
;

"

Perecer do, deputado Heitor Guimarães, na Comissão de Finanças, Defeitos técnicos e críticas, Confissão esí a r r e é e d o r a:

"grande anomalias existentes no- quadro do pessoal". O govêrno não pode discriminar as verbas, prcpoadc-es globais, contra dls
positivos de lei

Na sessão de 17 do corrén- COMISSÃO DE' FINANÇAS, Estado, encaminha o Chefe sentando sobre o orçamento c) Dentre os diversos ór-raspsctlvamente das seguin- de Estado dos Negocios do

te, da Comissão dc Finanças ORÇAMENTO E CONTAS DO do Poder Executivo para :1- do corrente exercício, um gãos da Administração Pú- tes importâncias: Cr$ ",.,. \ Trabalho. Não há para essa

da .Assembléía, apreciou ". ESTADO "pred?,ção desta Assembléia aumento de Cr$ 298_858.145,30 blica que tiveram suas des- 57.880,809,(;0; Cr$ 40,517,252,00' nová unidade administrativa

aprovou 'o Parecer emitido ASSUNTO: Projeto 73/A/56 Lcgíslatíva. a proposta O�'- ou sejam 28,15%; pe as mais elevadas para o Cr$ 54,911.615,20 e Cr$ "-,,, ,'dotações específicas para
- pelo deputado Heitor de Proposta Orçamentária çamentáría para o exercicío b) Consoante esclarece H próximo, exercicío, destacam- 17,870.'743,60; _ I "Pessoal e Material" como

Alencar Guimarães, relator para 19fi7, de 1957 p. vindouro, mensagem que capeia a pro- se: _Departamentos Autonô- d) A proposta em estudo, 'exige o § 4° do Decreto-Lei

.da matéria, no projeto de PROCEDENCIA: Governa-' Designado que fômos para posta em rEferencia, foi eh mos Secreta'ria da'Edlucação e embora se diga na mensa- n. 2,416.

lei n. 73-A-56, que é a pro- mental. relatar, procedemos os ne- elaborada de conformidade Cultura; secretaria da .Fazan- 5'em que a acompanha, tenha EM CONCLUSÃO

posta orçamentária- para o RELATOR: Heitor Alencar cessáríns estudos, tEndo cons- com as normas e regras con- da fGabinete e Repartíções ;ido elaborada obedecendo as Face as anomalias e ralhas

exercício de 1957. Guimarães, tatado o seguinte: substândadas no Decreto- Subordinadas) e S:cretaria normas estabelecídas no De- apontadas, era nosso pensa-
A integra desse parecer é Na forma do disposto no a) A' receita foi estimada Lei Federal n. 2,416, de 17 de da Viação e Obras Públicas, iroto-Leí Federal n. 2,416, tal monto, requerer a devolução

a seguinte: artigo 36, da Constituição do em Cr $1.360.459.470,00, apre- julho de 1940; com aumentos para mais, não ocorreu, pois faltam Os da- presente- proposta ao GQ-
������������������������������._���������������������-���, �ementos exigidos no arl verno do Estado, para que a
......y·.·.·.·..·.-.:w.-_..w......- .. .,_...-.-,,-....... � �

-

��
.-_-� -J-.v'. ,..•••-.......

30, § 10 elo citado Decreto- enquadrasse nas disposições
DIRETOR

I
r�. i e que são Os seguintes: ! do Decreto-Lei Federal n.

Rubens de �O mais -antigo Diá- 1 � Quadros demons,trati-' 2.416,

Arrud, !!tamos � rio de S. Catarina lOS e comparativos da r'ecei-, Entretanto, tratando-se :1-

� • �a apuradano último exercí- penas de proposta, pode mes-

GERENTE !
� A no XLIV 'lo' mo assim, servir como pro-
�

,

2' � Quaç!:o demonstrativo [eto de lei desta Comissão,
Domingos F. '. �;a

.,.......�..-..�..e....����.n:_ ..

�
N. 12,,550 � -Comparativo da despesa ponto de partida p,ara ap�e-

( realizada no último exerci- ciação da Assembleia Legís-

� _ _ ......:. cio; _ ilativa; .

./ 3 � Quadro explíeatívn dos Assim, pois; opino adote
crédítes adicionais abertos no esta Oomíssâo a proposta em

último exercício: .apreço, como projeto ele' lei,
•

4 - Balanços e demonstra- para ulterior aperfeíçoamen-

-GILBERTO FREiRE ACLAMADO NA \�������\ lliMdM�wlt���úWmo�,
·

o -�.
· .. exercício financeiro; E' o Parecer,' S, M, J,

SORBONNE �
,

, > - 5 � Analise da despesa i Sala da3 Comissões, 12 de

PA�S� i�r (�o� i ólop�,� �a]i!!u,�1 i?'Pn�ê� Te"."! nome ISSO e anarqUia I ;;:��:r��::�1i�ff��:: ::!:,b_o:_OR_dde_�_:o_;;_�c_'a_r_G_U_im_a-
• .. mos nenhuma justificativa A' d f'

-

,

du Sucre e de cujo trabalho

I'
Na mensagem sôbre o Plano de Obras e Equipamentos, o -sr, Irineu Bor- .. -JU a InancelraJ .. para a falta d.Qs elementos

c'2pecificamente -sociológico e � nhausen deixou registrada a calamitosa situação a que seu gnvêrnn reduzira o -(
-

• J que deixaram de acompanhar LONDRES 22 (U P) A
antropológjco publicarei bre-

-,

• Ensino catarínense, ao confessar que os índices de reprovação de alunos, nos _ =-. "
. ,.-

� .. a proposta, a não ser, na_ f
o ,

da dezoít n
ve -

um vnlume-sintese, na.. exames de fim de ano, ultrapassavam .de 50%, '. con erencia s o a-
-

. • .. parte referente ao �'Quadl'o_ -

êb at d Suez
versídade, o professor peor- coleção que dirijo e com p:':>- I � Por sua vez, o títu.ar da ,Educação do novo govêrno barriga-verde, pouco (.' çoes so re o can e

. do Pessoa!", cuja falta é jus- t· t' t d d
g'e.s Gusvitch, catedrático de fácio que escreverei E�

f,l'O-I' '.' depois de assumir o cargo fazia a sensacional revelação de a _ sua Secretarta .: ermmou on em a ar e, e-
• tificada em virtude - das pois de chegar a um acôrdo

Sociologia da mesma So1'- prio,· � não poder informar o número de professores no Estado. ( GRANDES ANOMALIAS É-
bonne, pronunciou o

seguin-l_Não
é sempre qua êS,te sa-I > Pouco depois, o ex-díi-etnr do Tesouro, ao transmitir o posto ao, ãtual ocu- � XISTENTE (slc) . Esclarece

sôbre um plano de ajuda fi-

te díscurso ;-; lao se enche como hoje: de 'I.. pante, declarava que essa repartição estava superlntada de funcionários inca- ;a nanceira a certos países, a

I
· S, Exa. o Governador do E�- f' d q e s mesm pos"Na ausência do .professor ordinário só acontece t�I, coi� .:. pazes e semi-a_nalfabetcs, nomeados por injunções políticas, aballdonado que � tado, que tão logo sejam úl-

1m e li o �"os -

Lucien Febvrc, q'ue e como se I sa quando o 'conferencista e ,.'1; fôra, nos último, anos, o critério selecidnadol' dos concursos, I ".'
.

sam pagar o maior custo da �

.. tirnados OS estudos relativos t'il'
-

d t f t
sabe ndmirador de Gilberto alguem como Gilberto Frey- :. Efses tl"ês depoimentos, valendo por uma d�ses1)'l'adora síntese, indicam � u Izaçao e ou ra ro a que

,

I 1 ' • ao' Quadro do Pes:':oal do E'l- -. 1 d S
Freyre, de quem pr�aciou o re. _E é justo que assim seja. � a situação de absoluta anarquia em que merg'ulhou ::t coisa pública durante_ os I, tado ,_' bl' I

nao s�)a o cana e u!,!z, na
,

-

,

T t d d
' 1 ' •

1tI' , ,seI ao pu lCac as as atual emergênda. Presume-
primeiro livro aparecido em

1
m a- e um ps mmore3"

. c�nc9 (esa. s, ra( o,s anos d.a administraçã�_ �.laSSad:l,.' , ... ..' ,� ,'espectivas t'ahela t,. ,

.

t h "1' d'" t l'd d .-<- t' .... t'" 1 1 d 'Cd" f'"
,<J? R, a rave,s R€ quê ess�'1 ajuda financeira

língua francesa, e que en o' SOCIO og0'3 "" a ua 1 a e., S",,� '. � �'_a l';lcan( <ces!;;! Vf4 (t _6, .que.
-

C!hC1'gtt ·tI,o� nvti� inswipei-t s tes1iel\(unhos, "ae rl"cret "'x'' t'
-

.

. , I - -,
-

. '_ , c, "'17, "
- • _,_" -o" toCU l_VO ,como -erá prestada pelos Estados

a :lOnra de presl�-lT a cox:fe� nao o mmor. Pertenço �o nU-I:: o S1', Jorge La.cer-(h, Pel'fHh::mdo COltcHUf d seu Sccl'etário (1:'1 Fa-ze-nc1a, na :: parte- integ'J.'ante do Orça�
s' ..•.

__J--.'/.,

rência, na Sorbonne, desse mero dos que o consideram," menSagem que acomp. Ilhou a pI'oposta orçamentária
-

para 1957, confessa a ) 111 nt
-

O O' t,'f"
Unidos.

I ,- '.
- I • ,- -

• e o. lçamen o, ace a
mestre' de Sociologia, que 10 malot, E acabaiS � de ver, � Assembléia que foi obl'ig'fldo a englobai' � quando a lei exig'e disáiminação - ) preceito 'constituci nal d
também se distingue como porque -assim o conSidero E'·· as verhas ele pe;;soal, lJois que, no QTTADRO EXI�.TEM GRANDES ANOMALIA"'" ;, I

o , eve

, ' - I b' I'" I � " I:> �

I
ser UNO, Registramos, assim

antropologo e escntür de re- raro com mar a guem as.. Mas, como se vê do parecer de (leputado Heitor de Alencar Guimarãl!s, re- .e
n t h f t

'

.

-

• o! osSa ex ran eza, aCe aI
nome mundial. Acabamos de qualidades' que_se reunem .•: lator da matéria na. Comissão ele Finanças, Orçamento e Contas do Estado, o -( procedimento que .

_
.

o ,- I G'lb t- F ,., t d E t· t" d
' .' se anunCia.

ouvir essa conferenCia, pro- I
(m L er o reYl'e, j � proJe -o o xecu IVO es a am a eivado de tais falhas, que pràticamente in- � I Na Parte da Receita Ex-

ferida em claro e bom f1'an-1 Sua· sociolog'ia é das qU2." fl'inge- tôdas as leis que disciplinail} a elaboração do código oe meios, Para ês� � traordinária encontr m
RIO, 22 (V, A,) - Já es-

cês, Traduzo, estou certo, o, C'nfrent:lm o que chamo os � se parecer, que divulgamos hoje, chamamos a atenção dos nosços leitores, � I' cOn�ignação' SegUinte� �';A� tá certo que Ademar de

t t d t d d' dO" t t
' " " � 'Barros cheg'ará na pl'oxima

_

sÕ.n im�en o e_o os, .l�en � I "�enom�nos SOClaIS o als_
I,

.

A indicação ,�'lobal, de dotações mesmo e até }lUl'a o pessoal fixõ, põe de � XA PLANO DE OBRAS, . , , , .

que fOl uma liçao adma'avel. : E por lStOI�omplexa, densa, � manifesto que o Executivo lJcnleu o cOlltl'ôle administrativo- do Estaelo a ponto .. I Cr$ 190.000.000,00" _ Estan-
terça-feira li São Paulo,

Estamos gratos ao cont§_- profunda. E' como concebo LI -.. de não saber mais a quantos ::ll\da. Navegando sem leme, o govêrno vai à c1e- < do prevista à stimativa d
para onde partirão, na ves-

rehcista que soube com tan-, verdac1ei'l'a sociologia, Con- � riva, ating'indo o inacreditável de. no Mo mais hllpQrtante tIa administração" � receita do Im;ôst de Vei �. pera, qlJase �odos os mem-

ta lucidez e com uma ol'igi- êordo �om êle/na amplitudc � qual seja a fixação da receita e ela desl;e:;;a, nào ter COl1(lições'ei capacidade lJa- � das ,e COnSignacõe� cm

1 bras da sua bã'üi';'iLlh. l"l

I
-, ,

t d
'

I" • � . Camara Federal. Hoje o
nalidade quê ne c nao pre]u- que da ao es u o SOCIO oglco

I � ra realizar-se, Dil'-se-ia que tudo em. Santa Catarina parou, centralizado 11ela � Cr$ 1.017,450.000,00 -e, inci-
' ,

dica mas acentua o que há das situ2tções e dos tem�os ..
'' demagogia inútil e bnruta clG_sr, Jorge Lacerda, Tem-se a impl'essão. para não

� dindo a referida T�xa em
diretoria do .PSP comuni-

d
,.

f d
,.

E' m I 1'"
.

t t cou à imprensa que o pre-. e seno e pro un o no seu SOClaIS, OU?I com_ o a_? :.' dizermos certeza, dlan e ela pl'ova dos fa os, que os -órgãos encarregádosl da ela- .' 20% sobre o citado impoOsto. .

t t • • sidente do -partido ria l)rO�saber de extremo interesse interêsse s,ua m erpre açao ',' boração orçamentária ou foram extintos OU neles se aglomeraram outras tan- .. sua pr.e'vissa-o
-

cleverl'a
'o

't
- •

- .. ' ser xima -quinta-feira VIra ao
Para um publico frances, A sociológica' das SI uaçoes con-" tas levas de afilhados políticos e semi-analiabetos, como as que sugam o Te- .. estimada em Cr$
afluência de professôres, es- cretas quo e acaba de c,onsid_:- �.' SOUl'O, paralisando-lhe os serviços. Diante dessas "grandes anomali'as" que fa- � 203.490. 000,00 e nã� '�� 'ê�$', Rio, aqui desembarcando

t t I t
'

t b t d � no aeroporto Santos Du-
udantes e in e ec ualS a cs- raro Es a a er a a Iscussao � zem o 'quadro do pessoal charad.a indecifrável no org'anismo do Estado, caberá � 190,000,00000 a nã e'r
ta lição mostra que prestígio elll tÔl�no de suas conSidera-I :'. ao desiludido e roabado contribuinte indag'ar porque ainda existe umn l'e- j '3;dmitamo� 'que o� Stécni�uo: mont, às 16 horas, Uma ca-

t h, F
-

t d
-

d' S
-,

.

-. ravana de automoveis, queem oJe na rança o au or c çoes, c,omo e prax� nas con-. ). partição chamada CESPE? era apenas para, a il'responsabiliClade de pr0110r ao 'í encarregados da elaboracão'
,

d t E 1 d AI
' '.. - percorrerá antes a cidade,Maitl'es ej; Esclavcs, d2 quem ferenclas, es a s,co a e. -

..
' governaelor a promoção, por merecimento" de funcionários suspensos e procu- t; da ·pro'posta orçam,.anta'rl'a-

.

.. - irá se concentrar na praçaaliás vai aparecer agora no- tos Estudos."
_ '.' rados pela polícia? Diante dessa demonstração de incapacidade, na plenitude '.'. procederam a esti�atI'va da� do Congresso, para rumar

.: negativa da palavra, não. terá ocorrido ao Secretário da Fazenda nem mesmo ••
'

arr""adação do, Impo'sto d
..

..... e conduzindo correligionarios
.. o dever de demitir-se? .'. Vendas e Consignaço-es '

sem· de Ademar de Barros até o

•�. Fà'ce ao alaJ'mante fracasso, que providências determinou o governador ....
'

bases técnicas,
.. Aeroporto, Logo após ar sua

'.' para recuperar a administração pública e salvá-Ia da anarquia _confessada' ao g') Na discriminaça-o da. chegada,. o ex-governador
I.... L!\gislativo? Terá o sr. Jorge Lcerda percebido o significado de, pela primeira

I
deSPesa observamos a con- Ademar de Barros se dirigi-

'.' vez na história, o govêrno barriga-verde declarar-se inCapaz de elaborar uma 3ignacão em De"'p'esas DJ·ver- '

- '" ra aos salões do Automovel
.: lei de meios com observância de normas tl'adicionais e códigos sovados p'lo �as ,a importância de Cr$ ,. Clube, onde dará entrevista� uso? Terá meditado nas consequências- de:;sa espetacular exibicão ele incom- 1.843,800,00 para a Secretaria I coletiva à imprensa.
� petência do-seu govêrno, Sáberá que o no;me disso é anarquia?-

Fracassô-u-a-Co-nf-e-rê-n-c-ià---:"'do-Su-e-z-e-m- ��_ ,
� ..-.. m .,. a� _ 8 _ _�_._._._-.- :.

Londres' Maiores facilida��s·para ii �Í1trada de ; Ganhe Mais !
LONDRES, 22 (U, P,) - por Nasser, como a segun- espanhOls no Brasil I ,Vendendo ,Casemiras

.
e

A l.ftdio de Moscou, em
I
da relativa à. criação de

I
Lmhnos pelo Reembolso Pos

transmissão feita ôntem à; lJ_ma associaç,ão dos usuá- ,,' , : tal! Tradicional firma de
noite, cla�sif,icou a segun- I· 1'10S do Canal de Suez, RIO, 22 (V, A,) - Os es- lia, Para que os lmlg-rantes S Pld 't A'

�

. _....-:' h
' . au o, a mi e gentes

dp-. conferen-cJa do Canal de

I
r panhOls resIdente no Bra- espan OIS possam trazer I ddI' -

'

.

'I'
an o exce ente comlssao e

Suez, em Londres, como um s11 podem agora promover seus parentes com a maIOr
b I .'. /

completo 'fl'acasso', Disse -a I
,

a vinda de seus parentes part-e das despesas de via-' C��OmostruarlO gratIs. TE

em�ssora, "Os resultados' Pesos por esplo- que ainda se encontram na 'gem pagas pelo'CIME, é l)e-
S LASCO � Caixa

élest� conferência provam' r Espanha, com a ajuda do cess.ario que procurem o
8.305 -",. São Paulo. '

Ique as ,três 'po!ências oci- 'I 'nagem
Comité' Inter-governamen- consulado mais proxirno, -------

-

de n t a I s, Gra-Bretenha, .

-

tal para Migrações Euro- onde preencherão um fol'- A,viões" sabre paraFrança e Estados Unidos, NOVA DELHI, 22 (U. P.) péias, O CIME, Com a ade- mulario especil'íl.
mostraram-se, incapazes de Revelou-se ôntem que um são da Espanha ao CIME, a As facilidades abrangem Israel
impôr às outras nações par- funcionário do Ministedo do facilidade do programa a esposa, filhos, irmãos, so-

ticipantes do seu plano 0l'Í- Exterior da India e sua espô- "reunião de fa,milias" fi- gros e tambem noiva - sOe _OTTAWA, 22 (U, P.) � O

ginal." A �ús,sia foi meAm� I s�
foram prêsos, sob acusu- �a� :ambem estendidas aos o casamento for efetuado primeiro ministro do Cana

bro da pnmeu'a conferen- çao dc roubarem documen-llmJgl antes espanhois, mes- por proctÍl;ação antes do dá snr. Lou Saint Laurent,
cia das 22 nações, realiza-

1
tos secretos, referentes :lo mo os que já se encontram embarque, A contribuição anunciou que o seu país en-

1 d S
\ 'I B 'I h' 't i" t-das na capital britânica,. problema do cana e ue�, no l'aSI a �Ul os an?s., I do lml,gran e resp_onsavel viará aviões de ,caça a Jato

não tendo, porém, na épo-: Esses papeis, E;ntre os quaIs Es�e programa de, lml- 1 pela chamada sera a se- Sabre, a Israel. Explicou o

c-a concordado com a maio-
;
a correspond'ência trocada graç�o que no Brasll l. guint�: adul�Ó's, dois,mil I premier 'canad,ense que con-

_ ria e recusa-se agora a par-
I
entre o primeiro ministro CIME executa em colabora- cruzeIros; cnanças de cmco sultou outras nações' ociden

ticipar da atual conferên-: Nehru e o presidente Nasser, ção com o. I�IC, há mu�to a dez anos,
- mil cruzeiros; 'tais e chegou a conclusão de

cia, A União Soviética tem; do Egito, foram entregues a ve� beneflclando ,os naclO- cri�nças de um a c.inco an�s, I qUe não se justifica adiar

continuamente-atacado tan- . um agente secreto, - que por mais de ?utros palses e�ro- q�llnhent�s �l:lzell'os. Nao

I'
por mais tempo a encomen-

to a proposta õriginal das! sua VeZ os encaminhou 'a - peus, aJudando sua flxa- )la contnbUlçao para me- da feita por Israel no pI'I'n-I I Udenilda
18 nações, que foi l'ejeitacla duas potênCias estrangeiras .. ção pela unidade da fami- nores dum ano. - ,cipio do ano,

Edição de hoje 12 \pág. Florianópolis, Domingo, 23 de Setembro de 1956 Cr$ 2,00
--��- �--------------�--�--------�---------------------------

sldindo a conferência que
Gilberto Freyre proferiu na

'Sorbonne, a convite da Esco-:"
la de Altos Estudos da Uni-

o regresso de
Adernar

§
SIIEMENS

Grupos Eietrogêneos
Importado. da Alemanha

para gasolina ou ""'tom motor Diesel

o Riso da Cidade •••

- ._----

Não adianta, Pessedino! Eu já estou de bem
com os corvos e _com os ratos!

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Domingo, 23 de Setembro de 1956

Residência;
Rua: General' Bittencourt n

ioi.
Telefone: 2.693.

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
l\�ÉDICO

Com prática no Hospital São
Francisc\I de Assis e lia �anta

CI1<1a do Rio de Janeiro;
CLINICA MÉDICA
CARDIOLOGIA

Consultório: Rua. Vitol' Mei-
reles, 22 Te!. 2675.' /

Horários: Segundas s
' Quarta. e

Sexta feiras:
Das 16 às 18 horas
Residência: Rua Felipe 'Sch

midt, 23' - 20 andar, apto 1 -

1'el. 3.00z.

DR. HENRIQUE PRISCO(
PARAISO

.

hÉDICO
';Operações �,:Doenças de Se
nhoras - Clinlea de AlIuHos.
"Ourso de \. Espécialização no

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

Andrade).
•

Consultas, - Pela manhã no

Hospitd de Caridade.
A tarde das 15,:;� hs. em- dian

te no consultório á . Rua Nunes

Maç-hado 17 Esquina de Tira
dentes. Tei. 2766.
Residência - �ua Presidente

Coutinho 44. Te!.: 3120.

CLINICA
de

OUVIDOS - NARIZ
E GARGANTA

DO

DR. GUERREIRO DA
FONSECA

Chefe do Serviço de C,TORl·
NO do Hospital ue Florianópolis
Possue a CLINICA os APARE
LHOS MAIS MODERNOS PhRA·

TRATAMENTO das l>O�NÇAS
da .ESPECIALIDAD]!;
.

Consultas' - pela' mal:bã n<'

HOSPITAL
A TARDE - das 2 as li'_:

no CON;SJJLTÓRIO - Bua qos
ILHEI' 9 nO. 2
R1liG!DtNCIA - Felipe Seh'

midt nO, 113 Tel. 2365.

DR. ANTÔNIO MONIZ
_

DE ARAGÃO
CIRURGIA \TliEUMATOLOGIA

Ortopedia
COiisultório: João' Pinto, 18.

Das 15 às 17 dlàriamente.
Menos aos Sábados
Res: Bocaiuvà 135,

Fone:-- � �'.71�.

OLHOS

DRA. WLA'DYSLAVA
"

W. MUSSI
-.

DR. ANTONIO DIB
MUSSI
MÉDICOS

CIRURGIA CLíNICA
'.jiatAL-PARTOS

Serviço \Óompleto e especiali
zado das DOENÇAS DE SENHO

RAS, com ,modernos métodos de

<:Iiagnósticos . e tratamento.
SULPOSCOPI.\ - .HlSTERO _

SALPI"�GOGRAFIA - METABO-
LISMO BASAL

.

It'\dloterapia po� ondas cur,tas
Eletrocoagu[ação - Rai:os Ultra
Violeta- e' Infra Vermelho.
Consultór.io: Rua Trajano, n. 1-

l0 andar - Edifici-o do Montepio.
Horário; Das 9 às 12 horal -

Dr. MUSSI.
Das l5 às 18 horas - Dra.

MUSSI.-
Residência: Avenida Tl:OU\

powsky, 84.
______

- .... .....0:::__

, ,

DR. MARIO, WEN·
DHAUSEN

CLINICA MÉDICA DE ADJIL10S
E CRIANÇAS

Consultório' - Rua João Pin
to, 10 - Tel. M. 769.
Consulta�: Das 4 às 6 hOTaI.
Residência; . Rua Esteve. Jú-

nior; 45. Tel. 2.812.
.

e Crianças
Consultório - Rua'

nes Machado, 17.

Horário das Oonsultas -

das 16 à.s 17 ·horas (exceto
aol' 3ábados}_ "

'Residpncia: Rua Viscon

Preto, ,123 ..:._
-

1" i I '�,I"S[!Il
. ,I .JthiUJ

A D V O G A D O sr
t \0 PRIMEIRO sfN

J .

DR. J(fLlO, P.i\U:pITZ
'

FILHO,

e '.

INDICADOR PROFISSIONAL(;<":"�:":":++:":":":++:":":":++:":")+:":++::::lM I't D I Cos·
.

DR. NEY PERRONE .:; 'O'
.

ESTA"DO .!.
DR. WALMOR ZOMER HH. JOSÉ T,AVAKES

,

..... II,�,. ..... '. ).:J .

.+.
GA1tCIA IRACEMA :"ormado pela. !"aculuade Naclo- : :

Dlp[omado nela Faculdade Na- DOE.NÇAS NERVOSAS E �IEN- nal d. Medicina" Universidade ••+ .:'+
eí'enal de ·".dlclna da Uníver- TAI,S: - CLINICA GERAL do Braail .... ••

aldade do Brasil Arraustia Complexos .-'--
.

RlO DE JANEIRO .. Aos' -nossos assinantes da Capital avisa- :
E I f d M I

o .

A t· nt na "Caaa de ..+
7-11 erno por concurso a a- nsonia:-. Ata(lue� - Manias .-- "per erçoeme � _ '" mos que a entrega de O ESTADO ,é-feita à •

_
. ternidade-Escola Problematl.cá afet�va' e sexual Saud, Sao MIguel ...

('Serviço do Prof. Octávio Ro- Do Serviço Nacional de Doen- Prof. ",,,rnando l'auhno
. I noite, devendo estar concluida às 6 horas. :

drigues Lima) ças Mentais. Psiquiátra do Interuv por 3. an,,� do Servlço .. � Pelo telefone 3022 receberemos reclamações ....
t:x-interno do Serviço de Cirur- Hospital-Colônia Sant-Ana. _

de Cuurgla :. •••
I:'ia do Hospital I. Á.' P. E. T. C. CONSU);-TóRIO � Rua Tra- Prof. Pedro de Moura �.+ de qualquer atrazo ou falta na entrega. t

do Rio de Janeiro jano 41 - j)as 16 às ]7 horaa OPERAÇOES .+. ...
!\<Iédico do Hospital de. Caridade RESIDÊNCIA' Rua Bocaiuva. CLINICA DE ADULTOS ., '.' .1.'

e da Maternidade Dr. Carha l39 T�L 21101
. ,

DOENÇAS DE SENHORAS , , � �.

Corrêa CONSULTAS:, Diàriamente das � '+ ! _ ! _ ! . !. � .. .. .. .. .. .. • �.!.!.! �

[JOENÇAS DE SENHO.'l-AS - 7d· -d 9,30 no Hospital de' Colri- --� u�-:�.-AMiiA
.....i)Õ·...............

• no . _

-:
PARTO!'] - OPERA: �ES a e. ,

I

Cons: Rua João' Pinto n. DR. :ARMANDO VALÉ.
RESIDÊNCIA - Rua Duarte

Schutel, 129 - TeIef, 3.288 -

16, .das 61,00 às 18,00 horas. aro DE ASSIS Florianópolis.
Atende com horas marca- --- ---- .. ---

das - Telefone 3035. Dos Serviços de ClínIca Infanti[ DR. CESAR BATALHA DA

da Assistência Municipa[ e HOII- SlLVEIRA
.

FitaI de Caridade Cirurgião Dentista
CLíNICA MÉDICA DE. CldAN- '

ÇAS E ADULTOS Cünlca de Adultos e
,

.
- A[e"gia - OriançJl.s·l\aio X

Consultório: Rua Nunes MIa- Atende côm Hora Mar-
chado, 7 -' Consultas daa 15 à�
18 hóras. ,-

Residência: Rua Marechal GUI'
rhe rme, 5 - l"';ne: 3783

cada
. Felipe Schmidt 39 A sà
laR 3 e 4.

I

DR. JOSf.:' MEDEIROS
VIEIRA

.. :.: \DVOGADO -

Caixa Postal 160 Itaja'
Santa Catarina.

Ex-intern6 da 20· .enferma..,a
"Serviço de gastro-enterologia
-Ia Santa Casa do Rio de Jeneiro
I Prof. W Berardinelli).
Ex-intei'no do Hospit.al mater

n idade V. Amaral.
DOENÇAS INTERNAS

Coração, Estômago, Intestínc,
fígado.e vias b ilta=es. Rins.
Consultório: Vitor Meirele. 21.
Das 16 às 18 horas.
Reaí dência : Rua Bocaiuva io.
Fone : 3458.

PR. CLARNO G.
_ GALLETTI

�.;... ADVOGADO -

Rua Vitor 'Mei.:elea,· 60 ..
FONE:: 2.468

�lorianópolil
DR. MARIO DE LARMO

CANTIÇAO DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA

_ ADVOGADO .�

Escritório e Residência:
Av. Rercilio Luz, 15
Telefone: 334C.
.................."•...

DE..NTISTAS
,J

DR. SAl1UEL l' ONSECA
.

,CIRURGIÃO-DENTISTA
Clínica -' Cirurgia Bucal --

..

Pro tese Dentária
Raios X e Infra-Vérmelho
_ DIATERMIA,
ConsultóriÊi é Residência: '

Mua, Fernando' Machado, n. 6
Fone: 2225.

.

Cc nsu Itás: da� 8,UO às 11 ho-
,

oras e das 14.00 às 18 horaa
Exclusivamen.a com b'ola mar- Jcada.
Sábado -- das �fas 12.

. I _

MÉDICO
CLíNICO .DE CRIANÇAS

.

ADULTOS
I

-

- Doençaa Internas -

CORAÇÃO - FIG.I\.DO -- lUNS
- -INTESTINOS

Tratamento moderne da
SIFILlS

Consultório - Rua Vitor Mei-,

eles, 22. ,

HORARIO:
Das 13 às 16 hcra s.

Telefone: Consultório - 3.411i ,

Redd(\nd�: Rua José do VaI..

