associado Alberto Ro"

i drigues, encanegado pela
Dirigida pela competente;o aplauso e o carinho do pú- Federação Coloumbofila d:)

professora Liselott Trinks, a blico de Florianópolis, para Distrito Federal de fazer a

Escola _pe Ballet de Joinvile' estimúlo de suas carreiras,' solta -de pombos da prova
estará em Florianópolis, no

I
em pró! da arte do ballet. � - d e F 1 o ri a nó p o 1 i s -

_

Corre que Os deputa- próximo dia 29, para apre-I O espetáculo de estréia se-,R i o d e Janeiro, v imos

tados Lael't Vieira e Se- sentacão do ballet - "UMA rá em homenagem 'ao ilustre lis -Rio de Janeiro, vimos

bastião Neves chefiam o NOITE NO MUS'EU" - cria-' casal ,sr; e Sra. Heriberto Ipor este meio agradecer a

mo-vimento revocatório, ção e direção da insigne mes- 'Hülse e conta com o patro-;V. Exci,a, a cooperação e a':

inspirado pela sl'a. Ondi� tra_
I
cínio de firmas comerciais c

I tenções ao mesmo dispensa-
na Gonzaga. E que a industri,.ais de n'Ússa ,cidade, das.

primeira meta será a São perto de vinte joven,s i Já se encontram à vendé1, Outrossim, aproveitamos .)

derl'ubada do Secretá,'l'io das melhores famílias de Jo- 'na Bilheteria dG Teatro, os

Ruben;s Nazareno, tid9 invile que virão trazer sua -ingressos para o bonito es-

por contrário à rev(}ga- arte até nós e que, não é petÍículu 'e para a vesperal de

ção, mas incapaz de lutar preciso' dizer, devem receber domingo, às 16 horas.

____ � o •

Mudanca da
•

Capital
RIO, 21 (VA) - O Presi

dente da República, sancio
A Diretoria da Associaçib i Santa Terezinha espera re- 'nou, ontem: às 22 horas, no

de Santa Terczinh� e Meni- ceber de todos seuS devotos,'Palácio -

das Laranjeiras, o

no Jesus, avisa aos devotos e; espe.cialmente dos juize§!, 'projeto de lei n, 191, aprova'_'
De ordem do Sr. Francisco' Braz Bertagnoli Júnior ao poVo em geral que as feil" mordonos, zeladoras e asso-' do em regime de urgenda

Chefe da Secção de F,omento Agricola em Santa Catarina tividades de Santa Terezinha 'ciados a maior assistencia -pelo S'cnado, na sua ses�ão
levo ao conh:cimento do Comér,cio espeCializado, que, -no começarão dia 21 do corren-'possível ao menos para ren-' do dia 15 do corrente, auto
período de 17 a 25 do corrente mês, acha-se aberta, ,na te, com novenas, às 19 1/2 derem' assim, o tributo de

I

rizando o Executivo a tomar
Séde da Secção de Fomento Agrícola, à Rua, Visconde de horas, na Capela do Asilo' de'gratidão que é devido a mi-' as, providências necessárias
Ouro Preto, n, 57, a concurrência para a confecção de Orfãs., ;lagrosa Santinha de Lirieux 'para _a mudança da capital
placas alusivas aos serviços çlesta Secção. Dia 30 de setembro haverá a e sobre todos materializando federal para o Planalto Cen-

Os intereosados deverão dirigir-se aO :endereço acima Missa 'solene, com assisten- sua infinita bondade, ela não tral.
no's dias citados, entre 12 e 18 horas. cia de S. Exma. Rev. o Sr, 'deixará de fazer cair "as A nova capital se localiza-

Secção de Fomento Agrícola em Santa Catarina. I Arcebispo Metropolitano fa_A chuvas de rosas" que são rá em área atualmente per-
'

Florianópolis 15 de setembro dé 1956, zendo, então, a tradicional suas graças. tencente ao Estado de Goiás,
Umbert� Ramagem Paz Benção das rosas e às dezes-I Pela Diretoria da Associa- já delimitada, cuja desapro-

Datilógrafo Ref. 23 'sete horas do mesmo dia, ção �e Santa Terezinha priação já foi feita pelo gO-
Francisco Bráz Bertagnoli Júnior 'sairá da Capela a tradicional Menino Jesus. iverno daquele Estado e deve-

Chefe da S. F. A. I procissão de Sta. Terezillha.1 -A Secretária: Aurélia Silva rá ter o nome de Brasília.
-

E D-I T A L N,O 1

1 � Salão Calarinense de Arte
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Dileto amigo, filosofo por temperamento 'e por sa-'

bel', quando as luzes se apagaram, anteont2ffi, inter
rompendo.,-o na leitura da carta do dr. Stravos �ot
zias, ilustre advogado trifásico, afirmou-me solene
mente.

-"Se OS gOVErnos de 1951, para ,cá são inocentes
nas culpas. dessas interrupções, devemos- atirá-las à

,serpente do paraiso. Na verdade, se-Adão não fôsse
um guloso e Eva uma curiosa, a bemaventurança pla
naria sôbre o mundo, livrc das trevas que ora negre
jam em Florianópolis. Os astros iluminariam 'as cida-

'

des, sem precisarem das S, A, do 'sr, Irineu Bornh,au
seno E os fios da Siderúrgica celestial, em vez de pos
tes atraindo rai05, seriam rechonchudos anjinhos, en

toando cânticos de paz e harmonia, E, sob luzes de

ribalta, eternas, frias e fosforescentes, gregos e troia
nos, confraternizados, no reino- amorável da Fartura,
trocariam cartões de racionamento de leite e, ii falta
d'âgua, tomariam banho nas-bicas dos beirais, em dias
de ,chuva, sem escándalo' e sem malícia - coisas in
ventadas pelo Diabo _ . ,"

A essas alturas a luz voltou, e o meu ami'go con
'tinuou a ler a carta do dr, Stravos, sem outros cho
ques que os da missiva mesma.

\'�!"';-
,

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