Pereira t58 � Praia da Saud.de
- Coqueiros

DR. CONSTANTINO
DIMATOS

MÉDICO CIRURGU'O
Odenças de l;enhoras - PartI"
- Q'p'eJ'a.Çõ�S � 'T' y�aa Q�ln�rlaa
CutsO! dt! _, ,l-.{l1!r.iinçol'mllnt,,. e

long\ 'pj\:,áfi<!ilt i)lÓS Hoapit{lia de

Buenos �Mri\,s·..t
.

'-r
CoN-s{ii}l'óP.JJO : Rua: }<'elipe

Schm'iJt, ·nr. '18' (sobl·ado). },'ONF

'3['iio�Á�lo: das 15' 'S 18 ho-

ras

Residência: Avenida Rio Brao·

co, n. 42.
.

Atende chamado.
Telefone: - 3296.

}'
- I \

_DR. LAURf) CALDJnUA
DE ÀNDR,ADA I

CIR'VRG IÃO-DENTIST,\
CONSULTóRIO Ediflci"

Partenon - 2° ,andar - sala
203 -. Rlla Ténente Silveilla, l�
Atende diáriamente da. 8 à.

!1 horas_
3as e '5as �all -14 a. 18 horal.

- 19 as 22 l,olal.
Confecciona Dentaduras li POD

p. ,vf{>veis d .. Nylon.
Telefon�.: .3666.

ADMIN!STRAÇAO

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

SERVIÇO FLORESTAL

_. DELEG�CIA FLORESTAL
.

'"
_ I . REGIONAL

- E -FRAQUEZA, TONICO ZEN!\ 'li' "ACôRDO" COM O ESTADO DE
.._ .JUA MESAl SANTA CATARINA

...........;�-:::--------------.....:.:... A V I S O

'Fotocópia
,Máxima perfeição e rapidez.
Rua - Jerôni-mo Coelho.

- Edifício· João Alfredo.'
Sele 18 - lQ andar.

A D-elegacia Florestal Regional,
no s-entido de coibir, ao máximo pos-
sível, 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. Iavradores em ge
ral, .para a exigência do cumprimento do Código Ftores
tal (Deu. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Éstado.

QUEIMADAS E-DERRUBADAS DE MATO
Nenhum '�roprietário de terras ou lavrador poderá

j.roceder quaa.iada ou derrubada de mato sem solicitar,
com antecedência, a necessárta licença da. autoridade
florestal competente, conforme dispõe o Oódigo Flores
tal €m seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os

infratores sujeitos a penalidades. .

REFLORESTAMENTO

Viagem com. segafança
Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

I cooperação, que mantém no Estado, dispõe de mudas e

e rapl'd
.

.,
sementes de .espécles florestais e de ornamentação, para

ez
-

, ; fornecimento aos agricultores em geral, interessadós no

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS"DO reflorestamento de suas terras, além de prestar toda
-

B40100' "SUL:-BR I-SIL'IBO"'�
=- 10rientação técnica necessária. Lemb�a, ainda, a possibi-

(' ..... II D " "lidade da obtenção de empréstimos para reflorestalpenio.

iFlorianópolil _ Ita1a' _ JOlnville ._ Curitiba
,po Banco do Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos.

Os i'llteressados em assuntos florestais, para a

1\.al& Deoaoro esquina da lbtenção de maiores esclarecimentps e req,uererem àuto-

Rua Tenente :Silveirà rização de licença para q-ueimada é- derrubadas de mato,

r
I I devem di-rigif-se às Agências. Flbre.stais Municipais ou

_-....-----................-,_-_,.___-.:::a.__....."i;.l
-

diretar.nent1 a esta Repartiç,ão, sih\ada à rua Santos
Dumont nO. 6 em Florianópolis.

EXJresso Florianóp,BIlS Lt�a � 13. c�:�:::ç:: ;;;;�'ãfiC�:ixaA�:�:��a395. Flo';anópo!l,.

ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRE�O I
. I

TÔNICP ZENA

---------
I

't'ransporte,:; de Cargas em Geral entre: FLORIANOFO-
�/ LIS, PÔRTO ALEGRE, OURITIBA-, SÃO PAULO, RIO

-----. DE JANEIRO E BELO'HOR!ZO�TE.
DR. LAURO DAURA

ClíNICA GERAL
Er.peciaiista em moiéstia. df

Senhol'as e vias urinárÍlu•.
Cura radical das . ÍllÍecções

agudas e c:ronIcas, do aperelho
genit�urinário em ambo. OI

sexos. .

Doenças do aparelho Digelltivo
e do sistema nervoso.

.

Horál'io: 10.% ás 12 e 2'12 ás li.

Consultório: R, 'Tirajentes, l�
_ 10 Andar -- F'one: 324u.
'Residência: R. Lacerrla COIl'

LinHo; 13 (Chácara do E8pa�hai
-' Fone: 3248.

! f

Redaeão e Oficinal, 1 JDa COD
,.4heiro Mafra, n. 160 TeL 1022
- Clt. postar 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS
Gerente: DOMINGOS F. D.

AQUINO
Reprelentante. :

Representeçõe.. A., S. Lara.
Ltda

,

RL'3 Semidor Dantal. 40 - iO
andar.
Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro.
Rua 15' de Novembro 128 60
nll,u' sala 512 - São Paulo.
Assinaturas anual ., Cr$ 800.,00
Venda avulssa ...• ,. Cr$ ,1,0.8
Anúncio mediante contr'to.
Os originais, mesmo não pu

h[icados, não lIerAo devolvido•.
A direção não le re3ponlabiliza

,Jelos concr" emitido. �Q. ar-
goS 8b.8ÍJ ,

C-I>:::'
.

'INFUl�"u.I,{OE8 1l'I'1:18

DR. JÚLIO DOIN
VIEIRA
MÉDICO

.

N
.e:SP�CIALISTA EM OLHOS DR. ' NEWTO
:mVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA D'AVILA O leitor é.ncontrad, neata co-

'l'RATAII1ENTO E OPI<:RAÇOES CIRURGIA OORAI, tuna, informaçôes que nvceB8ita,
Infra-Vermelho - Nebulizaçio - Doenças de Senhorai .... Procto- diàolaménte e dr imediato: -

Ultra-Som logia _ E[etric_idade Médi"a JORNAIS Tt>lefo:Je

(Ty:atamento de, sinusite Um- ConE'lltório: Rua Vitur Mei· O l:sbjo ., ...• , .•... _ ,. '.022

_

_ oper�çio)" rel�s -no 28 Telefone: 330.'/. A
..G.'l4eta 2.6116

Anglo'fetinoscopla - Receita de
Consultas: Das 15 11011811 eu, I Dumo :lo �.-I(e 8.1178

OC!I[OS - Mod.ernc equipamento d' t Jmprenso OH,_Jl 1.6,88
de Oto_Rinolaringolog;[a (úniclt l�e:;dência: Fone, 3.422 HOSprrAli8

.

no E8ta�o,) , Rua: Btumenau n. 71. ·Caridade:
Horirlo das 9 as 12 hora. e (.Provedor) 2.314

008 16 às 18 horas. (Portaria) .........•.•.•• 2.0.36

Consultório: - RUa Vitor Mei-
DR. ANTONIO BATISTA Nerêu Ramol : .':..... 1.811

reles 22 - Fone 2§75. �'lilit.ar ;........ 1.167
Res. - ,Rua São Jorge.. 20 JUNIOR �ão Sebastiãu lCaa. de

Fonll 24 21. ; ,
..

� 'Saúde) -. . 8.163
" ", CLlN,ICA ,ESPECIALIZADA -DE !.hter:1idade .Doutor C:lt..

,

"

.,

CRIANÇAS.,.. los Corrêa ..•......•.. 1,121

Consulta�
-

das 9 ás 11 hora.. CIJAMADOS VIt-
- Res: e Cons Padre M'ieuelinho. GENTES

12.
,.,' Corpo de Bombeiros .... ' . .na

Serviço Luz (Raclama-
çôes) .'............ _.,.. 1.404

Polícia (Sala Comissário.. 2.t:r38
Polícia (Gab. ['elegado) 2.1194

DR. :!. LOBATO COMPANHIAS DE
-

FILHO TRANSPORTES

Doenças do apal'elho respiratório TAC ..............••••. '.700

,TUBERCULOS� �ruzeirll do Sul ..••.... 2.500

DR. EWALDO SCHAEFER RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA Panair -

•. ,...... 1.66'
Clínica Médica de Adultos DOS PULMõES Varig ,..... !.I26

CIrurgia do Tora,:!: Lóide Aéreo ..........•.

'

2.402

Formado pela Faculda,le Naclu- Real ,......... 1.1177

Nu- nal de Medicina, TiRio[Qgh.ta � Scandinavas . . . .• .. . • . . • 2'.80.0

l'isi-ócirurl:iiío do l(ospital .se-· HOTÉIS
.

rêu Ramol Lu'!: ..•..........•......

Cursó de el'pecialização p"la Magestlc .. , :......• ,.

5. N. T. Elf.interllo e Ex-alsl.-. ,:Metropol <, •••••

t.ente -te Cirurgia do Pr"f. UC�l a �orta , ....•...•

Guimarães (Rio). �; 'CaCIque . ',' ....•...••...

-

n •. : Felipe SchD1idt,'8 ,_. Central ..

Fone 3801 Estrela , •.. ,., •...•..

Atende em hora marcada. Ideal ...•...••••••••••••••
. Res.: '- Rus.' <ESM�'! JUDie,,!,. E�TREITO'
80 - Fone: 8"", ',;JF""; DIIQue._" ....... " .. " ...

�f����'·; '_

,.

DR. ALVARO DF
CARVALHO J

MÉDICO D� CRIAN{:M
PUERiCULTURA - PEDlA'l'LtlA

_, ALERGIA INFAN'l'l,L
C')nsuÜ;ório: - Rua Tírade,,·

tes n. 9 - Fone: 2998.
I(csidência: -- Av. a.rcilio

Luz n. 155 - 1'el. 2.530.

HorárlOl - Das 14 às L8 ho

eas diériamente

• A MAIOR OPORTUNIDADE PARA ADQUIRIR SUA
I

,\�ênda: POl�TO ALEGRE I"Riomar" -
-

Avenjd'� do Estado 16('fjFí6 Rua ComendaC:úr Azevedo,
64

,
. \ lo:es, cas�s, sitf�s; �hacaras, pin?ais e outros imóveis Ide.

Telefone: 87-06-50 T'elefone: 2",17-33 ,grande 1mportancla e oportunIdade para os melhores
Atf'ndf' "RIOMAR" I negocios'

End. Ttllei. "SA:NDRADE" Elld. Teleg. "RIOMAHLl" POSSUIMOS PARA VENDA IMEDIATA

. . . I Oasàs e terrenos nesta Capital, no Sub-Distrito do
Agenc:a� n:'LO HOJolI- .

Estreito, Ooqueiros, Bom Abrigo e. Trindade. Otimas ""
,"O fE oportunidades, locais de grande futuro e a preços ver-

"R iOlrtll'I" dadeiramente convenientes.
A '�l1ida Andr' '�s, 871-B Tratar Edificio'São Jorge, Sala 4.

Telefone: _ ,jO-27
Atende "RIOMAR"

'FLORIANÓPOL_IS LTDA.

iH,atriz: FLORIANÓPOLIS
Rua Padre Roma, 43 Térreo
Telefones: 25-34 (Depósito)

25-35 (EscritóriC"
Caixa Postal, 435

•

End. 'reléi. HSAND�ADE"

Filial: CURITIBA
Rua Visconde do Rio Brane"

J32/�6
'l'tlefolle : '12-30
Teleg. "SANTIDRA"Enlj.

Fil�al; SÁO 1'AÇLO

A&@ncia: RIO DE JANEIHO
''lUomar''

Rua Dr. 'Carmó J.·..etto, 99
'Fones: 82-17:33 e 32-17-:�7

Atende "RIOMAR"
, End. Teleg, "RIOMARLI"

NOTA: - ps nossos serviços· nas praças de Pôrto

Ale�rp, Rio e B_êIo Horizonte, são efetuados pelo!! nossos

ageútes
-

,

"RODOVJÁRIO RÁPIDO RlOMAR"

Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLOlnANóFOLr
>"

·-.Fones: 25-34 e 25-35 --

'

EMPR��A NACIONAL DE NAVEGt�ÇÃO
HOEPCKE

.

�".....
... -:.

�4VIO-rfOTOB «CIRL HOEPCKE»
•

ITIN.RARIQ
SAlDAS DE

.

I DoA
,

�Fpolís ITAJAI
VOLTA

lHO SANTOS

18-9
2-10
15-10
28-10
11-11

19-9
3-10

16-10-
29-10
12-11

24-9
7-10
20-10
3-11

26�9
9-10
22-10
5-111.021

2.276
3.1417 As partidas de -Florianópolis são ás 24.00 horas, e do
8.321 "io de �"aneiro, ás 16.00.
1.449 .:, ,

2.69. Tanto na Ida como ra Volta o navio fará escl.'Ja ,nos

'.171

I
portos de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.

U6t _Para m..elhor�s informações, <lirijam-se à séde -da
oe EnlprêslI., à rua ConselheÍl.'o MafJ:R, 80 .- l'ele!oll" 22.12,

FARMÁCIAS Dl PLANTÃO
M.'� S D E S E TEM B R O
DEPARTAMENTO DE SAúDE PúBLICA

, Plantões de Farmácias
1 sábado (tarde) Farmácia Catartnense Rua Trajano
2 domingo Farmáçia Oatarinense Rua Trajano
7 sexta-feira '(fer.) Farc. Noturna Rua T'rajano
8 sábado (tarde) Farmácia Esperança R. Oons. Mafra
9 domingo Farmácia Esperança' R. Oons. 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) Farmáéia S. Ant. Felíp. 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, 48 e Trajano.
\
A presente tabela não poderá ser alterada sem pré- _

via autorização dêste Departamento.
Departamento de Saúde Pública, em Agôsto de 1956

Luiz Osvaldo d'Acâmpora
Inspetor de Farmácias

;..

�....-...•.-••...-.-.._...-.-.....-......-.-.....- ......_.•.•.•••..-_._..-.....-.-..........,

�l!�:��:�f��e��r nn'-
..,' a

\ �. '�;;;.;..�II • _��....,;':l.

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
"SUL BRASILEIRA" I/rOA.

CASA PROPRIA
COMPRAMOS E VENDEMOS:'

/

110' �ri I • •

"A, Soberana" Praça 15 de novembro esquina·
---

rua Felip� Schmidt. -,

Filial "A Soberana" Distrito do Estreito - Canto

iliiiç#

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Domingo, 23 de Setembro de 1956

--------�-�--------------------------�--�
o ESTADO

PRIMEIRA COMUNHÃO
.-;-_.. _� -�1.".'''''''''

CINEMAS
(lHE sAd JOSE I �- "_. ..

"��TIJ1�Á" i.,m
SHORTS - DESENHOS

_ COME'DIAS
As _,. 2hss

Preço Unico: 5,5�. 1°) CONTRABANDO DA

Censura até 5 anos. I MORTE 1/2 Eps.

As 1,30 :.._ 3,45 _ 7 _ 9hs.._ 20) ARDIDA COMO PI-

"Na Téla Panorâmica" MENTA

GregOl'Y BECK em; 30) ASSASSINOS DE
.

ALUGUEL

A raladura de Y2 limão

1/� xícara de aç'ucar
Suco de 1 limão
2 gemas de ovo, batidas I1 1/2 colher ,de sôpa de

Maizena
---

3/4 de_ xícara de agua --------.

fervendo

:. :iI,Ir�:t�- j":�._�.

Ff:.gões D �áz .-- na

A MODEL�R'
IGARA EDITE NOCETTI

, Hoje, às 7,30 horas, rece

berá, no Colégio Coração .de

Um dos fatôres mais' preciosos de conf'ôrto, c,omodi� Jesus, juntamente com ou

dade e economia doméstica está representado nos fo- tras âlunas do mesmo Edu

gões a gás. ' i: : ��," candár!o a sua primeira co-

Os arcaicos fogões a lenha, além dos inconveniei'ites I munh'ío, a- inteligente me

dó trabal�o estafante, lixo, fumaceira, etc. etc. s�o ago-l nina Igara Edite Nocetti,
ra os mais onerosos ao bolso. O preço da lenha e atual- dileta filbinha do nosso

mente um verdadeiro absurdo.

Florianópolis que se moderniza, Florianópolis que

dia a dia mais se àprimora na senda do progresso, está,
-igualmente adotando os fogões a gás. Os lares floriano

politanos estão passando por verdadeiras transformações
de confôrto e bom gôsto.

Raros hoje em dia os lares qUe já não estejam sa

borcando o confôrto de um colchão de molas Divino, um

refrigerador Brastemp, de um fino tapete, de boas corti-:
nos genitores.

o as, .de poltronas estofadas, etc. etc. o rriesmo está acon-
--'-�----

tecendo com os fogões. "

A Modelar, pioneira na distril�)lJiçã� dêsse confôrto

em nossa Capital, acaba agora de criar igualmente uma

secção de fogões da conceituada marca JUNKER RUH

assim como do gas Argoni.
Como todos os demais ar-tigos dos estabelecimentos

A Modelar também o fogão ft gás estão sendo vendidos
[lelo sistema crediário, '

.•••••••••••••••••••••••••• 4'»••••••••••••••••

Florianópolis,. Domingo, 23 de Setemhro de 1956

Sociais
Cecilia Meireles

prezado amigo e conter

râneo sr. Sidney Nocetti e

de sua exma. espôsa d. Alai.

de Garcia Nocétti.

Ressurreição
Por tão grato aconteci

mento os de O ESTADO te

licitam a Igara e seus díg-

MINISTÉRIO DA A'GRI
CULTURA

SERVIÇO 'FLORESTAL
"Acôl'do Florestar' 'Com o

Estado de Santa Catarina"

Não cantes, não cantes, porque vêm de longe os naufragas
vêm os presos, os tortos, os monges, os oradores, os su i-

I (cidas,
Vêm as portas, de novo, e o frio das pedras, das escadas,
c, numa .roupa preta, aquelas duas mãos antigas.

F. uma vela de moveI chama fumosa. E' os livros. E os

•
(escritos.

Não cantes. A praça cheia torna-se escura e subterrânea.

E meu nome se escuta a si mesmo, triste e falso� , .

Não cantes, não, Porque era a musica .da tua _

voz que se ouvia. Sou morta recente, ainda com lagr imas.

\Alguém cuspiu por distração sobre as minhas pestanas.
Por isso- vi que era tão ta rde. - ç; �:t:u::�: ��r,

<:ONH'LTORA DE HIGIENE INFAN�IL DA JOHNSON & JOHN.SONE deixei nos meus pés ficar o sol a andarem moscas,

E; dos meus dentes escorrer uma lenta saliva.

Não cantes, pois trancei o meu cabelo, agora.

varou diante do espelho, e sei melhor que ando fugida.
"CUIDADOS COM OS apertadas, .ssgurar objetos

OLHOS _DO BEBll:" muito' longe. ou muito per-,

Os cuidados que você der to, virar a cabecinha de la-
!

�.i" ii1+:��-;"ii.ft�i;nlii,rl aos olhos do seu filhinho 'do, fechar um õlho, aparen- I

sr. Zigomar Fernan-
são importantíssimos no éar exagerada sensibilidade 'I

,\GS
seu desenvolvimento físico à luz, olhos vermelhos ou

sr. IOdando Elpo
e mental. Quando melhor lacrimosos, pálpebras infla-

_ menino Airton Claiton
sua visão, maiores suas ha- madas ou inchadas, fadiga,

';chmidt
hil ida des, mais

_

rápida a dôr de cabeça ou náuseas

_ sra, Norma. Tolentino compreensão. Esses: cuida- :lepois de .olhar objetos de '/

Je Souza
dos.' porém, devêhÍ' começar perto.

.

., Sou o caxinguelê '- o

_ sra. Semiramis D. S.
mu.i to antes da .nascimen- Fogos de artíf ício são

I
amigo das florestas - es-

Ioscc
- to do bebê -, seguindo um t"esponsáv.eis por bça par- colhido como símbolo' do

,J

_' menina Maria de Lour-
' modo de vida saudável e

<r

, ,

e. dos fenmentos nos olhos, Serviço Florestal do Minis-

.les Tri1-l11Í
-

, obedecendo aos regimes im- r á que as crianças brincam I tério da Agricultura.
. »ostos pelo médico. Evite mesmo com ês es hi t 'n t

I ' �- menina. Ma.ria Madale- -

s onje os .Moro na ores a e pre-

r
:h Bouatell í .

c

"

;e expôr a doenças conta- )erigosos, ensine-lhes, pelo ciso dela para viver.

I major Maurício Spalding '5iosas, especialmente sa- menos, a manuseá-los com Concito todos os cidadões

de Souza
'ampo, e, em caso de qual- . -u idado. Biti_djls nos olhos, a agirem.em sua deí'êsa, uti-

I
- Murilo Magno Vieira [uer dúvida,' comunique-se rorno, t:0l�-- e '�f!) '1;0, por lizando- acom cr itêr-ió, sem

mediatamente com o seu b '1 d
_

_ srta, Aliete N. Silvei- Jlm� o a, P9�em, causar destruí.,;la.-'

ra.
_

uédico. -Essas moléstias po- [el'imentos-:- Nesses casos, Preste sua colaboração se-

FARÃO ANOS AMANHÃ:
dem causar senos danos não 'Pe-rca tempo com rerné- guindo as recomendações do

__ sr. Joaquim �Lúcio de
tOS olhos da criancinha que dias caseiros. Vá'ao/médico Serviço Florestal no contrô

Souza
inda não nasceu. imediatamente. Areia ou ou- le de derrubadas e queima-

I - sr. José Geraldo do Depois de nascido,' não tras sujidades, nos olhos, das de mato.

SR. ACACIO OURIQUES \ Livramento Carvalho
ixponha os olhinhos do be- podem ser removidos em Consulte o "Acôrdo Flo-

Transcorre na data de ho-' _ menino Rubens Ge-
bê à claridade. Não deixe casa com cuidado, mas, se restal" com o-Estado de San

je õ aniversário natalício' raldo Dal Grande
ju e fique olhando para uma oferecem dificuldades é ta Catarina á rua Santos

do nosso prezado amigo e 1 _; dr. Sílvio Pélico de .âmpada acesa. Um abajur sempre melhor procurar' Dumont, 6 ou Caixa Postal

d
..

t' t t
� I F it N h

escuro, para a lâmpada de auxílio profissional. 395 Plorianônolis -.S. C.

IS UI o con e1'raneo sr. reI as oron a
-t'

.

Acácio Ouriques, alto fun:" !
_ jovem Hercúleo Ale-

:abeceira será necessano. Lembre-se, finalmente, -----

, ,.

d E I I d
t

1 d L Geralme.nte, a natureza se que uma dieta benl eqlll'II'-
ClOnarlO a sco a n us- xanc re a uz

.

I I Cher'em
�ncarrega de l&var os olhos brada, incluindo to�das as

trla . -: sra. Betinha
_

N t t 'd d B b t
do bebê com lágrimas e ou- vitaminas, uroteinas e ml'-

es a opor unI a e, o seu ar::t o
'"

vasto círculo de amizades _ sra. Maria da Glória
t'ras secreções-.

-

Somente llerais,. é essencial para a CREME DE LI:MÃO ES-.

t Ih
'

., 1I1f h 1
quando os olhos' estiverem ,saude e fôrc.a dêss.es 0'1'- PECIAL

pres ar- e-a as maIS me- m3C ae o
-'

q'uívocas provas de apreço', _ sra. Maria Otávio Mel-
muito remelosos, é que go- gãos tão importantes. I
tas de colírio ou gaze este- 1

.. e regozijo, às quais nos

jun-!'
quiac1es Ulisséa I

Para as tardes muito

tamos prazerosamente. _ sta. Liliam TeJ!eza
rilizada podem ser usados; � quentes do verão, você po-

.

FAZEM ANOS HOJE'. LIOl'!)
jamais, contudo, sem con- � 1 'd

' .

�_

(era ar as cnanças no

_ sr. Irineu. Pamplona i _ dr. Oswal Pereira Bai- sultar o médico. i lanche, êste creme que é es-

__ sr. Eulãlio Andriani 'xo Algumas doenças conta-
i

pecialmente gostoso quando

..,.�...,................__...-wl'V"_-...._-_....-a-.,......•_",.__.....
_.........................�........... giosas, como difteria e be-

I
I d' h P

_

ge a U1 o. orque nao ex-

xiga, podem danificar a pcrimenta?
vis.ta. Essa é uma das ra

zõe� - da importância das
várias vacinas recomenda
das 'pelo médico: Lembre-se,
também, que os olhos· fi
cam fatigados durante uma

doença e a convalescenc3.
Procure resguardá-los.
A aparente' vesguice do

recém-nascido não
-

precisa
causar alarma, principal
,mente durante os três pri
meiros meses de vida. Se o

fenômeno persistir, convém

consultar o médico.

Os o�hinhos da criança
deveriam ser examinados,'
por um especialista, uma

vez por ano, depois da cri

ança tei- alcançado seu ter

ceiro ano de vida. Razões

para -preocupações são:

franzir as sobrancelhas fre

�quentemente, piscar em ex

çesso, esfregar os olhos,
olhar atravez de pálpebras

INGREDIENTES:

MANEIRA DE FAZER:

1 - Junte todos'os ingre
dientes, de um a um, se

guindo a ordem acima. Mis
tu're bem.

i __

'

2 - C.ozinh,e tudo. em ba-

I
!lllO Mana, ate que fIque es

pesso como qualqlier ére-

PRECIS�-SE I
me. Tii'e e ponha n� gela-

.
?e. uma en;pregad.a do-, deira. Por cima pode polvi

mestlca que sal�a_coz�nhar. lhar ,de chocolate em pó.
Tratar à rua Sao Jorge, n. Dobre a receita pára quan-
20. tidade ·maiores. (APLA)

'I;

TERRA ENSANGUEN.
TADA

tschnlcolor
No -Programa :

l1eporter na Tela. Nac.

Preços: 11,00 - 5,50.
,Censura até 5 anos.

As'- 2hs,

. Preços: 11,00 - 5,50.
[;ensura até 5 anos.

Às 4 - 7 _:_ 9hs.
"OINEMASCOPE"

. Robert'NEWTON em:

o PUtATA DE PORTO
BELLO

.
.

.technicclor de luxo

No Programa:
Cine Noticiario. Nac.

Preços: 18-,00 - 10,00.
Censura até 14 anos:

JJ!-II_ll
As -' 2,30hs.

Preços: 10,00 - 5,00.
CensU1;a até 5 anos.

As - 7,30hs,
Gregcrv PECK em:

TERRA ENSANGUEN·
TADA
technicolor

No Programa:
ReporteI' na Tela. Nac.

Preços:' 10,00 - 5,00.
"Censura.caté 14.anos.

As' - ·2hs.

10) ASSASSINOS DE

ALUGUEL
20) CONTRABANDO DA I

MORTE - 1/2. '

Preços: 8,00 _- 4,00.
Censura até 10 anos.

As - 7,30hs.
,

A VILA DA ESPERANÇA
Com: John Hustin

.

O ULTIMO GUERREIRO
Com: Çharlton Hestoll

teéhnicolor "I
Preços: 8,00 -:- 4,00�
Censura até 14 anos.

Ankito 'VIOLETA
FERRAZ .em:

O GRANDE PINTOR
No Programa:
Metro Jornal. Nac.

Preços: 10,00 -,-: 6,00.
Censura' até 5 anos.

Preços: 8,00 - 4,00.
Censura até 10 anos.

-

As - 8h�.
Ankito - VIOLETA

FEKRAZ em:

O GRANDE PINTOR
No 'Programa:
Repoi..ter na Tela.

'Preços: 8,00 - 4,00.
Censura até 14 anos.

CINEMA

Vende-se um projetor de

cinema sonoro de 16 mm.

F-az-se qualquer negócio.
'Tratar à Rua Júlio Moura,

n:o 13.

I Clube.15 de
2 Outubro·

Conselho DeHberaUvo
De conformidade com o

Art. 47 dos Estatutos, con

voco os Srs. membros do

Conselho Deliberativo do

Clube para uma reunião, no

dia 30 de S.etembro (Do
mingo), as 09,00 horas, na

Sede do Clube.
ORDEM DO DIA:'

a) Aumento da mensali
dade.;

b) Apreciar e discutir o

relatório anual da Di
-

retoria;
c) Elege-r os membros da

Diretoria e do Conse

lho Fiscal para' 0- ano

_

social 1956/57
_
a') João Batista dos

Santos - Presjden
tes C. D.

o CUNlx DA 'HOSPJTAUDADE

'\�J '.

�� �

_ LOR,D .HOTEL.
São 'lUtO

Diária Solteiro • 200,00
Diária Casal· 300,00
Com- Café da Manhã

End. Telegr. "lordHotel" - Tel. : 52-6111

- C\lRITIM

CORRETORES DE SEGUROS

,_Pessõas" que -disponham .de _

horas vag'as, po
derao ganhar excelentes conllSS0es, na angariação
de seguros, e concorrer, no de' um pla1'1o recente
mente lançado, a uin prêmio de Cr$ 100.000,00.

_Aos candidatos s-erão prestadas prévias ins-

truções. .

Informações no EdificiQ Ipase - 30 andar -

SATMA

AVENTURAS'-DO ZE-MUTRETA
...... INQUe_BRAVI::L! POOé E,XRt!=RI
MENTA -1..0 COY/RA A,(GUMr'\

. I COISA DURA./

Linda bôlsa para o inverno. Embora em estilo .clássico,
em crocodilo, suas linhas sobrias se casam bem com o í
estilo moderno. Ampla, ·grande e confortável é a bôlsa

.

indicada para as senhoras que gostam. de Se vestir bem.

,"""",,__

'

(FOTO TRANSWORLD) "
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CAMPEÃ BRÀSILEI,RA DÉ PE'RDEDORES

UM
: GRANDE EMPREENDIMENTO

Nas Jogos UniveJ."�itários
Bras-ileiros, efetuados re

centemente em Porto Ale
, gre, eis o que os Estados
"concoi'rentes alcançaram:

São Paulo � Vitória em

.Em ""continuação ao Cam- 400 metros corri barEeiras,
peonato Juvenil de Futebol, 're\C,ezamento 4xIOO, l'eveza

teremos, hoje, pela manhã, menta Acadêmico, Salto em

a penúltima rodada, cons- 'altura, Salto com Vara, ar

t�'ndo dos jOgo,s entre �tlé-I 'r�:ness? 'do dardo, idem do
tico e Guaram e Bocaiuva dlSCQ, idem do, martelo, 80

e Tamandaré. Entrada fran- I metros, com harreiras (fe
ca, "I minino)', 100--i!letros rasos

........................,..•................,'

Campeonato, de
Juvenis

.-
-

A Federação Catarfnense de Tenis brilhou no últi-
mo Campeonato Brasileiro realizado na Bahia. Além' do
titulo de campeão brasileiro de veteranos, obtido por

'

Hubert Beck, assinalou ainda outra explêndída vitôr'ia
por intermédio da tenista Carmen Lobo, do T. C. Boa

Vista, de Joinville, que se sasrou vice-campeã brasileira
de perdedores.

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

NOTíCIAS DE JOINVllE
CDo correspondente Hugo

f)0", especial pela TAC) ;,'
- I '

� AMÉRICA 2- X PALMEIRA� O: '- O, prelio de'
encerramento do turno do campeonato .da Divisão Espe
cial, nesta cidade, reuniu as equipes do América e Pal
meiras, de Blumenau, no estadio da Rua Duque de Ca-.
xias, verificando-se o triunfo do clube rubro pela -conta-.

,

gem de dois. tentos �a zero, com um gôl assinalado em ca
, da fase, -Com ·ambas"as equipes se empenhando, consti
tuiu-se o embate num jogo de bastante movimentacão e

bastaJ;te apreciado, resultando a vitoria realment; pa
la quem melhor se conduz iu. Os tentos foram assinala
dos por Antoninho, cobrando uma penalidade máxima de
Lázaro, aos 35 minutos, cabendo a Cocada, aos 7 minu
tos -da fase complementar assinalar o segundo tento fi
nalizando um passe que recebeu dentro da area e bem
j.roximo ao goleiro Juca, Os quadros atuaram com as

seguintes constitu ições: ,- AMÉRICA: - Bosse; '-Ma
zico e' Antoninho; Ceceu, Beco e Ibraim ; Izidoro Gai
vota, Cocada, Renê. PALMEIRAS: Juca, Gordi�ho e

Lázaro; De Luca, Zé Caucho eleger; Ico, Lupercio,
Macaé, Albano e Michell. Arbitragem de Benedito Ribei
ro de Campos, da Liga Joinvillense de Futebol.

,-

',5° CAMPEONATO ESCOLAR E 4°
CAMPEONATO NORMAL REGIONAL

(Continuação)
Atletismo regional masculino:

100 metros rasos:

1° lugar - Maurí Francisco Silva, do Estreito, com
'o tempo de 12 segundos e 2 décimos.

20 lugar - Pedro Rodrigues, do Saco dos Limões
30 lugar - Alceu Lins, do Abrigo de Menores
40 lugar - Luiz Silva, da Palhoça
'5° lugar - João Coelho, de São José

Salto em altura:'
10 lugar - Gercino Daniel Venâncio, do Abrigo

de Menores, que marcou novo record
regional alcançando Im,67, sendo que o

anterior, também pertencente ao Abri
go de Menores, ass-inalava Im,65.

20 lugar - Flávio Zippel, do Estreito 1m 40
30 lugar - Pedro Domingues, de' São' Josê, Im,30
40 lugar - Silvino Melo, de Saco dos Limões, Im,30

Salto em distância:
(Continua na IDa. 'págfna)

HIPISMO
Raid Dunas Hotel/"

Prova 'de energia e víta- te dos fortes, tem tido gran-
lidade é o raid hípico. de aceitação na Europa e

Considerado como espor- países visinhos. No Brasil,
infelizmente é pouco prati
cado.

ração.
Os interessados deverão

procurar informações nos

Esc ritór ios do Dunas Hotel,
ou na Sala D'armas da Poli
ci, Militar, com o Ten. Hu-

russos convi
dados

Numa feliz iniciativa de
elementos da Polícia Míli

tar, encarregados do hipis
mo dentro daquela Corpo
ração, foi organizado um

ra id, o primeiro a realizar
se no Estado, sob o patrocí
nio do Dunas Hotel que é
-Iutra realização de vulto
pa ra nossa Capital.

1!:ste ra id, como sendo o

primeiro será feito num

percurso de 85 kms, dentro
da nossa Ilha.

Esperamos de todos os ca

valeiros a máxima coope-

go.

'Grêmio O x SeI.
Argentina O

.

no

ida

No embate disputado
quinta-feira à noite, em

Porto Alegre entre o Grê
mio Porto Alegrense e a

seleção-rargen tina, verifi
cou-se um empate de OxO.
Os catarinenses Figueiró,
Juarez e Vi tiveram desta
cada atuação.

Assegurada a

do remo

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



PIMENTEL GOMES 1 quilômetros de d iâmet.ro , Marte

l)omin�'o passado! foi mais u tem 6.784. O volume de Marte �
ma vez a, chacara Jurema, em Ja apenas 16 centésimos do volume

carepag·uá. Cheguei muito cêdo

I
da Terra. Um homem colocado

Em11u.l'1'ei o portãozinho de ferro em Marte sentir-se-ia muito leve

passei entre as sebes de pinta e agil.
gueiras e entrei na casa, um tau ,

to antiquada, mas grande e CO') I'
- Como' assim?

O orador seguinte foi o sr. Le fortável. Na bibli�teca, grande - Avalia-se que um homem de

cian Slowinsk, integrante da ban com três janelas abrindo para a. 72 quilos na Terra pesaria ape

cada do Partido Social Democrá verduras de chácara e as flores nas 26 quilos, em Marte. Como

tico, que teceu considerações ' tas aveludadas da montanha, conservai-ia a mesma fôrça, sen

respeito do racionamento da e, meu amigo. Apegauá. _� ampla me ti r-se-ia extraordináriamente a

nergia elétrica no Estado, asseAI
sa de trabalho com tampo de vi- gil. Daria, com facilidade, saltos

"veran do que tal detalhe tem �e I
dro. _:\pegauá. lia e tomava chi evtraordinários. Levantaria enol'

verificado inúmeras vezes, dê sde marr'ao. mes pedras sem grande esfôrço

que o s r, Irineu BOl nhausen � I �assei-lhe o' exemplar do Cor Percorreria, sem cansaço, distân '

ex-governador do Estado, quau-
rela da �anhã 'que lhe levara, f cias muito grandes.

Ido no exercício do cargo, resol I perguntei: ••

r- E'. b,om viver em Marte.

veu extender a linha Capivarí - Que sabe voce sobre Mal' - Há, em Marte, estações Cu

Florianópolis a Jaraguá, por mé te, o planeta misterioso? Está mo na Terra. Existem atmosferp

todos deficientes, cujas conse-
em moda. No trem. e létr'ico, nâ o I e água. Há g'ê)o nos polos. Há

quências têm aparecido, com sé. falavam noutra corsa. O jornal montanhas e planices. Desertos Q

rio agravamento para a evolução está dizendo que Marte se encon zonas ferteis, cober-tas de vege

econômica de Sanita Catarina tra muito perto da Terra, apenas taçã o. Rios e patanos.' Acreditou

Leu para o plenário um telegra a 50 milhões de quilómetros. A se na existência de canais

ma publicado em órgão governis cho a proximidade muito relati - Oba!
•

ta, no qual o Chefe do
o

Executi va. Em todo o 'caso... - Foi Schiapareli, um astrô

vo pede exp li caçô es ao Vice-Pre
-

,., às vêzes está mais longe nomo italiano, que acreditou ter,

sidente da Companhia �iderúrg;_i,
- Como assim? observado canais ret.i lineos no as Ica Nacional, lembrando que o
- A distância de Marte à Ter tro vermelho. Isto em 1877. Schis

governante catarinense concedeu ra é extremamel�te variável.

E,' a�arel1i desenhou um mapa-mun

explicações pelo Diário Oficial c?mpreende-se. Giram ambos em di de Marte em que os canais fi I'
do Estado, procurando, nelas, jo I torno do Sol. As vêzes estão do guravam. Muitos. Tôda uma rêde

gar a responsabilidade do raci o mesmo lado e em posição tal qu» de canais. I
namento sôbre a Usina de Capi uma linha reta tocaria nos três ,- Outros astrônomos também

varí, quando, na realidade, a cau
astros. As vêzes a Terra se en viram, em Marte canais retilí

sa pelo que vem acontecendo re
contra de um lado do Sol e Mal: neos, construidos por seres inte

side na inrperfeiçâ o das medi das te do lado oposto, ás vêzes em

I
ligente.

adotadas pelo ex-g'overnadol' Bo r-
outras posições. Compreende-se � Quais

nhausen em estender a luz aU P?rt�nt.o, porque varia muito' - Percival Lowell, por exem-

J'arnguâ do Sul, sem examinar distância que separa os dois pla r pIo. C?�struiu, em 1892, um ob

antecipadamente, as condições netas. servató i-í o astronômico em Arizo-

que aconselhavam a não tomar"
- E qual é a distância mâxi na, estado norte-américano de"

referida decisã.o govemamen tal Ima?
sêrtico. Dispunha de um bom te

O deputado João ColodeI apre,
- 388 milhões de quilômetros lescópio. Decidiu-se ao estudo do l

sentou à Mesa requerimento, pe I ---:- ,Oba'!. Que diferença extra Marte.

dindo inclusão na Ordem do Dia o rd inái-ia! Pensei que fôsse mui ,- E então ?

do projeto de lei que concede to menos. I
- Viu maravilhas! Publicou

auxílio .a Canoinhas e Papandu-
- A distânci,a média entrr s?bre Marte, obras revolucioná

va, para cobrir os prejuizos. fi, Marte e. ? Sol e de 227 milhões j'rlas. Em 1900 êle tinha determ
í

nanceiros motivados por violento 'le, qui lômetr-os. A, Terra. está I nado a existência de 400 canais

tenipo ral, verificado mêses atrás ma,ls. perto apenas a 140.500.000' Em 1900, eram quase 1.000.

Todavia, o proj. não foi apreciado quIlometras. - Papag-aio!

em virtude da intervenção do lí
- Apenas,.. o

- Envolviam todo o planeta \ , ,
,

der da UDN, que frizou não ter

I
- Como está mais longe dr Cruzavam-se Na encl'uzilhadas!

- .....-- � .:... �� u

examinado o projeto em aprêço, �ol que - Terra � ano marciano, havia manc�as 'arredondadas: �. liRA TENIS CLUBE VENDE-SE
sendo o mesmo retirado do ple- e de maior duraçao. ram os oasrs, "

nário e conduzido novamente 11

I
- Quant.o dura? - Oba I.

'

Comissão de Finanças.
687 di as , quase duas vêzes - Lowell cria que Marte era Soirée da Pcimavera

,'�';' c.'.�

Na Ordem do Dia foi aprovado o ano terrestre. um planeta semi-ar-ido. Os seus
ótimo lote de esquina no

em, segunda discussão o projeto I
- De modo que as estações.. habitantes teriam construido tô

O Departaménto Social avisa que recebeu comuni-

de lei 43A-56, que concede auxilio -", são em Marte muito ma i- da uma extensa e comp licada r&' cação da Sta. Leda Brandão Rau, de que, por motivo de

aos festejos do 1.0 Centenário de c�mpridas �ue na �erra. Mas .� I d� de canais de irrigação. Ser força maior, não poderá estar presente dia 22 do corren�

Bi'usque.
dIa -marciano eqUivale ao ,dw' viam para levar a água escasss te, ficando para outra data a sua visita ao Lira.

Na hOloa das explicações pesso
Terrestre. dos paIos ,para o equador. N()� Fpolis., 17 de setembro de 1956

ais, o deputaslo Lecian Slowinski
- Quantas horas tem o di? trechos regados, os marcianos

deu continuidade às suas consi marciano faziam suas culturas.

derações em tôrno do raciorVt-
- Marte gira em t�rno do seu

- Oba! Ainda se agrcdita nd

mentó de energia elétrica. Se, I' eixo e,m 24 horas, 37 minutos

AI
existência .dos canais?

guiu-se na tribuna o sr. Valdomi 23 segundos. - Contll1uaremos no próximr

1'0' Silva que fêz consideraçõe� I - E quanto ao tamanho? I domingo. Tome o cafézinho quP

sôbre o Dia da A'rvore. 'I - Marte é a'proximadanientf, a a Sylvia lhe trás. E' de Batu'ri-

I
metade da Terra. Enquanto nos te.

FUNCIONAMENTO DE ESCOLA so atribu1ado planeta tem 12.756' ,.:_ Então é h'om.

, •••••••••••••••••••••
t f

,Subiu à t1·ibuna o deputado I
Gomes Almeida que deu conhe INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSõES DOS.
cimento à Casa de uma carta que I '

lhe foi enviada por 111orador,es d 1 EMPREGADOS EM TRANSPORTES E CARGAS
Capinzal, na qual apelam a que.

'

,

.

o nobre representante pessedista i'
reinvidique a compra, pelo Esta

do, de um prédio próprio para l

funcionamento de uma escola, na De ordem do Sr. Belegado Regional d I A P d
Linha d'e São Roque. Frizou o re, E dTo.

. . ,os

mprega os em ransportes e Carg'as, neste Estado,
ferido deputado que voltava a

manifestar seu apêlo ao -Executi
comunico aos interessados que se acham abertas, até

, voo
o dia 10-11-56, nesta Delegacià Regional, à Praça Pe-

Com 'a palavra, o deputado Oli, reira e Oliveira Edifício IPASE, 3° andar, inscrições.
ce Caldas, que regressou à .tl'i para concursos destinados ao, provimento de vagas
buna para contestar os conceitos ,

.

t t
.

d C
. .

'd
. 'I I C M

.�XIS en es nas carreIras e ontador, ASSIstente SOCIal
eVl enCla( os pe o sr. aruso ac l E

". , . . . . . O"

'

Donald, ao defendei' o govêrno, ,statJstJco! Estatlstlco AUXIlIar, OfICIal AdmlfilstratJ-

da promessa feita para a cons- \'0 e Escriturário.
trução da ponte no município d,

,
A realização desses concursos obe-decerá às normas

Ul'ussanga.
_

I r:onstantes do Edital de abertura publicado no Diário
Encerrando a seSSRO falou r

Of'
.

I 1 U'- d 8 9 56 S
-

I
'sr. Lenoir Val'gas Ferreira 'para

ICla '( a nlao e - -

, ecçao ,pg. 17 131.

I Pedro Miranda da Cruz - M. 2803

___________

,_�
...

,I
Chefe Divisão Administração

�

VISTO:
Nel'Y Rosa

Delegado Regional

"O E S T 1\ D O"

aSSEMBLEia 'lEGISLATIVa
(Couüinução da última Pág.) comunicar a Mesa da des is tên- processo. O sr, Leonir Vargas
Ainda da tr-ibuna, o sr. Osni cia dos srs. deputados PedroKss Ferreira indicou os srs. Osní Re-

Regis f êz reclamaçâo, em n om e I e .Tosé Bitencourt em part.icipa g is e Antônio Gomes de Almeida

dos moradores do sub -dí strito do I rem da Comissão Parlamentar de 'pura comporem a Comissão. Ai n

Estreito, sôbre o racionamento da Inquérito que apreciará os fatos da o deputado pessedista acusou

luz lamentando a que o governo desenrolados, em Herval do Oes ,recebimento;le oficio enviado pe I

continue a usar critério de de te. A Mesa lembrou ao deputado' los Serventuários de Justiça <ir

sig'ual<\ade entre as zonas que não poder satisfazer de imediato Mafra, versando 'assuntos de in
'

vêm sendo vitimadas com a' falta à solicitação, em virtude de ter terêsse da classe, sendo que a

de energia elétrica, lembrando que efetuar uma revisão nos do matéria ficou por ser examinada

que o Estreito tem sido o setor cumentos que acompanham o oportunamente.
mai s castigado pelo racíonamen .·.·...,..w................,.,.._....�..",....,._._..........-.-v-.•.-......,....,.·.·...-,.

to. Aproveitou a oportunidade
para tecer rápidos comentários

em tôrno de assunto nacional -

a Petrobras - frizando ser sem

p re uma necessidade discutir tal

,assunto, pois o mesmo é de in

terêsse geral. Finalizou por de

fender a política do govêrno de

Üitião, como eficiente 'e capaz de

garantir a recuperação econôml

ca do pais.

AINDA SOBRE O RACIONA

MENTO DA ENERGIA
ELE'TRICA

Marle-UID pleneto
habilado

EDITAL

PEROLA
Vende-se ou arrenda-se o Perola Restaurante ..--;ito à

rua 24 de Maio, 748 no Estreito - Informações no loca".

Concursos do nasr
ALMOXARIFE' DO SERVI'ÇO PúBLICO
FEDERAL
Encerramento: Dia 2 de outubro
DESENHISTA AUXI.LIAR DO SERVIÇO PÚ·

BLlCO FEDERAL
Encerramento: Dia 5 de outubro

PODERÃO INSCREVER-SE BRASILEIROS NA

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

j OS INTERESSADOS SERÃO ATENDIDOS NA ES-

'",," CO,LA INDU�TRIAL DE FLORIANóPOLIS, À RUA

C. 334

C. 336

I/'l"

a USINA SINT

J

rARA' LHE OFERECER esfd� vanf�eml

EmboJ'agem menor

para major

facilidade de carga,
descargo e manuseio.

Embalagem reforçadu ,I
para ev.tcr

rompimentos, vosamentos I
e desperdícios.

I

Embalagem Impermeável
cem' várias folhas
poro evitor urnidcde.c,
sujeite e contaminações.

>'

Hoeul

teves ,junior, 85.

da cidade, com

,
445 m2. Tratar à Rua Es-

centro

VAI VIAJAR?
"-' ' _;_

�
�[J
�[J

J[J
=:J [] O

jJ "

� � 1fIJJdd..
'

�lZrnandD�
�5�ABéLECE UM!) tlGtNet1 DéTuR/gMO APTA A

CUVZEIRO DO SUL
\ARlG
PANAIR
�EAi
SADIA

Reserve no LUX HOTEL A PREÇO OFICIAL

seu bilhete' de passagem Telefones 2021 - 2022

Eleições Sindicais
SINDICATO DOS CONDU·
TORES DE VEíCULOS RO
DOVIARIO DE FLORIA-

NóPOLIS
EDITAL N° 1

Faço saber aos que o pre
sente virem ou ,dele tive
rem conheçimento que, no

dia 30 de setembro de 1.956,
serão realizadas neste Sin
dicato as' eleições para sua

Diretoria, Membros do ·Con
selho, ficando aberto o pra
zo de 5 dias, que correrá a

partir da primeira publica
ção deste, para o registro
das chapas na Secretaria,
de acôrdo com o disposto
Portaria.
Os requerimentos para o

registro ç1as chapas deverão
ser apresentados na Secre
taria" em três vias, assina
dos pelo cabeça de chapas,
pessoalmente, não sendo
permitida para tal fim a

outorga de procuração, de
vendo conter todos os re-

!,qUisitos
previstos na legis

lação ,�gente e nos estatu
tos eh entidade e instruidos
com a prova exigida no § 10
do art. 11 da Portaria nO. 11
.le 11-12-956.

. Alexandrino Barreto da
�ilva - Presidente.

.1'0

A V I SO
Avisamos aàs interessados

que por motivo de fôrça
maior, 'fica transferida para:
o diã 16 de outubro, a rifa do
"Fogareiro à Gaz", das Nor
malistas do Instituto de Edu
cação "Dias �elho".

VENDE-SE
Um Ford Prefect 1950 em

perfeito estado só a' vista,
ver tratar na Rua 24 de
Maio 930 Estreito.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADOFlorianópolis, Domingo, 23 de Setembro de 1956

Em sessão Plenária do palmente :na colaboração vela direção do IBT e terá cal' as reuniões 'do CNT, 01'- imediato funcionamento.
dia 15, sob a presidência .das entidades privadas; poder deliberativo. Nele te- dinárias e extraordinárias. 8) -:- A Secretaria do
do nosso conterrâneo sr. Conside_rando que o Con- 'rão assento o Poder Públi- Essas reuniões, tendo em Conselho Nacional de Tu
'Domingos Fernandes de gresso Nacional, reconhe- co, as entidades privadas li- vista as conveniências da rismo será exerci.da por um

Aquino, representante da cendo a flagrante e urgen- gadas diretamente ao tu- política de turismo, pctde- funcionário da Secretaria
Prefeitura Municipal de te necesaidade de legislar rismo e os representantes rão ser realizadas tanto na Geral do IBT, especialmen
Florianópolis ao IV Con- sôbre o turismo em termos das diversas regiões turís- Capital da República como te designado.
g resso, Brasileiro de TUl'is-, racionais e eficientes, sus- ticas do Brasil, assim con- nas sedes das diversas re- 9) - O IBT terá uma Se
mo, realizado em Santos, e' tando a tramitação daquele ceituadas na forma da lei. giões consideradas turístí- cretaria den,oininada. "Se
que foi uma das mais movi- projeto de lei, 'constituiu 'a) - O Conselho Nacio- caso cretaria Geral" do IBT", in
mentadas, foi aprovada ia uma Comissão Parlamentar nal de 'Turismo é composto 4) - O mandato dos,coR- 'cumbida da realização da
INDICAÇÃQ da Criação do de Inquérito sôbre Turis- 'de determinado número de selheiros terá a dura-ção de parte executiva e da' asses
Instituto Nacional de Turis- mo, com a finalidade de es- membros, assim d�stribui- 3,anos. Deverá 'ser obedeci- soria técnica.
mo, que abaixo transcreve- tudar amplamente o pro- dos: 3 indicados d'iretamen- do um critério rotativo de a) - A Secretaria Ge-
mos. blema e apresentar um pro- te pelo Exmo. Sr. Presiden- renovação anual, por um' ral -do lBT será dirigida

INDICAÇÃO jeto substitutivo que irá à te da República, recaindo têrço de seus membros. POI: um Diretor. Êste será
Propõe reéomendações do discussão e votação das Câ- a indicação em pessoas al- a) - O mandato dos con- indicado pelas entidades'

IV CONGRESSO BRASI- maras Legislativas; tamente qualificadas, por selheiros será "pro-honore", privadas representadas no
LEIRo' DE 'TURISMO à Considerando o dever que seus conhecimentos especia- e gracioso. CNT, qué para tanto enca-
Comissão Parlamentar .de " êste IV CONGRESSO BRA-' lizados, para - exercer tal b) - As despesas neces- mínharão ao Presidente, do' '---'-"'::;_�':';_:_=::'::=:"'::;:__L-�=--!._..!:...'::"_ __::_:::.....J�,Inquérito Sõbre Turismo da SILEIRG ,DE TURISMO, investidura: 4 indicados sárias feitas pelos conse- IBT uma lista tríplice de
Câmara Federal, sôbre a reunido na: cidade de San- pelas entidades privadas lheiros para' o fiel cumpri- nomes de pessoas altamente
criação de um órgão nacío- tos, Estado de S. Paulo, que tenham profundas vin- mento de suas funções, n�· qualificadas por seus 11;0-
nal de fomento e amparo à dando continuidade à s re- culações com o

-

fenômeno quilo que lhes for determi- nhecimentos técnicos, para
indústria turística 'do Bra- soluções dos conclaves an- turist ico : e mais tantos nado, serão reêmbolsadás exercer a função, por regi.
sil. teriores, tem de colaborar, membros quantas forem- .as pelo !BT; mediante com- me ,de contrato, O citado Di-
Considerando que consti- neste instante decisivo .para re.giões consideradas "turís- provação. Incluem-se nas

tui
-

asp iração unânime de o turismo brasileiro, para ticas", na forma da -Iei, citadas despesas aquelas
tôdas as atividades ligadas ':j_ue se' dote o Pais de uma b)' - As entida'des priva- referentes a transporte, hos
ao turismo, no Brasil, _a saôia e' _.t.dequada legislai .das deverão escolher seus pedagern e alimentação,
imediata criação' de um ór- ção turística; representantes dentre ele- quando, por imperativo de
gão federal que tome a seu O IV CONGRESSO BRA- mantos a elas pertencentes seu mandato, tenha o .con
cargo o fomento e o ampa- SILEIRO DE TURISMO "e com reconhecida' capací- selheiro de se deslocar do
1'0 da indústrta turística; recomenda que, na legisla- 'I- dàde técnica para o desem=: seu domicílio.
Consider'ando que' se en- ção a ser adotada, prevale- penho de suas funções no c) - Será permitidã a

cont�'a em tramitação no çam os seguintes prtncí- CNT; As regiões tu risticas recondução tantas vêzes
Congresso Nacional o Pro- pios, a -segu ir enunciados: indicarão os seus represen- quantas o entenderem as

jeto de Lei nO 3.714 - 1953 - 1) - Atendo a que o ór- tantes na forma que a Lei entidades representadas.
que propõe a criàção do De- gão que se vier a consti- estabelecer. 5) - O CONSELHO NA-
partamento, Nacional de tu ir, terá de se represen- CIONAL DE TURISMO te-
Turismo, � diretamente- su- tal' várias vêzes no exte- c) - Os 7 primeiros rá também membros consul-
bordinado a� Ministério do rior, através de Congressos, membros acima menciona- tivos, Serão assim conside
Trabalho, Indústria e Co- certames, exposições, fil- dos - ,3 oficiãis 'e 4 parti- rados e como tais investi
mércio; ;;es, etc ... , deve êle tra- culares - constituirão uma' dos de mandato durante
c'onsiderando que os ob- zer, em seu nome, a desig-" Comissão Executiva. com-, três anos, todos os repre

jetivos acima somente po- nação precisa de sua nacio- posta de um Presidente, sentantes credenciados pe·
derão ser eoncretizados com nalidade. Nomes como "Ins- dois 'vice-presidentes e 4 los Conselhos Estaduais de
a eficiência desejada e os tituto Nacional de 'I'ur is- membros. A referida Co- Turismo e pelos Conselhos 10 ) - Em referência ao

retevantes resultados que Se mo" tornam-se inexpres- n;issão se reunirá, Aordin�-) Municipais de Turismo, re- problema dos recursos, hou.
esperam para a Nação, atra- sivos fora das fronteiras namente, duas .vezes ao sidentes ou não na Capital ve por bem êste Congressc
vês da criação de um ôr- do País. Recomenda, pois, mês e, extraordinàriamente, da República, os quais te- considerar que um País co

gão de natureza autárquica, seja usada a denominação quando for necessário. ..'1 rão direit-o a participar das mo o Brasil, -que esfá real.·
no qual deve�' ter assento, "INSTITUTO BRASILEI- d) - O ,CNT se reUJllra reuniões do CNT e da Co- mente interessado é visi·
não somente o poder públi- RO DE TURISMO". (lBT) ordinàriamente duas vêzes missão E�ecutiva, intervin- ve1mente necessitado da
co, como também, as enti-I 2) - O IBT, subordinado por- ano, a fim de decidi� do nos se�lS debates, sempre indústria turística, tem o

dades privadas, profunda- düretamente à, Presidência as questões de maior, rele- que estiver em discussão dever e o interêsse de inves
mente interessadas no mag- da República, terá .compe- vância, tais sejam, as de matéria de peculiar e estri- til' na mesma, para seu fo·'
no problema; tência de conduzir, discipli- planificação geral da polí- to interêsse dos Estãdos Otl me'!1to" recursos de, seu 01'·

Considerando que o pró- nar, organizar e fiscalizar tica de turismo do País, as das comunas que represen- camento, a exemplo dos de"
Prio Sr. Presidente da Re- a política de fomento e am- referentes ao orçamento e tem. porém sem 'direito a ��lis países. Recomenda,,

b d IBT
� VENDE-SE POR CR$ 4.000,00-Pública, Dr. Juscelino Rubi- paro ao turismo do Era- ::ip1icação de ver as o 'voto. pois., êste Con,gresso que a

d t Bomba elétrica para água, equipada com motor
\ tschek de Oliveira, em ma:- 'si!. O IBT será constitui- a aprovação e con as, con- a) - Os membros con- LeI' institua uma dotação, 'nonofásico ARNO de 1/2HP.nifestação públic� e 'notó- do pelo CONSELHO NA- vênios, subvenções e aUXl- sultivos não terão direito a inicial razoável para a ins- VENDE-SE POR CR$ 1.000,00ria, em sua Mensagem Pre- CIONAL DE TURISMO e

\' lios,
a elaboraç�o. e apr�v�- reembôlso, pelo Instituto, talação do IBT e seu fun- Bomba manual de press'ão, para água com 1 canosid�ncial ao ·Gongresso, re- Dela SECRETARIA GE-, ção do Calendano Tunsb- dos gastos que efetuem para cionamento no primeiro ano de 1 poleg3ida e filtrd.\ '

_conheceu a U'l;g'ente ,neces- RAL. co Brasileiro, etc. . . exercitar a f'aculdade cita- de exel·cl'cl·O. Nesse período,,
. Tratar com o sr. Nivalclo no Banco do Erasil.sidade de uma pólítica go- 3) - \)' Conselho Macio- e) - Nos termos do Re- da no item anterior. cumprirá ao pró,prio Ins- ". � �

vernamental, de amparo ao n.al de TurIsmo, órgão co- gimento Interno, caberá, à 6) - A Presidência ,do tituto, o estudo ,de um Pla-l "Representan' leturismo, escudadã princi- legiado, será responsável Comissão Executiva convo- CNT caberá a um de sells no de emergência, sem pre-
,membros,

'

escolhido Jivre· juizo ,da pl�nificação que I Tra_dicional indústria de copos de massa para soí·-
9�()_-:.()....()---( .....()�O....() O.....O_O....O---O�()�()�(j�,:',� mente pelo Sr. Presidente devera realIzar, em tern:os \ ete (biscoito)', sediada em São Paulo, deseja nomear

& da República. Os dois vice· definitivos, - bem como os Representante para êste Esbdo, por conta própria ou à
" ,0 ·presidentes serão eleitos recursos para a boa exeC,tl- base de comissão com "deI credere". Exigem-se referên-

,� ,I t \e D �,.
' , por ruai?ri� simples, dentre ção d�qu�le. Dito plano' de I cias comerciais e bancárias. Escrever 'para a Caixa Pos-

, os demaIS membros do

CNT'I
emergencla, bem como as tal 8886 - São Paulo.

'

�

,

, a) - O Presidente e os dotações previstas 'no mes- I
- P A R T I C I P A C

-

O,�' '� Vice-Presidentes do C.N.T. mo, serão encaminhadas em I A
,.,� serão, respetivamente, o

I

tempo hábil pelo IBT à pre-I
.

I� �
Presidente e os Vice�Presi-! sidência da República, para PAULO MAURICIO MACUCO BAASCH

� ,� dentes da Comissão Execu- que o Govêrno Federal, em' Participa aos parentes e pessoas das rel'ações de

,� tiva e do IBT. seu prmqmo orçamento, :>eus pais
�

ANTES DE FAZER SUAS COMPRAS NÃO DEIXE , 7) - Logo após aprova- consigne as verbàs orçamen- : ..Carlos Henrique e Ondivaldi

,�
da a Lei e constituido o Ins- tárias espec�ficas capazes�, nascimento de sua irmãzinha

� DE VISITAR A CASA MISCEL_ANEA SITA A RUA CON- !� tuto Brasileiro dê Turismo, de possibilitar o programa 1- Sônia Beatriz
,

�
reunir-se�á o Conselho Na- de política de fomento tu- I - ---

I I
cional de Turismo com a rísticó adotado pelo INSTI- I P A R T'I C I P A C A- O

,�"
SELHEIRO MAFRA 9 ONDE V. S. ENCONTRARA' OS ME

,.,

finalidade de ,redigir e' TUTO BRASILEIRO DE
"

- aprovar o seu Regimento

I
TURISMO. I

� LHORES ARTIGOS PE�O,S MENQR,ES PREÇOS TAIS CO- I Interno, bem' como {) da Sala de Sessões, 16 de, se- ATALlBA CABRAL NEVES
�

, Comissão ,Executiva a

re-,
tembro de 1956. I :e:

t MO: "ROUPAS EM GERAL} FERROS ELETRICOSj FO- �'gulamentação que sê fizer A Comissão de LegIsla- ��RIA CEtES�E CARVALHO �EVES
�..." _,� necessária, entrando em ção e Educação. I PartIcIpam o nascImento de seu fIlho Aderson,

r GAREIRO�, LANTERNAS, LAMPADAS, BIJOTERIAS, i Dia do Comer,ciario
. �;�'��d�9�� Mat,midad, d, Tub"ão, ,m 10 d, ""m-

,�
OBJETOS PARA PRESENTES, VIDROS. CAMISAS, PIJA- ,�� ',PA R T I C I PA 'ç A- O-;;;

De ordem c;lo Sr. Presidente convoco os membros

S G AVATAS MIUDE AS PERFUMARIA ETC , d,a diretoria do Grêrr.io dos Comerciários, para uma reu-
. PAULO HENRIQUE BLASI'o MA, R , Z, '

J.
,.

"

-

�

nião, no pró�,im? dia 2�, terça-feira, às 20 horas, em I :e:
�

� sua sede SOCIal a rua Vldal Ramos, n. 25, quando serão,

,� Alem de llm gra'nde e varl'ado sortl"mento de' debatidos assuntos de grande importância para a clas-
,

LUIZA HELENA MACHADO BLASI

I
o r:e, inclusive as festividades comemorativas do "Dia d' Participam aos parentes' e pessoas de suas relações,

l
o

o nascimento de _seu primogênito iOÃo- HENRIQUE,Empregado no Comércio".
-

ocorrido a 15 do corr'ente, na Casa de Saude e 'Mater-

i brinquedos p�ra o Nptal que s� aprOXima I
JOA.O MANOEL DE SOUZA - I' Sfmtã'i': uidad, Sã, S,baatião, li,,'a CapitaL

__

'

__

i RUA CONSELHEIRO MAFRA -/ Q - FLORIANO'POLIS, I Vende-se P A R T I C I P A ç Ã O
�

I� . HERONDINO VICENTE FIRMINO CUST,óDIO
"

��I I'�f� 8n��
bôa �:u�,C:::r�o���i�� �J !���:s �uU�r������e�Od� CA���SO CA���SO

,�' <. '

I '���� 3�h��:�'�e c�:ã��?m�l��a�ei��.���:ir�� �:�c�� v:�!:��� ISOLCEATREDOVSIOEIRA MARIA JOSÉ CARDOSO
�

I� ','as e cafeeirosetc.' 'fêm o prazer de partici-

�i,- Terreno, p.r6.urio para lavoul'�s, menos o arroz, este
Têm o prazer de partici- par aos seus pãrentes e pes-

, t pa.r aos seus parentes e sôas de suas relações, o .con-

i ,.\' ',: terreno esta sltu:;tdo em Ratones. Tratar no mesmo local.' pessôas de suas relações, o trato de casamento de seu

, ,_

Mo've."s
(wlltrato de casamento de filho AILTON com a srta.

�

,� SU!l. filha JANETE com o Janete Cardoso.

I -RUA CONSELHEIRO MAFRA - 9 - FLORIANOPOLIS. �'
Vende-se, por motivo de viagem: Um quarto com-

sr. Ailtqn Cardoso.
�,

, I pleto para .casal e uma sala de jantar; com p()u�o uso. .J.ANET�o�v!ILTONI "
' . ", ."", ' .

", , 'Tratar a Av. Hei'cílió Luz 154.'·" FI
.

')' 9
.

,'.0'" ::,:.)�()�()�o__.o,._,()...o�()�_\)....O�04i1iIiiiH)4iiiiliii'('.....O...().,.o orlanopo IS, 7-' -56 .

. ,).,'

retor, terá seu contrato res ..

cindido desde que a conf i
an ça .nele .depos itada pelas
entidades que o indicaram
seja abalada por um fato
concreto, momento em que
deverá ser contratado novo

Diretor na mesma forma.
O) - O quadro de pes

soàl da Secretaria Geral do
!BT será limitado ao mini-
mo indispensável à boa exe

cução de, serviços admínis
trativos. Será facultada a

contratação de técnicos na

cionais e extrangeiros, de
renome e competência com

provada, para a assessoria
do Instituto, com aprova
ção do CNT.

o

"--..-.-.-.. .. .-

Lira Tenis Clube
EDITAL 'DE CONVOCACAO DO CONSELHO

DELIBERATIVO '

De ordem do Sr, Presidente, e, de acôrdo com o que
dispõe o art. 49, alineas "a" e "b", dos Estatutos do Clu
be, convoco os senhores membros do Conselho Delibera
tivo, para a reunião que terá lugar na séde social, dia
30 do corrente mês, domingo, com inicio às 10 horas,
afim de se deliberar a respeito da seguinte

ORDEM' DO DIA
1. - Apreciação e discussão do relatório da 'Di

retoria ;
,

2. - Apreciação e discussão. das contas do exercí
cio anterior;

3. - Eleição dos membros, da Diretoria e do Con
selho Ffscal para o periodo 1956 - 1957.

,

Florianópolis, 12 de S-etembro de 1956
J. B. GOnçalves � Secr. Geral

.•-.-....- .....-.-.-�.-.MJ".-.-_- � .....r.-........_-.-.............- ....

CONFEDERA'ÇAO RURAL BRASILEIRA
SERVIIÇO SOCIAL RURAL

Organiza-Se a autarquia noa Estados
Com a presença do Sr. Rubens Parrulla, Presidente

do C.N. do S.S.R. foi empossado, ha dias, em Victória, o

Sr. Dr. Guilherme Pimentel no cargo de Presidente do
Conselho Regional daquele Serviço no Espírito Santo.

Aproveitando {t sua, estada no -Súl, deu o Preslden
te do, Conselho Nacional posse ao Dr. Clodorico Moreira
'Em idênticp cargo eqI Santa Catarina.

No Rio Grande do Sul, em movimentada assembléia
ce posses, foi eleito representante da classe no C.R. do
S.S.R. do Estado o Dr. Balbino Mascarenha, antigo se

aetário da Agricultura e figura de alta projeção nos

meios agrícolas ,gaúchos.
....................� .

,

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



,o ESTADO Florianópolis, Domingo, 23 de Setembro de 1956
_ .._--- ...

_--------�---------------

DE PITIGRILLI 1 culpa ao trem por haver chefe é inutil que se trans
BUENOS AIRES (APLA) - partido antes quê êles che-: creva, Quem teve que se

- Eu. a 'Conheci na roleta! gassem, e não admitem que ver com um pobre diabo
de San Remo. Uma senhora cada momento da vida é anquilosado na mediocrida
de .meia idade, com muitas como se nesse momento se de de- seu trabalho, com um

pedras nos dedos, daquelas devesse' tomar um trêm. burocrata que "sempre fez

pedras a que a minsralo- Comi duas ou três vêzes assim", com um funcioná
gia dá um nome sem soleni- num restaurante em que se rio cujo horizonte mental se
dade, e que os joalheiros re- arrastam interrninavelmen- vai restringindo dia a dia
batizaram como "clair de te os mesmos cardápios em enquanto aumenta patclõ
Iune" e "agua-marinha, e pãpel amarelo, escritos em gicamente sua orgulhosa
que me parecem, na híerar- cor violeta no mimeógrafo susceptibilidade, que pôs
quia dos valores, bastante e os mesmos pratos.' Um sua inteligência e seu sen

mais vizinhas do vidro com prato, sempre o mesmo, ris- 80 prático' em choque com a

que se fazem as garrafas de cado a lapis; há meses os adormecida e entorpecida
água gasosa do que das sa.- f'regueses mancharam-no de incompreensão do funcioná
firas e esmeraldas. Tinha o mostarda, com vinho e com do, imagina f'àcilmente que
rosto estrelado

. por uma queimaduras de cigarros. o chefe da seção lhe terá

plêiade de saliências chama- Um dia, sugeri à patroa retrucado:
das pelos otimistas e ena- qUe os imprimisse em tin
morados de "grain de Bea u- ta mais alegre, que os reno- � Mas se está escrito na

fé",' trazia sob o braço vasse com frequência para quela porta, 'que necessida-.

uma bolsa de crocodilo lhes dar uma nota de fres- de há de repeti-lo em cada
verde da qual por não sei cura. Fitou-me como se 1he guichê :

que arte de magia as notas houvesse pedido que me

de mil saiam inesgotável- trouxesse no prato a cabe- E, em seguida, terá dito,
mente.

.

Corpulência ar- ça de Holofernes. Voltei em meio ao consentimento

redondada e- máscula. A uma ou duas vezes. Um dia, servil dos subalternos:

.
celulite dos flancos des- encontrei um bispo africa- - Pretendia qui! se es-

�entia a lenda de que as 'no que me disse: crevesse .em cada guichê

cintas, as massagens_ e os - Não vou mais tompou- "registrados no primeiro I Por AL NETO rios de uma fazenda cole-

raios infra-vermelhos fa- co. Aqueles cardápios su- anda!', registrados no pri- O h mor das ruas é mui- tiva.
.

. , "s' 1
u ,

zem-na desaparecer, mas jos tiram o apetite. meiro and,ar ....• e naquel
a

tas vezes, urp. dos melhores "Onde é· que vocês traba-

lhe servia para abrir uma I A obstinada hospedaria, p�rta�esta. eS'Cr:to com e-
elementos para o ju lgamen- lham" - perguntou Khru-

passagem triunfal entre os por não ter querido escutar tt as tao gl andes. to ele um regime. shchev._

jogadores de 'pé e para ocu-.' o parecer do público (toda
'"

Pelas anedotas que os "Bem _ respondeu o Ii-
Vivemos sob o signo de .

par além de seu assento, opinião deveria ser paga .homens do povo contam, é der' do grupo _:;: não sei
"Teresa-a-batate'irismo". Is- .

uma fraçao do de sua direi- com quinze dias de almoço poss ivet compreender o con-. bem o nome do local ... �
dto é, da estupidez, que Bu-

ta e uma fração do de sua e jantar gratis) per eu.rque ceito que formam. daqueles "Na-o sabe?" _ pergun-
da coloca como terceiro en-

esquerda. A sua chegada, eu saiba, dois' fl'egueses, aue os governoamo 'tou Khrushchev enfurecido.
\ tre os pecados mortais, es- -

os crupiês entreolhavam-se pelo mesmo motivo. No Brasil, o grande pres-_ "Más como? Não sabe o no-

e faziam uma saudaçao em 'Numa agência dos Cor tupidez para a qual todas
d G I'

- -

b Ih 'I

as outras religiões são in- tigio popular e etu 10 me do local onde tra a a.

côro que lhe inchava o to- reios uma pessoa dá voltas Vargas podia ser medido É o cúmulo!" '!�_
,

rax. inü tilrnente procurando o dulgentes, certamente poro'
.,

t pelas anedotas que sôbre "Bem respondeu c
.

t que o estúpido j a em nes-
Seu jôgq consistia no se- guichê das cartas .regis ra- êle se co.ntavarn.

'

operá 1'1'0 _ eu sei que até
ta terra seu castigo, na con-

guinte: colocava, Simult� das. Nos diversos guichês I :::1' anal isarrnos 1 ontem se chamava. Fazenda
. denação à mediocridade. � • o ane( 0-

neamente, uma ficha no há escrito: telegramas, car- tá d V JOQe' Stall·n ...
"

.1--_....". ._____ ano e argas veremos �

vermelho e outra no pre- tas aéreas, selos, valores, . ,. d h f

tqoll'e QaupaonstdaOvadadv�avaam_cl'hôre" oeu� me'a'l', oAcCll'el'ednittaenr�eofaztetrod�d� j·Vw,.JO-11
....

d·-
........

d..-.-wy-_·
.....

�.' {ause :oP����:�a d���a���d�� co! ut��t: hi��OI'l�u�1�n�a,e --------.- -------
.. --. --- .... _--

It� 8 a
I "velho" bem, e aqueles que Gheorgiu Dej, que tinha SOCIEDADE DE ASSIST�NCIA AO PEQUENO

tra ficha (o lucro) e tira- volta em sentido contrário" U II'
-

� a êle se opunham em situa- um telefone diferênte dos JORNALEIRO
vam-Ihe a ficha posta na para ver .se houve uma adi- '/_

I I
" , ti h A bléí G 1� oleara
I ção ridícula. outros. O telefone so in a ssem . ela era

côr perdedora. Sem ter- a ex, ção : valores, selos, cartas .�
•

:: Que esse era o sentimen- a
�parte para ouvir. Não tl- Na forma do Estatuto, convoco aos associados para

periência de Onassis, pro- aéreas, telegramas.' � � to popular foi o qUe se viu nha o bocal em quê se fala. urna sessão de assembléia geral a realizar-se no próximo
prietário do Casino de Mon- - E as cartas' registra-" "VIRILASE" Ex I I

.

di
.

2 d t b d
'

20 h 1- PO; -

- -, .. quando Va rgas r foi e eito "QLíe �ngraçado - issé fia 9 o corren e, sa a o, as oras, no sa, ao aro-

·te Cario, nem a do Príncipe das? - pergunta num gui- � poente máximo da vi� �. presidente, em eleições li- '1m ingl_ês.r nunca tinha .luial da Catedral Me,tropolit:ma, com a seguinte ordem

Rainier, que o protege sob chê qualquer, colocando-se
'�' rilid'ade, combi'nação ..... '''··e''. . .

. "1 d'
-

• � listo um telefone aSSIm ...
,

_ o Ia:

sua bandeira, todos sabem na fila para não feril: a

,',
cientifica de �itami- �'I Hoje em. dia, _o desprestí- ,"Ah _ explicou _ este é 10) _ Eleição da. Diretoria e demais poderes;-

qlle não t.em sentidc ganhar susceptibilidade dos usu·- nas, hOl'mol1ios totais' 20) O t t d" t
.

I.. .. g'io em q cai
.

minha linha particular pa - u ros assun os e In eresse socla.

Por um lado e perder pelo l'ários, zelosos de suas' prú. .. e sais fosforados. R'e- ..'
ue < U o comul1ls- -

outro, com a agravante de rogativa's de ovelhas em li· � generador racienal das �. mo e os dirigentes moscovi- "a o Kremlin ... " Se a hora marcada não houver número legal, a reu-

� �, tas pode ser aquilatado pe- Na Hungria, a fome era ,lião efetuar-se-á mera hora apó�, com qualquer número

que quando sai o·zero perde-' nha. !II glandulas em ambos �; las anedotas ql h tanta que um homem pegou 11�
sócios presentes.

se a metade nas ,duas par- 'No prime'iro andar. Não ;O os sexos. Esgotamento � i � <

d
,le nos c. e-

'1m r'evo.lver e dis'se à mu-' PIQrianópolis, 12 de setembro de 1956
.

t vê a tabuleta na porta?
�

falta. de m'e- �'! gam
os palses de além. ..

tes e, por consegUIn e, nu- 1.� nervoso,
. Cortina de Ferro. lher que ia matar o cl)efe Martinho Callado Junior

ma média de uma vez em Na verda,de, na, porta pe- I moria. Moderno revi- P 'd t

�
Como tu tnlvez saibas as do govêrno comunista. E reSI en e

trinta e sete repõe-s.e uma la qual se entra depois que 'I gorador do sistema
d �, ,

_

fl·cha.
/

se .sollbe
.

que é necessário � .

I grand�s fazendas coletivas saiu correndo.
•

• i" nervoso e tOl1lCO gera. da Rússia têm o nome de A mulher ficou chorando V'OCE SABIA QUEDe vez" em quando, al- entrar por ela, está escn- � VIRILASE normaliza-
.

.

.

•'
.

d'
Stalin. e rezando.

gum jogador _
com a alma to: "RegIstra os no pn- as funções sexuais e é

filantrópica do cão São meiro andar." Mas o que �� vendido em todas as P�co depois do Vigésimo Algumas horas depois, o

Cong'resso do Partido Co- homem voltou cans,ado e de-
Bernardo permitia-se dizer- deve fazer uma operaçãD l( Farm'acias e Droga-

. munista{ em que Stalin foi sanímado.
lhe que seu sistema não -ti- o que há escrito nos gUl I rias. Pedidos pelo Re-

nha sentido. Mas;o cão chês, não o que está escri- � embolso _ Caixa Pos-
rebaixado de heroi e semi-' "Matou?" - perguntou a

d h to aqui e àú, porque se de.- �� tal, n.o 410'4. _ RI·o.
. traidor, um dos pl'incípais mulher.

Barrie, que depois e aver

I � líderes vermelhos _ Nikita
salvo 39 pessoas foi morto vesse, olhar para outra par-

"Não - respondeu ele -:-
. .

. Rhrushchev - foi àpresen- pois também tinha uma fi-
Pela quadragéssima, ensina te, leria "Não vos arrumeIS .........,..._ • .

tado a um grupo de õperá- la enorme."
que o do cão São Bernardó pelo alcool, Loteria Nacio-

não' -é um ofício de todo nal, Férias na praia, Des-

P E R D E' USEtranquilo, e a senhora Te- 'contos Ferroviários, Biscoi- ,

resa, "Teresa a batareira", tos para- Diabéticos. Visite

como lhe chamavam em ho- o Luxemburgo ...
" todas

menagem aos hone_sto co- coisas que não são de ne

mércio que exercia em Tu- cessidade urgente p a r a

rim, respondia secamente: quem tem pressa para des-

"Deixem-me. Eu sei". pªchar ,uma carta registra
E continuavam tirando da. Um amigo meu, que não

de um lado o que lhe leva- conhece a inutilidade de ex

vam ·de outro, e perdendo plicar as coisas mais ele

nos dois quando o, cruple mentares e intuitivas aos

la�1çava o grito sinistro:
-:0:-

.

A filosofia de Teresa, a

Batateira tem seus precur

sores e seus sequazes; Aque
les que "vão tirando" a

duras penas em sua arte,
em sua profissão, ou em seu

comércio, são indivíduos

que não souberam observar,
escutar, adaptar-se, que não
olhavam um pouco mais

além. Rousseau teria co

tinuado como aprendiz de

relojoeiro se
. ao levar re

lógios consertados a do- \

micílio não tivesse estu

dado as ansias dos ho

mens; Littré qUe abraçou,'
compreendeu e déscreveu a

Natureza, teria desapàre
cido no an.onimato, se ao

observar as flôres que ador
navam o comércio de um

pobre sapateiro não se. ti

vesse imposto inquietantes
porquês; Truman continua
ria ordenhando vacas se

não tivesse meditil(:lo sôbre

as necessidades dos homens

e seus pJ:oblemas, medita

ção que o levou à Presidên

-cia dos Estados Unidos.

Os malogrados põem sua

assinatura sob a fórmula -

"u�o tive sorte". Toda gen

te que 'l;erde o trem' rança a

FUosotia Teresina

'Viogensb t;uropo
Pelos 4. novos e luxuosos transatlânticos:

,

"LAVOISIER", "LOUIS LUMltRE","
"CHaRLES TELlIER" e "LAENNEC"
Camarotes de 1.a 8 3.0 classe �,

�OMP4GNIE M4RITIME DES CH�RGEURS REUNIS
-

Agentes:
Blumenau - Rua 15 de Novembro, 870-s/2
ilorianópolis • Rua Felipe Schmidt, 39
Joinville - Rua Max Collin, 639 _

Também informações em tadas as

agências de viagens .

Inedolório vermelho.

Ass'ociacão
I

Catarioense de
A caderneta nO. 9560 1�.

série da Caixa Econômica
Federal de Santa Catarina.
Pede-se a quem encon

tra-la favor entregar a esta

Redação.

EDgenheiros ..

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Por determinação da Assembléia GerahExtraordi

nária, realizada em 21 de agôsto p/passado ficam con
vocados todos os socio.s da· Associação, para uma As
sembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 3

. de outubro vindouro às 20 horas, na séde da Associa
ção Catarinense de Engenheiros no Edificio do Mon
tepio dos Funcionários Publiéos do Estado de Santa
Catarina.

ASSUNTO:

..

VENDE-SE
idiotas, cometeu a impru
dência de perguntar ao che
fe. da seção:
- P,o� qué não escrevem

sôbre todos os guichês: "Re
gistrados no primeiro an

dar"?
O que

Vende-se três terrenos, à
AVEnida. Santa Catarina

(Vila Balneário), no Es

treito, com 10 x 40 metros
cada um. Tratar à Rua Te
nente Silveira, 119., ou

pe-',lhe respondeu- o lo. fone 3242.

� A Associação Catarinense de En
genheirqs e o Conselho Rodoviário
Estado de Santa CatarÍl1a.

Florianópolis, 18 de setembro de 1956
Por ordem do Sr. Enge!lheiro Presidente

V.l;llmy Bittencourt - 1° Secretário

Geladeira
Fi'ma "tabelel�r.!�!� de ,ep"eaentações I

necessita .de 2 (dois) .pracistas com prática. Paga-se' Vencle-se uma. 7 pés cúbicos.
l:oom ordenado e comissão. Cartas para. Caixa Postal n. Marca "Champion". A tl'a
[2 escritas de próprio p'mho. E' inutil candidatar-se tar neste jornal, das 14 às 17
"'em ter pratica.' I horas.

MOTORES DIESEL __ ">
JS HIt/'500

Em motores desta classe não compre
'sem conhecer detalhes do SKODA

tipo 1-S110·R

UM MOTOR PARA GRANDES SERViÇOS t

I

Partido
.

de Rep,esenlação
Popular

Secção em Santa Catarina
O Diretório Regional do Partido de Representação

Popular, Secção' em Santa Catarina, tem 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

Carvalho, ocasião em que Ialarâ o nosso Presidente
Nacional Sr. Plínio Salgado.

Florianópolis, 20 de setembro de 1956.
Archimedes Monguilhott

Vice-Presidente
\-�------- ._--_.- ------

SINDICATO DOS EMPREGA,DOS' EM ESTABELE
CIMENTOS BANCÁRIOS, NO ESTADO DE SANTA

CATARINA

EDITAL

Na qualidade de presidente do 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 horas, em ségunda e última convocação às'
�O 'horas, com 'a seguinte- ordem do dia:

APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA 1957
F'Iortanópolls, 17 de setembro de 1956

Abel Capella - Presidente

--
,_

...

-

P-R I S A O DE VEN,TRE

PARA TODOS OS FINS

Partido· Social Democrático'
Diretório Beoloo,1 de Santa Catarina

Edital' td-e Convocação
Na conforDÚda'de (lo disposto no parágrafo único. do artigO 28 e artigo 29,'

dos Estatutos do Partido, ficam pelo presente e.dital. 'C!ollvocados todos' 03' mem-
bros do Diretório R('.'�'ioual do Partido Social Democrático de Santa Catarina:pal'a
uma. reunião extraordinária a realizar-se no próximo dia 29 do corrente mês, às
15 horas, na Séde do Partido à rua Al'cjprest� Paiva .n. 5, nesta Capital, ocasião
t'lll que serão tratadosl assuntoS' de interêsse partidário.

Florianópolis, 12 de setembr.o de 195'6.
CELSO RAMOS - Presidente em e-xercício.

•
• Robustos
• Econômicos
• Fácil manê;o
• Grande durabilidade

Representantes exclusivos para o 8ras;'I,
, '"

�Il '�;�k.11� � I� i�,!I,� MATRIZ. RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 37· C. P. 3608 • RIO

,. '!�__ 1-___ FllIAL:,PRAÇA IGUATEMI MARTINS,132 - SANTOS - S.PAULO
«+ . • - r,.,,· ENDEREÇO-TELEGRÁfiCO. "ANSALVASCO"

, ----...

_ UMA ORGANIZAÇÃO COMPLETAiM'MOTORES DIESEL E A GASOLINA PARA BEM SERVIR! -

F .____ . __ Q!í •

ESTOMAGO - FIGADO - INTESTINOS

PILULAS 00' ABBADE M�OSS
Agem directamente ,obre o 'op-
parelho digestivo. evitaado o prt-
são de ventre, Praporcioilam bem

estar geral. ícctlucm o digestão.
.

desconqesuencm o f�ADO. r e.

gularizam as íunccões digestiva ••
e lazem desapparecer as enler

cnidade. do ES r oMAGO.

fIG.ADO e INTESTINOS.

t110
APtA

..

'#Cf

PROFESSOR IIECKLê.e. P/20P12/ê'
TA7<?/O DO CM!CO Dê PClL.GAS pe NOIItI >ORA;
AME5TROf/ 2aoOO "PULéX 12RITÀN5"�
Pf<lOCElJêNCM Et/ROP€/If, NOS Ót.T/AfOS t�
AN05.

ARfJASTAM CAR/J/NHOS DE :;00 v#
ze-s O S€{/ PESO" FAZ€/H CO/2RIj)AS,cTO�
GAM BOliNHA5 ê FAZEM OUr.eAS P�O�S.

AlIM!:IVrAM�SE DO
BRAÇO DO PRO
FêSSORI POIS

.

EXIGEM SêMPRê
SANGê FRESCO.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o J:STADO

Turislt OU mundo de hUje, não significa apenas prazer de I
Jg���� ��R�I��C�; I ;::�;;;,�,�:, d:;:;;,"dOd:":'�"::

milionario-Criada nova mentalidade turística em nosso país� �g�1:::�:!::':;;:::� i:1:���1:f;�f;(�;i�:l�,:�macolhida nos circulos turisticos técnicos já' por sua experiência tas é, entre outras coisas, dila O Cidadão Carlos Ternes lhes servirá de título hab il para
nacionais, notadamente aqueles, já pelo acêrvo de serviços pues tal' conhecimentos sociológicos < Juiz de Paz no exercício do' a inscrição no Registro de- Imó
em que a luta incessante desde tados à nação no setor do Turis-I fitos-sociológicos: é aprimorar-se cargo de Juiz de Direito da veis. Protestam pelo depoimento
longos anos, no sentido da forma- mo.

\ ,I orgunolóptlcamente : é aperfel eo Comarca de Tijucas, do Es de testemunhas e vistoria, se ne
ção de uma mentalidade turísti Esperamos que esta Coru i ssjio ar-se em vgeog-raf i a, alem de ss tado de Santa Catarina, na cessário. Dá-se á presente o va
ca em nosso País. chegue a um término satisfató- dispor a sucessivas comoções de forma da. lei, etc. 101' Cr$ 3.000,00 para os efeitos
Houve manifestações de

.

s im- rio, dando ao Turismo a ve rda- modo natural como nenhum ou' FAZ SABER a todos quanto, legais. O socilitador que esta as
patla e aprêço ao Chefe do Exe- deira posição que deve ocupar nr troo o presente edital de citação' <h sina tem sua residência nesta
cu.tívo

.

brasileiro por parte das campo da economia, das finanças interessados ausentes, incertos Cidade, onde recebe citação, Nessmprêsas ligadas à progressista da fraternidade e' da. cultura nos Não podemos absolutamente desconhecidos, Com o prazo de tes termos P. deferimento. Tiju
i indústria sem chaminés, Houve, países civilizados. imitar oS( povos da antiguidade r trinta dias, virem ou dele conh e cas, 2 de agosto de 1956. (a)

como não pedir mesmo ação, podêmo-Io .afirmm De fato, a ausencia, pràtica que viviam isolados um dos ou cimento tiverem" que por partr ,Claudio Caramur ú

de Campos
obteve a melhor de cadeira, Os capitães dessa mente total, do Estado do dorní tros cada qual ven'do no estran,' de : Joaquim Teodoro Geraldo ( Assistente Judiciário, "Em di

importante indústria neutraliza- nio especifico do turismo nos dia, geir� um inimigo, Ás ,célebre�
I s/mulher Ihé foi apresentada �, ta petição foi exarado o seg u i n

d,om de _rixas entre povos mob i- atuais ',já se não compreendia,
, Imuralhas chinesas, como' a de, i petição do, teor se�ui�te:- Ex ·te despachor-e- "R hoje, A, de�·í.

liznrnm-se de norte a sul, num _ Tu rismo no mundo de h o io
I nominação dada aos es tr-ange i ro r

,

mo. Sr, JUIZ de Direi to da Co gne o Sr. Escrivão dia e hora
esfôrço harmônico e simultâneo, nâo significa apenas prazer de, pelos Romanos: "hostes" igual à' marca: JOAQUIM TEODORO no local do costume, para a jus.A Câmara. Federal constituiu milhionário, luxo de privilegiado

I

inimigos, dão-n'os um indício des I GERALDO e s/mulher Maria dos tificação, feitas as. devidas inti
sua Comissão Parlamentar de o� �assa��empo, de , des�cu��dos I sa tendência ao isolacionismo i Sa�to�

, Ge�'ald�, brasileiros, c l mações. Tijucas, 6-8-1956, (a,Turrsmo para investigar as pos Nâ o ! 'I'u rism o e drenar divisas Com o lento correr secular' toda I p rnuerro Iavrador e a segunda d,· Carlos 'I'ernas
"

� Juiz' de Paz,
s ib i lidades turístico-econômica Turismo é amizade, Turismo ( via as guerras -de conquista " profissão domés tica, residentes f no::..exercício do cargo de Juiz dedo nosso gigantesco Brasil, cujas intercâmbio cultural de grando principalmente, o comercio exer- domiciliados no lugar Centro de Direito". Feita a justificação foibeTezas naturais são inesgotavéis alcance, Turismo é elemento cido além fronteiras foram es-' Moura, desta Comarca, querem profer-ida a seguinte sentença r->Bastam-nos conserva-Ias. Depa- neutralizador de desentendimen- batendo o isolacionismo dos po,

I

mo.ver a presente ação de usuca "Vistos, etc.. Julgo por sentenramô-Io s em tô da parte e a todr to, Turismo é conciliação, Os vos que passaram a estabelecer pião em que expoõem e requerem ça a justificação retro, procedi.instante. Compõem-na os seguin c�ntac�os d� povo_:; para povos II contactos entre' si, com resulta _
a V, .E�cia. o s�guinte:'-:- I

.: da nestes autos de Ação de Usu.
tes deputados: Colombo de Sou nao ha duvidar, sao das forma, dos tão benéficos quão felize Os suplIcantes sao poss en-os, h, capião, a requerimento de Joa
za, Presidente: Ostoja Roguski mais eficientes para so lidif'icar para as civilizações posteriores. 'mais de vinte e cinco anos, po: qu im Teodoro Geraldo e s /muVice-Presidente: Gurge l do Amr amizades, O turismo i n te res ta- I Não tenhamos dúvidas de qu

sí e seus antecessores, de um Iher Maria dos Santos Geraldo
ral, Relator Geral: além do dual pode ser considerado come' dentro dos próximos 30 anos , terreno situado no lugar "Centrr Citem-se, por mandado, os conmembros Alberto Tôrres, Anitr um dos mais sôlidos vínculos de TURISMO alcançará o apogeu

do Moura", desta Comarca, com finantes conhecidos do imóve l ;Brasilio l\:achado Neto, E asses unidade, de um �rupament,o ,hu- i Em três dêcadas, no máximo, ,i 220 metros d: frente e 242 ditos por �ditais com o prazo de trin-sorado por- representantes de en mano r- confratermzar braaí lei ros maioria das nações do un ive rsr ,

de fundos ate certa altura e, dai ta d ias, que serão publicados u011-Dl'a oportunídade tidades privadas cujos conheci do Norte com brasileiros do Sul I terá no TURISMO sua principai estreita com 110 metros de fren ma vez no Diário da- Justiça e
.

.

. mentos técnicos cientificos s' catarinenses com cariocas, ama fonte de aece
í

ta. Estaremos en
tes e segue com 858 ditos do I três vezes no jornal "O Estado"

Importante firma americana precisa de um elemen- não fa-zem necessários realçar dr I zonenses com gaúchos, etc., é tão em pleno "CICLO TURISTI, fundos ou sejam 191,180 metros

I
de Florianópolis, os ·interessados

um Edgar Chagas Doria ((de fo rmar elos inquebrantáveis de' CO UNIVERSAL". quadrados fazendo frentes a Les incertos; pessoalmente, o Drto para cargo de.responsabilidade em sua Filial de Ven- T
'

CI b d B 'I) D
,.

'I t ibuí II' t t d A R
'- �urIng u e o

_ rasl,,:, o .. ,
uruao nacrona e ,c�n r� urr a Diz muito bem a mensagerr e-em erras e ntonio Teodo epresentanta do M, Público; edas nesta praça. Impresciridivel : - ótima redação, grau n:mgos A. C. Brgjidão (DI�rlo �2 tamen�e .para a edlÍleaç�o d,e u' presidencialista que "é tempo de 1'0 Geraldo ,e �undos a Oeste con por precat?ria, a ser eXP!1didade instrução minimá secundária, maior de 28 anos e rlOca): Walter Poyares ( Pubh, ma Patna _�ada vez maIS dIgna '0 Brasil se 'compenetrar da im quem de dll'elto; extremando a, para o JUIZO de Direito da Co

principalmente' experiencia comprovada nos setores de Relation Departament" de "O mais coesa· mais forte, , 'portância de, seu patrimônio tu Norte em terras de José Lodo· marca de Florianópolis, o SI'
,. � Globot e Nilton Trindade (Va' Sentir de perto o .linguajar ristico, transformando.o, POI' fa vico Boni' e ao Sul em ditas d, Delegado do Serviço. do PatriVendas e Adlnlmstraçao. -

Il'ig).
Achamos oportuno lembrar simples e sincero do sertenejo, tor de enriquecimento, cultura José Lodo\dco Boni e herdeiro, mônio da União. Sem custas, P.Favor escrevel� ao Largo do Fagundes, 45 ou telefo- que a Cruzeiro do Sul poderia 110rtestino. q.u�, na expressão fe, propaganda, aprimoramento poli, dos #Fraga e Luiz Colioni. II -

. R, L Tijucas 10-9-56, (a) JaY
nar 3563 para marcar entrevista, chamar sr. Paulo. muito bem, figuraI: entre êsses liz de Euclides da, Cunha, "�an tico e bem estar social", O referido imóvel foi adquiridr mor Guimarães Colaço - Jui,
--- -- tes de tudo, um fOl'te" oU do E prossegue - "devemos, afi, pelos suplicantes, há quatro me de D�<ll!o". E par!!.. que chegueCONCURSO PARA PROFESSOR DE PRÓTESE; vaqueÍl'o dos pampas: sentir as' nal, compreender, o que as na. ses, de _Albino e Hercilio Garba· ao conhecimento de todos e nin

,BUCO-FACIA,L DR. ALFREDO RODRI- noites sufocantes e quentes rio' ções nossas vizinhas há muito ri, que já o posl>uiam há mais d, guem p'ossa alegar igftorânciaGUES JlA ROCHA Rio, após um dia de sol senega I, cómpreenderam o turismo não' é, trinta anos, e tanto a posse do" mando expedir o presente editaO Diário Oficial do Esta,do de 13 do corrente pu- Clínica Geral - Cirurgia - lesc?, ou. as ma(:h�gadas f,:igidas !llerO prazer ou luxo' de um povo! s�plicantes como de seus refe qu� será afixado na sede dêste
blicou um edital da Faculdade de Farmácia e Odontolo-' . Partos .

de 1I1verno de Sao Joaqullll ao rico, e, sim, uma fonte copiosa I rtd�s, antecess�res, seu:pre forar. JUIZO,. n.,9 lugar do costume, so
• ,; ,

•

• , A
I

, .
. l procederem uma nevada: deparar de variados e relevantes benefi pacIfIcas, contInuas e 1I1interrup bre, dIgo, costume, e, por cópia�la relatlvo a um concurso de tltulos destm�do A

a �sco-I C�nsulton�. Rua

cel." v,egetações c,omo, as s,av�nas ,suo I
cios, sobreutdo econômicos e cul ta� ,�, exercidas con� "animus do publicado UMA VEZ no Diáriclha ,de um Professor a ser contratado para ,a regenc:a .da I

Pedro Demoro, 1663 - So- I1I1as nU�l l�f1l1lto 7.lgu�zag�I�,r I turais, fundados em imperativo mIm, III - Em �Ista do expos �a Jus�!ça e TRES VEZES nr
Cadeira de Prótese Buco-Facial, do curso odontologlCo I brado. o� os s�nngaJs da lendarla hIleJa

I
de natuI'eza humana". t� querem os suplIcantes regula Jornal O Estado", de Florianó

d I F Idade. A inscricáo para o mencionado oon- Residência: General Val- amaZOlllca: pr?var o suculento

I
'

rl,zar a, sU,a posse sobre o refe polis, Dado e passado nesta ciaque a, acu,
". ";. -,

.. ,', ,.' i I
2 E.t't ,qhUrraSco sul.nograndense com Confessamo-nos f' t

ndo 1l11Ovel, de conformidad, dade de Tijucas, aos quatorzecurso estará aberta ate, o pl'OXIIllO dlá tJ;eze,-,de

novem-l
gas Neves, 6 - s relO.

a rês aos pés e do "Caletto di' I
-

d bl
con

dlant es, na

i com o disposto no artigo 552 d, dias do mês de setembro do anobro vindouro, na Secl'etaria da Escola, ii r!1a Esteves Horário das 14 às 18 ho- 'I Primo Canto", ou do vatapá á ��::çoanoal dO �tro ema, _

o urlsmo

I Código
Civil e o Decreto Federa' de mil novecentos e cinquenta o• Iç

_,_.
.., -

es a vez, Ja que nos 243 d
"Júnior, nO. 1, nesta CapItal. rDs. ' baIana preparado sob nossas VIS

I sos legisladores na Câmara incu-
' �', e 7 de ma,rço de 1955. qu seIs., �u, (a), Gercy ,dos Anjos

-

,
bidos de estudar o assunto, nãe.

I n�odlfl�ou o artigo 5�O I d� Có ESCl'lvaor,o datIlografeI, 'confel'Í _

obstante seus autoconhecimentos dIgo c)tado, e ,para o dIto flIn 1'( su?screvl. (a) Carlos Ternes __

o

relativos à matéria, busáam sub I querem�.a deSIgnação do 'dia, lu JUIZ de Paz, ,no .. exercício do caro

sídios valiosos através de asses- ga:�' ,

e hora para a justificaçã po ,de Juiz de Direito, Está con ..

sores-téc"mcos de real competên. eXlgl�a pelo ar,ti�o 455 do Códig f�rme o �riginal afixado no sed,
ci:l a não menos experimentados d: PIocesso ,CIVIl, na qual deve deste JUIZO, no IUlj'ar do costu,

Se tôdas as Comissões Parla, I'�� ser ouvlda� as testemunha me, s�'bre o qual me reporto
mentares agissem assim estamos Gla�omo Marchl o José Lodovic, doq fe.
certos os problemas vita' d Bom, lavradores, residentes e d0 Data supra, O EscrivãoI' IS a

'T I I I d
. ,

I G d .

Il1aÇ!'io seriam mais bllm regula, mlc� la( os no oca_ o, Imove , a ercy os AnJOS
mentados. Eis UJTI exelnp]o que

quaIS conlpar,:cer:o lndependell - -----

merece ser imitado. temen,te de cltaçao, Requerer. CASA MISCELENIA
I mais que, depois da justificaçã[ G""nde variedades de brin-seja feita a citação dos interes ......

'sados incertos e des�onhecido',' quedos
por editais de trinta dias, ben 'R. Conselheiro Mafra R. 9
com dos confrontantes do imóvel ._'

'
_

O ESTADO
O mais antigo diário de

Santa Catarina.
Leia e assir;e

por L. MIGLIOLI I mento do Turismo no Brasil. Por
O Brasil, por sua vasta exten- ocasião da abertura dos traba

são territorial, e variados aspec ! lhos legislativos do Congresso
tos geográficos e climáticos es-I Nacional, referentes ao exercício
tá em condições excepcionai s de

I de 1950, S. Excia. teve ensejo de
oferecer ao turista inumeráve i s incluir oportuno tópico, na men

motivos de curiosidade e recrea I sagem, dirigida aos congressistas
ção, que o tornam atraente e in ,relativamente à adoção de merl i
teressante. Consciente disto, r

.
das concretas sôbre o incremento

atual Presidente da República, I da moderna indústria sem operá
sr. Jucelino Kubitschek de 01i.' rios,
veira, - resolveu tomar a si 2 Tal inclusão,
responsabilidade do desenvolvi- deixar de ser,

Esquadrias para pronta entrega
Tipos especiais para casas. de madeira,

Casa de' Esquadrias
comunica a transferencia de sua Loja para a

RUA MAX SCHRAMM, 168
enêxo á Serraria da Industria de Madeiras Catarinense
Ltda., onde, neste novo endereço, espera continuar mere

cendo a preferencia de seus f'reguezes
PORTAS E JANELAS PARA PRONTA ENTREGA.
RECEBEMOS TIPOS NOVOS DE PREÇOS BAIXOS
ESPECIAIS PARA CASAS DE MADEIRA.

VARIZES?
USE

H'EMO· V I RIUS
LíQUIDO E POMADA

residentes no. Centro do Mour;
do Sr. Diretor ,do Patrimônio d
U�ião por '��tória em Flori2

nópolis e do Sr. representant
do Ministério Público nesta dda
de; todos para contestarem li

,

Dia 29 ,(8) - Tarde Soroptimista às 1600 ho
ras. Um elegante chá de caridade, com

a excelente orquestra do Veterano.

': Mesas com a Diretora do Clube Soropti-
i mista, Dona Adélia Amim, Casa Treis

Irmãos.

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

,

Lavàndo com .Sabão

'Virgem _Especialidade
{darl.Ola.�·IB'ZILi IIDDS'IIIL-JoID,IIl.� (1IIrcafreglltradl'

�):�,_ ,economiza-se ,jelPpo�e�dinbelr,o
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Plorfanõpolis, Domingo, 23 de Setembro de 1956
------�--------------�-------------- �'-·-t------�'

A re�,�p:�'�lÇ:.�ee�o�����ao:�:ç:���J CON!!!!Ç!!�ST�a soM �'�'�d���e s.
Outro dia 'estivemos '11a as rendeiras co�o os pesca-CO EM LAGES

Prefeitura Municipal, ocasião dores receberão tõda a sSis-, Foram recebidos em au

em que o SI': Francisco �raz, tenda do Mi'nist�r,io da Agrí- diência pelo Snr. Alte., o
'Bertagnoli Júnior, Chefe da cultura e da Prefeitura, Muni- Dr. Azevedo 'Trilha Promo-

secção de Fomento Agrícola pal,
,

ter Público de Lages e Frei
em Santa Catal'ina, fazia am- Alé_m' de se_mentes, mÚdas,' Bernadíno Bortolottí O.F.lV!.·
pla exposição, aos senhores e adubos, serao emprestados Vigár-io, geral de Lages,
Intendentes, do Plano de Re- aos mesmos, terramenta� i que vieram fazer o convite
cuperação Econômica 'da Ilha neces3arias à um.' ,trabalho para S. Excia. assistdr ao

de acôrdo com o reconte Con- organizado e eficiente. Congresso Eucarístico a NOVO IMEDIATO DA ES-
vênío assinado érttre' o Mi- Em sua' brilhante exposí- realizar-se de 20 a 28 de COLA DE APRENDIZES
nístérío .da Agrtcultura -e' a ção, o Sr. Bértagnoli (que 1'<3- Outubro próximo, naquela Apresenteu-se a, êste 80-
Pref'aítura désta capital. ' velou ser um perfeito conha- i cidade. mando, procedente do Rio
O trabalho meréce a aten-' cedor do assunto) declarou i ESCOLA DE ESCRITA E de Janeiro, O> Capitão-de-

cão a a lcolaboração de todos ja possuir 10 mil múdas d� '" FAZENDA Corvetã Francisco Paula
;s florianópolitan03, porque arvores frutíferas, as quais Sob a presidência de S, Valladares acompanhado de
encérra uma série de provi- pod rão ser distribuídas, íme- Excia. estiveram reunidos sua Exma. família, qlie de
dências vizando tornar o in

I
diatamente, o mesmo a,conte- os' Snrs. Drs. Hamilton Híl- verá brevemente assumir' as

tertor do municipio mais ati- .cendo com as sementes de debrando, Diretor da Socie- funções de Imediato da Es
vo e, consequentemente, mais hortaliças, dade Fossa OMS Ltda, Dr. cola de Aprendizes Mari'
rico no setor da agrícultura.] Vários runctonárãos dêsse Cláudio Valente Ferreira, nheiros.'

. Ficamos, 'realmente, entu-
I

S�'l"viç'Os denominados' Mo- Engeiheiro Fiscal dêste Co- VIAGEM 1)E ,INSPEÇÃO
.. �' síasmados, com o plano ela·

I
nitores" já estão percerrerí- mando e o Comte. da refe- Seguiu no dia 21 do COl'-

"""---=--- ---- '""----,=,��.�

• � borado, que por sinal já está
I do 'Os quatro caritos da Ilha rida Escola, Capitão-de-Cor_, rente com destino a Pôrto

t do dAr. C�sal' TUlido. Del gaddO, Preside�te do Conse It�O dda 0orgam�aça? dos EI�- i sendo pôsto em prática.
I
procurando orientar o traba- veta Pedro Thedim Barreto, Alegre, o Exmo. 'Sr. Co

'a

dOS m��ICanBosi .... iscur

spall ° l�a seshsao comemora J1v3aO a. rgam.zaçao �ea �- Em cada distrito da Ilha lho de plantação e fazendo tendo sido elaborado o pla-
I
mandante do 1)0 Distrito

za a no sa ao

d
o ;var n? at�am�, em

� omenaglem ao

d
a.mversarlO do prrmei-

por exemplo, será construido com que os interessados te- no definitivo pará resolver' N'aval', que se .fazia acom:
ro c��gre�so, Ao. an�ma . daSSltm d enpommad,o hPe o dgra n21e Llbebrt�dodr em 182(j,

um galpão com a finalidade' nham completa assistência o grave problema do estra- panhar do Sr. CF Oswaldo

Ó
icar ° r\.!nas, resi �-n e

�

° anama ospe o� em aixa ?!,es, mem-
de armazenar adúbos químí- I

material e técnica, vasamento das fossas da- de Assúmpção Moura, don-
ros .do Conselho ,da O;ga mzaçao ?�S Estados Amen canos, na reumao de Julho

cos, sementes de hortaliças' .
Como se pode deduzir, o quela Escola. de em avião especial da

�assa o n.o P�nama. MUitos dos Dn'lhgentes eXPlrd�ss� Id'amd a sduaDc;ença .em'que o
múdas de árvores frutíferas, Convênio assinado .pelo Pre- BALIZAMENTO DO PúR- FAB inspecionará as .obras

an:amencamsmo com o s�u emp.en 6 sobre a Ig�n a e
.

e Ireítos. Indiví-
alem de vasto material a ser',' feito Osmar Cunha e o Mi- TO DE FLORIAN,óPOLlS da Marinha recentemente

�uals" .so?re a Independen era Nacional e. Cooperação gel�um� entre as naçõ�s, empregado pelos homens e:, níetérín da Agrícultura vai Esteve no Gabinete do concluida nas- cidades do
e o pr incipal bal�1ar.te..COIl tra fO.l'ças to!aht�l'Ias inter nacionais como o comunis-

mulheres da lavoura. I trazer enormes vantagens aI' Comando' o Sr. Capitão-de- Rio Grande, nos Postos de
mo" que tenta dístruír o�, valores nacionais e huma nos. I A Prefeitura, através de i pequeno agricultor e por. isso Mar-e-Guerra, Norton de Fronteira guarnecidos pelos

__ seus Intendentes, vai proeu- II n:es,�o está fa�ado .a se co�s Maria Boiteux, Capitão dos Fuzileiros Navais em Uru-
rar interessar a todos qucn- títuír numa das mais provei- Portos de Santa _ Çatarina, guaiana, Barra do Qüaraí,

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSõES DOS CLUBE 15 DE, OUTUBRO tos queiram cooperar nessa I to:a� rea:1zaçóes .de sua ad- que se fazia acompanhar, São Marcos, Itaquí e São
taréf'a gígantêsca de tecupe-' mínístraçâo. dos Srs. Dr. Orlando Goeld- Borja.

Dia 28 (sa. Feira) - à rar a terra generosa e boa. I ,�bra de grande alca�,c,e so- ner, Vice Diretor do Servi-, ,
Em Uruguaiana S. Excia.

partir das 12,00 horas. O Sr. BertagJloli tem um

I'ela, � de responsabllldad? ço de Portos Rios e Carrais, se encontrará com o Exino.
SENSACIONAL APRE- plano, revolucionario', perante oS demais municipios Dr. Fernando Neves, Enge- Sr. Vice Almirante Coman

SENTAÇÃO DE DESPE- As rendeiras serã��' convi-l bra:ile,iros,
a recuperaçã� c- nheiro responsável pela Cia.' dante Geral do Corpo de

DIDA'DO NOTAVEL CON- dadas a participar dess'e mo- conomlCa da nossa Ilha e u- EMAQ, Sr. Adernar Andra- Fuzileiros Navais, que a

JUNTO ARGENTINO "LOS vimento, estando os Inten- ma providencia que de há 'de do Serviço de Sinaliza- Maior, j_rá, inspecionar os

PANAMEIUCANOS" dentes autorizados a lhes muito vinha sendo reclama- ção Náutica e do Sr. Gené- campanhado de seu Estado
Shows espetaculares, com, propôr o seguinte:". da e que agora, afinal, vai se sio Vieira, Prático da bar- acima citados Post�s de
a :_Jresenç'a ainda de valo- A Prefeitura fo-rnecer,á a tornar 'l'ealidade, graças ao ra de Florianópolis. Fronteira.
res da Rádio Diário da Ma- cada uma délas, deter,min.aà31 di�amisn:o e a· vizã� dq Pr�,lcã, tais como: Neide Ma- quantidade de linha, mtell'a- feito. eleIto de ]i'lonanopohs.
l'ia, Flores, etc.. mente grátis" desde que as-I---------RESERVA DE MESAS: sumam o compromisso de 01'-' rn-II••Na' Secretaria do Clube, 100anizar nos seus' propriõs
diariamente, das ]4,00, hs. I �uintai�, uma plantação c1.e
�m diante. I tomates, cóuv'é, repôlho, al-

.

"C I N D E�-R' E L A" , face, feijão,_ mil'f!Ó-,; ,nabos_
-

Cinderela é o sonho ,da etc" ou entao, se dedICarem

adolescentes, POI' is,s�, a re-',
a �ma pequen,a cri,ação de

vista "CJNDERELA" apre� galinhas, perus, porcos ou

senta sempre o' que há de coelhos,
, , Imelhor para moças ,e rapa- Pro:ura�do eS:lmu�-ar_ a,

zes. "As mais ,lindas his- gente humilde dq ,mtemor .da i
tórias ilustradas" _ "Gon- Ilha, a Prefeitur� mandará"

tos maravilhosos" _ "Foto- procurar, tambem, o� pesca-

Hoje a partir d�_ 15,30 horas pela Rádio Anita novela", "Secções diversas'1 ?dores, aos quais s�'á .pli�PÕS-
Gal'ibaldi. _ "Elegância femininá" _ to contráto semel�ante, Ga- centro da· cidade, com

A VERDADE}... SOBRE, OS DISCOS VOADORE,S, A Dedoração para o seu Lar nharão êles, de gr:à,çã, moto- 445 m2. 1'rãtar à Rua Es-,
HASÃO DAS VISITAS A ESTE PLANETA, E A- V"IPA e, como sempre, um mundo res de pôpa para suas em-'

NO PLANETA MARTE. ,

' ,',' de novidades para.,suas lei-, barcações: u_l11;a vez. que f�· teves Junior, 85.

O i�teress.e ou ã neces�ade em conhecer este assun-l t�ras. Leia, também, a re- içam :l'laçoes �e, �ves ou

10 é mUlto maIor do qUe voce pe-nça!
, ,

. vIsta "CINDERELA�'., i plantaçoes de ven1mas,

o ES'l'ADO

Principal Baluarte

EMPREGADOS EM TRANSPORTES E CARGAS
...,--.- EDITAL

De ordem do Sr. Delegado Regional do I.A,P. dos
Empregados em Transportes e Cargas, neste Estado,
comunico, aos interessados que se acham abertas, até
o dia 10-11-56, nesta Delegacia Regional, à Praça Pe-'
leira e Oliveira Edifício IPASE,. 3° andar, inscrições
parft ,concursos destinados ao provimento de vagas,
existentes nas carreiras de Contador, Assistente Social,
Estatístico, Estatístico Auxiliar, Oficial Administrati-
\'0 e Éscriturário,'

•

A realizacão desses concursos obedecerá às normas

constantes do·Edital de abertura publicado no Diário'
, Oficial da União te 8-9-56, Secção I, pg .. 17 131,

Pedro Miranda da Cruz - M. 2803
Chefe Divisão Administração

VISTO:
Nel'Y Rosa

Delegado Regiopal
,----� ------ ---

A verdade sobre�os
discos voadores

'.
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'SÃO PA
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Excía., a Comissão acima
citada traçou os planos de
finitivos para a mais rápi
da execução do balizamen
to do canal de acesso à
Bana norte, cuja dragra
gem foi recentemente con

cluida pela Cia. EMAQ.

\'JdUt:JI� DJRÉTA ..

FlORIANÓPOl1S - IUO ÁS 3�,
FFOllS.-S. PAULO·-flIO !" 4,..

I'POLlS.!.. CURITlilli-RIO AOS SABS

SERViÇOS AÉREOS
CRUZEIR 0.0 StJ

Nolleias do C.A. XI de Fevereiro
da Faculdade d,e Direito

O atual 'Diretório do. C. A. desta Escola!, Inscreva-se
XI de Fevereiro, eleito 'pe- no Diretório.
1.0 Partido de Renovação JURI SIMULADO
Acadêmica, decorridos 20, Coroando os trabalhos da

dias de sua gestão, já pro- Escola de Juri, o· Centro
Jorcionou intercâmbio cu 1- Acadêmic-o promoverá, no

tural 'a dois colegas de Di-, dia 29 do corrente um Juri

l'eito, escolhidos por sor- Simulado,' estando Ja' sor

:eio, que ',estão, assistindo teados os jurados e os ild-
-

aulas na Faculdade de Di- vogados 'da defesa e da
I reito de Pôrto Alegre; um acusação (2 para cada). O
ótimo,'lote de esquina ·no Concurso de Oratória" em processo a ser Julgado é o

comemoração. à passagem crime ocorrido em Capoei
do '100 anivel'sário da Cons- ras, há alguns anos atrás.

titúição, além de outras Os colegas que se inscre

medidas tendeptes a melho- 'veraÍn para o Juri Simulado
nir e reaparelhar o Diretó- ,deverão comparecer ao Di-.

rio. 'r'etorio, afim de conhecerem
DR. ALFREDO. RODRI- FEDERALlZAÇÃO DA do resultado do sorteio.

GUES nA ROCHA, FACULDADE PIC-NIC
Cliníc� Géral� Cil'urgi� - É com 'grande júbilo gúe Como complemento a es-'

Partos vemos hoje concretizado um ,sas) a�ividades
-

culturais, o

Consult6rio: Rlla CeI. gl:ande sonho. A federaliza- D. A. organizará, no dia 30

I Pedro D'emoro; 1663 __:_ So- ção de nossa Faculdade de do corrente, um pic-nic làs
I brado, .' Direito vem àbrir novos Caldas da Imperatri:�, onde

Residência: General Val- horizontes, não só para a os colegas poderão refilzer
gas Neves, '62 - E1Stre\to. Direção da Faculdade, co- as energias gastas duran-
Horário� das 14 às 18 ho- '110 também, para os seus te esta movimentada segun.
rlls.' -

'

I 'alunos e bem assim para da quinzena d� ,�etembro,
I 'I àquêles menos favorecidos desfrutando dos benefícios

_�
w.F......._........�....-.. � pela fortuna. Já não é um qUe aquêles recanto de San-
_. � privilégio cursar a nossa to Amaro oferece a quem o

tI'T IQUES .: Faculdade de Direito. Dêste visita. O D. A. comunica

I DpllIL.,Rp'T'1"08 l� ����in�:lhOor�� ��17�,;!�õ:: �=:s!��',ã�sp��;:rê;l�::U�!:!�
, D D " à Direção e a todos os seus

'

rem a Escola de Juri.
ilustres profess,ores. ' Coleg'a! Procure o D. A.

Varios enfermos.Aata- ASSEMBLÉIA GERAL para melhor te informares a

� cados desse terrivel No dia 24 do corrente, o respeito.
� mal, dando 2 a 5 ata-

:a Diretório realizará uma As-
1:. ques diarios, ficaram • sembléia G.eral a fim de se
� completamente resta- � debater a tão controvertida

II
belecidos na clinica' � Lei de Imprensa. Dado o in
privada do professor � terêsse inusitado que vem

�
Americo Valerio, .da.� despertando êste importan-

,".�
Faculdade de Med.icma te assmito, é de prever-se

•

do Rio de Janeiro, de- grande afluência dos acadê_ A senhora Enecil!a Flores
pois de ter5lm feito uso mico,s de Direito à mencio-' Marques, residente à -rua So-

� durante quatro mes-es nada· Assembléia Geral. O ledade, 1643, na cid�de de

II
� do conhecido especifi- Diretório registrará, em li- ESTEIO, no Estado do Rio

�
co Antiepileptico BA- , .

d Grande do Sul, enviou '�arta
,

_
RASCE:. Essas p'essoas

vro proprlO, a presença os
- .. colegas acadêmicos, eom a aos diretores da Rádio Gua-

,

há 48 mes�s não fazem � n • , •

dI finallidade de' contemplar I rUJa comumcan o a recep-
'I uso ,i!o medicaplento,
o: ,'_ àquêles que se interessam ção da onda da "Mais Po-
� sem

/

apresentar, con-

� pelas coisas do C. A.
: pular" ,naquela cidade.

� '-tudo, a mais ligeira ' .

� manifestação' epilepti-' ESCOLA DE JURI Em ,sua miSSIva diz ser ou-

�'C3? O· Antiepilepti-
I A fim de que os alunos ;,'inte da novela "A Margem

��' BARASCH é de ! melhor se capacitem para da yida" - patrocinada pela
co

funcionar no Juri Simula- Casa "A Modelar"; inscreven-ação pronta e efigaz,
"I fazendo

desaparecer!.
do, ,haverá nos dias 26, 27 do-se no Concurso "Quem,

1, gradativamente e de e 28 do corrente, uma Esco- matou Eduardo?"
� maneira definitiva os

la de Juri, onde serão mi-t Finalizando sua carta, a

1,. : nistr'a.das aulas sôbre o m�- serihora Enecilia atesta serataques epilepticos e I

I
canismo desta importante ouvinte de quase' todos 03a sua in_dicação' é ab-,

soluta no tra'í.limento 'I, instituição criminal. Cha- prog'ramas da Guarujá.-
,

;ij,,' i mamoso a atenção dos .C9Ie-J Com a instalação de seuda ep!lepsia, �eja ela ,

inicial, essencial ou
I

,

gas para a importância des- ,n'ovo Transmissor de 0r:d�s
cronica . .' Vende-se n'as ta Escola, uma vez que ela médias, de 5 KW, a RadlO

�
Proporcionará, aos pal'tici- GuaruJ'á vem sendÓ ouvida,farmacias e drogarias,,

ou pel,o reembolso. C. ,1 pantes, conhecimentos prá- com bom volume, no Rio

, '�=-.
Postal 4104; Rio. � ,

ticos sôbre o funcionamento Grande do ,sul, P�ra�á, São

.l � do Juri. I Pàulo e ate no Dlstnto Fe-

;.,.1 Galega! \C.QGê ne,cessita l deral.
-.

,
-

,

.--:3 .

.
�-.... �

�:i""'��"'"

VENDE-SE

'A Guarujá no Rio'
Grande do Sul

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



D,ivulgação do acôrdo Flerestal com o
JUIZO DE DIREITO DA do mês de etembro do ano de

E t d d S t .' I
-

CEO�!�IRi:\?t�ç�I����eres. ��i/s, 11�:�C�:��S,Ger:y ci:!ue1��0: t' S a o e ao 8 '\18 arma
sados Ausentes, Incertos, Escrivão,' o' datilografei. confe r

Emprr'stl·,IIIS para reflorestalenloDesconhecidos; com o, Prazo e subscrevi., (a) Carlos 'I'ernes I
de 30 dias. - Juiz de Paz. no exercício do tO Cidadão Carlos Terner cargo 'de Juiz de Dire ito. Está O Banco do Brasil concede balhos poderã 'ir até o li- I "CASOS ESPECIAIS
Juiz de 'Paz no exercício dt conforme o original afixado na • I I O ti
cargo de. Juiz de Direito da sede dêste Juizo, no lugar do financiamento aos agrtcu - mite dé 500 mil cruzeiros. O s, cas.os ,q�e, por mo 1-

Comarca de Tijucas, do Es' costume, sobre o qual me repor- tores ,adiantamento será de 60%
I
vo especI�I, nao se enqua-

tado de Santa Catarina,' na to e dou fé Corno .meio de combater, do, valor do imóvel ou imó-, drarem rigcrosamente nes-
forma da lei, etc ..

'

Data supra, O Escrivão, â'" devastação sistemática i veis .dados em' garantia I tas instruções,
_

como- por
FAZ SABER a todos quanto Gercy dos Anjos ....'

fi I
. "

,

I I d
'

de nos,sas reservas .ore.s- hipotecária efetivamente e.xem)l o, ,o v.a or o em,pres-interessar possa o presente edi
tal, de citação de interessado' E"DITAL _,

tais O Banco do BraSIl in- constituida, podendo o pra- tímo necessitado alem de

ausentes, incertos e desconheci troduzíu no seu:, regulamen-I zo estender-se até ,o mâxi- 500 mil cruzeiros, podem
dos. com o prazo de 30 dias, vi

JUIZO DE DIREITO DA to uma alteraçao capaz de mo, de 15 anos, a' Juros de ser apreciados pela admi-
rem ou dele con'tecimento tive 'd B lCOMARCA DE TIJUCAS atrair os proprietários ru- 7 por cento ao ano, em nistração o anco, evan-
rern, que por parte- de Izabel Ra
mos Martins. lhe foi dirig'ida a

' rais do programa de flo-
" t d,o-se sempre em considera-

"" Edital de Citação de Jnteres- ,

�dpetição do teor seguinte:- "Ex· sados Ausentes, Incertos e reatamento ou refloresta- função da capacidade e

I ção
a necessidade 'do incen-

mo, Sr. Dr. Juiz de Direito d2 Desconhecidos, com o Prazo mento de seus imóveis. A pagamento dos interessados, tivo à recuperação de TIOS-
Comarca, IZABEL RAMOS MAR, de 30 dias.' I Carteira de Crédito Agri-, estimada pelos prováveis sas terras pelo refloresta-
TINS, brasileira, de profissão
doméstica. viuva, residente na O Cidadão Carl�s .��rnes c?la e .Indust�i�l �ís.põe-se a re��imentos an:lais d� suas m�nto e a d.e, g�rantir o Sl�-
cidade de Por to Belo. desta Co' Juiz de Paz no exercrcro d, f inancíar as inrclativas dos atividades rurais ou indus- primento proprio de mate-

marca, por seu assistente ade-
,

cargo de Juiz .�e Díretto da próprios agri'cultores, au- t.rlais, sem levar em conta ria prima ou combustível 'às
ante assinado. quer mover a pre- I Comarca de Tl)UCas,. do Es

xiliando-os a longo prazo e os resultados financeiros industrias de transforma-
sente ação de usucapião em qur I

tado de Santa Catarina, na.. , ."' _ Duarte (Tamandaré) ' . . . . . .. 2,
expóe e' requer a,v. Excia o se forma da lei, etc. a Juros baIXOS, de modo que das culturas a,fundar. çaoj k) 2. .

d
..

f
Zac y (Bocaíuva .

guinte:- I - A suplicante é FAZ SABER a todos quanto. possam a qu
í

rt r ou ormar

posseira, há mais de vinte e cin interessar possa o presente edi as mudas para o plantio Os preços do Trigo no' acordo interna," _ '
Fernando (Paula Ramos) ;,....... 2

co anos. de um terreno próximr tal de citação. com o prazo dr organizado.
Vermelho (T'amandaré) .'..... 2

á cidade de Porto Be lo, desta tr'inta dias. de Interessados- au ' Nenem (Tamandaré) 2

Co�arca. corn . -824 metros de sentes, incertos e desconhecidos É evidente que não é ape- CI'Ona I des'e ano- ,

f'
.

di' • Odilon (Tamandaré) '.......... 2
fun os e 89 metros, e 20 centí"· virem ou dele conhecimento ti nas' o bene ICIO a va onza-

metros de frentes até o Ribeirãr verem, que p.or parte de' Del�u ção da terra' que se colhe. RIO, 22 CV. A,) _ A 25 deto corrente e será 'válido poi Osni (Atlético) 2

do Tapume. onde alarga com 12'/ dino João de Souza e s /mulher Ao .fim de certo tempo, ibrí! do corrente ano foi as- tres anos, tal qual o acordo Valério (P. Ramos) ,....... 2
metros e 50 cent.ímet.ros de fren ! lhe foi dirigida a petição do teor ;"'. '_

' Pit I (P R)
-

1
"E lIma alea racionalmente fIo slnado em Londres o novo a'nterior.,. 1 o a -. amos . . . .. .',..... ,

te entre o mesmo ribeirão e r seguinte r-c- xrno, Sr. Juiz dr "

,.

caminho do .zimbro, incluindo-se' Paz no exercício do cargo dr testada estará também pro- 'lcordo� internacional para a' O novo acordo __prevê o má Vico (Atlético)' -, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1

nesta largura (de 12_7.50m.)',55 Júiz d� Dire�to' da Comarca. -I duaíndo apreciável rendi- 'lenda de trigo. Está em vi, ximo de dois dólares e o mi, Sadi (Guarani) - 1
metros para o norte. indo extre De laudíno Joao de Souza e -sun mento econômico pela ex- gor desde' primeiro oe' agôs- nimo de 1,50 dolares por bus, Zezinho (Guarani) 1
mar em uma linha sêca de 37 nl' mulher Maria Jacinta de Souza I I

-, d d
.

tros COIU terras de Antonio Sta brasileiros, naturais deste' Esta, p oraçao e ma eIras ou hei de trigo e,m grão a seI Jacy (Paula Ramos) . '. . . . . . . . . . . . . . . .. 1

dler. O dito imóvel faz frente nr do; êle lavrador e ela de prefloda,' ',de essências ou pelas van-

"t'
vendido. O bushel é uma Guará (Paula Ramos) < ••••••••

referfdo caminho do, Zimbro e do:nés�ica�. ,res�dente� em Tim,b� tagens de. rev�ficação do (C 1'1 na ureza medida de ,capacidade norte' Sombra (Paula Ramos) : .

fundo's com quem de d'ireit.o. ex Pl'lmelro Distrito deste MUnICI' humus amenizacão dos ri-' americana com 60 libras oU Carrfço éBocaiuva) .

treman'do ao norte, em' tod� a pio e Co.'harca. por seu assisten, 'I" .

.

, t 't b Iht
-

t d A t 'd'''' 'f 'd gores c Imatencos e pIO e-

"8 a a pa
27 quilos ,e 216 gramas Isto Duar'te (Bocal'uva) }'

sua ex ensao, em erras e n, e JU IClanQ_ m ra assma o, es,
_ , I. _ _

_
.

,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '

toni(l Stadler e ao sul em tel'l'a' tribados nos artigos 650 e 55:': çao do solo contra ventos e .,
" • representa 4,44 dolares os 60 Goleiros vasados

de José Sanches e a Rua TÍ1'a do Código Ch·il. o primeiro' alte,' erosão. 'A quilos. Fazendo o dolar a BC Glóvis (Guarani) '7
dentes. de onde parte de sul' a rado pela Lei,2.437, de 7-3.195_5. CONDIÇõ'E� DO FINAN- ra voce» ,cr�zeiros seriam 355 cruzei- D

.

(Atl't' )
,

6
norte 6s l'eferidos 127 metros e 50 querem pro�.oI' a presente açar _' CIAMENTO

' I oml e ICO '
.

centímetros até encontrar 'a re, de usocaplao. na qual pc I' . ,.

. JANESVILLE, Wis. (ÉE. 1'Os para os 60 quilos. Hélio (Tamândaré) .,
-

,. . . . .. 6
ferida linha sêca' que separa ter, dem permissão para expOI Todo propnetano ,l:ural, UU.) ...:.:_ Um famoso enge-! O preço atual de dois doia, Garcia (Bocaiuva) 2
ras de Antonio Stadler. II - A e afirmai requerer o' se· com a posse e dommlO do res representa uma pequenanheiro declarou -certa vez,

' c MiltoI:! (Bocaiuva) 2
referida posse pertencia. há mai� guinte: - I - Que. ha mais imóvel e de idoneidade mo- d'

, . -

'b
de trinta anos, a B'tinto Ramos de vinte ano% por si e, seus an ral e profissional compro-

ao pessoal da Parker'- Pen m�mUlçao s,o re o preço an- LeIo (P. Ramos) ,............ 1

pai da suplicante, que tendo fa, tecessores. sao possu.dores ae
'

, . CompanY que a "á peça mo- tenor que fora de 2,05 dola- Goleiros invictos
lecido nessa época, aproximada. UIU terreno sito no lugár "TIM vadas, pode obter emprestI- vel que pode ser eliminada res.

. ,

f'

'

Fernando (P. R.) em' 30 m., !nício (Bocaiuva), em
mente. a sU'plicante continuou BE· ... dêste Múnicipio e Comar,' mo na Carteira de Crédito

li d t
.

a' cria I SeIs palses l:guram como
15 b t't

.

d M'lt ( I)' G' I (B
.

exercendo a referida posse do ca,_com, a. áre'a de 100.480 metros Agricóla e Industrial para
e 11:11 pro u o .J.�m IS -

t d d S-' m., su s I um o I on expu so e, Ira80 ocalU-

l'á dificuldades". Desd es-. expor
a ores no acor o. ao

) 1
.

imÓVêl. c,omo sua, �m companhia' quadrados. o q�al tem as seguin florestar ou' reflorestar e
1 E t d U'd

\a, Jogo.
de seu fmado' mando Lucas Ra 'tes confro'n�açoes e ca;racterísti , ' sa época, os pesquisadores e es: ,s a os nl ,os com "

m.os Martins. e falecido êste há cas:- Frentes. a Leste com %' a.reas ao aproveItamento a-
da Companhia vêm tentan- .3.600.000 t, Canada. com .. ',

algun,s anos., a suplica'nte ,prosse- estrada pública estadual: numa
,I grícola ê.»astoril:O emprés- do ininterruptamente sim-. 2JlOO.OOO t. Austraha con:",

guiu no exercído
/

da dita' pOSSi
,

linha -de 39 braças, subin.do, nes I timo se' limitará à aquisi- -·IÍf.ica-r o' de enho e o fun_182>3.471 t, França com .. " '';_

"p,ac�fica e cO,n!i••nuament,e com"I' sa altúra nunra" extensão -'dê"101
I ção ou formaç'ão de mudas, p ,s 4"5000'0 t A t·'

,

d t t d b 'cI'olla,men'to de .ucessl·vos ' ,rgen lna com .' .. ,'
aUlmus omm.. sem, m erruP'1l11e ros. on e que ra para o Sul d t' bti" I
ção, cpmo J1Í o faziam seus ante até atingir a �x1rema, numa ex,'

preparo a erra,. com a e
produtos I:!ovos. A nova 1400:000 t, 'e Suécia com

cessores. UI - Em vista do ex I tensão. de 24 braças; nesta part. a formiga e ao cupIm, plan- Parker 61 _ agora lança- p5.000 toneladas, _ A soma

, posto quer a suplicante regulári do imóvel divisa com terras d.' tio, etc., até o teto de Cr$ eb' nos Estados Unidos t
dessas. quotas monta a '.'.

zar a sua posse sobre o referido herdeiros (�e ,Zeferino Sant'An,13 00 pGr unidade conside- 8248471 t I d
- imóvel, de ,conformidade com o' na; ao Sul. n,uma- extensão dr'

, 't b Ih requereu dezenàs de milha- ' , _one a as, o que na

. disposto na lei federal 2,437. do' 905 metros divisa o in�óvel com
rand� apenas os ra a os

res de horas de pesquisas e
verdade representa, menos

,7 de março de 1955, que modifi, tei-ras de herdeiros de J.oã.o Joa ,de )lrimeiro ano.
. mais de um milhão de dó- do que se C'Ostuma vender dt

cou o arti�o 5'5� do Código Ci�il I (\uim ?e Souza; a Oeste.' numu' O financiamento do Ban-
ktres ,para levar �s suas' úl- ',trigb no m,undo, 'Ha venda�

E p�ra o (lI:o fllll, requer a deslg, e�tensao de, �4 braças con· co dQ BTasil para êstes tra-. f d d t t I d
naçao do d.a e hora para a jus I

fma com o. R'Q da Itinga e ao
' timas consequências e ex-., ora, � ac�r o e � o a o

tificação exigida pelo artigo 45" Norte. numa linha de 800 me' ,'"U· _C-'E plorr..ção da lei natural da, 'comerc�o mternaclonal di'

do Código de Processo Civil, na' tros. extrema com terras de pro, atração c�pilar. A nova. trigo, fora a Russia mo.ntol
qual deverão ser .ouvidas as tes.' priedade de João Carlin. II -:_ 25900000 d t I d

' ' 'Parker 61 não possue pe-
a .. e one a as n!l

"temunhas que serão oportuna I Que 'a gleba usuêapienda foi aI CONCORR1l:NClA PÚ_ 'f d
mente árro\adas, Reqúer mais quirida, em ,1931; aosl herdeiros BLIÇA ças moveis, um fe'ito 'que fsa ra e 1954/55. Os países
que. dep.ois da justificação. seja de Ferna,ndo Nunes .de Sant'Anna 'C

_

'"

S AU orgulha ,os 'seus fabrican- ;compradores são em número
feita a citação dos atuais con· por Tonlé José -Gonçalves,· que onstruçao ,do RE:r -

tes e' que permitiu a asser- �e ,44. _ , _

I
frontantes josé Sanches e Anto em 1944. a 'trarlsferiu para João' RANTE UNIVERSITARIO.

tiva de que ."quando você" A cotaçao do .tl'lgo em grao
nio Stadler. residentes n!) local José Frutuoso 'que por sua ve7

'

, EDITAL, l/56 h' Id
' ,

I b d' d' R
. en.'hel' a nova, Par"ker' 61 em C lcago a 11 de julho ul-

o lmove. em como os mteres", ven eu a Ilquerente, em -23 ur Chamamos a atenção dos, � • ,

'sados incertos e desconhecido� junho de 19!)1, ressaltando.se somente a tinta se moverá". timo era de 2 dolares e 7,
por editais de trinta dias; do ,sI' I que tanto os atuais ,posseiros co

interessados para o presen-
A nova Parker 61 apresenta centavos, um tanto acima

Diretor do Dominio da União pOI mo seus antecessores_ sem,pre , te EDITAL, referente 'à .

d
'

f' d I
I

, 24 componentes inertes, que pOIS o preço IXa o pe o
precatória em Florianópolis e d< mantiveram de modo pacific.o construção, do, 'RESTAU· d
Sr. representànte do Mi,nistéria ininterrupto. sem, embargos d� RANTE UNIVERSITÁRIO regulam o sistema de abas- ,�or o.

,

Pública nesta, Cidade; todos pa, quem quer que seja, bem assim de tee.imento sob contrôle ca- L----'----------, da União Cfltarinense II.
ra contestarem a ,presente açãe c?m animo de dono, III

',-
Em -

pilar e o sistema de distri- ela e,a'SSID'eno prazo de dez dlas, de aC'ôrdt vista do exposto, desejam os
'Es,�,udantes.,

, _ .
"
,.

com o exposto no artig.o 455 ci Suptes, regularizar a', pOsse do As Pl'opostas 'devem ser bu,çao da tmta, peImJtm- •

Otado, sendo. afinal, l'econhecid( ,móvel descrit(l' no item 1.0 para er u"egues no prazo de oito do que a Natureza traba-" Es'ladO" Io do,,?ínio, d� suplica,nte sobre t�"t.o requej'em ,a V. Excia. se (�) dia'S a contar da data Ihp.... para Você.
.

,I
referido lmoveI. cUJa se,ntensa iligne mandar deSignar dia e h.o I " '. .' " IIh� ser�i:á de títu�o habil para 1'a ,e local para que. justificados' In�ra-cJta,da, na sede da

5- l' _., t E'
,

Ia ,mscr�çao ,no Registro de Imó, e Julga�os os fatos. na f!lrma
I UCE, onae se encontra o

I' \J8mpeOna O ' sco ar
veis. Da·se a presente o valor de �os art.gos 454 e seguintes do PROJETO e MEMORIAL ," _

'

"

.

'

, •• ,

Cr� 3,000.00 para os efeitos le C. P: C:, Com a presença do ilus, ,DESCRITIVO à disposição (Contmuaçao da 4a. pag,ma)
.

gals. Protesta·se provar o ale, tre orgao do M, P .• seja citado I .'

d 1 ° lugar Valdir Florentmo, do Abrigo de Me-
gado com ,t�stemunha,s ,e vist'oria �.ol' ,manda�o. o confin�nte João,

dos mt�r�ssa o�., nores, com novo recorde regional. Sal-
se neCeSSal'lO. O solIcitador qu, �arhn, reSidente nesta Cidl,!de; I O predlO sera de alvena- ,

. \ • "

esta assina tem, sua residênci[\ :Jessoalmente. o Dr. p, Público; da-misto, em estilo "mo- t�u ValdIr 5m,78, superando o ante-

n:sta ,,�idade. onde, recebe cita. rOl' editais, de ,

trinta dias os inte. derrio-funêiona'l"; \ com a
1'10r que ,era 5m,67 '

çao, 'l1)UCas. 1.0 de setembro dr r?ssados Incertos e, por precató I '. t t I d 42944 2
' 2° lugar Astrogildo Sirva, do Estreito, 5m,64

1956, (a) Claudio Caramurú d, na. �m FlorianópOlis, o Serviço do'
ar ea o. a ,

e
. "

m
: 30 lugar Zamit Scheri da, Palhoça 4m 78

Campo�". Em dita petição foi PatrImónio <Ia União, na pessôa j, flor!4ll0poh8, ,18 de_ Se-
"

'

,
' .

' ,

�xarad� .o segui,nte despacho:- de seu Direto:'. todos' para con Ltembro de 1956.
' 4.0 lugar J�l�as Jose PIlldenclO, de Saco dos

�. H?Je. A. DeSigne o Sr, Escri, testal'em a Açao. no pl'azo de de,'
.

Francisco X. M. Vieira Llmoes, f!ll,45 A

vao dia e hora. no local do cos, l.as. C.omo lhes fnculta a Lei e' p'd t UCE ,Arremesso do peso:
tume, �ara � j,usti�icação. ,f,eita�, a.companharem o' processo até fi,

resl en e
,

.

. 10 lugar José Rosa, do Abrigo de Menores, com
as deVIdas mtllnaçoes. TIJuca, ,lal. sob pena de seI' a mesma

Haroldo Bez Bath ',',
5.�-1956. (a) Carlo� Ternes "",

julgada procedente de plano. pOl' Secreto UêE. 12m,54" o?tendo,. desta forma, n�vo, I e-
JUIZ de Paz. no exercício 'do car ,entença. á qual servirá de títu: Rubens Clair Vianna corde regIOnal. O. recorde anterIor a!!-

go de Juiz de Direito", Feita :I
lO hábil para transcrição no Re, sjnalava 11m 94

ju�tificação foi exarado o se ,,;'istro de ImÓvtl'is. Protestam pe, ....!��!��:�..�:.�t_�.�:..!..�;.�: 20 lugar _ Milton Behr' do Estreito 11m 17
gUInte despacho:,- "Vistos. etc. to depoimento pessoal, de qual, interessados incertos; pessoal. 30 I N I M :t' d P Ih' '8 85Julgo por sentença a J'ust'f' - quer interessado' ., _

' ugar - e son ar Ins, .a a oca, m, /

. I .caçao . InqllIl'lçao de mente. o Dr. Representante do M" 40 I I S h 'd
- ,

•

retro. procedida nestes autos de 'testemunhas. vistoria se nec '

ugar - van c mI t. de Sao Jose, 8m60
es Público; e. por pl·ecatória. a ser

Ação de Usucapião, a requerimen, Sál'ia e, demais prova's em dl'rel', 50 lugar -, Sody Vieira, de 'Saco dos Limo-es, 8m,46expedida para o Juizo de Direito
to de Izabel Ramos Martins. pa I t.o ad:n1Jtidas, Dá·se á presente" da La Vara d.a Comarca de Fio, 1.000 metros rasos: I

ra que surta seus devidos e juri' val.or de Cr$ 3,000.00, para os e rianópolis. o 'Dr. Delegado do 1.0 lugal Pa 110 S t d E t 't tdicos efeitos. Citem-se. por man �eitos legais, Tijucas. 30 de ag.os,

- 1
.

an os, ,'0 s reIo, com ,o. empo

dado, os confrontantes conheci to, de 1956. (a) Claudio Cal'anlu
Serviço do Patrimônio, da Uniã.o,

,

de 3 mInutos, 1 segundo e 6 'declmos'
Sem custas. P. R. r.. Biguaçú

dos do. imóvel; por l!ditais com <
1'11 de Campos. Assistente Judi.' 10-9-56. (a) Jaymor Guimarães 2° lugat - Francisco Assis, do Abrigo de Menores

pr�zo de trinta dias, a serem pu
Ctano, "Em ?ita petição foi' exa, Golaço _:_� Juiz de Direito". E 30 lugal - Alair TeiXieira do Saco dos Limões

blIcad1>s conforme determina o
rado o seguInte despacho'_ "i\. h h

'

R
-

t d • 100 t§ 1.0 do, artigo 455, do C, PC,,' designe o' Sr. Escrivão dia" e ho' para que c egue ao 'Con ecunen eveza�en O e +x,. me ros:
. . , , to de todos e- ninguem possa ale 1 ° lugar eqUlpe do EstreIto t b Ios Interessados incei,tos; pessOÇiI, Ira para a Jus�iflcação, no local gar jgnorãncia, mandou expediJ

- "

.' que es a e eceu no-�
mente. o Dr. Representante do d.o costume,. feitas as, devidãs in' o 'Presente edital 'que será aiixa, vo recor,de, regIOnal, ao melhorar a ,mar-
M. PÚblic_o; e. por precatória.,8 timações. Tijucas. 30-8.1956, (a) d.o na sede dêste Juizo. 'nj> lugar ca anterior de 48 segundo�' 7 décimos
se: expedida pal'a o Juizo de Di, I Cri 'los Ternes - Juiz de Paz do costume, e. por cópia. pu'blica para 48 d 5 d'

.-

l'eIto da La Vara da Cólnal'c'" df n.o exercício do cargo de Ju,'z d,> .

segun
.

os, e eClmos.
" do UMA VEZ no Diário da Justi 20 I g d Ab' d MFlorianõpolis, .o Sr. Delegado do' Direit.o". Feita a J'u'stificaça-o f .

u ar eqUIpe o r:go e enores
01 ça e três ,'vezes, no jornal "O' ES,

30Eierviço do Patrimônio da União 'I �r�fe,.ida a seguinte sentença:- TADO", de Florianópolis. Dado lugar equ�pe de Saco dos Limões
Sem custas. P. R, I.. 'Biguaçú VIStO�. e,t� .. �ulgo por senten· t passado nesta cidade de Tiju, 4.0 lugal - equIpe q.e São José
18·9-56, (a) Jaymor Guimarãe. ça a JustIfJcaçao retro. procedi caso aos- quatorze dias do mês d,
Colaç.o - Juiz de Direito", E pa,

da �estes autos ele Ação de Usu setembro do ano de mil novecen
ra que chegue aq conhecÍlnentc 1 capJao. a 'requ'erimento de 'Delau tos e cinquenta é seis. Eu. (a)dos interessados e ninguem' p�s, ! dino João de Souza e s/mulher Gercy dos Anjos. Escrivão. o da

-
sa alegar ignorãncia, mandou' ex,

'

Maria Jacinta de Souza. para qUi tilografei. conf�rí e subscrevi
pedir o presente edital que sei'á surta todos os seus juridicos

,.

(a) Carlos TerQes - Juiz de Paz
afixad.o lia sede dêste Juizo. no leg'ais' efeitos Citem·se. por man no exercício ""o cargo de Juiz d'
lugar do' costume. e, por cópia I dado, os confrontantes conheci· Direito. Está conforme o .ol'Ígi,
publicado UMA VEZ n.o Diário' dos do imóvel; ,por editais com i nal afixado na sede dêste Juizo
da Justiça e TRES VEZE� 1�3 prazo de trinta dias, que serão no lugar do costume, sobre r

Jornal "Q ESTADO" de Florianó,
I
publicados uma vez no Diário da qual me reportp e d(!u fé .

...-!I__...polis" Dad.o e. paseado nesta cida
I
.Tnsti�ll e ,tTês" vezes""'no jornal Datá uprtl, Q 'Escrivão

de de Tijuc�s, aos des.oi.t.o dia, "O Estad,�;:i;"d� ';F.!o,danópolis. os, ';'';'"' ;ercy dos Anjos
I-O �'I

.

10 'Florianópolis;, Domingo, 23 de Setembro de 1956
-----_._--"..-------

EDITAL

(Continúa)

..... ÉSTADO

NÚMEROS DOS CERTAMES 'DE FUTEBOL

DA CAPITAL
10 lugar - Paula Ramos, O p. p.
'DIVISÃO EXTRA DE PROFISSIONAIS

Jogos realizados
�

,

Atlético 2 x Guaram 2

Tamandaré 2 X Bocaiuva 1

Paula Ramos 2 x Guarani O

Tamandaré 2 x Atlético 1

Paula Ramos' 2 x Bocaiuva 0/
Tamandaré 3 x Guarani (\

Bocaiuva '3 x Atlético O
Paula Ramos 4 x Tamandaré 1

Classificação
20 lugar - Tamandaré, 2 p. p.
30 lugar - Bocaíuva, 4 p. p.
4° lugar - Guarani e Atlético, 5 p .p.

Artilheiros'

1

1
1

Árb�'h'os
,Gilberto Nahas ; "....... 3 vezes

G�i'son Demar'ja '

,. . . . . . .. 3 vezes

Lâúro Santos, :........ 2 vezes

Expulsões
Luiz (Atlético), Milton e Waldir (Bo'caiuva), Z�zinho

(Guaraní), Leio (P. R,:mos) e Duarte (Tamandaré).
_.

Penalidade3 máximas
Nenem (T.) contra o Bocaiuva: convertida em gol.
Zac,kY CE.) contra o ,Tarnandaré: convertida em gol.

ASPIRANTES

Classificação
1° lugar - Paula Ramos, 1 p. p.
2° lugai' - Bocaiuva e Guaraní, '2 p. p.

.3° lugar - Atlético, 5 p. p.
40 lugar - Tamandaré, 6 p. p.

Tentos a fayor e contra
F.

Atlético
,

/ 6
Bocaiuva : '

* 8
Gauraní , -:.: 5
Paula Ramos -:.: ., .. ,.:.. .. 8
'liamandaré :1 11 8

C.
14
1
6
2

AMADORES

,

Classificação
1° lugar - Postar Telegráfico, O p. p.
2° lugar - Tamanilaré, 1 p. p.
3° lugar - São Paul<;> e Treze de Maio, 3 p. p:
4° lugar - Colegial, Vendaval e Ipiranga, 5 p . p.
51J lugar - Austria, 6 p. p,

-

'Tentos a
P

1r e contra

Austria ...........•••.....•.......
Colegial " .. , .

Ipiranga ..

'

'

: ...•..

:postal Telegráfico .

,

São Paulá' . : .

Tamandaré ,

/

..

Treze de Maio .

Vendaval '

..

F. C ..

G 17
8 10
3 9

15 6
11 6
13 [)
10 9
3 7

JUVENIS

Classificação
1° lugar - Paula Ramos, 1 p. p.
2° lugar - Figueirense e Bocaiuva,
3° lugar - Atlético, 3 p. p'.
4° lugar - Guaran, -e- Avaí; ,6 p. p. ,

5° lugar - Tamandaré, 8 p.' p.

2 p. p.

Tentos a favor e contra
F.

1�
C.
3Atlético

Avaí :
'

�

" . .. 7
Bocaiuva ', . . . . . . . . . . . . . . .. 10

Figue,il'eI)se' ,... 18
Guáraní ., , ,:-:-..... t:
Paula Ramos 20
Tamàhdaré

'
'

. . .. o

13
6

5
11
2

SOMENTE UM ESTÁDIO· COMO O DJ FIGUEIRENSE�FC PROPQRCIONA
RÁ O PROGRESSO DESPORTIVO O! J -TODOS NOS' ESTAMOS A· REClA·

..,.,."..,....�...,..,..."MAR" PARA ,(�\NrA�' t"ATARINA,
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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JULDD} L�o Ln. I' JUIZO DE DIREITO �p I-L�LdO d,.8",,,. do p, Ildll.1 JUIZO DE DI."'O tD I L�.� de seu Assistente J.
EDITaL

/

COMARCA DE TIJUCAS

I
COMARCA DE, TlJUCAS trimô ni'o da, União Sem custas

JUIZO DE DIREíTO DA
éOl\LWCA DE 'IIJUCAS díciárto, com .fundamento no ar

Edital de Citação de Interes Edital de Citação de Interes P. R, r.. Blguaçú, 10-9-56, (a) COMARCA DE TIJUCAS
Edital de Citacão de Interes tigo 550- do Código CIVIl, que teve' JUIZO DE DIREI'fO DA

sados Ausentes, Incertos e sados Ausentes, Incertos e Jaymor Guimarâes Colaço _ .JUlZ gados Ausentes, Incertos e sua redação alterada pela lei no CQMARCA DE T1JUCAS
Desconhecidos, com o Prazo Desconhecidos, com o Pra.1O de Direito", E para que chegue

Edital de Citação de ínteres
Desconhecidos, com o Prazo 2.437, de 7 de março de 1955, E.di.tàl de Citação de Interes-

de 30 dias, de 30 dias. ao conhecimento dê' todos e nm
sados Ausentes, Incertos .e de 30 dias, propor a presente Ação de Usu- sados Ausentes, Incertos ..

O Ctdadão Carlos 'I'ernes O Cidadão Carlos Ternes guem possa alegar tgnorância Desconhecidos, com o Pra- O Cídndão Carlos Ternes., capião na qual expõem para afi- 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. ;)I Juiz de Paz no exercício do nal requerér o seguinte:- 1) de !lO dias.
cargo de Jutz de Direito da cargo de Juiz de Direito da tal que será afixado na sede dês. O cidadão Carlos Ternes, .Tui2

cargo de Juiz de Direito da Os sup-licantes são possuldores, O Cidadão Carlos Ternes,
Comarca de Tijucas, do Es- Comarca de Tijucas, do Es- te Juizo, no lugar do costume, e

de Paz no exercício do cargo dr
Comarca cde Tijllcas, do Es- há mais de vinte anos, de um Juiz de Paz no exercício do

tado de Santa Catarina, na tado de Santa Catarina, na pai cópia, pubhcado uma vez no
Juiz de Direito da Comarca de

tado de Santa Catarina, na terreno situado no lugar "Tim cargo de Juiz de Direito tia
forma da lei, etc. forma da lei, etc. Dlár!o da Justiça e três Vezes no 'I'Ijucas, do Estado de Santa Ca forma da lei,; etc, b éz inho" disprito de São João. Comarca de 'I'ij ucas, do Es

FAZ SABER a todos' quantos FAZ SABE,R a todos' quantos o jornal "O Estado", de Elortanô- tai-ina, na falma da lei, etc" FAZ SABER a todos quantos in- Batista, desta Comarca, confron tado de Sãnta Catarina, na

lflteressal possa o presente edi presente edital de citação de in- polis, Dado e passado nesta ci- FAZ SABER a todos quanto' teressar possa o presente edi- tando a Leste numa extenção de fo..rma da lei, etc.
tal de CItação de interessados au I teressados ausentes, víncertos e dade de 'I'Ijucas aos quatorze

interessai possa o presente edí
tal de CItação de interessados 1.530 metros, com terras de An- FAZ SABER a toda's quantos

sentes, incertos e desconhecidos, desconhecidos, com o prazo de

I
dias de setembro do ano de mil' tal de citação de interessados

ausentes, incertos e desconheci- gelin Martins ; ao Norte numa o presente editar de Citação de
'com o prazo de trin ta dias, quu' ti in ta dias, virem ou dele confie novecentos e cinquenta e seis ausentes, incertos e desconheci

dos, com o prazo de trinta dias, extensão de 317 metros confron interessados ausentes, incertos
por parte de José Pedro Hen-

1
cimento tiverem, que por parte do Eu, (a) Gercy dos Anjos, Escri dos, com o prazo de tr inta dias, vnem ou dele conhecimento ti- ta com terras de João Vicente e desconhecidos, com o prazo de

rrque dos Santos lhe fo i apre I Conrado GUIlherme da Silva e s/ vão, o datilografei, conferí 6
vnem ou dele conhecimento tt-

verem, que por parte de Pedro

IGomes
e Sího Virgiho Pascoal; trlnta dias, virem ou dele co

sentada uma petição cujo teor � mulher lhe fOI apresentada a pe subscrevi. (a) Carlos Ternes _ verem, que por parte de Iris Re
Juaquím Leal e Miguel Joaquim a Oeste o terreno sofre na al- nhecimento tiverem, que por par

o segu in te r-e- "Exmo. SI. Dr ,tição do teor seguinte:- "Exmo
'

JUIZ de Paz, no exercício do cal'
nate V. Buettner Pastor lhe fOi Leal lhe ,foi d inigida a petição tura dos 605 metros uma defle- te de Augusto Ferrniano Vieira

JUIZ de Dí re íto da Comarca. Sr Dr, Juiz de Direito da Comar- go de Juiz de Direito, Está con- dirigida a 'petição do teor se- do teor seguinte:- "Exmo, SI' xão para Leste numa extensão lhe foi dirigida a peticão do
JOSE' PEDRO HENRIQUE DOS ca. - CONRADO GUILHERME

I forme o original afixado no sede guin!e:- "Exmo. Snr. Dr, JUI� Dr., JUIZ de Direito da Comarca,
I
de 55 metros; outra no sentido teor seguinte:- "Exmo. SI. Dr

SANTOS, b ras i le
í

ro, casado, la- DA SILVA e sua mulher Jovina l dêste Juizo, no lugar do costu- de Direito da Comarca de 'I'Iju- Pedro Joaquim Leal e Miguel Norte-Sul, numa extensão de 625 Juiz de Direiio dg Comarca, AU
vrador, res idente e domici liado Dontila da Silva, o primeiro la-I me, sobre o qual me reporto � cas, Da, IRIS RENATE V, BUET

Joaquim Leal, brasJ!eiros, maio-lmetros; outra no sentido Oeste- GUSTO FERMIANO VIEIRA
no lugar "Alho" dist.ri to de Ma ,vradol e a segunda de profissão dou fé, TNER PASTOR, b rasfleí ra, casa

res, lavradores, residentes em Leste, numa extensão de 19,80 brasileiro, vi�vo: lavrador, rest

jor, desta Comarca, quer mover doméstica, res iden tes e domici- Data supra, O Escrivão da, propnetária, por seu plOCU São João Batista e Canalinha, metros; e, finalmente, outra no
I
dente e dom icí liado no, -distrtto

a presente ação de usucapião em .liados no lugar Sertão de San Gercy dos Anjos rador bastante, o advogado infra
respectivamente, nesta Comal'ca,' sentido Norte-Sul, numa

extenJ
de Porto ,Belo, desta Comarca,

que provará' - I - Que o supu ta Luzia, desta Comarca, querem ass
í

nudo, vem, respeitosamente, vêm perante V, Excia. por in- são de 300 metros, e divisa com por seu asststente adeante nomea

cante é posseiro, há mais de vin mover a presente ação de usuca

dllal
baseada nos artigos 550 e 552 do � - ! terras de Seba;tião Ricardo' na do, quer mover a presente ação

te anos, por sí e seu antecessor pião em que expõem e requerem Código Oivi l, o primeiro com '1

quem quer que seja, a to(alidade I extrema, Sul, onde o terreno'tem: de usucapião e� que expõe e

de um terreno Situado no lugar a V, Excia, o seguinte:- I - redação alterada pela Lei n,
das áreas descr-itas nas alínea' 243 metros de profund,jdade, di- requer a"", Excia. o seguínte i >

"Alho" do distrito de Major Os suphcantes são posserro- 2.437, de 7 de março de 1955, e
"A, B, C, e D" do Item anterior; visa com s terras de Manoel Fran- I - O suplicante é posseiro há

'd "- C' 12540 t
'

h' 'd t' JUIZO D"'" 454 e seguintes do Código de ma' d int
'esta ornarca, com " me ro s a mais e vm e e CllICO anos' "'" DIREITO DA 3, _ Que, consoante decidiu o .cisco Nunes; dito terreno perfaz, ,IS e Vlll e e ClllCO ..nos, por

de frente e 2,200 ditos de fun dos segullltes lotes de terras COMARCA DE TI.JUCAS Processo Civil, promover a pre-
Tlibunal de' Justiça de São Pau uma área de 428,435 metros qua- SI e seu antecessor, de um terre-

dos - ou sejam 275,880 metros Situados no lugar Sei tão de San Edital de Citação de Interes- sente ação de usucapião pro�oi1 d dt:ados, 2) Que os Requerentes 'no situado no lugar "Sertão rle
d d t

. lo, "o fato o �utor em Ufir
quadrados, fazendo frentes em ta Luzla:- 1.0 LOTE - Um ter sados Ausentes, Incertos ... ,o-se �pro_var, me la� e previa

àção de usucapIão apresentar um mantem-se. na posse do imóvel S, Luzia", município, de Porto
terras de Adehno da SJ!va e fun rena rural com trJ metros dr Desconhecidos, com lJ Praz� 'JustlflCaçao, o seguInt�:-:- 1.

título em nada pode enfraqueca acima descl'ito dê m!lneira pací- Belo, desta Comarca, com 03
<los no Travessão Geral com pro I frente e 1.240 ditos de fundos - de 30 dias.

- Q�e, a Requel:ente e senhora

I o seu direito selvlllao ISSO ao fica, por um lapso de tempo su-
I lUj:ltros de frente e 2,970 dItos

pl'letános Ignorados; extleman ou sejam 61.185 metros quadra O Cidhdão Carlos Ternes
e legitima possUldor� dos

_

lotes
contIário, _ co�o refôrço, de 'qUQ pedal' a ,"Vinte anos continuados i de fundos ou sejam 263,300 me

do ao Norte em terras de Frau dos, fazendo frentes ao Norte Juiz de Paz no exercício 0:0 de, terras'_ com. as_ dlmensoes e
a posse é com o ânimo de se e, o que é principal, com "ani-I

tros quadrados, fa�endo frentl>s
cisco da SJ!va e ao Sul em düa"

I
em terras de quem de i:hreito I' cargo cJe Juiz de Direito da conirontaçoes que seguem,- A

nhor", ("Rev� dos Trib"" vaI' mus ,do_nu iu ", 3) Nestas condi- a Leste no Travessão do Mo�rQ
do Pedro Heul'lque dos Santos fundos ao Sul em ditas de Hen Comarca de Tijueas, do Es,

- "Um terreno sito no lugar
207, pág, 430). Nestas êondições, çôes, pretendem regularizar sua I

e _fundos a Oeste em terras, de
II' - Que dito Ilnóvel fOI adqui rique Marcos; extremando aLes tado de Santa Catarina, nd

ltapema, l'azendo frente, ao sul
requer a V. Excia, se digne de ptlsse e para tal fim requerem a I,Joao

Rebelo ou .quem de dll'elto;
�Ido pelo suphcante por compr� te em tel'l'll-S de LUIZ Gonzaga I forma da lei, etc.

na Estrada Estadual, com 247
termlllar di� e hõra para a jus V. Excia, se digne determlllar a extremando ao Sul em terras de

feita a Pedro Atanázio, lavrador a Oeste em ditas do requerente FAZ SABER a toda's quanto, metIas; linutando-se ao norte
tlflcação prévia, com ciência do designação do dia, lugar e hora Satnrmno Bel'nardlllo Rebelo e

resHlente no refendo lugar,' 2.0 LOTE - Outro terreno rural o j)'1'e�nte edital de 'citação de
numa linha de 210 metros, com

Dr. P!,pmotor Público, ouvindo-se )lãra justificação exigida pelo. ao Norte em ditas de Otávio LI
tanto a posse do suplicante conH com 70 metros de Íl'ente e 1.11·1 llItelessados ausentes, incertos e

terras- da Requerente, tendo II
as testemunhas abmxo anoladas artigo 455, do C. P. C., na qUlll no. II - O referido imovel foi

de seu refendo antecessor selll 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 adquirido, pelo suphcante, por
Pre foram respeltada�, pao,ftca� 77,114 metros quadrados - fa·1 trinta dias, vu'em ou dele conhe quem_.de direito e a leste, extre- m�nhas João Vicente Gomes e escritura púbHca Q.'e posse, de

d R' It
- mente -de mtim;ção, Requer mms

contínuas e 1lI1l1terruptas e exer zendo frentes ao Norte em terras cimento iivelem, que por parti
man o com o 10 apema, na ai

que, feita a justificação da posse Se�astião Ricardo, brasileiros, Manoe,l Antomo dos Santos, em

cldas com "ammus domini", Dlt. de Manoel Correia da Silva o de Miguel JoaqUIm Lopes e �I
tura da ponte, com a área de

e julgada a mesma, se digne V maiores, residentes em São João 5 de Julho do corrente ano, con-

compra fôra feita há três anos fundos ao Sul em telras de Hen- mulher lhe foi dirigida a petição 3,550,00 metros quadrados; "B -

Batista, que comparecerão inde-I forme documentos que junto a,
"Um terreno sito no lugar Mal' Excia, de mandar citar os �n

I I t t t t IIlII - Que em vIsta do expostl lique Marcos; extremando a Les do teor segumte:- "Exmo, Sr frontantes conhecidos: José Se pendentem�nte de intimação, Jus p 'esen�, e an o a posse a U3

quer o suplicante regulal'lzar ii te em terras do Requerente e a Dr, Juiz de Direito da Comarca rete, ltapema, de forma' iTregutal , tificados e Julgados os fatos, re do suphcante como a de seu an-
fazendo fI ente, a leste, com ,ter

vermo e herdeiros de Tarciho I t'

sua posse sobre o leferido Imo Oeste em dItas de quem de di ,- MIGUEL JOAQUIM LOPES ( B d d S querem a citação dos atuais con- ecessor ,sempre foram pacíÍlcas
l'as de marlllha aforadas a' Re elnar o e ouza e suas mu-

vel de conforlmdade com o artl I'eito, 3.0 LOTE - Outro terrene sua mulher Ohndina Cecíha Lo Ih d f D frontantes, todos residentes no' contínu,as e inintel'l'uptas e exer.
quelente, numa extensão de 391 eres, se casa os orem, o r I 'dgo 552, do Codlgo Civil e o De rural com 38 metros de frentes c pes, o pl'lmen'o lavrador e a se P t P 'bl d t C local do imóvel, dos interessados <:1 as por ambos com "animus
metros', 11lIlLtan.do-se ao norte

ramo 01' U ICO es a, om:uca, , d
'"

Icreta Feder,ll 2.437, de 7 de mar 1240 ditos de fundos - ou se gunda de profissão doméstica, e

! S D 1 d d S d P incertos, por editais de trinta o_num', II - Em vista do ex-
- I tam bém com terras da Reque-

o r., e ega o ,() ervlço o, a
tço de 1955 que,... modlÍlcou o artl Jam 45.600 metros quadrados - ambos braslle!l'os, lesidentes e t

-

d U
-

FI
. dIas; do M, Público que tambem, pos o quer o suphcante regula

f rente, em' duas linhas, tendo "
rlmomo a mao, em Ol'lano

'L
go 550 do Codlgo Citado, e parE azendo frentes em terras dr donllciliados no lugar "Centro do Q

1 d d' deverá seI' intimado pa).'a a J'Ug- l'Izar a sua posse suhre o refe-
.... pumell'a 51 metros até a Estrada po iS, para on e evera ser expe

o dito fim requer a deSignação Manoe) 00rreia da Silva e fundo, Moura", desea Comarca, querem d d t t t t tifJcação; e do Repres,entante do rido imóvel, de conformidade
d d ,- Estadual e a segunda 65 metros', i a a com'pe en e cal' a )lreca o

d _do dia, �ugar e hOla para a JUS-I' em Itas e Henl'lque Marcos; mover a plesente açao de usuca t' I f /1 ria e por edital com prazo de Domímo da União, por prec'l-
com o ISpOStO no artigo 552, do

I 1 45" t d L tO" - a e a cançar os undos, a oeste C d' C' 1 n t F dtlÍlcação eXigI( a pe o artigo ,U

I
ex reman o, a es e e a estl pia0 em qUe expoem e requerem a

d d' _

-,

trlllta dias os interessados au toria, a sei' expedida para o Juizo algo IVI, e no ...ecre o e e-

do Codlgo de P,ocesso CIvil, llf em terras do Requerente, II A, V, Excla, o' segulllte:- I _ Os I
on e IVlsa numa extensa.,o de f.:;'

", � de Dire't d 1 V d FI I'al 2437 de 7 de março de 1955
,_ metros, com terras de, quem de sentes e desconhecHlos palll ..

- I o a ,a ara e o I -', '

.

qual deverão S"el OUVidas as tes I efel'idas posses pertenciam ao \ suphcant� sao possellOS dos se d', t 'I t 'companharem os termos do' pro l'Ianópo!is, todos pala contesta que modIfICOU o artigo 550 do
temunhas Augusto Fermlano Nas irmãos do suplicante de nomes guintes lotes de tel'l'as, situado.

!lei

?'d dlml da-seJ ao, !'IU� cO,m a

I cesso até afmal dentro do prazo l'em a presente ação no prazo d� referido Código, e para o dito
E I d A F d M R d S'l Gil "S

-

." proprle li e e ose Sevellano,' fl'm req d' -

d dcimento e • uc I es , agun es I alia asa a I va, onça J no ugar ertao de Santa LUZia I
d

_ digo até hnal sob pena de reve dez dJas e acompanharem a mes- uer a eSlgnaçao o la
, d' G Ih d S I B' 'd' d t C " ;numa Istancla' de 125 metros,' "

e hor '

t r
- ,lavradoles, casados, reSI {!ntes I UI elme a I va e elnaI mo es a omalca, 1.0 LOTE - Um

t d "

I
ha contestando se tiverem o que ma em todos os seus trâmites a para a JUS 1..,lcaçao eXigi

domlclhados no- local do unóvel

I
Gllllherme da SIlva que há mal, terreno com 136 metros de fren-I cton en

°d
a

darea de 5.480,00 me al:gar de�tro'do prazo da lei até fmal sentença, que deverá da pelo artigo 455 do Código de
- ,

f
I 1'0S qua l'a os;" C- "Um tell'e- .., I P C' I Ia quais comparecerao llIdepen de vlllte anos bans el'lram-na" tes e 1.100 ditos Je,fundos - ou d f 'J'ulgando-se afmal procedente D reconhecer e declalar do domí rocesso IVI, na qua deverão

-

R I ' I 4
no e arma retangular, SitO no

'

ser 'd t t hdentemente de cltaçao, equeJ aos sup icantes pala que exerces sejam 1 9,600 metias quadrados I B S- i ação e expedmdn-se o manAadi) nio dos Suplicantes a gleba usu OUVI as as es emun as que
-

d f d � ugar al'ra eca, Itapema atla- ' �, ..., •

fo I d tmais que, depOIS de JustlÍlcaçao sem as Itas posses como suas o - azen o c1l'entes em terras de di' �
pura a transcr.çãd p" RegIstro capie1')da e serYJ.l'1Í de títtllo habll rem arro a as OpOI unamente.

- "
, d C '. 11. 'I' "vessa o pe a EstJaQa Estadual., '" -, <

Re d
'

dseja feita a cltaçao dos llIteles retlralam-se esta omarca, e ,'leI! e1l0s de Ramllo da S�lva Il I' t 1 de Imovels da sentenp.a que "tu para transclÍção no Registro de quer mais que, epols a JUS-
, d I'

- t>< f d ' Iml an, o-se ao norte numa ex ....... tlf'c
-

'f 't 't-sados Incertos e desconheCIdo! tanto as posses os sup Ican e\ un os com lI!ul'Inho Caetano' t
-

I 16"0' buli' á Requerente o domílllo dos Imovels da Comarca, Protesta-se I açao, seja el a a CI açao dos
, d f d t I t· ,

' ensao (e ," meti os, com tel - at' f t t ri
'

por edItaIS de tllnta (has, bem co como e seus re el'l os an eces- ex leman<lo ao NOIte aInda em' d H d' aludidos terrenos Protesta pelo. pai todo o gênero de PIavas em
uals con ron an es o Imóvel,

f, d'
las os er eiras de Talcíli(' b d tmo dos confrontantes do_ lInovel sorcs sempre foram DaCl Icas f !tas ele LUIZ COlrela da Silva � B d d S' deaolmento pessoal de quem diJelto admitidas, plineipalmen- em como os III el esgados incer-

d P
-

d 't t 'd ' S I t 1
eIllar o e, ouza; diVisando a l .. '

.( tos e desc h 'I d tdo Sr DIretor o atl'lmOlllO � 11IIn ell up as e exer<\! as com o

I
ao u em erras,eMallnh(Sltb...Iquell.acontestaraaçãopar.llIte pelo depoimento pessoal de

,

on eCI( os por e i ais
,

II E
'

d M' 1 C \I, am em com 1.650 metI os I
' , . , d t t d d S DUnião pOI precataria, em Flol'Ja ammus dOmllll. - m vista o l.l1ce IDO aetano, 2,0 LaTE Ou t ,. d R qUÍlIPão de testemunhas Jun"ada qualquer IlIteressado, inquirição e �'In. a, Ias, o

,_

r. netor do
I'

com ellas a equelente' ex Y , •• P t
-

d U
-

nópohs, e do SI. representante de exposto quelem os sup Icantes tro teFreno com 308 metros de t d t 'de documentos pelícias VIstO- de testemunhas e vistoria se ne-
a rimamo a mao, paI' preca--

'b f
leman o a oes e, com 33 metros, " '

t'
,

FI" I'MInlsténo Púbhco, nesta clda""'; legularlzar a sua posse so re os rente e 900 ditos de fundos ou d d' , I'las c demaIS provas admitidas cessál'la, Dá-se. á causa: para o'
ol'la em Ol;lanopo IS, e do S,,-

f 'd
",

d f'
,

227200
com quem e Irelto e a leste' t t dtodos para contestalem a presen le ell os ImovelS, e con orml ,seJam , metros quadlado� Igualmente com 33 t em direIto Fara efeitos fiscais efeitos legais, o valor de trêl represen an e 9 MIlIIsténo PÚ

te ação dentJo do plazo de de" 'dade com u lei federal 2347, de 7 - fazendo frentes em terras (if
uma lagoa conte d

me r�s, CO;l dá á pres�nte o valor de Cl$ Iml cruzeirQs, Sermos em que,'
blico nesta Cidade; todos para

dias nos termos do artigo -455 de ll1aJço de 1955, que modlÍicou .José Coelho e fundos a Oeste no 54.4'50 me�;'os qUa�l:d�s,,�le� ; 50,000,00 (cllIcoenta mil cruze! J
PP, Deferimen.to, Tljucas, 28 de �onte;tarem II presente ação den

cltatlo, devendo sei, afmal, 1 e o ai tigo 1\50 do Codlgo Civil. E Travessão da Amesca; e.xtreman _ "Um terreno t '1 "I'OS) Teste,mynlias:- FranCiSCO julho de 1956, {a) Claudio Ca- 1'0 o prazo de dez dias,' nos
conhecHlo o domí11l0 elo suph,'ulI pUl a o dito flln requerem a de· do ao norte em tenas de hel'del Mela PrUla ltape�la" nOt d

ugal

ll'vIan�el de OÍivelra, João Paulo ramUl ú de Campos _ Asslstentp termos do art�go 455, citado, de
te soble o refendo llnovel, cUJa slgnaçiio do (ha, lugal' e horn I'OS de Paulo RIta e ao sul em la Estrada' Estadua'l

'COI

fa o

�e I
de Oliveira, Joaquim Vicente de JudiCiário, "Em dita. petição foi ven�o, ser, afina!, reconheCido o

senténça lhe servll'á de título. pala a Justificação exigida pelo tenas de herdeilos de Amélico frente a leste num; I
azen o

Ohveira, João Vergílio Caetano ;exaJado o seguinte de!!'pacho:- �on,lImo �o, suphcante sobre rr,_

habIl palll a IllSCllÇ:lO no Regls- altIgo 455 do Codlgo de Proces de Souza e Dias, II - Os supli- 2350 'metros" II'inlta.adgoa, com
e In..lclO Cândido da Silva, todos' "A, desígne � Sr, Escrivão dia p lherldo ,ll�ovel, cuja sentenca

D" C' 'I u I d e
-

er ou calltes d' f d' , n o-se ao ,. h I I d e servira de tl'tul h b'ltro de Imovels a-se a )lresen- 80 IVI, na q a ev rao s a qUll'lram os re eri o:; norte numa extensa- o de 772 nle
brasilen os, casados, lavradoI es, ora, no oca o costume, para . _

R
o a I para

1 d C· $$ 300000 d t t nu ha Jo e' NI'co lotes se d 1919" .

J 't'f -

f' ,a llISC�lçao '110 egl"tr d
' ,

te o va 01 e 1. , , para VI as as es el n s s , n o o pllmelro em
tIOS com telras da R t domiclhados e reSidentes no lu a JUS I Icaçao, eltas as lIIt1ma-

, ',_ � o e Imo-

os efeItos legaiS, I.:rotestà-se pai lau de Souza, Tertuhano Branco por compra feita a VltOI Venân dlvi�ando 'I t ebqueren e,
gar Itapema Nestes têrmos P ções deVidas, TJjucas, 28-7-1956 ,vels,- Da-se a presente o valor de

d' d t t h e Eg'd'o Serpa aqueles lavrado' cio da Silva" ao su, am em com
'

( ) F
'

J' R' Cr$ 300000 para oi ef 't IepOlll1ento e es emun as e I I , -

I ' e o segun"o pOI tell'as da Requelente numa Itnha Defenmento, Sobre Cr$ 6,50 de a ranClsco ase odllgues do, ' P t'
elos e-

ViStO.). la, se necessállo, O assls- res e êste Comerciante, residen, compra feita em 1926 a Joaquim de 795 metro'
' ,

'estampilhas estaduais, inclusive 10hveira - JUIZ de Direito", Fei- gals, 1'0 esta-se provaI' o alega-
tente que' esta aSSina tem sua tes e dOlniciltados neste Dlstri 'Júlio, Alzira e Josima de Souza: s, extremando a

a lespectJ�a Taxa de Educação ta a justificação foi proferida a
do com tes,temunhas e vlsÍii9ria,

-

'd 1 t t oe�te, com 30 metros, no RIO Pe I se n
.

OleSldênCla nesta Cidade onde le to, as quais comparecera o III e
I
e an o a posse dos suplicantes e Saúde de Cr$ 1,50, ha-se:- seguinte sentença:-- "Vistos, ecessarlO, assistente. qU,ed I

' -

R d reque, com a área de 18.412,2f I esta t -

cebe CItação, Nestes termos p pen entemente (e cltaçao, eque como a e seus antecessores TiJ'ucas, 14 de agosto de 195G etc.. Julgo por sentença a jus assllla em sua resldencla
I

'

d
'

t'f'
'

f 'f'
' metros quadrados". 2, - Que II I nesta C d d d bdefellmento, TIJucas, 24 de Junhr rem maIs que, < epols a JUS I 1 sempre olam pacl lcas, contí- (a) Aymolá Palhares", Em dita tiÍlcação retro, procedida nestes _

I a e_ on e rece e cita-
-

'f t t
- di, t despeito de ter complOvantes do �ao Nest t P d fde 1956 (lt) ClaudIO Caramuru caça0, seja el a a CI açao oa

1
nuas, IIIll1 erruptas e exerCidas petição fOI exarado o seguinte autos de Ação de Usucapião, a i

� '" es ermos , e ellmen-

de C�mpos - ASSIstente .Tudl atuais confrontantes, residentes com "ammus domllll", III - Em
seu dnelto pe plopl'Íedade ape-

despacho:- "R, Hoje, A, desígne Ileque1'lmento de Pedro Joaqulll1l
to, TIJucas: 10 de agos,to de 1956.

clárlO", Em dita petição fOI exa no local dos imóveiS, bem com� vista do expostÇ> _ quelem os su-
nas sobre pãrte dos telrenos aCI-

o SI. ESCllVão dia e hora no lo I Leat II Miguel Joaquim Leal, para
(a) ClaudIO Caramul'u de Cam-

"I d t d' t d I pl'c t I ma menclOnados.-vem a requeren ,"
pos "Em dita pet'

-

f' drado o segulllte despacho - 1 os In eressa os Incer os e es I an es regu arlzar a sua posse cal do costume, para a J'ustifica, que sUIta seus deVIdos e Juridlcos
" Iça0 01 exara o

h 'd d t' d t' b f 'd te, paI si e seus antecessores, ! o SQgul t d h "R H
-

Hoje, A" designe o SI Escrivão con eCI os por e i ais e rInta, so Ie os re ell os imovels, de ção, feitas as deVidas IIIttmações,', efeitos, Cüem-se, por mandado , ,n e esp�c o:� _

oje,
dia e hora, no local do costume dJas, do Sr, Diretor do Patl'lmô-, confolmldade com a leI federal o�upando com� seu: mansa e pa-

TIJucas, 10-8-1956, (a) Cal los 'os conflontantes conhecidos do
A, DeSigne o SI. Escrlvao dia a

para a justIficação, feitas as III mo da Umãq paI' precatória em _2,437, de 7 de marqo de 1955, que
clflCamente, h� _maIs de villte a

Ternes _ JUIZ de Paz no exer- imóvel; paI editais com o prazo ho�a, n� lo�al do costume, para
tlmações deVidas TIJucas, 30-6 Florianópolis, e do Sr. represen ,modificou o artigo 550 do Código nos, sem oposlçao QU embargo dr

cício do caTgo de JUIZ de Dn'ci de trillta dias, que serão publica. � �ustl�lcaçao, :eitas as devidas
1956. (a), F?)nclsco José_ Rodri tante do MilIlstélio Público nes

I
Civil. ,E para o dito fim requerem I ..._......-_ .-,..,__..................... to", Feita; Justificação foi pro ,I dos uma vez no Diário da Justlça IIItllnaçoes, TIJucas, 14-8-1956

gues de Oltvell'a - JUIZ de DI ta Cldade, aflln-de contestaren a deSignação do dia, lugar e ho I a justifICação foi ploferida a se ferida a segulllte' sentença:- e três vezes no jornal "O Esta- (a) Ca:r:l?s, Ternes - J, de Paz
relto" Feita a justifIcação fOI a, presente �ção no plazo ,de de� I ra para a JustifIcação, exigida pe I gmnte sentença:- "VIStOS" etc "ViStOS etc.. Julgo paI' sentença' dp", de Florianópolis, os interes- n� e,xerclclO, do cargo de Juiz de
proferida a segulllte sentença:- dIas, �e acoldo com o disposto lo artigo 455 do Codlgo de Pro I Julgo por sentença a Justifica a Just:flcacão procedida nestes: sados incertos; pessoalmente, o DlI'elt�'. Feita a, justificação fui
"ViStOS, etc, Julgo por senten no altlgo 455 Citado, sendo aÍlnal cesso CIvil, na qual deverão seI ção retIo, feita nestes autos f autos de Ação de Usucapio a r" [Dr, Representante do M, Público; �roferlda a segulllte sentença,
ça a Justificação retIo, procedld, leconhecido o domímo do suph ouvidas as testemunhas Marinh( II'equellmento de Manoel Joaqull{1 querimento de Iris Renato y e, por ,precatória, a se.r expedida I VISt�s, �tc" �ulgo por senten
nestes autos de Ação de Usuca cante sobl e os refendas imoveis ]\farcehno Caetano, Felipe Mar, Lopes e s/mulher

-

Ohndina Ce .Bui!ttner Pastor, devidamente as I para o J"Uizo de Direito da La ça a Jus.tJflcaçao retro, procedida
pião, a ré'quellmento de Josa Pe cuja sentença lhe servirá de tí cehno Caetano e Estevão Gregó 1 cíha Lopes, pala que produza to,. sistida por seu marido Gottarn Vara da Comarca de Florianópo- n�_:;tes autos �e Ação de Usuca·
dro Hennque dos Santos, pala tulo habll para o respectivo le- rio, lavradores reSidentes e do 'dos os seus deVidos e jUl ídiCO', Pastor, para que produ�a seU3 lis, o Dr. Delegado do Serviço do pia0,. a requ,e:lmento de Augusto

I
' glStl'O de

'

D' , mlclllados no I I d 'I f t C't d I d
" , , Pat' -' d U

-

S Fermlano VieIra para que tque sUIta seus deVI( os e Jurl- ImovelS, a-se a pre- oca o Imove, a� e elOS, I em-se, paI: man a( o, devias e Jurldlcos efeJtos, Ci- l'ImOlllO a lIlao, em cus-'
"

SUl' a

dICaS efeitos Citem-se, por man sente
_

o valor de Cr$ 3,000,00 qUllls comparecerão independell' os confl'õntantes conhecidos do tem-se, por mandado, os conÍl tas, p, R, r.. Tijucas, 10-9-1950

l���s
deVidos e jurídicos efeitos

dado, os conflontantes conheci para os efeitos legaiS, Protesta, temente de citação. Requerelll Imovel; por editaIS COm o prazo nantes conhecidos dos imóveis' (a) Jaymor GUllllarães Colaço _ em-se, por mandado, os CO')
I d t mais que (le d' t'f' d t' t d

-

bl
'

J' d D' 't "E frontantes conheCI' I d ' ,

Idos do imóvel; por editais com r se provar o a ega o com este pOIS a JUS I Icação e rlll a Ias, que serao pu Ica por echtais com o prazo de trin- . UIZ e Irei o, • para que che-
, ,

(OS o Imove ;
prazo de tnnta dIas, que serãe munhas e Vistoria, se necessarlo seja feita a citação dos atuais dos uma vez no DiárIO da JustJ ta dias, que serão publicados u gue ao conhecimento de todos e

)lar �dltals com o prazo de trin
publicados uma vez no Dlálio da O sohcitador que esta assllla confrontantes, residentes no lo ça e três vezes no jornal "O E" ma vez no DlállO da Justiça lIlnguem possa alegar ignorân- I ta dias, que serão pubhcados
Justiça e três vezes no Jornal tem sua reSidênCia nesta Cidade cal do imovel, bem como dos in tado", de Florianópolis, os lIlte três vezes no jornal "O Estado" Cla, mand9U expedir o presente' u�a vez no Diário da Justiça e

"O Estado", de Flol'lanopohs,' Oi onde recebe citação, Nestes ter : tel'essados llICel tos e desconheCI ressados incertos; pessoalmente, de Florianópolis (IS IIIteressado', I edital que será afixado na sede I tres vez,es no jornal "O Estado"
IIIteressados mceltos; pessolll mos p, deferimento, Tijucas, 2 dodos_ por edItais de trinta dias o Dr, lepresentante do M, Públi

linCel'tos; pess'oalmente, o Dr, idêste Juizo, no lugar do costume �e FlorianópOlis, os interessados
mente, o Dl, Replesentante d< I de julho de 1956, (a) Claudio' do �I. Dn'etol do Patrimônio da co; e, por precatória, a ser expe Representante do M_ Público' " e, por cópia, publicado UMA VEZ. IIIcertos; pessoalmente, o Dr, Re
M, Público; e, por precatória, a Caramurú de CampQs - Assis· UlIlao paI' pIecatórla, em Floria dida para o Juizo de Dll'eito d., por pre'catória, a ser expedida no Diário da Justiça e TRÊS presentante,� ,do M, Público; e,
ser expedida para o Juizo de Di tente JUdICl�1I0," Em <fita peti nopohs, e do Sr, representantr- La Vara da Comarca de Fiada para o Juizo de Dneito da 1 a

VEZES nQ jornal "O Estado", de por precataria, a ser_ expedida
relto da La Vara da Comarca d� ção fOI e�'1rado o seguinte des ,da Minlstél'lo Púbhco nesta CI nópohs, o Sr, Delegado do Sei VI Vara da, Comalca de Florianó Florianópohs, Dado e passado nes

para o Juizo de Direito da La
Florianopohs, o Dr Delegado do pacho:- "R. Hoje, A, desígne dade; todos pa,"a contestal'em r ço do PatrimôlIlo da Umão, Cus I

polis, o Sr, Delllgado do' Servi�o ta cidade de Tijucas, aos qua. I Va:a da Comarca, de �loriano
Serviço do PatrlmôlIlo da UlIlão o Sr. Escl'Ívão dia e hora, no lo 'p�es(\nte ação no prazo de dez tas afinal. P. R, L Blguaçú do Patrimômo da União. Custas torze dias do mês de setempro pohs, o ,D�, ,Delegado ,do Serviço
Sem custas, P,R L Biguaçú, 10 cal do eostumé, para a justifica, dias, de acôrdo com o disposto 110-9-56, (It) JaY,mor Guimarães aÍlnal. p, R. L Biguaçú 10-9-56 do ano de mil novecentos e cin t

do Patrlmomo da União, Sem
_9-56. (a) Jaymor GUimarães Co. ção, feitas as devidas intimações no al'tigo 455 citado, sendo, afi'l Colaço - Juiz de Direito", E (a) Jaymol' Guimariles' Colaçu qu�nta e seis. Eu, (a) Gercy dos

custas, P. _I�, L: Tij_ucas, 10-9-56,
laço _ JUIZ dc Direito", E pala Tijucas, 4-8-1950, (a) Carlos Ter nal, reconheCido o domínio dos para que che_gu(\ ao conhecimen Juiz de Direito", E para que che AnJOS, Es�rivão, o datilografei (a� Jaym�r ,GulJnaraes Colaço -

que chegue ao conheCimento do nes - JIlIZ de Paz, n'o exercícli requele.lltes J sobre o referido I to de todos e ninguem possa a 'gue ao conhecimento de todos �
conferí e subscrevi. (a) Carlos

JUIZ de Direito, "E para que che
todos e llInguem possa alegaI do cargo de JUIZ de Direito." Fei- imóvel, cuja sentença lhes ser- legal' ignorãncia, mandou exp�- ninguem possa alegar ignorân- Ternes, Juiz de Paz, no exercício

gue ao con,heclmento dos Illteres
ignorânCia, mandou expedir e ta a justifIcação foi proferida' D virá de título habi! para a ins-I dll' o presente edital que será a 'cia, mandou expedir o present�

do cargo de Juiz de Direito, Es. �ados _

e ,mnguem possa alegar
-presente editaI que será àflxado segulllte sentença:- "Vistos crição no Registro do Imóvels,� fixado na sede dês te J'UlZO, n,)' edItal que será afixado na sede tá conforme o 01 iginal afixado na Ignorancla, ,trulndou expedir o

na sede dêste JUIZO, no lugar do etc .. Julgo por sentença a justi Protesta-se provar o alegado com lugar do costume, e, por copia, I
dêste Juizo, no lugar do costume sede dêste JUIZO, no lugar do presente :dltal q,ue será afixado

costume, e, por CÓplU, pubhcado Ílcação retro, procedida nestes testemunhas - e Vistoria, se ne-' publicado UMA VEZ no Diário I
e, por cópia,

-

publicado UMA costume, sobre o qual me repor-
na sede deste JUIZ?" no lugar do

UMA VEZ no Dlállo da .Tuo autos de Ação de UsucapIão, u cessário" Dá-se á 'presente o va I da Justiça e três vezes no jorna I VEZ no Diário da Justiça e
to e dou fé. I�stume, e, por ,c��la, publicado

tiça e TR1!:S VEZES no JOI requerimento de Conrado Gui- lar de Cr$ 3,000,00 para os efel "O ESTADO", de Florianópolis" TRÉS VEZES no jornal' "O E'tl Data supra, () Escl'lvão M� VEZ no Diana da Justlca
nal "O Estado", de FlorlUnópohs Iherme da Silva e s/mulher JOVI tos legaiS, O sohcitador que esta Dado e passado nesta cidade d,

I
do", d'e Florianópolis, Dad:

c

Gerc,y dos Anjos ,e �re!!. vezes n? jornal "O Esta
Dado e passado nesta Cidade d� na Donatila da Silva, para quo assina tem sua residência nest! Tijucas, aos. quatorze dias do

I

passado nesta cidade de Tljucase do, de Floll�nópolis, Dado e

Tijucas, aos treze ,dias do mê! I surta seus devidos e jurídicos Cidade onde recebe citação, Nes mês de setembro do ano de m!) aos doze dias do mês de sete n-lrft·CI·p�Ç�O ,passado nesta Cidade de Tijucas,
de setembro do ano de nlll no efeitos. Citem-se, por mandado,o. tes têrmos p, deferimento, So novecentos e cinquenta e seis bro do ano de mil novecentosm• r ti \! laos treze,do mês de setembro do
vecentos e cinquenta e seiS, Eu 'conflllantes conheCidos ,los 1m) bre os s�los devidos ha-se Tiju- Eu, (a) Gercy dos Anjos, Escri 1

cinquenta e seis. Eu, (a) Gercy Adolfo Bunn J
" :no de ,!lIll novecentos e cinquen-

(a) Gercy dos Anj�s, Escrivão, o veis; por editaiS co� o pr�zo do CIlS, 18 de Julho, de 1956, (a) vão, � datilografe.l, conferi e SUb_' dos Anjos, Escrivão, o datilogra.'
UnlOt .e lha e seIs: �u, (a) �ercy d�s An

datilografeI, confell e &UbSCleví trtnta dIas, que serao pubhcados ClaudIO CaramUl u de Campos" sc�evl. (a) Carlos Ternes - � fei, conferi e subscrevi. (a)'
Maria Wagner Bunn, parti-I JOs: Escl'lvao, o, datilografei, con

(a) Carlos Ternes - Juiz de Paz, uma vez no DiáriO da Justiça � Em ,dita petição foi exarado ( Juiz de Paz, no exercício do cal' Carlos Ternes -.! Juiz de Paz no cipam aos seus parentes e
fel'l e subscreVI. (a) Carlos Ter-

no exelcício do calgo de Juiz do três vezes no Jornal "O Estado': seguinte despacho:- "R. Hoje go de Juiz de Direito da Comar 'exelcíclc. do cargo de Juiz de' Di pessoaS de suas relações
nes - JUIZ de, Paz, 11,0 �xercíclO

Direito, Está conforme o origl- de Florianópolis, os jnteressados A., desígne o Sr. Escrivão dia e ca, Está conforme o original afl- l'eito, Está conforme o original nascimento de " �o do cargo de JUI,z ,de DJI'elto. Está
lIal afixado na sede dêste JUIZO tnCeltos; pessoalmente, o Dr, re- hora, no local do costume, para a xado na sede dêste JUIZO, no lu- afixado na sede dêste Juizo, no

seu pnmoge- confor�e o o ",Igmal afixado na

no lugar do costume, sohre o plesentante do M, Público; e por justificação, feitas as devidas in gar do costume, soble o qual lugar do costume, sobre o qual
nito

.

PAULO ROBERTQ, sede deste JUIZO, no lugal' do

qual me reporto e dou fé, Illrecatõria, a ser expedida para tmlações, Tijucas, 21-7-1956, )a) me ,repol'to e dou fé: me loporto e dou fé, ocorrido na Maternidade costume, s�bre o qual me I'epor
Data supra, O Escrivão o Juizo de DileIto da La Vara FI'ancisco José Rodrigues de Oh- Data supl'a, O Escrnrão I Data supra, O Escrivão: Dr. Carlos Corrêa no dl'a

to e dou fe,

G A
'

d C d FI ')' J d D "F
'

G d Data supra, O Escrivão,ercy dos nJos a omarca e orlanopo IS, o velra - UIZ e Irelto. eIta ercy os Anjos Gercy ,dos Anjos 18. Gercy doa Anjos
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iManlido o Velo do Prefeito
Abordado pela (lposiçao o /problema dó reclona- Vltórld do bom S6D,SO. em virtude da oposiclo' não

mente -de energia elétrica.' Ou'ras Bojas. i baver obtido O voto da ,maiolia da Camara.
I Esteve reunida sexta-feira, do, a oposição pro-curou tor- quinze dias do seu recebi.

Na sessão de ontem da Assem- Ramos. O deputado pessedista, das enquanto que o Orçamento às vésperas das eleições, o can_.) dia' 21, a Câmara Municipal padlar o veto, muito embora menta, com ou Sem parecer
hlêia Legislativa do Estado, usou aparteando seu colega, evidenciou em vigor assinala dotação para didato hoje governador, prom_e-II de Florianópolis, em carater fôsse evidente que a Lei em submetido a uma discussa'o'da palavra, como primeiro orador a inve rdade manifestada pelo 'SI'. a cons trução- referida. A seguir teu remodelar a ponte, o que, nao t diná f" d

. I" ., .

I f
inscrito na hora do expediente, Jorge Lacerda à revista "Visão" o deputado Olices Caldas .abor- vem acontecendo até o presente,'

ex raor mano,. a im e JU -

I a?reço Sena mexcqurvei, e- considsrando-se aprovado si
o deputado Enory 'I'eixe ira Pin- quando por ela entrevistado'. dou o estado em que se encontra momento, A discusã o acalorou os gar O veto aposto pelo Pre- rírido fundamentalmente o obtiver o voto da maioria,
to, da bancada do Partido SOA Em requerimento apresentado a ponte localizada em Urussanga, ânimos de amb,os os deputados.Í feito Osmar Cunha ao Proje-

I
interêsse público e a constí- dos seus membros. Neste ca,

cial Progressista, que enviou à pelo deputado Valério Gomes, da adiantando' que a mesma se en- tendo o sr. Oh?e_ Caldas contí- to de Lei nr. 78. I tuição. !
so será' o Projeto reenvi

Mesa um requerimento no senti- bancada do Partido Social De- contra intregralmente impraticá- nuado sua expos iça o na hora das.
_
.., .

ado
do de que a Casa manifestasse' mocrático, foi aprovado UIJl vo- ve l, e até o momento o govêrno explicações pessoais.

A
. atItude. do �overnadoI O veto

.. fO�I mantido, pOIS a� Prefeito para promulga.
um voto de regozijo às rádios to de pezar da Casa, pelo faleci- não temos providências, As Seguiu-se na tribuna o depu- da cldad� fOI motrvadaz'pelo teve a reJelçao apenas de Se- çao".
em issô ras de Santa Catarina, pe- mente acorrido no distrito de acusações do representante pe- tado Osní Regis que lembrou à' fato do referido projeto ser I te vereadores, quando neces-I Desta fórma o Prefeito
la passagem da data do Radia-

t
São Joà o Batistá; em Tijucas, do tebista �u.scitaram vivos debates 1 C.asa. da presença �Ie Ul:,a comu-l contrário' aos ínterâsses do' �ital,a obrígatortaments- de Osmar Cunha teve o seu vetlista. Sôbre o referido

reqUeri-j,
sr .. Atanásio Joaquim dos Santos. no plcnár!o destacando-se os a- mcaça o que lhe fOI enviada

petOi
. " I·· to

é ..,
O

mento solidarizaram-se os líderes No encaminhamento do requeri- -t I ''C M
.

D II
i
Prefeito de Curitibanos em o

pOVO e do mumcipio. Contu- alto, IS o e, a maioria, confor mantido, o que equivale a di.
paI es (O sr. aruso ac ona ,( ,

, . . .
.. I

do PSD e PTB, sendo o mesmo, mento o deputado Valério Go- que procurou defender o govêrno,! qual informa que forte ciclone me se evídencía claramente, zer que Florianópolis ,c'Ün.
posteriormente, aprovado. I

mes fêz o. necro log io do extin- alegando que o consêrto da aludi'l cau.s�u tremendos p:ejuizos ma- no disposto do artigo 66, pa-' qulstou mais uma -'Vitória
O orador seguinte foi o

depu-,
to. da ponte é atribuição do Prefeito ter ia is naquela 10c�l�dade, com o,

8
rágrafo 3.0 da Lei Orgnica graças ao bom 'senso da ma�

tado Paulo Preiss que deu' co- Seguiu-se na tribuna o deputa- Municipal de Urussanga isentan-I desabame.nto de varras casas de ,
d M

,.. .

d'" .

nhecimento à Casa de uma ex- do Olice Caldas, da bancada do do o govêrno da qualqu�r obriga"
I
moradia, além de outros prejui-'

usea � I S
?s. umcipios, aSSIm re 1-" iorra que o apoia contra a

pos içã o de motivos, a'Jre�entada I
Partido Tra.balhista Brasileiro, çâ o nêsse sentido. Todavia, in- zos irreparaveis. I gída: oposição, a qual tem procu.

, pelo coronel Pinto da Veiga, ,1.1 para cornumcar aos seus pares, sistiu o orador em asseverar, que (Continua na 5a Página) ,

• -

_
"§ 3.0 -. co,munica?o o rado, infelizmente, opôr-se a

"Companh ia Siderúrgica Nac iorra l, a paralização das obras de cons- t P d t d C- I
sôbre a construção da Usina Ter- truçào do Forum de Tubarão, por G' E R N E S T O

ve O ao. resi e� e' a ama-I marcha administrativa do

'moetêtrtce no Baixo de Capivuví .. determinação ,do govêrno, dei- e Il, O O R N E L L E1 ra, sara o projeto com á, Governador da Cidade e do
em Tubarão, em ,o qual' confirma xando seus operários em situação

. parte vetada, dentro de I progresso da capital.
relatório, suscinto "'1íue f'izera. lI} dif icjl, razão por que apelava ao tE S t C tari d d ênt I

O deputado Colodel li- ,"
-

sua viagem ao Rio de Janeiro. Secrctáuio de Viação e Obras PÚ- m an a a anna es e on em. nau- der do P.T.B. na Assem- ._'_" ;._
-.

Em aparte o deputado Osní Re- blicas no sentido de que fôssem
'

'bléia, requereu comissão'

��s Else:��;.o�avi�edi�O ���e:n:��� !��l���I;:,iZ:sU n�c::�arl�::n:::;�d��: ,gurando a II Exposição Municipal de parlamentar de imiuérito
posição para aumento de capa- tcbista que a causa máxima da para apurar a selva:geria
cidade da Usina p/100.00 'KWs interrupçãõ das referidas obras SUl' n O ,S policial de que, em Joa�_
f'ô ra de sua autoria, quando, na residia no fato de ter o s ituacio- çaba, foi vítima o sr. A-
realidade, por confirmação mes- nismo sofrido tremendo revez nc

gostinho Mignon« _ 10-
ma do coronel Pinto da Veig-a, recente pleito eleitoral. Tal me- Rio, 22 (V. A.) - Atendeu-

I
t d

a 'mesma foi feita pelo 'sr. Nereu d i da do Executivo provocou div i- \ cu 01' e um programa
____ " ,_ \,

'
. __ ',-------

do a, convite da Associação radiofônico, no qual vi-

,Do'ze navios ocupedcs p'e-Ia M'arl'nha Rural de Ooncórdia, seg,uI)Ju nha criticando severa-

.

hoje, via aérea, para aquela mente atos das autorida-
cidade do Oeste Catarinense,
J General Ernesto Dornelles,
Ministro da Agricultura, afim,
-íe alí inaugurar a II Expósi-
<ão Municipal de Suinos.!

N M'
.

t
.. I

.....om o InIS ro VIaJaram Os

3enadores Carlos GOll).es e"
3aulo Ramos, o Deputado A-�.
j�io Fontana, o sr. A. de Oli-

.

feira Lopes, Diretor Geral
do D: partamento Nacionat
je Produçã.o Anjmal, e o sr.

lluisio Lobato Vale, Diretor
la Divisão de, Fomento de.sse

UM RECITAL DE CHOPIN
A insigne pianista Ru'th"Urban 'part-ici�
pará do espetaculo !'Meia Noite no

.

I nidade, outras cidades-cata-

M". Viajante em companhia ele rinenses. ' useu
seu Genital' chegou ontem, I Ao desembarcar no Aero-

�ConforJ1l.e vimos, anuncian-, ' O espetáculo que foi muito
em avião da T.A.C., a esta porto "Hercilio Luz" a encan-

lo, realizar-se-á, no proximo apÍaudido em Curitiba, no
I

Capital, a Sta. Maria José tadora r2presentànte da be- d f' t t I ent
, jia :29, po Teatro Alvaro de mê, passa o, OI o a m e

Cardoso, "Miss" Brasil, tendo leza brasileira, mostrou-se '

I d d""d
-

D Lisellott-::arva�ho, um espetacu o e IrIgI o, por .

prosseguido viagem á Hajai, entusiasmada com as beleza,
'Jallet a cargo da Escola de Trinks, insígne bailarina e

onde ver-se-á cercada de ca-, naturais de nOSsa Ilha. . 'f' e' ta'l"Y1bem13allet da S�iedade Harmo- COl'eogra IC?, que ••\

rinhosas manifestações, de- Com os votos de feliz es-
nia Lira; de JoinviUe, intitu- autora doS cenários e dos fi-

vendo ser dignamente home- tada em terras catarinenses
:ado _ "UMA NOITE NO gurinos.

nrrgéada. : a gtaciosa "Miss Brasil" pro> MUSEU". I Na p13,quila!5'e teremos o sr.

A Sta Maria José Cardoso seguiu viagem, ontem mes-,
Na primeira pa'l'te do espe- Victor Xursanceww.

visitará ainda, nesta oportu-' mo. táoulo teremos a grata opor- � O baUet, inspira?o em qua-I
. , ;unidade de ouvir a insigne dros celebres, antIgOS. e mo-

A lei de Imprensa - Nota do Ministério ')ianista D., Ruth Urban, es:'· dernos, de pintores brasilei-I
pos� do nosso querido con- ros, franceses" al:�ães e

I

da Just ica terrâneo ex-deputado GU1- ameril�an�s, tel':a mU�lCas de

I', lherme Urban, a qual prepa- Rachmamnoff, MontI, Cho-

RIO, 22 (V. A.) - O gabi-, vias de conclusão. O es�ôço rou para sua apresentação à pin, folclorica, etc. "

nete do ministro da Justiça ora publicado, sem autorIza-
no:sa culta platéia um RE- Por tudo isso, 'e, mais ain-

I

divulgou a seguinte nota: I ção, resultara das primeiras CITAL CHOPIN, composto de da, p'or 'ser o espetáculo em

"O Gabinete do Ministro' sugestões oe diversas pessoa-s três das mais inspiradas pá- nemenagem' aO. Vice-Gover

da Justiça, a propósito de; e tinha· caráter provisório, s'inas do grande romântico. nadar do Estado e Sra. Hcri-

, um p'ro}eto de reforma da lei
I
destinado ,some.nte a orientar Na segunda parte" nosso berto Hulse, numa iniciativa

de imprensa, divulgado pela o exame prehmnar dama-
púbJi.�o aplaudirá lindas jo- da Direção dos So2rviços, de

revista "O Cruzeiro" e atri-Itéria. ,ens das mais distintas fa-\Arte e Cultura do Teatro AI

'buído ao sr. Vitor Nunes Leal, Também como óbra coletiva mílias joinvilcnses ou lá ra-: varo dê Carvalho, com o pa-
I

esclarece que aquêle texto é que foram organizados os dicadas, dentre as quais pu-' trocinio de firmas industriais,
não foi trabalho individual e

I
esboços ulteriores, que vêm demos anotar Os nomes de de nossa cidade, a- apres�nta-Idifere, em pontos funda-I servindo para a relação do Monica Brand, Sueli Stein, ção de "UMA NOITE NO MU -

,

mentais, do anteprojeto em anteprojeto definiti'vo. Rosemari Colm, Ivete. Lutcp., SEU" promete constituir uma

Anemarie Fre'issler, Marlene das, maio)!€s noites de arte e I
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS Soccas SJluza, �achel Bag-, sociedade já realizadas em!--------

genstoss, Myrta Trinks, Rosi- nossa Capital.
. I

Aten'ca-o C'andidatos à matricula ta Dippe, Jaira Bal'r�to e No domingo, dia 30, have-

7 Mariza Ribeil'o.
'

rá vesperal, com inicio ás 16

O Comandante da Guúnição Militar de Florianópolis i Interes�ante a participa- horas. Ingressos ,à 'venda n_a
AVISA aos candidatos da ESCOLA DE SARGENTOS DAS' cão 'do sr. Haroldo Stromeier bilheteria do Teatro, dia ria

ARMAS que o exame médico será realizado no, próximo 1 �omo o Mordomo do Museu mente.

dia 1.0 de Outubro, das 7,30 às 11,30 horas, no Hospital da

Guarnição de Florianópolis, '& o exame físico no Estádio

do Quartel do 14.0 B C, nos dias 3, 4 e 5 de Outubro pró
ximo, das 8,30 às 11,30 horas.

PaTa os exames físicos os candidatos deverão compa

re�r
.

condu�indo ca,lção e camiseta de educação física.

(a) VIRGINIO CORDEIRO DE MELLO

NA AS,SEMBLElft LEGISLATIVA 00- ESTIDO

RIO, 22 (V. A.) - A Ma- sim o tráfego Rio-Niteroi.
rinha de Guerra, em face A fim de que providen
do movimento grevista in i- c ias semelhantes fossem
ciado à zero hora de ôntem adotadas, expediu ordem
t�mou as seguintes provi- aos Estados. Autorizou o

dendas: Ocupou os doze ,embarque de pessoal não

nav;os que se encontravam inscritos nas capitanias pa

na oaía de Guanabara, a 1'11 suprir, falhas dos mari

fim de assegurar aos mari-I timos grevistas, desde que
timos que -o desejassem di-' o pessoal empregado, i\ls
reito de trabalho e guarne- crito, não quisesse embar

céu todas as embarcações caro Todo o cais do pôrto
com. fuzileiros navais e ma- en(!ontra-se sob guarda da

rin heiros, assegurando as- Mai-i'nha ,de Guerra.

:Jepartamento.

"M ISS" B ,R-A S I L
T r�nsitõu ontem por nossa Capital -'
Visitará Itajaí e outras cidades cata

rinenses

I.

des 'estaduais. ..-

O Presidente da Assem-

bléia, ao designar os

membros da Comissão,
quebrou tradicional pra
xe parlamentar, excluin
do o requerente, primeiro
a subscr�ver a petição,
de membro da comissão.

_Fez mais: para represen
,

tal' a V.D.N. nomeou dois

bachareis em direito, dos

quais um, ex-'Ôeleg.ado de

polícia, tem conhecimen-
t05 especializados em in

quéritos; para represen
t-antes do P.S.D:, arrolou
dois nobres deputados
leigos em matéria jurídi
ca, como também leigo o

repl'esentante nomeado
pelo P.T.B.

Acontece q'ue, na ban

cada da V.D.N. poucos
são os bachareis em di

reito � na bancada pesse
dista a maioria o é: de

putados Vargas Ferreira,
Osni R,egis, Antônio Al

meida, Estlvalet Pires,
Lecien Slowiski,. Orlando
Bertoli, Ivo Silveira e

Heitor Guimarães.
A escolha d-º' PL'esiden

te moStra, ,à...Jevidência,
que o govêrno está in

teressado na impunida
d� do monstruoso aten

tado de Joaçaba.
x X x

Percebendo essas in-

, tenções, os ilustres depu
tados Bahia Bittencourl
- médico - e Pedro
Kuss - industrial - in

dicados para a Comissão,
dirigil'am-se' ao líder do
P.S.D. e declinaram da
indicação.
Para substituí-los, o lí

der, indicou os deputa!los
Antônio Almeida e Os
ui Re,gis. A Mesa ficou
de resolver.,.' Não es.tá

, na cara?

. ..::_

Florianópolis, Domingo, 23 de Setembro de 1956

CICLONE

PETRÓLEO EM LAGES
o Correio do Povo, de sexta- oleo negro no subsolo de Lage3.

I feira última, )lUb.lico� _o seguinte: Por inumeras ocasiões, verificn-

I
LAGES, (S. Catarllla), (U. V.- lllOS a existencia de isto pe.tumi

A) - De uns tempos a esta par- noso, que no, muni.cipio se encon.

te. -Lages vem sendo discutida tra em muitas de suas zonas.

; como possuidora de lençois pe-l Igualmente,' tivemos oportuni-

I
tl'olíferos. E' verdade que, por dade de ouvir que em poços aber·
várias vezes, .se tem, allul�ci�do: tos em alg�ns lugares das redoll

. por todo o PaIs a eXlstencla lll-" dezas, da CIdade, para aproveita.
contestável de jazidas do combus- mento dagua, esta se havia apre.
tível tão disputado, dados os ves-: sentado inaproveitavel para qual.
tigios mais ou menos v.eementes quer fim pelo seu odor e gosto
encontrados .em diversos pontos

I de queros.ene, ou acentuadamente
do municipio-e m�smo nos arre- i se!;1elhante. E assim tem sido,
dores desta cidade serrana. Geo-' sem que uma pesquisa completa
logos l'enomados, aqui tem esta- i em profundidade apreciável como

do e até permanecido longo tem-,
se há feito noutros lugares, nesta'

po em estudos e exames do sul;>, comuna ainda não se efetivou
solo; perful'ando"o também e por talvez por não serem todos os

,

camadas do matel'Íal retiradas de I sinais descritos mais do ,que eu

pl'ofundidas, desde os primeiros ganosas aparencias Muito se

metros de sondagem, até mais ou tem escrito e propalado verbal
men'OS 500 metros que, classifi- mente sôbre o pet.roleo nacional.

'çadas' convenientemente, chego�l- De toda parte sm\gem noticias a

" se a conclu,são, sempre relativa- respeito. O poder competente
mente otimista, da pl'esença, em· está, não há negar, ag-indo '110

bora em dose pequena do ambi- sentido de tOl'nar realidade a as

donado petroleo. .

'

I pil'açiio do brasileiro de veio ex-

Ainda há poucos meses atrás, trair em quantidade que baste
com a abertura da rodovia ,bati-, ao País o petroleo de seu subs(l
zada pelo povo com o nome de lo.
"estrada do Trigo", num de seus Icortes foram encontrados, relati- Pal'ece-nos que 1'0 Brasil n:\o

vumente palpaveis, indicios do existe quem espere o milagre que
valioso combustivel, enchendo fl

I
se epel'OU na ,Argentina, quando,

população de satisfação 'por mais em 1907, casualmente, descobriu
esse sintoma aparentemente evi- o seu campo petrolifero nunlero
dente de uma jazida de petrol'!o un]., porque os técnicos. do Brasil
comercialmente exploravel. Tc- andam visitando, em estudos gea
mos acompanhado, ,dE! 10,nga data, fisicos, municipio por municipio
tudo o que se há re)acio'nado com 'do territorio nacional, li fim de
a exploração dos terren{)s consi- localizarem, com segurança, cam-,

derados petl'oliferos do munici- pos petroliferos de real valor,

pio" tendo tido ln;lestras com os Em Lajes, o interesse pelo assun

g'eologos que aqui residil'í!,m, co· to é grande e queTn sabe se nlui
mo de srs. Glaycen de Paiva, Bar, to em breve tenhamos que comu

roso, José Alves e outros, ouvin- nica1' sem exageros de otimismo,
do invariávclmente, dos mesmos, haver sido descoberto, realmente, .

opiniões acalentadoras sobre asj em quantidade' comercialm<:!nte
possibilidades de se encontrar u exploravel o combustível-rei.

- 6-4g:�!?r�.���·--
.

.

RIO; 22 (V. A.) � ln-

Têm novos preços a gasolina e a

querosene
(V� A.) - Na FQrtale'Z�,' Cr$ 0,10;

Paulo, Cr$ 0,11; Porto
gre, Cr$! 0,12; Recife,
Cr$ 0,11.

formam que trinta casas

foram destruidas por um

ciclone, ontem, na localida
de do Rio dos Cac_horros,
município de Curitibanos.
A lavoura tambem foi seria-

S�
. mente prejudicada ',com as

ao,
I t

- d··
Ale-

' ?' an aç;Ües . arranc31 as lem
areas extensas. Ao que se

noticia o ciclone varreu

tambem a localidade d,e

Coronel Comandant

.ÇYplenario aprovou, tam

bem, relataria do represen

tante dos Economistas favo
ravel aos balancetes de ja
neiro a junho deste ano.

RIO, 22

sessão que realizou ontem"
a COFAP referendou por
taria baixada anteontem,
pelo presidente daquele 01'-EDITAL N.O 1 Passo das Antas, mUnICI

-pio de Xanxerê, no oeste de 1

Santa Catarina, causando Ivitimas.
.

I

Mais uma semana como a que passou, OS nervos

da população expluiriam.' Sabem lá o que são sete, dias

de chuvas, c trovoadas, e v,ento sul, e falta de água, de

l( ite e de luz? ,

.

Ontem, com o retôrno do sol aos quadros constitu
cionais vigentes, o povo voltou ao bom humor.

-

No SAPS., onde me defendo dos prêços, dei fL pri-,
meira gargalhada go::tosa" à custa de S. Exa., o .sr.
governador. Três morenas discutiam o baile do próxi
mo aniver.sário do seu grêmio:

- O Jorge prometeu ir!
- Tomára que não vál
- Porque?
- E o saeriflcio da gente dançar com êle? Me pi-

sou nos pés de' dizer chega!!!
- Pois olha, quando êle dança comig'O dança bem

direitinh.o! ! !

De ordem do Sr. Francisco Braz Bertagnoli Júnior

Chefe da Secç�o de F.amento Agricola em Santa Catarina

levo ao conhecimento do Comér:Cio especializado, que, no

período de 17 a 25 do corrente mês, ac;ha,..se aberta, na

Séde da Secção de Fomento Agrícola, à Rua Viscond'e de

Ouro Preto, n. 57, a concurrência para a' confecção -:le

placas alusivas aos serviços desta Secção.
Os 'interessados deverão dirigir-se aO :endereço acima

nos diâ;s citados, entre 12 e 18 horas.

Se:cção de Fomento Agricola em Santa Catarina.
Fldrianópolis 15 de setembro de 1956.

Vmberto P.a,magem Paz

Datilógr,afo Ref. 23
Francisco Braz Bertagn()li· Júnior

Chefe da S, F. A.

gão, para por em vigor no

vos/preços estabelecidos pa
ra combustíveis liquidas,
pelo Conselho Nacional do
Petroleo..

'

Os a�lmentos decorrentes I O presidente da COFAP
,

são estes: gasolina - DIs- esclareceu que os procesos C' 'E N T E ..1 A' ;,R I, Atrito Federal Maceió à For- t do sal e do fosforo não

es-,
n

taleza, Cr$' 0,1(); Recife,' tavam na pauta por não ha- BARRANQUILA, 22 - -(U.-
0,06; João Péssoa, Cr$ 0,02; : v,erem sido fundamentadas p.) - O jÇ>rnal "Diário deI

Niteroi, Cr$ 0,18; querose-' as razões do pedi,do de au- Caribe" informa haver sido
ne - Fortaleza, Cr$ 0,23; menta,' e que, já recupera- descoberta outra centenária

Salvador, Cr$ 0,70, São das, as viaturas da COFAP além do já famoso Javier Pe
'Paulo e Niteroi, Cr$ 0,18; voltarão à atividade, na 'reira. Destávez trata-se de

Corumbá, ,Cr$ 2,01; oleo proxima· semana; na distri- d. Concha do las Salas que I,I Diesel �' .. Distrito .Federal, !mição .,de gene�'o, a .come- alega- ter 133 anos, resicl,ente-,
,

'

I.

Cr$ 0,17 ;_. yitorIa; ,Cr$ 0,14; çar pela banha. nesta 'Cidade.
:.. • l

.J
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


